
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOIDAANKO UNIAPNEAPOTILAAN SOPEUTUMISTA 
CPAP-HOITOON ENNUSTAA ESS-
KYSELYKAAVAKKEELLA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                           
 
 

 
Raakel Sariola                                             
Syventävien opintojen kirjallinen työ 
Tampereen yliopisto 
Lääketieteen yksikkö 
Ohjaaja: professori Olli Polo  
Elokuu 2012 



 2 

Tampereen yliopisto 
Lääketieteen yksikkö 
 
RAAKEL SARIOLA: VOIDAANKO UNIAPNEAPOTILAAN SOPEUTUMISTA 
CPAP-HOITOON ENNUSTAA ESS-KYSELYKAAVAKKEELLA? 
 
Kirjallinen työ, 29 s. 
Ohjaaja: professori Olli Polo 
 
Elokuu 2012 
  

 
 

Avainsanat: uneliaisuus, uupumus, uniapnea, CPAP, ESS, GHQ-12 
 
 

TIIVISTELMÄ 
 
 

CPAP-hoidossa olevien uniapneapotilaiden määrä on ollut maassamme viime 
vuosina voimakkaassa kasvussa. Terveydenhuollon resursseja kuitenkin 
kuluttaa huomattavasti se, että noin 30 %:lle uniapneapotilaista yritetään 
sisäänajaa CPAP-hoito siinä kuitenkaan onnistumatta.  

Uniapnean keskeisenä oireena on perinteisesti pidetty päiväsaikaan esiintyvää 
uneliaisuutta. Uneliaisuuden väheneminen menestyksellisen uniapnean hoidon 
seurauksena on keskeisin hoitovaste uniapneapotilaan elämänlaadun 
paranemisen kannalta. On esitetty, että uniapnea tulisi ensisijaisesti hoitaa vain 
niillä potilailla, joilla esiintyy poikkeavaa päiväväsymystä.  

Tämän syventävien tutkielman tavoitteena oli kerätä TAYS:n uniyksikön 
hoidossa olevilta potilailta ESS ja GHQ-12 tulokset ja arvioida näiden 
kyselykaavakkeiden kykyä ennustaa tuleva sopeutuminen pitkäaikaiseksi 
CPAP-hoidon käyttäjäksi.  

Potilaskertomuksia käytiin läpi yhteensä 812 ja näistä hyväksyttiin 
tutkimusaineistoon yhteensä 376 potilasta. Aineisto jaettiin kahteen osaan sen 
mukaan oliko potilas sopeutunut CPAP-hoitoon pitkällä aikavälillä vai ei. 
Hoitoon sopeutuneita oli yhteensä 209 ja lopettaneita 167.  

Aineistossa 203 potilaalla diagnostinen ESS oli normaali. Heistä 53 % sopeutui 
CPAP-hoitoon ja 47 % ei sopeutunut. 165 potilaalla diagnostinen ESS oli 
poikkeava. Heistä 58 % sopeutui CPAP-hoitoon ja 42 % ei sopeutunut. ESS-
pistemäärä ei tässä aineistossa ennustanut CPAP-hoitoon sopeutumista tai 
sopeutumattomuutta. Myöskään GHQ-12 pisteet alussa eivät ennustaneet 
sopeutumista tai sopeutumattomuutta CPAP-hoitoon pitkällä aikavälillä. 

Tässä aineistossa havaittiin, että CPAP-hoitoon sopeutuminen ei riipu siitä, 
kuinka korkea ESS on lähtötilanteessa. ESS:ää tulisikin käyttää vain suuntaa 
antavina tai ohjeellisina, mutta ei CPAP-hoitoa poissulkevina siinä tilanteessa, 
että potilaan muut oireet, löydökset tai tutkimustulokset sopivat uniapneaan. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Uniapnean keskeisenä oireena on perinteisesti pidetty päivällä esiintyvää 

uneliaisuutta, johon saattaa liittyä pakonomainen nukahtaminen esimerkiksi 

autolla ajaessa. Uneliaisuuden väheneminen on myös uniapnean hoidon 

keskeisin tavoite. Tutkimus- ja hoitoresurssien rajallisuuden vuoksi on esitetty 

ajatuksia, että uniapnea tulisi ensisijaisesti tai jopa yksinomaan hoitaa vain niillä 

potilailla, joilla esiintyy poikkeavaa uneliaisuutta.  

 

Päiväväsymyksen mittaaminen on vaikeaa. Usein kliinisessä työssä käytetään 

subjektiivista (potilaan omaan arvioon perustuvaa) Epworth-

uneliaisuusasteikkoa (Epworth Sleepiness Scale, Johns 1991). Myös CPAP-

hoidon vaikuttavuuden perustaksi tehdyissä satunnaistetuissa tutkimuksissa on 

rajoituttu arvioimaan hoitovastetta vain niillä potilailla, joilla ESS:n perusteella 

on osoitettavissa oleva päiväväsymys (Jenkinson ym. 1999, Taulukko 1). 

Kliinisesti merkitsevä uniapnea voi esiintyä myös ilman uneliaisuutta. Noin 

puolet uniapneapotilaista kärsii myös unettomuudesta (Lavie 2007). ESS tulosta 

tulisikin käyttää vain suuntaa antavana tai ohjeellisena, mutta ei hoitoa 

poissulkevana siinä tilanteessa, että potilaan muut oireet, löydökset tai 

tutkimustulokset sopivat uniapneaan. Uniapneaan liittyvä unettomuuskin voi 

parantua CPAP-hoidon aikana. Tutkimuksia uniapnean merkityksestä 

terveydelle ja CPAP-hoidon vaikuttavuudesta ei näissä ryhmissä ole kuitenkaan 

osoitettu.  

 

CPAP-hoidossa olevien uniapneapotilaiden määrä on ollut maassamme viime 

vuosina voimakkaassa kasvussa. CPAP-laitetta käyttää tällä hetkellä noin 0,5 % 

väestöstä. Todennäköisesti nykykriteerein uniapneaa diagnosoitaessa CPAP-

laitteiden käyttäjäkunta vähitelleen lisääntyy noin 1,0 %:iin suomalaisesta 

väestöstä, mikä tarkoittaisi noin 50 000 käyttäjää. CPAP-hoitojen aloituksessa 

terveydenhuollon resursseja kuluttaa huomattavasti se, että noin 30 %:lle 

uniapneapotilaista yritetään sisäänajaa CPAP-hoitoa siinä kuitenkaan 

onnistumatta. Yleisesti ajatellaan, että mitä vaikeammat uniapnean oireet ovat, 

sitä todennäköisemmin potilaasta tulee vakituinen CPAP-laitteen käyttäjä. 

Kahden viikon CPAP-hoitokokeilujakson avulla voidaan ennustaa hoitoon 

sitoututumista pitkällä ajanjaksolla (Popescu ym 2001). 
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TAYS:n uniyksikössä jokainen potilas täyttää ESS ja GHQ-12 (General Health 

Quality kysely, 12 osiota) kyselykaavakkeet sekä ennen unitutkimukseen tuloa 

että aloitetun CPAP-hoidon jälkeen. Näiden kyselykaavakkeiden ennustavuutta 

sille, tuleeko potilaasta pitkäaikainen CPAP-hoidon käyttäjä, ei ole 

yksikössämme aikaisemmin arvioitu. Tämän syventävien tutkielman tavoitteena 

on kerätä TAYS:n uniyksikön hoidossa olevilta potilailta ESS ja GHQ-12 

tulokset ja arvioida näiden kyselykaavakkeiden kykyä ennustaa tuleva 

sopeutuminen pitkäaikaiseksi CPAP-hoidon käyttäjäksi. Ennustavuuden avulla 

olisi mahdollista kohdistaa tutkimus- ja hoitoresursseja mahdollisimman 

kustannushyödyllisesti. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 
 

2.1 Uneliaisuus ja uupumus  

 
Kun potilas valittaa vastaanotolla väsymystä, tulee lääkärin selvittää 

tarkentavilla kysymyksillä, tarkoittaako potilas väsymyksellä uneliaisuutta vai 

uupumusta. Uneliaisuus on taipumusta torkahtaa (vaipua uneen) ja tämän 

oireen vaikeusaste pyritään selvittämään ESS- kyselyllä. Uneliaisuus on sekä 

painetta että kykyä vaipua parasympaattiseen tilaan. Uneliaisuuspaineen 

lisääntyminen päivällä on fysiologista silloin, kun edellisenä yönä unen määrä 

on jäänyt lyhyeksi (esimerkiksi yötyö). Uneliaisuuspaine vähenee nukkumalla. 

Kyky vaipua parasympaattiseen tilaan on yksilöllinen ominaisuus ja se vaihtelee 

suprakiasmaattisen tumakkeen ohjaaman vuorokausirytmin mukaan. Henkilöt, 

joilla on valveilla korkea sympaattinen aktiivisuus joko henkisistä (motivaatio, 

psyykkinen ahdistus) tai fyysisistä (urheilusuoritus, sydän- ja verisuonisairaus, 

obstruktiivinen uniapnea) syistä, eivät koe uneliaisuutta. Sympaattisen 

hermoston toiminta on tahdosta riippumatonta, mutta siihen voidaan välillisesti 

vaikuttaa esimerkiksi meditaation kautta. Joillakin yksilöillä on vähän spontaania 

sympaattista aktivaatiota (esimerkiksi hyväkuntoiset urheilijat). Heillä kyky 

vaipua parasympaattiseen tilaan on hyvä. Uniapneapotilaat eivät pysty yöllä 

vaipumaan parasympaattiseen tilaan, joten heillä kertyy uneliaisuuspainetta. 

Mikäli he uniapneasta huolimatta säilyttävät kykynsä vaipua parasympaattiseen 

tilaan, he voivat kokea päiväaikaista uneliaisuutta. Mikäli uniapnea aiheuttaa 

sekundaarisesti sympaattisen hermoston aktivaation myös päivällä, potilas 

varautuuu verikaasujen muutoksiin pysyvästi (Hedner  ym. 1992). Tällöin hän 

on menettänyt kykynsä vaipua parasympaattiseen tilaan. Uneliaisuuden sijasta 

hän kokeekin uupumusta. 

 

Uupumus on tuntemus, joka liittyy jatkuvaan tai lisääntyneeseen sympaattiseen 

aktiivisuuteen. Uupumus voi jolla fyysistä (”ei jaksaisi tehdä yhtään mitään”) tai 

henkistä (”en jaksa ajatellakaan mitään, ajatukset tai muisti eivät toimi”). Jos 

sympaattinen tonus säilyy myös unen aikana, uni ei virkistä ja potilas kokee 

olevansa hereillä vaikka aivosähkökäyrien mukaan hän olisikin unessa (unen 

havaitsemishäiriö, sleep misperception). Yhden yön valvomisen on osoitettu 

aiheuttavan sympaattisen aktiivisuuden lisääntymistä (Viola ym. 2008). 
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Terveellä ihmisellä tämä ei vaikeuta seuraavan yön nukkumista, jos hänellä 

säilyy kyky vaipua parasympaattiseen tilaan. Unettomuudesta kärsivällä 

potilaalla, jolla on rajallinen kyky vaipua parasympaattiseen tilaan, yhden yön 

valvomista saattaa seurata toinen uneton yö. Tämä voi johtaa 

sympatikotooniseen kierteeseen, joka koetaan uupumuksena. Uupumus ei 

parane nukkumalla, koska nukkuminen ei onnistu tai uni ei virkistä. Lepääminen 

helpottaa oireita, mutta ei paranna uupumusta. Uupumusta voidaan kartoittaa 

muun muassa GHQ-12 kyselyn avulla, joka mittaa psyykkisiä oireita kuten 

ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta.   

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään uupumuksen sijaan lähinnä uneliaisuuteen. 

Uneliaisuus voidaan määritellä usealla eri tavalla. Uneliaisuuden sanotaan 

olevan eräänlainen sarja välimuotoisia tiloja, unta ja valvetta vaihtelevissa 

suhteissa. Muita määritelmiä uneliaisuudelle ovat esimerkiksi ajatus siitä, että 

uneliaisuus olisi fysiologisen univietin ilmentymä, jossa on sekä subjektiivisia 

että objektiivisia osatekijöitä. Uneliaisuus on myös määritelty subjektiiviseksi 

tunnetilaksi unentarpeesta. (Brooks 2005.) 

 

Uneliaisuus on monimuotoinen olotila, johon vaikuttaa useat tekijät. Esimerkiksi 

aikaisemman unen määrä ja laatu, vuorokauden aika, lääkitys, tarkkaavaisuus, 

motivaatio ja ympäristön virikkeet voivat vaikuttaa uneliaisuuden tasoon. Muita 

vaikuttavia tekijöitä ovat erilaiset lääketieteelliset, neurologiset ja psyykkiset 

tilat. (Brooks 2005.) Myös esteettisillä tekijöillä on merkitystä (Viola ym. 2008). 

 

Uneliaisuuden kliinisiä piirteitä ovat normaalia voimakkaampi väsymyksen tunne 

päivisin sekä heikentynyt vireystila ja tarkkaavaisuus. Tästä seuraakin ongelmia 

työelämässä, sekä psykologisten ja kognitiivisten toimintojen heikentymistä. 

Uneliaisuudella voi olla suuri vaikutus ihmisen elämänlaatuun. (Sauter ym. 

2000.) 
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2.2 Uneliaisuuden ja uupumuksen mittaaminen 

 

2.2.1 Kyselykaavakkeet 

 
ESS eli Epworth Sleepiness Scale on yksinkertainen menetelmä, joka mittaa 

päiväuneliaisuuden yleistä tasoa ja nukahtamisalttiutta aikuisilla pitkällä 

aikavälillä (viikkoja, kuukausia). Kyselykaavakkeessa vastaajan tulee arvioida 

kuinka todennäköisesti hän torkahtaisi tai nukahtaisi kahdeksassa erilaisessa 

päivittäisessä tilanteessa, kuten TV:tä katsellessa. Vastaaja arvioi 

torkahtamisen todennäköisyyttä pistein 0 - 3 (0 = ei torkahda koskaan; 3 = suuri 

todennäköisyys torkahtaa). Uneliaisuuskysely pisteytetään 0 - 24, poikkeavana 

tuloksena pidetään yli 11 pistettä. Julkaisuvuodestaan (1991) lähtien useat 

tutkijaryhmät ovat käyttäneet ESS:ää mitatakseen päiväuneliaisuutta potilailla, 

joilla on todettu tai epäillään obstruktiivista uniapneaa. Lisäksi sitä on käytetty 

havaitsemaan muutoksia päiväuneliaisuudessa obstruktiivisen uniapnean 

hoidon aikana. (Johns 1991.) 

 

Stanford Sleepiness Scale (SSS) on yksinkertainen ja nopea testi, joka mittaa 

uneliaisuuden tunnetta, tai täsmällisemmin väsymystä tiettynä ajan hetkenä 

(Johns 1992). Testi voidaan toistaa useita kertoja päivässä, jolloin sen avulla 

voidaan mitata vuorokauden mittaan tapahtuvia muutoksia uneliaisuudessa. 

Testi sisältää seitsemän väitettä, jotka kuvaavat eri uneliaisuuden tasoja. 1 

tarkoittaa että henkilö tuntee itsensä valppaaksi ja aktiiviseksi, täysin virkeäksi, 

kun taas 7 tarkoittaa että henkilö on juuri nukahtamaisillaan. Potilas valitsee 

väittämistä sen, joka kuvaa parhaiten hänen omaa uneliaisuuttaan. (Sauter ym. 

2000.) 

 

GHQ-12 (General Health Quality kysely) on psyykkisten oireiden mittari, jota 

käytetään psykologisten sairauksien seulonnassa. Kysymykset kartoittavat 

ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, uupumusta, itsetuntoa ja jokapäiväisen 

elämän vaikeuksia. GHQ-12:n kysymykset ovat toiminnallisia, ja niiden pääpaino 

on jokapäiväisen elämän eri puolissa. Vastauksien perusteella saadaan 0 ja 12 

pisteen välillä vaihteleva arvo. Psyykkisen avun tarvetta esiintyy ja 

mielenterveyshäiriö on todennäköinen, jos vastausten antama pistemäärä on 

kolme tai enemmän. Tätä pienempi pistemäärä merkitsee normaalia henkistä 

hyvinvointia. (Gao ym. 2011.) 
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2.2.2 Laboratoriomittaukset 

 
Koska uneliaisuuden ja uupumuksen mekanismit tunnetaan huonosti, on ollut 

vaikeaa kehittää luotettavaa objektiivista mittaria niiden mittaamiseksi. 

Nukahtaminen, torke tai nukkuminen määritellään perinteisesti aivosähkökäyrän 

perusteella, joten myös uneliaisuutta voidaan arvioida aivosähkökäyrää 

analysoimalla. Koska torkahtaminen aiheuttaa myös tarkkaavaisuuden häiriön, 

uneliaisuutta voidaan arvioidan myös behavioraalisin testein. Pupillometriset ja 

silmäluomen tonuksen mittaukseen liittyvät menetelmät eivät ole laajalti 

käytössä.  Motivaatio voi vaikuttaa kaikkien vireystilaa mittaavien testien 

tuloksiin merkittävästi (Bennet ym. 1997). 

 
Nukahtamisviivetutkimus (Multiple Sleep Latency Test, MSLT) on laajalti 

käytetty spontaania nukahtamistaipumusta mittaava testi. Se perustuu siihen, 

mitä uneliaampi henkilö on, sitä nopeammin hän nukahtaa nukkumiseen 

otollisessa tilanteessa. MSLT:llä on hyvä toistettavuus mutta rutiinitutkimukseksi 

se on aikaa vievä ja kallis testi. MSLT sopii paremmin narkolepsian kuin 

uniapnean uneliaisuustutkimukseksi. (Johns 1991.) 

 
Hereilläpysymistesti (Maintenance of Wakefulness Test, MWT) mittaa kykyä 

pysyä hereillä. Tässä testissä potilas on hämärästi valaistussa, hiljaisessa 

huoneessa, puoli-istuvassa asennossa ja saa ohjeeksi yrittää pysyä hereillä. 

Testi on MSLT testin tapaan vaivalloinen ja kallis toteuttaa, mutta on MSLT:tä 

parempi arvioimaan potilaan kykyä pysyä hereillä. ( Johns 1991.) 

 

Oxford Sleep Resistance Test (Osler test) on tietoisen toiminnan testi, jossa 

nukahtaminen arvioidaan toiminnan, ei aivosähkökäyrien perusteella. Testissä 

on 3-4 40 minuutin kestoista osatestiä. Tutkittavan pitää reagoida valon 

syttymiseen painamalla nappia. Valo syttyy 3 sekunnin välein. Kun tutkittavalta 

jää havaitsematta yhteensä seitsemän peräkkäistä painallusta (21 sekuntia), 

katsotaan hänen nukahtaneen ja mittaus keskeytetään. Alle 20 minuutin 

keskimääräinen nukahtamisviive on poikkeava. (Bennett ym. 1997.) 
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2.3 Epworth Sleepiness Scale (ESS) 

 

2.3.1 Pätevyysarvioinnit 

 
Epworth Sleepiness Scale (ESS) suunniteltiin mittaamaan nukahtamisen 

todennäköisyyttä yksinkertaisella, standardoidulla tavalla. Ajatus ESS:n 

konseptista juontaa alkunsa havainnoista päiväunien ja uneliaisuuden 

esiintyvyydestä. Ihmiset jotka kärsivät päiväuneliaisuudesta, saattavat pitää 

itsensä kiireisinä eivätkä ehdi siten nukkua päivän aikana. Tällöin he 

tarkoituksella välttävät päiväunia. Toiset ihmiset taas saattavat nukkua päivällä, 

vaikka he eivät olisikaan kovin uneliaita. Vaikka siis tietäisimme miten 

säännöllisesti tai kuinka paljon ihminen yleensä nukkuu päivän aikana, se ei 

luultavasti toisi lisätietoa heidän uneliaisuudestaan. Koska uneliaisuuden on 

havaittu liittyvän oleellisena osana moniin unihäiriöihin, tarvittiin yksinkertainen 

testi potilaan yleisen uneliaisuustason mittaamiseen. (Johns 1991.) 

 

Uneliaat ihmiset usein kuvailevat nukahtelevansa tahattomasti kun ulkoiset 

ärsykkeet ovat vähäisiä, esimerkiksi rentoutuessaan televisiota katselemalla.  

ESS osoitettiin päteväksi päiväuneliaisuuden mittariksi tutkimuksessa, jossa 

ESS-kyselyyn vastasi yhteensä 180 aikuista. Heistä 30 oli kontrolleja ja 150 

erilaisista unihäiriöistä kärsiviä potilaita. Yhteenlasketut ESS -pisteet erosivat 

merkittävästi kontrolliryhmän ja erilaisten diagnostisten ryhmien välillä joihin 

kuului muun muassa uniapnea, narkolepsia ja hypersomnia. Unihäiriöistä 

kärsivät potilaat saivat merkittävästi korkeampia pisteitä. ESS -pisteiden ja 

nukahtamisviiveen välillä oli merkittävä yhteys sekä MSLT -testillä mitattaessa 

että aivosähkökäyrien mukaan.   Potilailla joilla oli obstruktiivinen uniapnea, 

ESS-pisteiden, hengityshäiriöindeksin ja pienimmän yöllisen 

happisaturaatioarvon välille saatiin myös merkitsevä yhteys. Sukupuolten välillä 

ei ollut merkitsevää eroa ESS-pisteissä minkään kahden ryhmän välillä. 

Tulokset tukevat sitä, että ainakin ryhmätasolla ESS antaa päteviä 

mittaustuloksia aikuisten nukahtamisalttiudesta. (Johns 1991.) 
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2.3.2 Menetelmän edut ja ongelmat 

 
ESS on hyvä menetelmä päiväuneliaisuuden yleisen tason arvioimiseen, koska 

se on yksinkertainen, nopea ja halpa toteuttaa. Esimerkiksi MSLT -mittaus on 

noin tuhat kertaa kalliimpi toteuttaa kuin ESS.  (Johns 2000.) 

 

Menetelmällä on kuitenkin useita rajoitteita. Kyselykaavakkeessa esimerkiksi 

pyydetään vastaajaa kuvittelemaan itsensä tilanteisiin joita hän ei välttämättä 

ole kokenut ollenkaan tai on kokenut harvoin. Myöskään vuorokausirytmin 

aiheuttamaa vaihtelua valppaudessa ei ole otettu huomioon kysymysten 

asettelussa. Kaikki kahdeksan kysymystä on asetettu samanarvoisiksi vaikka 

osa on selvästi merkityksellisempiä. Esimerkiksi nukahtaminen iltapäivällä 

makuuasennossa on asetettu samanarvoiseksi kuin nukahtaminen auton rattiin. 

Menetelmä perustuu jokaisen vastaajan omaan, subjektiiviseen arvioon, joten 

vertailukelpoisuus voi olla kyseenalainen. (Brooks 2005.) 

 

Uniapneaan voi liittyä primaarinen tai sekundaarinen sympaattisen 

hermojärjestelmän pitkäkestoinen aktivoituminen, minkä vuoksi potilaan oire voi 

olla pikemminkin uupumus kuin uneliaisuus. Tässä tilanteessa ESS voi antaa 

väärän käsityksen uniapnean vaikutuksesta.  

 

Menetelmän rajoitteista huolimatta ESS-kyselyä käytetään laajalti, sillä 

parempaakaan menetelmää päiväväsymyksen yleisen tason mittaamiseen ei 

ole.   

 
 

2.4 Uneliaisuus uniapnean oireena 

  

Uneliaisuus on obstruktiiviseen uniapneaan liittyvä vakava oire, joka johtuu 

yöllisen unen laadun ja/tai määrän riittämättömyydestä. Uniapneaan liittyvät 

hengityshäiriöt kuten apnea ja hypopnea ja niihin liittyvät toistuvat havahtumiset 

ovat pääasiassa syynä unen huonoon laatuun ja siten uniapneaan liittyvään 

uneliaisuuteen. Unen virkistävyys saattaa häiriytyä unen rikkonaisuudesta, 

hidasaaltounen puutteesta tai nukutun ajan lyhenemisestä, mikä myös voi 

johtaa uneliaisuuteen. (Sauter ym. 2000.) 
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Uneliaisuuden vähenemistä uniapnean hoidon seurauksena on tutkittu ja on 

todettu että ESS pisteet vähenevät CPAP-hoidon seurauksena.  Eräässä 

tutkimuksessa verrattiin ESS-pisteiden muutosta 3-9 kuukauden välillä 

terveiden lääketieteen opiskelijoiden ja obstruktiivisesta uniapneasta kärsivien 

potilaiden välillä. Lääketieteen opiskelijoiden ESS -pisteet eivät muuttuneet 

merkittävästi viiden kuukauden kuluessa, kun taas uniapneapotilaiden korkeat 

ESS -pisteet laskivat normaaleiksi muutaman kuukauden CPAP-hoidon 

seurauksena. Voidaan siis olettaa että uneliaisuudesta kärsivät 

uniapneapotilaat kokevat itsensä virkeämmiksi, kun uniapneaa hoidetaan 

onnistuneesti. (Johns 1992.) 

 
 

2.5 Uniapneapotilaan uneliaisuuden hoitaminen 

 

2.5.1 Piristeet 

 
Perinteisesti on ajateltu, että uniapneapotilaan uneliaisuus hoituu uniapnean 

hoitamisen myötä. Uniapnea on vain yksi uneliaisuuden syy ja myös 

uniapneapotilaalla unealiaisuuden taustalla voi olla muita syitä, joita CPAP-hoito 

ei paranna. Piristeistä ainaostaan modafiniilia (Provigil® tai Modiodal®) on 

esitetty käytettäväksi uniapnean CPAP-hoidolle reagoimattoman 

jäännösuneliaisuuden hoitoon (Kumar 2008). Tutkimuksia on käynnissä myös 

histaminergisten piristeiden vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta 

uniapneapotilaiden jäännösuneliaisuuden hoitamiseksi silloin kun CPAP-hoito ei 

oiretta poista tai potilas ei pysty CPAP-hoitoon sopeutumaan. 

 

Univajeesta kärsivillä henkilöillä modafiniili parantaa mielialaa, uupumusta, 

uneliaisuutta ja kognitiota samankaltaisesti kuin kofeiini mutta vaikutus on 

pidempi. Modafiniilin on osoitettu parantavan päiväuneliaisuutta narkolepsiassa, 

vuorotyöperäisessä unihäiriössä sekä obstruktiivisessa uniapneassa, mutta sen 

tarkka vaikutusmekanismi on vielä epäselvä. Eläinkokeissa on osoitettu, että 

modafiniili on vuorovaikutuksessa dopaminergisten, noradrenergisten, 

glutaminergisten, GABAergisten, serotoninergisten, orexinergisten ja 

histaminergisten reittien kanssa. (Kumar 2008.) 
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2.5.2 Obstruktiivisen uniapnean hoito CPAP-laitteella 

 
Uneliaisuus on yksi obstruktiivisen uniapean keskeisimmistä oireista. On 

osoitettu, että jatkuva ylipainehoito eli CPAP (continuous positive airflow 

pressure) vähentää tehokkaasti unenaikaisia hengityshäiriöitä sekä 

subjektiivista että objektiivista päiväuneliaisuutta vaikea-asteisesta 

obstrukstiivisesta uniapneasta kärsivillä potilailla. (Marshall ym. 2006.) 

 

CPAP-laite ylläpitää positiivista ilmatiepainetta ylähengitysteissä letkun ja nenä- 

tai kokokasvomaskin kautta (Polo ym. 1994). Kevyt paine pitää hengitystiet auki 

unen aikana ilman haittaa potilaan omalle hengitykselle. Liian korkea paine voi 

aiheuttaa nenän ja limakalvojen ärsytystä tai suljetun paikan kammoa. Näitä 

CPAP-hoidon sivuvaikutuksia voidaan vähentää oikealla laitevalinnalla ja 

lämmittävällä ilmankostuttimella. Erityisesti maskin sopivuus on olennainen 

tekijä hoidon onnistumisen kannalta sillä korkeammat paineet yhdessä huonosti 

sopivan maskin kanssa aiheuttavat ilmavuotoa ja epämukavaa oloa, mikä 

vähentää hoitomyöntyvyyttä ja hoidon tehoa. CPAP-hoidon onnistuminen 

merkitsee potilaalle parempaa unenlaatua, virkeyttä päiväsaikaan sekä 

elämänlaadun paranemista. Onnistuessaan hoito auttaa myös alentamaan 

verenpainetta (Becker ym. 2003) sekä ehkäisee muita uniapnean oireita.  
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3 TUTKIMUS 
 
 

3.1 Aineisto 

 
Aineisto kerättiin Tampereen yliopistollisen sairaalan potilasarkistosta vuoden 

2008 tammikuun ja marraskuun välillä ensimmäisellä käynnillä olleilta potilailta. 

Tiedot haettiin potilastietojärjestelmä Mirandasta kaikilta niiltä potilailta, joiden 

diagnoosina on obstruktiivinen uniapnea, uniapnea, kuorsaus tai osittainen 

ylähengitysahtauma ja joiden yhteydessä on käytetty diagnoosinumeroita G47, 

R06.2 tai R06.5. Tutkimusaineistoon hyväksyttiin kaikki ne potilaat, joilla sekä 

unitutkimus että CPAP-hoidon aloitus on tehty TAYS:ssa.  

 

Potilaskertomuksia käytiin läpi yhteensä 812 ja näistä yhteensä 436 jäi pois 

tutkimusaineistosta. Heistä 201 oli diagnosoitu muualla kuin Tampereen 

yliopistollisessa sairaalassa ja 197 ei aloittanut CPAP-hoitoa joko omasta tai 

lääkärin toimesta. 38 potilaalta potilastiedot puuttuivat kokonaan, potilaat 

muuttivat kesken hoidon toiseen sairaanhoitopiiriin tai hoidon seuranta siirrettiin 

muualle. Tutkimusaineistoon hyväksyttiin yhteensä 376 potilasta. (kuva 1.) 

 

Potilailta kerättiin seuraavat tiedot: diagnoosipäivämäärä, BMI, sukupuoli, 

diagnostinen ESS, diagnostinen GHQ-12, CPAP-hoidon aloitus- ja 

lopetuspäivämäärät, ESS ja GHQ-12 ensimmäisellä kontrollikäynnillä, tiedot 

käyttötunneista sekä CPAP-painetaso, ESS ja GHQ-12 noin vuoden kohdalla 

CPAP-hoidon aloituksesta. 

 

Aineisto jaettiin kahteen osaan sen mukaan oliko CPAP-hoito onnistunut pitkällä 

aikavälillä vai ei. Hoitoon sopeutuneiksi laskettiin ne, jotka jatkoivat hoitoa 

vähintään puoli vuotta ja olivat tyytyväisiä siihen. Hoitoon sopeutumattomuuden 

kriteerinä oli CPAP-hoidon lopettaminen viimeistään vuoden kohdalla hoidon 

aloittamisesta. Hoitoon sopeutuneita oli yhteensä 209 ja hoidon lopettaneita 

167. 
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Kuva 1. Tutkimuksen kulku. 

 

3.2 Menetelmät 

 
Kaikki tiedot kerättiin potilastietojärjestelmästä Excel-taulukkoon. Aineistoa 

analysoitiin graafisesti tarkastellen ja luotiin tarvittavia johdannaissuureita, kuten 

ESS-pisteiden muutos lähtötilanteesta kontrollikäyntiin mennessä. ESS 

pisteytyksen merkitystä selvitettiin myös stratifioimalla ESS-pisteet neljään eri 

luokkaan. Tarvittavat tilastolliset analyysit tehtiin joko Excel- tai SPSS-

ympäristössä. 
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4 TULOKSET 
 
 
Potilasaineiston systemaattinen kerääminen oli haastavaa. Ensinnäkin tietojen 

raportointitapa potilaskertomuksissa ei ole ollut yhtenäinen. Toiseksi 

seurantajaksojen kestot eivät ilmeisistä yrityksistä huolimatta olleet kovin 

vakioituja. Esimerkiksi vuosikontrollikäynti tarkoittaa tässä yhteydessä 

enemmänkin hoitovasteen pitkäaikaistulosta kuin hoidon onnistumista 

täsmälleen vuoden seuranta-ajan jälkeen. Yhtenä tavoitteena oli määritellä 

CPAP-hoitoon sopeutuneiksi ne, jotka olivat vähintään vuoden käyttäneet 

laitetta. Joillakin potilailla kontrollikäyntien välillä saattoi kuitenkin olla usean 

vuoden tauko joten ajankohta ”noin vuoden kohdalla hoidon aloituksesta” oli 

laveasti tulkittu käsite. Hoitoon sopeutuneiksi laskettiin myös ne joilla oli ollut 

noin puolen vuoden kohdalla onnistunut kontrollikäynti ja hoito oli jo tehonnut. 

Myös hoitoon sopeutumattomuuden kirjaamisen puolella oli vastaavanlaisia 

ongelmia. Osa potilaista lopetti muutaman päivän tai muutaman viikon käytön 

jälkeen. Osa potilaista saattoi sinnitellä laitteen kanssa jopa yli vuoden ilman, 

että olisi varsinaisesti koskaan sopeutunut hoitoon. CPAP-hoidon lopettaneiksi 

laskettiin kaikki ne, jotka lopettivat alle vuoden käytön jälkeen ja ne, jotka eivät 

missään vaiheessa sopeutuneet hoitoon vaikka käyttöaika olisikin ollut hieman 

yli vuoden. Suurin osa potilaista kuitenkin täytti alkuperäisen ”noin vuoden” -

kriteerin ja oli joko selkeästi hyötynyt hoidosta tai ei ollut sopeutunut hoitoon 

lainkaan. 

 

53 % niistä potilaista, joilla diagnostinen ESS oli normaali (alle 11), sopeutui 

CPAP-hoitoon, kun taas 58 % niistä potilaista, joilla oli korkea diagnostinen ESS 

(vähintään 11) sopeutui CPAP-hoitoon. Koko aineistossa CPAP-hoitoon 

sopeutuneiden ja sopeutumattomien suhde oli 1,2. Suhde oli hieman suurempi 

(1,4) siinä ryhmässä, jossa ESS oli vähintään 11 ja hieman pienempi (1,1) siinä 

ryhmässä jossa ESS oli normaali.  Ero on niin pieni, että sillä ei ole käytännön 

merkitystä. Merkittävä määrä potilaita joiden ESS oli normaali, sopeutui siitä 

huolimatta CPAP-hoitoon. ESS ei siis ennusta CPAP-hoitoon sopeutumista tai 

sopeutumattomuutta. (taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Diagnoosivaiheen ESS-pistejakauma. Lähtötilanteen ESS-pisteet 
(ESS.1) eivät ennustaneet CPAP-hoitoon sopeutumista. Noin puolet potilaista 
sopeutui CPAP-hoitoon riippumatta siitä, esiintyikö lähtötilanteessa poikkeavaa 
uneliaisuutta (ESS ≥ 11) vai ei (ESS < 11). 
 
 

ESS.1 Lukumäärä Sopeutui Lopetti Suhdeluku 

  n % n % 

 
Sopeutui / 

lopetti 
       

       

0 - 5 59 26 44,1 % 33 55,9 % 0,8 

       

6 - 10 144 81 56,0 % 63 43,8 % 1,3 
       

Yhteensä 
0 - 10 203 107 52,7 % 96 47,3 % 1,1 

       

11 - 15 111 65 58,6 % 46 41,4 % 1,4 
       

16 - 24 54 31 57,4 % 23 42,6 % 1,3 
       

Yhteensä 
11 - 24 165 96 58,2 % 69 41,8 % 1,4 

       

 
Yhteensä 

 0 - 24  368 203 55,2 % 165 44,8 % 1,2 
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GHQ-12 pisteet alussa eivät ennustaneet sopeutumista tai sopeutumattomuutta 

CPAP-hoitoon pidemmällä aikavälillä (kuva 2). Riippumatta siitä, oliko GHQ-12 

normaali vai poikkeava, CPAP-hoitoon sopeutuneiden ja sopeutumattomien 

suhde pysyi lähes samana. Ryhmien välillä olevat erot ovat niin pieniä, että 

niillä ei voida katsoa olevan käytännön merkitystä ja sen vuoksi niitä ei 

myöskään arvioitu tilastollisten menetelmien avulla. 

 

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

kaikki GHQ-12 < 3

(normaali)

GHQ-12 >2

(poikkeava)

GHQ-12  > 5 GHQ-12  ≥ 3 ja

ESS.1  ≥ 11 

Sopeutui

Lopetti

 
 
Kuva 2. Diagnoosivaiheen GHQ-12-pistejakauma sopeutuneiden ja 
lopettaneiden välisine suhdelukuineen. Lähtötilanteen GHQ-12 -pisteet eivät 
ennustaneet CPAP-hoitoon sopeutumista. Myöskään diagnoosivaiheen 
poikkeavat ESS -pisteet yhdessä poikkeavien GHQ-12 -pisteiden kanssa eivät 
ennustaneet CPAP -hoitoon sopeutumista tai sopeutumattomuutta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,1 1,2 
1,0 

1,1 1,2 
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Yksi tutkimuksen tavoitteista oli hoitovasteen arvioiminen kyselykaavakearvoilla. 

Tarkoituksena oli verrata ESS-pisteitä ennen CPAP-hoitoa ja CPAP-hoidon 

aloituksen jälkeen sekä hoitoon sopeutuneilla että hoidon lopettaneilla. CPAP-

hoitoon sopeutumattomista noin 55 %:lla ESS laski CPAP-hoidon seurauksena 

ensimmäiseen kontrollikäyntiin mennessä. Noin 16 %:lla hoitoon 

sopeutumattomista ESS pysyi samana. Iso osa lopettaneista ei edes tullut 

ensimmäiselle kontrollikäynnille, mikä saattaa vaikuttaa tulokseen. (kuva 3.) 

 

Lopettaneet

0
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E
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S
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Kuva 3. Ensimmäisen kontrollikäynnin ESS-pisteiden muutos CPAP-hoitoon 
sopeutumattomilla. Viivan alapuolella olevilla ESS on laskenut, viivan päällä 
olevilla ESS on pysynyt samana ja viivan yläpuolella olevilla ESS on noussut 
diagnostiseen ESS:ään verrattuna.  
 
 
CPAP-hoitoon sopeutuneista 75,5 %:lla ESS oli laskenut ja noin 8 %:lla pysynyt 

samana ensimmäisellä kontrollikäynnillä (kuva 4). Noin vuoden kohdalla CPAP-

hoidon aloituksesta lähes 80 %:lla sopeutuneista ESS oli laskenut ja 5,5 %:lla 

pysynyt samana (kuva 5). Ensimmäisellä kontrollikäynnillä uneliaisuutta (ESS 

vähintään 11) oli edelleen 19 %:lla sopeutuneista ja noin vuoden kohdalla 14 

%:lla. ESS siis laskee menestyksekkään CPAP-hoidon seurauksena. ESS-

pisteiden muutos soveltuukin hoitovasteen arvioimiseen niillä potilailla, joilla se 

alun perin on koholla. 
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Sopeutuneet
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Kuva 4. Ensimmäisen kontrollikäynnin ESS-pisteiden muutos CPAP-hoitoon 
sopeutuneilla. Viivan alapuolella olevilla ESS on laskenut, viivan päällä olevilla 
ESS on pysynyt samana ja viivan yläpuolella olevilla ESS on noussut 
diagnostiseen ESS:ään verrattuna. 
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Kuva 5. Noin vuoden kontrollikäynnin ESS-pisteiden muutos CPAP-hoitoon 
sopeutuneilla. Viivan alapuolella olevilla ESS on laskenut, viivan päällä olevilla 
ESS on pysynyt samana ja viivan yläpuolella olevilla ESS on noussut 
diagnostiseen ESS:ään verrattuna. 
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5 POHDINTA 
 
 

Diagnoosivaiheessa mitattu ESS ei käytännössä ennusta CPAP-hoitoon 

sopeutumista tai sopeutumattomuutta. Niillä potilailla, joilla ESS on koholla 

lähtötilanteessa, ESS-pisteiden muutosta voidaan käyttää hoitovasteen 

arvioinnissa. ESS laski CPAP-hoidon aloittamisen jälkeen yli puolella myös 

lopettaneiden joukossa. Tämä voisi johtua regressiosta kohti keskiarvoa: pienet 

ESS-pisteet eivät voi laskea ja suuret nousta. Toisaalta voidaan ajatella, että ne 

potilaat, jotka eivät edes tulleet CPAP-hoidon ensimmäiselle kontrollikäynnille, 

eivät saaneet apua päiväväsymykseensä ja heidän ESS-pisteensä eivät 

oletettavasti olisi laskeneet. Ensimmäiselle kontrollikäynnille tulleiden 

lopettaneiden joukko on siten hieman valikoitunut. Kontrollikäynnille tulleiden 

lopettaneiden joukossa oli sellaisia, jotka aluksi kokivat hyötyä CPAP-hoidosta 

ja ESS laski sen seurauksena, mutta jotka eivät pitkällä aikavälillä kuitenkaan 

hyötyneet hoidosta.  

 

Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten perusteella uniapnean CPAP-hoito 

on vaikuttavaa hoitoa (taulukko 3). Suuri osa näistä tutkimuksista on tehty 

valikoiduilla potilasaineistoilla, joissa kaikilla potilailla esiintyy keskeisenä 

oireena poikkeava päiväaikainen uneliaisuustaipumus. Kirjallisuudessa yleisesti 

esitetty väite on myös se, että CPAP-hoitoon sopeutuminen on parempaa 

vaikeaoireisilla potilailla (Engleman 1999). 
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Taulukko 3. Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset CPAP-hoidon 
vaikuttavuudesta, joissa on käytetty ESS = Epworth Sleepiness Scale -
pisteytystä uniapneapotilaiden uneliaisuuden arvioinnissa. (OSA = obstructive 
sleep apnea, SAHS = sleep apnea-hypopnea syndrome) 
 

 
viite 

 
kohderyhmä 

 
n 

 
ESS -

raja/keski-arvo 

 
tulos 

Jenkinson 
ym. 1999 

OSA 107 ≥10 CPAP -hoito on 
vaikuttavaa hoitoa 

Hack ym. 
2000 

OSA 59 ≥10 CPAP -hoito on 
vaikuttavaa hoitoa 

Engleman 
ym. 1999 

SAHS 34 ≥8 CPAP -hoito on 
vaikuttavaa hoitoa 

Monasterio 
ym. 2001 

SAHS 125 12±4 CPAP -hoito on 
vaikuttavaa hoitoa 

Barnes ym. 
2002 

OSA 42 11,2±5 CPAP -hoito ei ole 
vaikuttavaa hoitoa 

Ballester 
ym. 1999 

SAHS 105 12±5 CPAP -hoito on 
vaikuttavaa hoitoa 

Montserrat 
ym. 2001 

SAHS 45 16±5 CPAP -hoito on 
vaikuttavaa hoitoa 

Faccenda 
ym. 2001 

SAHS 68 15 (6-24) CPAP -hoito on 
vaikuttavaa hoitoa 

 

 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa CPAP-hoidon aloitus ei edellytä 

poikkeavia ESS-pisteitä. Perusteena tälle on ollut havainto, jonka mukaan suuri 

osa uniapneapotilaista ei koe lisääntynyttä uneliaisuutta, vaan myös uupumusta 

ja unettomuutta. Tässä aineistossa havaittiin yllättäen, että CPAP-hoitoon 

sopeutuminen ei eroa siitä, kuinka korkeat ESS-pisteet ovat lähtötilanteessa. 

Myöskään GHQ-12 pisteytys ei käytännössä erotellut sopeutujia 

sopeutumattomista. Tuloksen voi tulkita kahdella tavalla. 1) Suuri osa potilaista 

voi oireettomanakin (tai ainakin ilman lisääntynyttä torkahtelutaipumusta) 

sopeutua CPAP-hoitoon vuoden ajaksi kokematta hoidosta hyötyä tai haittaa. 

Tai 2) myös ne potilaat, joiden ESS-pisteet ovat normaalit, voivat hyötyä CPAP-

hoidosta samalla tavalla kuin ne, joiden ESS osoittaa lisääntynyttä 
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torkahtamistaipumusta. CPAP-hoidolla on osoitettu olevan lumevaikutusta 

(Jenkinson ym. 1999), mutta sen kesto ei riitä sitoutumaan vuoden kestoiseen 

hoitoon. Näin ollen voidaan katsoa, että löydös tulee tulkita jälkimmäisellä 

tavalla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että noin puolet Pirkanmaan alueen 

hoidossa olevista uniapneapotilaista saavat CPAP-hoitoa, joka ei perustu 

näyttöön. Jatkossa tulisikin toteuttaa satunnaistettu kontrolloitu tutkimus CPAP-

hoidon vaikuttavuudesta silloin kun potilaalla ei uneliaisuutta esiinny lainkaan. 

Tämä voi olla menetelmällisesti vaativa tehtävä, sillä vaikuttavuuden mittaminen 

ilman uneliaisuusoiretta voi olla vaikeaa. Ehkä kyseeseen voisivat tulla 

autonomisen hermoston tasapainoa kuvaavat suureet (sympatikotonian 

väheneminen, parasympatikotonian lisääntyminen), liitännäissairauksien 

ennuste tai ilmaantuminen tai yleistä elämänlaatua kuvaavat mittarit. 

 

Uniapnea on kansantauti ja CPAP-hoidon aloitukset ovat edelleen 

lisääntymässä. Obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän taudinmääritys ja CPAP-

hoidon aloitusprosessi vaatii runsaasti resursseja. Tämän tutkimuksen 

sivutuotteena havaittiin, että TAYS:n uniyksikön CPAP-hoitoprosessissa on 

edelleen kehittämisen varaa. Tämä osin heijastaa vallitsevaa resurssipulaa 

terveydenhoidossa. Hoitoprosessin parempi systemaattisuus lopulta tuottaisi 

kuitenkin myös luotettavampia seurantatietoja, joiden kerääminen ja analysointi 

parantaisi prosessin sujuvuutta ja kustannusvaikuttavuutta.  
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UNELIAISUUSKYSELY (EPWORTH SLEEPINESS SCALE, ESS) 
 
 
Kuinka todennäköistä on, että Te torkahdatte tai nukahdatte seuraavissa 
tilanteissa vastakohtana sille, että Te vain tunnette itsenne väsyneeksi? Tämä 
koskee Teidän tavanomaista elintapaanne kahden viimeksi kuluneen viikon 
ajalta. Vaikka ette olisi tehnyt jotakin alla kuvatuista asioista äskettäin, yrittäkää 
arvioida, miten ne olisivat vaikuttaneet Teihin. Käyttäkää seuraavaa asteikkoa 
valitaksenne numeron kuhunkin tilanteeseen. 
 
ASTEIKKO 
 
0 = en koskaan torkahtaisi 
1 = pieni todennäköisyys torkahtaa 
2 = kohtalainen todennäköisyys torkahtaa 
3 = suuri todennäköisyys torkahtaa 
 
Arvio torkahtamisen todennäköisyydestä (rengasta oikea vaihtoehto): 
 

 

        
En torkahda 

koskaan     pieni kohtalainen 
       
suuri 

        

        

Istun lukemassa   0 1 2 3 

       

Katson TV:tä   0 1 2 3 

        

Istun passiivisena julkisessa paikassa 0 1 2 3 
(esim. teatterissa tai 
luennolla)      

        
Olen matkustajana autossa  
keskeytyksettä tunnin ajan  0 1 2 3 

        

Lepään makuuasennossa iltapäivällä  0 1 2 3 

olosuhteiden sen salliessa      

        
Istun puhumassa jonkun 
kanssa  0 1 2 3 

        

Istun kaikessa rauhassa alkoholittoman 0 1 2 3 

lounaan jälkeen       

        
Istun autossa sen pysähdyttyä 
liikenteessä  0 1 2 3 
muutamaksi minuutiksi. 
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GHQ-12-KYSELY 
 
 
Seuraavat kysymykset koskevat terveydentilaanne muutaman viimeksi 
kuluneen viikon aikana. Valitkaa rastittamalla kutakin kysymystä kohti yksi 
vaihtoehto. 

 
 

       Paremmin kuin tavallisesti 

  Oletteko viime aikoina pystynyt keskittymään         Yhtä hyvin kuin tavallisesti   

1 tehtäviinne?         Huonommin kuin tavallisesti   

                
Paljon huonommin kuin 
tavallisesti 

           En ollenkaan   

  Oletteko viime aikoina valvonut paljon huolien takia?     En enempää kuin tavallisesti   

2          
Jokin verran enemmän kuin 
tavallisesti   

                
Paljon enemmän kuin 
tavallisesti 

           Enemmän kuin tavallisesti   

  Onko Teistä viime aikoina tuntunut siltä, että     Yhtä paljon kuin tavallisesti   

3 Teistä on hyötyä asioiden hoidossa?      Vähemmän kuin tavallisesti   

           
Paljon vähemmän kuin 
tavallisesti    

                Paremmin kuin tavallisesti    

  Oletteko viime aikoina tuntenut pystyvänne      Yhtä hyvin kuin tavallisesti   

4 tekemään päätöksiä?       Huonommin kuin tavallisesti   

                
Paljon huonommin kuin 
tavallisesti 

                En ollenkaan   

  Oletteko viime aikoina tuntenut olevanne jatkuvasti     En enempää kuin tavallisesti   

5 ylirasittunut?        
Jonkin verran enemmän kuin 
tavallisesti   

           
Paljon enemmän kuin 
tavallisesti   

                En ollenkaan   

  Onko Teistä viime aikoina tuntunut, ettette voisi      En enempää kuin tavallisesti   

6 selviytyä vaikeuksistanne?       
Jonkin verran enemmän kuin 
tavallisesti   

                
Paljon enemmän kuin 
tavallisesti 

           Enemmän kuin tavallisesti   

  Oletteko viime aikoina kyennyt nauttimaan      Yhtä paljon kuin tavallisesti   

7 tavallisista päivittäisistä toimistanne?      Vähemmän kuin tavallisesti   

                
Paljon vähemmän kuin 
tavallisesti 

                Paremmin kuin tavallisesti 

  Oletteko viime aikoina kyennyt kohtaamaan     Yhtä hyvin kuin tavallisesti   

8 vaikeuksia?        Huonommin kuin tavallisesti   

           
Paljon huonommin kuin 
tavallisesti   

                En ollenkaan     

  Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne onnettomaksi      En enempää kuin tavallisesti   

9 ja masentuneeksi?        
Jonkin verran enemmän kuin 
tavallisesti   

                
Paljon enemmän kuin 
tavallisesti 

           En ollenkaan   

  Oletteko viime aikoina menettänyt       En enempää kuin tavallisesti   

10 itseluottamustanne?       
Jonkin verran enemmän kuin 
tavallisesti   

                
Paljon enemmän kuin 
tavallisesti 

                En ollenkaan   

11 Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne arvottomaksi?      En enempää kuin tavallisesti   

           
Jonkin verran enemmän kuin 
tavallisesti   

                
Paljon enemmän kuin 
tavallisesti 

           En ollenkaan   

  Oletteko viime aikoina tuntenut itsenne kaiken      En enempää kuin tavallisesti   

12 kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?      
Jonkin verran enemmän kuin 
tavallisesti   

           
Paljon enemmän kuin 
tavallisesti   

 


