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Millest tuleb juttu? 
 

•  Skriiningtest 

•  Vaimse seisundi miniuuring (MMSE) 

•  Montreali kognitiivsete funktisioonide hindamise test (MoCA) 

•  MMSE versus MoCA 



Mis on skriiningtest? 
 
 



•  Skriining- ehk sõeltest on suure tundlikkusega test, mille eesmärgiks on 

eristada  üksikisikuid mingi tunnuse alusel. 

•  Üldiselt kasutatakse näiteks haiguse, haigusele eelneva seisundi või mingi 

düsfunktsiooniga indiviidide eristamiseks nendest, kellel seda ei ole. 

•  Skriiningtesti tulemus ei ole kunagi indiviidi suhtes lõpliku diagnoosiga, vaid 

aitab leida patsiendid, kes vajaksid täpsemat uurimist (neuropsühholoogiliste 

testidega). 



•  Dementsuse ravijuhend Eestis toob välja, et kõigil patsientidel, kellel kas 

ta enda või lähedaste sõnul esineb mäluhäire või igapäevategevust segav 

tagasilangus varem parema vaimse seisundi juurest, peaks esmatasandi 

arst läbi viima skriiningtesti (MMSE). Kui esimene testimine annab 

normitulemuse, siis peaks kordama seda häire süvenemisel 1-2 aasta 

möödudes. 

•  Alzheimeri ravijuhend ütleb, et kõiki kognitisioonihäire kahtlusega 

patsiente sõeltestige MMSE testi abil. 



Vaimse seisundi 
miniuuring (MMSE) 



Ajaloost	

●  MMSE on 30 punktiline test, mille läbiviimine võtab aega 5-10 minutit. 

●  Loodi 40 aastat tagasi (1975.a) tuntud psühhiaatri Marshal Folsteini poolt eesmärgiga hinnata eakate 

inimeste kognitiivset tagasilangust. 

●  On kõige enam uuritud sõeltest kognitiivsete võimete hindamiseks. 

●  On enim kasutatav meetod dementsuse raskusastme hindamisel nii kliinilises praktikas kui 

teadusuuringute valdkonnas. 

●  Selle laialdase kasutamise üks olulisemaid tegureid on, et selle testi kasutamine ja paljundamine oli 

aastakümneid kõigile tasuta, kuna MMSE loojad ei kehtestanud autoriõigusi. 

●  MMSE ei olnud uudne kognitiivne test, vaid oli selgelt teiste varasemate kognitiivsete testide tuletus. 



 
Hindab erinevaid  kognitiivseid  
funktsioone: 	

 

•  Orientatsioon 

•  Sõnade meeldejätmine 

•  Keeleoskus 

•  Tähelepanu 

•  Arvutamine 

•  Ruumilised võimed 



Skoorimine	
•  MMSE skoorid jäävad vahemikku 0-30 punkti. 
•  Äralõikepunktiks on 24. 
 
Tulemuste interpretatsioon: 
 24-30 punkti - kognitiivse funktsiooni langust ei esine 
 19-24 punkti - kerge kognitiivse funktsiooni langus 
 10-18 punkti - mõõdukas kognitiivse funktsiooni langus 
  9 ja vähem punkti - raske kognitiivse funktsiooni langus 



MMSE eelised	

•  MMSE on kognitiivse tagasilanguse tuvastamisel palju tundlikum, kui mitteametlik 

küsitlemine või üldmulje kasutamine patsiendi orientatsioonist. 

•  MMSE läbiviimine on lihtne ja kiire. 

•  MMSE on S-kategooria instrument, mis eeldab kraadi, tunnistust või litsentsi 

tervishoiutöötaja kutseala. 

•  Ei ole vaja spetsiaalset varustust (paber-pliiats test). 

•  Testi on võimalik läbi viia spetsialisti kabinetis, aga vajadusel ka patsiendi juures 

palatis. 

•  Sobib hästi dünaamika hindamiseks, kui dementsus on juba väljakujunenud. 



MMSE puudused 

 
 
 

•  Testi tulemust mõjutavad demograafilised tegurid (vanus ja haridus avaldavad 
suurimat mõju). 

•  Ei ole piisavalt tundlik eristamaks kerge kognitiivse häirega (KKH) patsiente.	

•  Ei ole piisavalt tundlik eristamaks kerges astmes Alzheimeri tõvega patsiente 
tervetest indiviididest.	

•  MMSE on sisu poolest väga verbaalne, puuduvad elemendid, et hinnata piisavalt 
ruumilis ja/või konstruktiivseid oskusi. 

•  On kallutatud vaegnägijate suhtes. 

•  Ei ole võimalik sooritada arvutiseeritud (computer-based) kujul. 

•  Test on autoriõigustega kaitstud. Algselt levitati testi tasuta, kuid nüüd on 
autoriõiguste omanik Psychological Assessment Resources (PAR) ja kõik kasutajad 
peaksid testid ostma sealt. 

 



Montreali kognitiivsete 
funktsioonide hindamise 
test (MoCA) 



Ajaloost	
•  MoCA sõeltest loodi 1996.a Ziad Nasreddine poolt Montrealis. 

•  Esialgu oli test mõeldud kerge kognitiivse düsfunktsiooni tuvastamiseks, kuna ei olnud piisavalt head 

skriiningmeetodit.  

•  Hiljem leidnud laialdaselt kasutust erinevate häirete kognitiivsete profiilide hindamiseks nt Parkinsoni 

tõve puhul. 

•  MoCA on loodud 55-85 aastaste inimeste hindamiseks.  Teadusuuringud teiste vanuserühmade 

hindamiseks on käimas. 

•  MoCA on üheleheküljeline 30-punktiline test, mille läbiviimine võtab aega umbes 10-15 minutit. 

•  Test saadaval 46 keeles ja murdes. On olemas ka test pimedatele, mis võimaldab hinnata ka 

nägemispuudega inimeste kognitiivseid võimeid. 

•  Test on tõlgitud ja vabavarana kättesaadav eestikeelsena. 

•  Testi läbiviimiseks on olemas eestikeelsed juhised, tõlge on tehtud Andres Kaera poolt aastast 2008. 

	
 

	



Hindab erinevaid kognitiivseid funktsioone:	
	
•  Tähelepanu ja keskendumisvõime 

•  Täidesaatvad funktsioonid 

•  Mälu 

•  Keel 

•  Nägemis- ja ruumitaju 

•  Abstraktne mõtlemine 

•  Arvutusoskus 

•  Orientatsioon 

 
 



MoCA	aitab	skriinida	erinevaid	haigusi/
häireid	 

●  Kerge kognitiivne häire 
●  ALzheimeri tõbi 
●  Parkinsoni tõbi 
●  Huntingtoi tõbi 
●  Lewy kehakestega dementsus 
●  Vaskulaarne dementsus ja vaskulaarse geneesiga muutused (vaskulaarne kognitiivne häire, insult) 
●  Frontotemporaalsed dementsused 
●  Ajukasvajad ja metastaasid 
●  ALS 
●  Ajutraumad 
●  Sclerosis Multiplex 
●  Depressioon 
●  Skisofreenia 
●  Südamepuudulikkus 
●  Psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamine 
●  HIV 

 

	



Skoorimine	
	
•  MoCA skoorid jäävad vahemikku 0-30 punkti. 
•  Äralõikepunktiks on 26. 

•  Kui uuritava skoor jääb alla võimaliku maksimaalse (30 
punkti) ning tema haridustee kestus on 12 aastat või vähem, 
tuleb kogusummale lisada üks punkt.  

Raskusastme määramiseks võib kasutada järgmiseid 
vahemikke: 

18 – 25 kerge kognitiivne düsfunktsioon 
10 – 17 mõõdukas kognitiivne düsfunktisoon 
alla 10 raske kognitiivne düsfunktsioon 
	



Esialgse uuringu andmetel oli 
kontrollgrupi keskmine skoor 
27,4 punkti, kerge  kognitiivse 
düsfunktsiooniga grupi 
keskmine oli 22, 1 ning 
Alzheimeri tõvega patsientide 
keskmine oli 16,2 punkti. 

Keskmised skoorid ja äralõikepunktid 



Sensitiivsus ja spetsiifilisus	

2005. aastal Nasreddine poolt 
läbiviidud uuring näitas, et MoCA oli 
oluliselt parem meetod kerge 
kognitiivse kahjustuse (MCI) ja 
varajase Alzheimeri tõve 
tuvastamiseks võrreldes tuntud 
Vaimse seisundi miniuuringuga 
(MMSE). 



MoCA eelised	

 
 

•  Läbiviimine ja skoorimine on lihtne ja kiire 

•  Tasuta kättesaadav (test on vabavarana kättesaadav kuni septembrini 2020, peale seda tuleb 
kõikidel spetsialistidel, välja arvatud kliinilistel psühholoogidel ja neuropsühholoogidel, läbida vastav 
testikoolitus) 

•  Aitab tuvastada kerget kognitiivset düsfunktsiooni – põhjalikum kui MMSE 
•  Hõlmab ka täidesaatvate funktsioonide hindamist, mida on mitmete 

dementsuste juures oluline hinnata   

•  Kordustestimise võimalus dünaamika hindamiseks (õppimisefekt puudub 
või on minimaalne)  

•  Hindaja pädevus võib hõlmata nii akadeemilist meditsiinilist, 
psühholoogilist kui ka rakenduslikku meditsiinilist kõrgharidust 

•  Test on pidevalt arendamisel 
	

 
 



MoCA App	
	

	

 
 

App	Store-is	saadaval	I	padidele.	

·  Läbiviimise	ja	skoorimise	juhend	
olemas	

·  Automaatselt	ise	skoorib,	lisaks	
arvutab	uuendusena	ka	mäluindeksi	
skoori	(Memory	Index	Score).	

·  Hindab	lisaks	ka	infotöötluskiirust,	
kuna	iga	kognitiivse	ülesande	
sooritusaeg	salvestatakse	

·  Uuritava	andmeid	on	lihtne	
dünaamikas	omavahel	võrrelda	

·  https://appadvice.com/app/
moca-app/1206246590	



Kaugteel	testimise	võimalused	
●  Lühendatud	telefoni	versioonid	

○  Ilma	visuaalsete	elementideta	
○  Blind	version	on	the	MoCA	
○  Mini	5min/MoCA,	30p	
○  Mini	5min/MoCA,	15p	

●  Audio-visuaalse	konverentsi	teel	teostatav	versioon	
○  Skype,	Facetime	või	Teleconference		
○  “Kas	te	teate,	millisest	kliinikust	ma	teile	helistan?”	



MoCA puudused	
•  Seni veel vähe uuritud!  
•  Davis ja tema kolleegid leidsid, et mõõtevahendi kasutamise tõenduspõhisus on 

väiksem kui MMSE-l, mistõttu seda ei soovitata esmatasandil kasutada (Davis et 
al., 2015).  

•  MoCA läbiviimine võtab natuke kauem aega kui MMSE läbiviimine 

•  Keeruline patsiendi jaoks, kellel on juba mõõdukas-raske kognitiivne defitsiit 

•  Võib patsientidel tekitada ärevust 

•  Ei ole eesti keelde adapteeritud. Tegemist on tõlkega – vajalik leida eestlastele 
sobivad sõnad, loomad jne 

•  Puuduvad Eesti normid – vajalik teostada Eesti valimil testi psühhomeetriliste 
näitajate analüüs, võttes arvesse erinevaid vanusevahemikke, haridustasemeid 
ja neurodegeneratiivsete häirete olemasolu. 

•  Sarnaselt teistele sõeltestidele, siis ainult MoCA-st ei piisa, et tuvastada ja 
diagnoosida dementsust. Kui skoor jääb alla normi, tuleb seda kombineerida 
teise testidega ja läbi viia täispikk neuropsühholoogiline uuring patsiendi 
hindamiseks. 

	

	

 
  

 
 



MMSE versus MoCA. 
Kas üks on parem kui 
teine? 
 
 



	
	



	
	●  2016.a metaanalüüsis ilmnes, et MoCA vastab skriingitesti 

kriteeriumitele KKH avastamiseks patsientidel üle 60 aasta paremini kui 

MMSE. MoCA jaoks on parim äralõikepunkt 24/25 (tundlikkus 80,48% ja 

spetsiifilisus 81,19%), samas kui MMSE jaoks on parim äralõikepunkt 

27/28 (tundlikkus 66,34% ja spetsiifilisus 72,94%). 

●  Sõeltest omab kognitiivse tagasilanguse avastamisel olulist rolli ja 

seetõttu on oluline, et meetod, mida kasutatakse on KKH tuvastamiseks 

kõrge tundlikkusega. 



	

	

 
 

•  MMSE on aastast 1975, on küll laialdaselt uuritud 
skriiningmeetod, kuid on vananenud ja ei ole piisavalt tundlik. 
Hea kasutada dementsuse taseme hindamisel, kuid mitte KKH 
või algava dementsuse puhul – ei leia neid üles. Pigem AD 
tundlik, ei hinda täidesaatvaid võimeid. 

 

•  Lisaks vaidlused kestavad MMSE äralõikepunkti osas:  
 uutes Eesti normides seoses CERADI normide 
uuendamisega on äralõikepunktiks 27/30 (käesolevalt 26/30); 
AD ravijuhendis on üldised soovitused MMSE otsustuspiir 
dementsuse diagnoosimisel on 24 (tundlikkus 0,85, 
spetsiiflisus 0,90). MMSE otsustuspiiri tuleks suurendada 
pikema haridusteega ja haritumatel patsientidel 27-ni (kust 
jookseb piir, kes on haritum?). MMSE kombineerimine kella 
joonistamise testiga aitab tõsta diagnoosimise tundlikkust. 	
	

	 



Kokkuvõtteks	 

●  Selleks, et erinevaid haigusi võimalikult varajases staadiumis avastada, peaksime  

      veelgi rohkem patsiente esmatasandil skriinima! 

●  Kindlasti peaks skriinima kognitiivse häire kahtlusega ja kognitiivsete kaebustega patsiente. 

●  Kui patsient kukub sõelast läbi, siis on näidustatud põhjalikum neuropsühholoogiline 

hindamine. 

●  Eestis on sõeltestidena käesolevalt kasutusel MMSE ja MoCA 

○  MMSE pigem juba väljakujunenud dementsuse raskusastme hindamiseks või 

kombineerida testi teiste kognitiivsete testidega (verbaalsed voolavused, kella 

joonistamine, FAB) 

○  MoCA on hea instrument kerge kognitiivse häire hindamiseks ja erinevate häirete 

kognitiivsete profiilide hindamiseks 

○  kordustestimise vajaduse korral eelistada MoCA-t 



Täname! 


