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Porównanie czułości diagnostycznej testów przesiewowych 
MoCA i MMSE oraz trzech metod oceny Testu Rysowania  
Zegara: metody Sunderlanda, metody 7/7 i metody Shulmana 
w ocenie zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych

Comparison of the sensitivity of diagnostic screening tests MoCA and MMSE, and 
three methods of evaluation Clock Drawing Test: Sunderland method, the method  
of 7/7 and Shulman method in the assessment of impairment of cognitive function  
of the elderly

Maria Magdalena Bujnowska-FedakA–F, Mateusz BaranA–F, Bartosz j. sapilakD–F

katedra i zakład Medycyny rodzinnej uniwersytetu Medycznego we wrocławiu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. populacja polski należy do populacji szybko starzejącej się. narastającym problemem stają się zaburze-
nia funkcji poznawczych pojawiające się wraz z wydłużaniem się wieku. ich wczesne wykrycie zwiększa szansę ich leczenia 
i ułatwia opiekę nad chorymi.
Cel pracy. porównanie czułości diagnostycznej MoCa i MMse oraz trzech metod oceny testu rysowania zegara: metody 
sunderlanda, metody 7/7 i metody shulmana w ocenie zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych.
Materiał i metody. w okresie listopad 2013 – luty 2014 r. zbadano 51 losowo wybranych pacjentów dwóch oddziałów geria-
trycznych we wrocławiu, którzy przekroczyli 65. rok życia. 
Wyniki. grupa badana liczyła 51 osób: 33 kobiety oraz 18 mężczyzn, w wieku od 66 do 90 lat. wykazano istotną sta-
tystycznie różnicę między wartościami średnimi testów MMse i MoCa (26,18 pkt. i 22,80 pkt. odpowiednio; p = 0,000). 
stwierdzono istotną statystycznie różnicę między procentowymi wynikami Cdt, ocenianego według metod sunderlan-
da (68,82%), 7/7 (59,66%) i shulmana (63,53%). wszystkie testy wykazały związek między nasileniem zaburzeń funk-
cji poznawczych a wiekiem pacjentów. stwierdzono dodatnią korelację między wynikami testów MMse, MoCa, Cdt  
a wykształceniem pacjentów i subiektywną oceną stanu ich zdrowia.
Wnioski. 1. MoCa jest testem o większej czułości niż MMse. 2. Metoda 7/7 ma większą czułość w ocenie testu rysowania 
zegara niż metody sunderlanda i shulmana. 
Słowa kluczowe: krótka skala oceny stanu psychicznego, test rysowania zegara, Montrealska skala oceny Funkcji poznaw-
czych, zaburzenia funkcji poznawczych, osoby starsze.

Background. polish population is a rapidly aging population. impairment of cognitive function becomes a growing 
problem. an early detection of disturbances increases the chance of treatment and facilitates care of the patients. 
Objectives. the aim of the study is to compare diagnostic sensitivity of the MoCa (Montreal Cognitive assessment) and MMse 
(Mini Mental state examination), and three methods of evaluation of Clock drawing test (Cdt): sunderland method, the 
method of 7/7 and shulman method in the evaluation of impairment of cognitive function of the elderly.
Material and methods. 51 randomly selected patients of geriatric clinics of wroclaw were examined between november 2013 
and February 2014.
Results. the study group consisted of 51 patients: 33 women and 18 men, in the age from 66 to 90 years. the study showed 
statistically significant difference between the average values   of MMse and MoCa tests (26.18 pts. and 22.80 pts. respectively; 
p = 0.000). a significant difference between the results of the Cdt assessed by the methods of sunderland (68.82%), 7/7 
(59.66%) and shulman (63.53%) was also found. all tests proved the relationship between the severity of cognitive impairment 
and the age of patients. there was a positive correlation between MMse, MoCa, Cdt results and the patients` education and 
subjective assessment of their health.
Conclusions. 1. MoCa is more sensitive than the MMse. 2. the 7/7 method has a higher sensitivity in the evaluation of the Cdt 
than both sunderland and shulman method. 
Key words: Mini Mental state examination, Clock drawing test, Montreal Cognitive assessment, cognitive impairment, elderly.

Streszczenie

Summary

Wstęp
populacja polski należy do populacji szybko starzejącej 

się. według danych gus z 2014 r., odsetek ludzi starszych 
(po 65. roku życia) wyniósł w 2013 r. 14,3% [1] (wobec 
13,52% w 2009 r., 12,4% w 2000 r. i 10,2% na początku 
lat 90. XX w.). narastającym problemem staje się otępienie 
wśród osób starszych.

Cel pracy
Celem pracy jest ocena czułości testów przesiewowych 

MoCa i MMse oraz trzech metod oceny testu rysowa-
nia zegara: metody sunderlanda, metody 7/7 oraz metody 
shulmana w ocenie zaburzeń funkcji poznawczych osób 
starszych u pacjentów oddziałów geriatrycznych we wro-
cławiu.
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Materiał i metody
w badaniu udział wzięło 51 losowo wybranych osób 

spośród pacjentów oddziału geriatrycznego kliniki Chorób 
wewnętrznych, geriatrii i alergologii spsk nr 1 we wrocła-
wiu i oddziału Chorób wewnętrznych i geriatrii szpitala 
specjalistycznego im. Falkiewicza we wrocławiu, którzy 
przekroczyli 65. rok życia i wyrazili zgodę na badanie. zo-
stało ono przeprowadzone w okresie listopad 2013 – luty 
2014 r. z badania wykluczono osoby w ciężkim stanie ogól-
nym, z chorobami psychicznymi, ze znacznym stopniem 
otępienia uniemożliwiającym kontakt werbalny (tab. 1).

do oceny zaburzeń funkcji poznawczych wykorzystano 
następujące testy: krótka skala oceny stanu psychicznego 
(MMse) [2], Montrealska skala oceny Funkcji poznaw-
czych (MoCa) [3] i test rysowania zegara (Cdt). w pracy 
oceniano wyniki testu trzema metodami: sunderlanda [4], 
shulmana [5] i metodą 7/7 [6]. wynik maksymalny MoCa 
i MMse wynosi 30 punktów. wynik niższy niż 28 punk-
tów w MMse i niższy niż 26 punktów w MoCa przemawia 
za występowaniem łagodnych zaburzeń poznawczych lub 
zespołu otępiennego. w metodzie sunderlanda można uzy-
skać od 1 do 10 punktów, w metodzie shulmana – od 0 
do 5, w metodzie 7/7 – od 0 do 7. wyniki przedstawiono 
w wartościach procentowych maksymalnej punktacji.

do analizy statystycznej użyto testu t-studenta, analizę 
wariancji, test pearsona (poziom istotności statystycznej  
p = 0,05).

Wyniki
grupa badana liczyła 51 osób: 33 kobiety i 18 męż-

czyzn, w wieku od 66 do 90 lat; średni wiek ankietowanych 
wyniósł 74,6 lat (tab. 1). 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej

Ogół  
N = 51 
(%)

Kobiety 
N = 33 (%)

Mężczyźni 
N = 18 (%)

Wiek (w latach)
Średni wiek 
(w latach)

66–90
74,6

66–90 
76,3

66–81
71,6

Wykształcenie 
wyższe 
Średnie
zawodowe
podstawowe

14 (27,5%)
18 (35,3%)
10 (19,6%)
9 (17,6%)

9 (27,3%)
12 (36,4%)
5 (15,1%)
7 (21,2%)

5 (27,8%)
6 (33,3%)
5 (27,8%)
2 (11,1%)

Miejsce  
zamieszkania

duże miasto (po-
nad >100 000 
mieszkańców)
Małe miasto 
wieś

34 (66,7%)

10 (19,6%)
7 (13,7%)

21 (63,7%)

5 (15,1%)
7 (21,2%)

11 (61,1%)

4 (22,2%)
3 (16,7%)

Subiektywna oce-
na stanu zdrowia

Bardzo dobra
dobra
dostateczna
zła
Bardzo zła

0  (0%)
14 (27,5%)
24 (47,1%)
9 (17,6%)
4 (7,8%)

0 (0%)
8 (24,2%)
16 (48,5%)
6 (18,2%)
3 (9,1%)

0 (0%)
6 (33,3%)
8 (44,4%)
3 (16,7%)
1 (55,6%)

Sposób  
mieszkania

samotnie
z członkiem 
rodziny

18 (35,3%)
33 (64,7%)

16 (48,5%)
17 (51,6%)

2 (11,1%)
16 (88,9%)

wyniki uzyskane w MMse i MoCa przedstawiono w for-
mie wykresu rozrzutu i histogramów (ryc. 1–3). wykazano 
istotną statystycznie różnicę między średnimi wartościami 
testów MMse i MoCa (26,18 pkt. i 22,80 pkt. odpowiednio; 
p = 0,000). Średni wynik jest niższy dla MoCa, co pozwala 
sądzić, że ma on większą czułość niż MMse. 

stwierdzono również istotną statystycznie (p = 0,000) 
różnicę między procentowymi wynikami Cdt ocenianego 
według metod sunderlanda (68,82%), 7/7 (59,66%) i shul-
mana (63,53%). Średni wynik jest najniższy dla metody 7/7, 
co pozwala wnioskować, że ma ona największą czułość 
diagnostyczną spośród rozpatrywanych metod.

wszystkie testy wykazały istotne statystycznie nasilanie 
się zaburzeń funkcji poznawczych wraz z wiekiem pacjen-
tów (p = 0,000). ponadto stwierdzono dodatnią korelację 
między wykształceniem pacjentów i ich subiektywną oce-
ną stanu zdrowia a uzyskanymi wynikami testów (MMse, 
MoCa, Cdt).

Rycina 1. wykres rozrzutu wyników MMse i MoCa

Rycina 2. wyniki testów MMse i MoCa – histogram

Rycina 3. wyniki procentowe w trzech metodach oceny testu 
Cdt – histogram

Dyskusja
ocena zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych 

potwierdziła częste występowanie nieprawidłowości w tym 
zakresie. według testu MMse, 24% seniorów prezentuje 
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łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, a 25,5% –  ce-
chy otępienia, natomiast według testu MoCa – MCi lub po-
dejrzenie otępienia rozpoznano u 63% badanych. testem 
o większej czułości był test MoCa; do analogicznych wnio-
sków dochodzą rajtar i przewoźnik w badaniach prowa-
dzonych u chorych po udarze mózgu [7].

natomiast ocena porównawcza trzech różnych metod 
testu rysowania zegara wskazała na test 7/7 jako test o naj-
większej czułości diagnostycznej, co niewątpliwie wymaga 
dalszych obserwacji i kontynuowania badań w tym zakre-
sie. Cechami korelującymi pozytywnie z wynikami testów 
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MMse i MoCa okazał się wiek i wykształcenie pacjentów 
oraz ich subiektywna ocena stanu zdrowia. takie same za-
leżności stwierdzają nazem i wsp. między testem MoCa 
a wiekiem i wykształceniem badanych [8], anslie i Murden 
zaobserwowali tę korelację dla Cdt i wykształcenia [9].

Wnioski 
1. MoCa jest testem o większej czułości niż MMse.
2. Metoda 7 na 7 ma większą czułość w ocenie testu ry-

sowania zegara niż metoda sunderlanda i shulmana.


