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W związku z szybkim starzeniem się społeczeństw wczesne wykrywanie pogorszenia

czynnoŚci poznawczych osób starszych jest niezwykle istotne, jako że deficyty poznawczę są

jedną z głównych przyczyn zaburzęń funkcjonowania psychospołecznego i niesamodzielności

Pacjentów. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój badań dysfuŃcji

kognityrłmych osób w starszym wieku. Wyciągnięcie jednoznacznych wniosków

z prowadzonych badań jest jednak utrudnione ptzez stosowane różne podejścia

metodologiczne oraz ograniczenia dostępnych narzędzi badawczych. W Polsce w badaniach

naukowych, azwłaszczaw praI<tyce klinicznej najczęściej stosowana jest Krótka Skala Oceny

Stanu Psychicznego (MiniMental State Examination), wskazuje się jednak na jej

niedoskonałości i potrzebę wprowadzenia do rutynowego stosowania innych metod badania

skryningowego czynności poznawczych w populacji osób w starszym wieku. W zvłięku
ztymbadania Doktorantki wpisują się nie tylko w istotny nurt badń naukowych, ale teżmają

wymiar praktyczny. Podjęcie przęz Nią badań wiarygodności przesiewowych testów

neuropsychologicznych w wykrywaniu łagodnych zablxzeń neuropoznawczych uwńam za

wysoce celowe ibardzo potrzebne.

Praca liczy I27 numerowanych stron maszynopisu. Obejmuje 34 ryciny i 7 tńęI
dokumentujących uzyskane wyniki. Zawiera załącznlki - narzędzia badav,lcze stosowane

Wpracy oraz Zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,



Collegium Medicum w Bydgoszczy. Piśmiennictwo cytowane w pracy obejmuje !65 pozycji,

Znaczny odsetek cytowanych prac został opublikowany w ostatnich kilku latach.

Oceniana rozprawa ma układ klasyczny, czyli obejmuje wprowadzenie w omawiane

zagadnienie, stanowiące przegląd dostępnej literatury z zal<tęsu pracy oraz częśó badawczą

obejmującą przedstawienie celu podjętych badań, opis materiału i metod badawczych,

omówięnie uzyskanych wyników orazichdyskusję i wnioski.

Praca rozpoczyna się charakterystyką prognoz demograficznych co jest uzasadnieniem

dla Podejmowania badań z udziałem osób starszych. Kolej ne rozdziały poświęcone są

Procesom Poznawczym i w sposób systematyczny pokazĄą poszczególne czynności. W

Pierwszym rozdzialę Kategorie procesów poznawczych Doktorantka zawarŁa wńnę
stwierdzenie, że procesy sterujące zachowaniem współdziałają ze sobą i często trudno

odrożnicje od siebie aptecyzyjnę wyznaczenie linii demarkacyjnej nie zawszeiest mozliwe

i konieczne. Czynności poznawcze oraz kolej ny rozdział Badanie neuropsychologiczne

zostałY Przedstawione w sposób wnikliwy i wyczerpujący, jednoznacznie wskazując na

bardzo dobrą znajomość tematu Doktorantki. Na szczególne podkreślenie zasługuje

Podrozdział dotyczący wskaźników psychometrycznych, w którym Doktorantka w jasny

iPrzĄrzysty sposób omawia takie parametry testów jak trafnośó, cn;lośó i swoistość, opisuje

takie zagadnięnia jak wartości predykcyjne i lłzywą Receiver Operating Curvę (RoC),
wPłYw czynników demograficznych (wieku, płci, poziomu wykształcenia) na wykonanie

testów. W kolejnym dziale zawarto opis łagodnych zaburzeń poznawczych, które stanowią

temat niniejszej rozprary. W wyczerpujący sposób Doktorantka opisała kryteria

diagnostyczne, podtypy, rozpowszechnienie i czynniki prognostyczne. Całość wstępu

wskazuje na dobrą znajomość i zrozumienie omawianych zagadnień.

Głównym celem badan, stanowiących podstawę ocenianej rozprary doktorskiej, było

Przeprowadzenie analizy wiarygodności polskiej wersji MoCA 7.2 vs. MMSE w wykrywaniu

łagodnych zabwzen neuropoznawczych wśród osób po 60 roku życia. Doktorantka

sformułowała dwa py,tania badawcze. Pierwsze pytanie, czy test MoCA 7.2 jest

skuteczniejszy w diagnostyce łagodnych zaburzeń neuropoznawczych u osób po 60 roku

życianiż test MMSE? Drugie pytanie badawcze dotyczyło optymalnych progów odcięcia dla

obu testów w wykrywaniu łagodnych NCD. Doktorantka wyznaczyła również ttzy hipotezy

badawcze - hipoteza zręrowa dotycząca porównywalnej skuteczności diagnostycznej obu

testów, kolejna dotycząca wyższej skuteczności MoCA ].2. W ostatniej z Wznaczonych
hipotez przyjęto, że optymalny punkt odcięcia w MoCA 7.2 ma niski współczynnik wyników



fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych natomiast MMSE ma wysoki współczynnik tych

wyników.

Aby zweryfikować hipotezy badawcze objęto badaniem 281 osób przyjętych do

Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. W badanej

grupie 190 osób spełniało kryteria łagodnych zabutzeń neuropoznawczych, 91 osób nie

wykazywało tych zaburzęń. Opis grupy badanej pozostawia pewien niedosyt. Jako kryterium

włączenia podano przyjęcie do Kliniki Geriatrii w celu Całościowej Oceny Geriatrycznej, nie

wskazując koŃretnej przyczyny hospitalizacji. Doktorantka podała, że analizowano również

dane z wywiadu i choroby współistniejące, jednak nie znalazło to odzwierciedlenia

w rozprawie. Warto byłoby wskazać precyzyjniej odstęp czasowy pomiędzy badaniem

zespołu terapeutycznego (całościowa ocena geriatryczna) i oceną niezależnego badacza (test

MoCA), m.in. dlatego, że obie wykorzystują test rysowania zegara, co potencjalnie może

mięó znaczenie dla wyniku MoCA. Należy zaznaczyó, że waga i wzrost nie należą do grupy

parametrów socjodemograficznych. Doktorantka nie wskazała liczby kobiet i mężczyzn

w całej badanej grupie otaz grwach osób z łagodnymi zaburzęniami neuropoznawczymi oraz

bez tych zaburzeń, co ogranicza możltwości interpretacji wyników, mimo iż w części

teoretycznej pracy podkreśla rożnicę związane z płcią w zakresie wykonania testów

mierzących czynności poznawcze.

PodrozdziŃ dotyczący metod prowadzenia badń zawiera wyczerpującą

charakterystykę narzędzi stosowanych w badaniu - Montrealskiej Skali Oceny Funkcji

Poznawczych (MoCA 7.2), Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (MMSE), Testu

Rysowania Zegara, Geriatrycznej Skali Depresji, Skali Oceny Podstawowych Czynności

Zyciowych (ADL) oraz Skali Złożonych Czynności Życiowych. Korzystne byłoby

umieszczenie w treści rozprawy krótkiego omówienia różnic pomiędzy skalą MoC A 7.ż

a MoCA i uzasadnienia wyboru właśnie tej wersji (MoCA 7.2). Charakterystykę badanej

grupy z uwzględnieniem wieku, masy ciała i wyników całościowej oceny geriatrycznej

przedstawiono w tabeli 1. Wydaje się, że w porównaniu dwóch ww grup lepiej byłoby

zaczynaĆ od grupy badanej i porównywaó ją z kontrolną/porównawczą i prezentowaó wyniki

z dokładnością do jednego miejsca zaprzecinkiem (np. wzrost 161,1 cm wiek7{,I lat).

Interesujące wydaje się, że badana grupa jest tak niskiego wzrostu - grupa złagodnym

NCD - I57,4 cm, grupa bez NCD -16I,1 cm (różnica istotna statystycznie). Mimo tż masa

ciała nie rożnlŁa się istotnie, BMI było w zwięku ztym istotnie v,ryższe w grupie złagodnym

NCD.



Te same wYniki zostaŁy przedstawione później w formie gtaftcznej na rycinach 5-13. Grupa
z łagodnYm NCD bYła istotnie starsza, istotnie gorzej wykształcona, uzyskałaistotnie gorsze
wYniki we wszYstkich składowych całościowej oceny geriatrycznej (z wyjątkiem ADL, gdzie
ztesztąrównież zaznaczył się trend do gorszych wyników).

W dalszej częŚci rozdzińu Wyniki Doktorantka przedstawiła porównanie puŃtacji

PoszczegÓInYch domen Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego uaz Montręalskiej Skali
OcenY FuŃcji Poznawczych pomiędzy grupą pacjentów z łagodnymi zabutzeniami
neuroPoznawczYmi i bez tYch zaburzęń. Wydaje się, że opisy rycin mogłyby być krótsze -
wYstarczające jest Podanie wartoŚci liczbowych w obu grupach i określeni e, czy różnica jest
istotna statYstYcznie. Można pominąć povńarzające się zdanie ),Qznacza to, że wyniki MoCA
72 (lub MMSE) w domenie (.,.) u pacjentów w grupie badanej były niższe niź u pacjentów
w gruPie kontrolnej". We wszystkich porównaniach Doktorantka pisze o porównywaniu
Średnich wartoŚci w dwóch grupach, pozostaje niejasne, których porównań dokonano przy
zastosowaniu testu Manna whitneya, gdzie nie porównuje się średnich.

Najciekawszą częśc wyników a równocześnie wielki atut pfzeprowadzonego przez
Doktorantkę badania stanowi okreŚlenie optymalnych punktów odcięcia dla Krótkiej Skali
OcenY Stanu Psychicznego i Skali MoCA dla łagodnego NCD w dużej grupie badanych
w starszYm wieku, Doktorantka przęptowadziła analizę krzywej RoC i v,ryznaczyła
oPtYmalne Punkty odcięcia metodą Indeksu Youdena. Optymalny puŃt odcięcia dla MMSE
dla łagodnYch zaburzeń neuropoznawczych vrryznaczyła na poziomie 27128, natomiast dla
skali MoCA 7 -2 - 23124. Bardzo interesujące jest rovlnież przedstawienie czułości,
swoistoŚci, WartoŚci PredYkcyjnej Dodatniej i Ujemnej, stosunku prawdopodobieństwa dla
wszystkich punktów odcięcia dla obu skal.

DYskusja jest bardzo obszerna. Na wstępie Doktorantka przedstawiła porównanie

badanYch domen Poznawczych dla MMSE i MoCA przeprowadzonę pIzez Magierską,

PrzYdatne bYłobY tu uwzględnienie specyfiki MoCA 7.2, Doktorantk a zaprezentowała

uzasadnienie dla PodjętYch badń, z dużą znajomością przedmiotu wskazując zastosowanie
i wadY MMSE. Szczególnie wazne wydaje się zagadnienie efektu sufitowego i podłogowego

PrzY stosowaniu tego testu oraz jego niska czułość w wykrywaniu deficytów poznawczych
w dYsfuŃcji Płatów czołowych oTaz poŁączeń czołowo-podkorowych. Doktorantka

Przedstawiła badania przy zastosowaniu MoCA u pacjentów z różnymi zńurzeniami
neurologicznYmi jak również u pacjentów z zabutzeniami psychicznymt. Słusznie podkreśliła,
Żę dla PrecYzYjne go diagnozowania istotne jest stosowanie najnowszych dostępnych norm dla



określonej populacji ze względu na możliwe różnice wynikające z upływu czasu. W dalszej

części pracy Doktorantka szczegóŁowo przedstawiła punkty odcięcia polskiclr wersji MoCA i

MoCA J.2 oraz MMSE, porównując je z wynikami własnych badań. Przedstawiła również

rekomendowane punkty odcięcia w wykrywaniu łagodnych zabutzeń poznawczych (MCI)

wliteraturze światowej, wykazując znakomitą znajomość tego zagadnienia, uwzględniła

wyniki mętaanaliz przeprowadzonych w celu porównania rzetelności skal MoCA i MMSE,

w tym metaalalizy własnego autorstwa.

W podsumowaniu w badaniu Doktorantki polska wersja MoCA 7.2 okazŃa się

bardziej precyzyjnym testem w identyfikacji łagodnych zaburzeń neuropoznawczych niz

MMSE. Na podstawie przeglądu literatury oraz wyników badań własnych Doktorantka

stwierdziła, że optymalny puŃt odcięcia róznicujący łagodne NCD vs bez NCD wynosi

wpolskiej skali MoCAż3124, Natomiast ten punkt odcięcia dla skali MMSE na podstawie

badań własnych Doktorantki wynosi 27128. Wyniki badań własnych przeprowadzonychprzez

Doktorantkę wskazują, że skala MoCA 7.ż możę być wykorzystywana w podstawowej opiece

zdrowotnej i w praktyce geriatrycznĄ do wykrywaria wczesnych zaburzęn czynności

poznawczych. Doktorantka wskazŃa na potrzebę dalszych badań z uwzględnieniem danych

socjodemograftcznych oraz analiz nakierowanych na określenię puŃtu odcięcia dla ciężkich

zabllrzeń neuropoznawczych (Major Neurocognitive Disorders). Przeprowadzenię tych badań

możę pozwolić nańączenie skali MoCA do Całościowej Oceny Geriatrycznej.

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyciągnięcie trzech wniosków

odpowiadających na sformułowane przez Doktorantkę pytania badawcze. Wniosek pierwszy

wskazuje, że test MoCA 7.ż jest bardziej skuteczny w diagnostyce łagodnych zabwzeń

neuropoznawczych niż test MMSE. Wniosek drugi i trzęci określają punkty odcięcia

odpowiednio dla testu MoCA i MMSE dla wykrywania łagodnych zaburzęń

neuropoznawczych.

Nalezy zaznaczyć, że cała dyskusja prowadzona jest w sposób świadczący o bardzo

dobrej znajomości literatury przedmiotu i dojrzałości naukowej Doktorantki.

Doktorantka umieściła w pracy streszczenie w języku polskim i angielskim.

Uwagi merytoryczne i redakcyjne:

Doktorantka nie ustrzegła się niewielkich niedociągnięć. Niejasne jest stwierdzenie

,,poznanie znaczenia tych parametrów dla zrozumienia wpływu danego testu na chorobę" (str.



22), niefortunne nieco wydaje się określenie ,,pacjent będący w śpiączce ptzeszedł w stan

wegetatywny" (s. I9), jak równiez skrót myślowy zawierający literówkę ,,badany

prawdopodobnię należy do grupy chorych na Alzhaimera (sic!)" (str. 30). Korekty wymaga

pisownia nazwiska Ronalda C. Petersena (est Peterson - str. 32). Warto byłoby również

ujednolicić polski odpowiednik Major Neurocognitive Disorder - duże vs. ciężkie zabutzenia

neuropoznawcze (s.33), przy czym na str. 39 pojawia się dodatkowo podział na grupy bez

NCD, z łagodnym i NCD i głębokimi NCD), Zarriast określenia demencja lepiej ruczĄ

używać słowa otępienie, zamiast delirium - majaczenie.

Doktorantka nie ustrzegła się też literówek winno być np. Lurii zaniast Łurji,

pozytronowej, zamiast pozytonowej, łączenia zamiast Łącznia, fluencję zamiast fluencje,

poznawazych zamiast poznwczych, fluencja zamiast fu encja oraz różntce charakteryzujące

ówcze snych zami ast r ó żnic ę char akery zuj ąc e uwc ze snych.

podsumowanie:

Oceniana rozprawa doktorska napisana jest ciekawym językiem, dzięki Qzęmu

czytasię ją z dużym zainteresowaniem. Pani mgr Natalia Sokołowska wykazńa się

umiejętnością stawiania ważnych celów badawczych i korzystania z piśmiennictwa

naukowego. Praca Doktorantki ma duże walory oryginalności a wyniki badań mają zarówno

znaczenię naukowe jak i praktyczne. Oceniana rozprawa spełnia warunki ustawowe stawiane

rozprawom doktorskim. Wskazane powyżej uwagi nie wpływają na moją wysoką ocenę

merytoryczną pfacy.

Mam zaszczyt ptzedstawió Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium

Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wniosek

o dopuszczenie mgr Natalii Sokołowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Zvrrytazami szacunku,
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