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ÖZET
Amaç: Saat Çizme Testi (SÇT) birçok nöropsikolojik bileﬂeni de¤erlendiren ve
demans taramas›nda yayg›n olarak kullan›lan pratik bir araçt›r. SÇT için birçok
farkl› uygulama ve puanlama yöntemi önerilmiﬂtir. Ancak, henüz tek bir yöntem
üzerinde görüﬂ birli¤ine var›lamam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, en s›k kullan›lan üç
SÇT’nin (Shulman, Sunderland ve Watson) Türkçe uyarlamalar›n›n psikometrik
özelliklerinin araﬂt›r›lmas› ve demans tan›s›n› yordama güçleri bak›m›ndan birbirleri ve Standardize Mini Mental Test (SMMT) ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntemler: Çal›ﬂmaya bir üniversite hastanesinin Geropsikiyatri poliklini¤ine
baﬂvuran ve demans tan›s› alan yaﬂl› hastalar (n=65) ile Geriatri poliklini¤ine
baﬂvuran ve demans› olmayan yaﬂl›lar (n=112) al›nm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lara SMMT
ve SÇT uygulanm›ﬂt›r. SÇT’de daire üzerine saatin rakamlar› ve kollar›n› saat
11’i 10 geçeyi gösterecek biçimde çizmeleri istenmiﬂtir. SÇT’ler tan›ya kör iki
de¤erlendirici taraf›ndan Shulman, Sunderland ve Watson SÇT puanlama yönergelerine göre puanlanm›ﬂt›r. SÇT’lerin ay›rdedici geçerli¤i, ayn›l›k geçerli¤i,
de¤erlendiriciler aras› güvenirli¤i de¤erlendirilmiﬂtir. Ayr›ca ROC analizi ile kesme puanlar›, duyarl›k ve özgüllük de¤erleri hesaplanm›ﬂ, ROC e¤rileri alt›nda kalan alanlar karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Demans ve kontrol grubu aras›nda SÇT puanlar› aç›s›ndan anlaml› fark
bulunmuﬂtur. SÇT ile SMMT puanlar› aras›nda anlaml› korrelasyon saptanm›ﬂt›r.
Üç SÇT’nin de demans tan›s›nda duyarl›l›klar›n›n yüksek oldu¤u, Watson SÇT’nin
özgüllü¤ünün düﬂük oldu¤u görülmüﬂtür. SMMT için ROC e¤risi alt›nda kalan
alan›n SÇT’lere göre daha fazla, Watson SÇT için ise e¤ri alt›nda kalan alan›n di¤er SÇT’lere göre daha düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r. SMMT ile Shulman/Sunderland SÇT’ler beraber kullan›ld›¤›nda duyarl›l›¤›n %100’e ç›kt›¤› bulunmuﬂtur.
Sonuç: Her üç SÇT’nin Türkçe versiyonlar› demans riskini belirlemede tarama
arac› olarak kullan›labilir. Shulman veya Sunderland yöntemleri özgüllükleri ve
yordama güçleri daha fazla oldu¤undan, Watson SÇT’ye tercih edilebilir.
(Nöropsikiyatri Arﬂivi 2010; 47: 91-5)
Anahtar kelimeler: Saat çizme, demans, geçerlik, güvenirlik

ABSTRACT
Objective: Clock Drawing Test (CDT) has been widely used in dementia
screening as a practical and valid tool assessing various neuropsychological
domains. Many scoring systems requiring different instructions and
methodologies were proposed for CDT and there are several studies comparing
the diagnostic accuracy of these methods. However, there is still no clear
agreement on which one is the best for clinical and research settings. The
present study aimed to investigate the psychometric properties of the Turkish
versions of the three most commonly used CDTs (Shulman’s, Sunderland’s and
Watson’s CDTs) and to compare their diagnostic accuracy with each other and
Mini Mental State Examination (MMSE).
Methods: The study sample consisted of elderly patients with dementia (n=65)
and healthy controls (n=112) who were admitted to the Department of Geriatric
Psychiatry and Geriatrics of a University hospital. The subjects were
administered MMSE and CDT. In CDTs, the subjects were asked to place the
numbers and the hands of a clock in a pre-drawn circle showing the time
setting for the clock as “10 after 11”. CDTs were scored according to three
different CDT scoring methods (Shulman, Sunderland and Watson) by two
blinded raters. Discriminant and concurrent validity and interrater reliability
were assessed. Receiver operating characteristic (ROC) analysis was also
performed to calculate cut-off scores and sensitivity/specificity values. Areas
under the curve (AUCs) of CDTs were compared.
Results: The mean scores of all CDTs were significantly different in dementia
patients compared to the controls. CDT scores were significantly correlated
with MMSE scores. All CDTs had high sensitivity values, while Watson’s CDT
had lower specificity. AUC value for MMSE was higher than that for CDTs and
AUC value for Watson’s CDT was lower than the values for the other two CDTs.
When Shulman/Sunderland CDTs were used together with MMSE, the
sensitivity increased up to 100%.
Conclusion: The Turkish versions of all three CDTs can be used in dementia
screening. Shulman’s or Sunderland’s CDT may be preferred to Watson’s CDT,
since they have higher specificity and diagnostic accuracy. (Archives of
Neuropsychiatry 2010; 47: 91-5)
Key words: Clock drawing, dementia, validity, reliability
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Giriﬂ
Görsel uzaysal iﬂlevler ile yürütücü iﬂlevleri de¤erlendirmeye
yarayan Saat Çizme Testi (SÇT)’i k›sa zamanda, kolayl›kla uygulanabilir oluﬂu nedeniyle demans için tarama amaçl› olarak s›kça
kullan›lmaktad›r. Saat Çizme Testi ile ilgili ilk sistematik çal›ﬂma
Goodglass ve Kaplan taraf›ndan 1983’te yap›lm›ﬂt›r (1,2). ‹lerleyen
y›llarda SÇT için birçok farkl› uygulama ve puanlama yöntemi
önerilmiﬂ, testin farkl› versiyonlar›n›n yüksek duyarl›l›k, özgüllük
ve de¤erlendiriciler aras› güvenirlik de¤erleri gibi benzer psikometrik özelliklere sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir (3,4). Saat Çizme
Testi için genel olarak iki uygulamadan bahsedilmektedir. Bunlardan ilki serbest saat çizme yöntemi olup, deneklerden bir saat çizmeleri istenmektedir. Bu uygulama baz› yazarlar taraf›ndan dene¤in saat kadran›n› çizebilmesinin önemli oldu¤u vurgulanarak
önerilmektedir (4). Buna karﬂ›n, baz› araﬂt›rmac›lar denek taraf›ndan çizilen dairenin yeterince büyük ve simetrik olmamas›, daire
biçiminde çizilmemesi gibi durumlarda SÇT’nin uygun biçimde
de¤erlendirilemedi¤ini öne sürmekte ve önceden çizilmiﬂ bir daire kullan›lmas›n›n daha uygun oldu¤unu belirtmektedirler (4,5).
Saat Çizme Testi ile ilgili çal›ﬂmalarda da s›kl›kla önceden çizilmiﬂ
dairenin/saat kadran›n›n kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir (3).
Saat Çizme Testi’nin baz› versiyonlar›nda ya deneklerden
saati göstermeleri istenmemekte ya da herhangi bir saati göstermeleri istenmektedir. Ancak, bu yöntemler bellek iﬂlevinin
de¤erlendirilmesine, saatin kollar›n›n do¤ru gösterilip gösterilmedi¤inin ve uzaysal alan ihmalinin denetlenmesine olanak tan›mad›¤› için eleﬂtirilmektedir. Di¤er versiyonlarda ise deneklerden belli bir saati göstermeleri istenmektedir. En s›k “11’i 10
geçe, 8’i 20 geçe, ve saat 3” SÇT’leri kullan›lmaktad›r. Her iki
uzaysal alan› da içerdi¤i ve daha fazla yürütücü iﬂlev gerektirdi¤i için “11’i 10 geçe” yönteminin kullan›lmas› önerilmektedir (4).
Saat Çizme Testi için önerilen uygulama ve puanlama yöntemleri için henüz görüﬂ birli¤ine var›lamam›ﬂt›r, ancak saat kadran›n›n haz›r olarak verildi¤i ve 11’i 10 geçenin gösterilmesinin istendi¤i versiyonlar›n daha fazla kabul gördü¤ü ve bu versiyonlar›n daha fazla çal›ﬂ›ld›¤› üzerinde durulmaktad›r (3,5).
SÇT, kolay uygulanmas›, k›sa sürmesi, puanlamas›n›n basit
olmas›, demans tan›s›nda duyarl›l›¤›n›n ve özgüllü¤ünün yüksek
olmas› gibi özelliklerinden ötürü iyi bir tarama arac› olarak görülmektedir. SÇT, demans taramas›nda yayg›n olarak kullan›lan
Standardize Mini Mental Test’in (SMMT) yeterince de¤erlendirmedi¤i yürütücü iﬂlevler ve görsel uzaysal iﬂlevleri de de¤erlendirdi¤i için iki testin birlikte kullan›lmas›n›n demans tan›s›
için duyarl›l›¤› artt›rd›¤› öne sürülmektedir (6-8).
Tarama testleri için aranan özelliklerden biri de farkl› kültür
ve dillerde geçerli ölçüm sa¤lamalar›d›r. Saat Çizme Testi’nin
farkl› versiyonlar› çeﬂitli dillere çevrilmiﬂ ve farkl› kültürlerde
geçerlik ve güvenirlik çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r (3,9-11). Dört puan
üzerinden de¤erlendirilen SÇT’nin 50 yaﬂ ve üzeri Türk popülasyonunda geçerlik ve güvenirlik çal›ﬂmas› Cangöz ve arkadaﬂlar›
taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r (12). Ancak, söz konusu çal›ﬂmada serbest saat kullan›lmakta, yani saat kadran› denek taraf›ndan çizilmektedir. Oysa, klinik uygulamalarda hastalar taraf›ndan çizilen baz› saatler yukar›da sözü edilen nedenlerden ötürü puanlama yap›lmas›na olanak tan›mamaktad›r. Bu nedenle di¤er uygulama ve puanlama yöntemlerinin de Türkçe uyarlamalar›na
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ihtiyaç oldu¤u görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada haz›r olarak verilen
daire/ saat kadran› ile uygulanan SÇT için daha önce Shulman
ve arkadaﬂlar› (13), Sunderland ve arkadaﬂlar› (14) ile Watson
ve arkadaﬂlar› (15) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan ve s›k kullan›lan
üç farkl› puanlama yönteminin Türkçe uyarlamalar›n›n 65 yaﬂ ve
üzerindeki demans hastalar› ile sa¤l›kl› kontrollerde geçerlik ve
güvenirliklerinin araﬂt›r›lmas›, bu üç yöntemin psikometrik özellikleri bak›m›ndan birbirleriyle ve SMMT ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r. Ayr›ca, SÇT’lerin SMMT ile beraber kullan›mlar›n›n demans tan›s›n› yordamadaki etkinli¤inin araﬂt›r›lmas› da
hedeflenmiﬂtir. Böylece farkl› puanlama yöntemlerinin Türkçe
uyarlamalar›n›n tek baﬂlar›na ya da SMMT ile beraber kullan›ld›klar›nda demans› yordama güçlerinin de¤erlendirilmesi, klinik
uygulamalar ve araﬂt›rmalarda demans taramas›nda ilk basamak olarak kullan›lmak üzere en iyi yöntemin önerilmesi mümkün olacakt›r.

Yöntemler
Çal›ﬂmaya bir üniversite hastanesinin Geropsikiyatri Poliklini¤i’ne iki y›l içinde ard›ﬂ›k olarak baﬂvuran, 65 yaﬂ ve üzerinde, en
az 5 y›l e¤itim görmüﬂ olan ve DSM-IV-R’ye (16) göre demans tan›s› alan hastalar (n=65) dahil edilmiﬂtir. Kontrol grubu ise ayn›
üniversite hastanesinin Geriatri poliklini¤ine ayaktan baﬂvuran,
demans tan›s› almayan ve baﬂka herhangi bir psikiyatrik/nörolojik
hastal›¤› bulunmayan hastalardan (n=112) oluﬂturulmuﬂtur. Tüm
deneklere ayr›nt›l› nöropsikiyatrik muayene uygulanm›ﬂ, SÇT ve
SMMT verilmiﬂtir. Nöropsikiyatrik muayene ve laboratuar tetkikleri sonras›nda DSM-IV tan› ölçütlerine göre demans hastalar›n›n
32’si (%49) Alzheimer Tipi Demans, 10’u (%15) Vasküler Demans,
16’s› (%25) Ço¤ul Etiyolojiye Ba¤l› Demans, 7’si (%11) Baﬂka Türlü Adland›r›lamayan Demans olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Standardize Mini Mental Test’in E¤itimlililer için olan versiyonu kullan›lm›ﬂt›r. Bu test Folstein taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olup,
Güngen ve arkadaﬂlar› taraf›ndan Türkçe geçerlik ve güvenirlik
çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Ölçek için toplam puan 30’dur, biliﬂsel bozulma artt›kça ölçekten al›nan puan azalmaktad›r. SMMT için kesme
puan› 24 olarak bulunmuﬂtur (17,18). Saat Çizme Testi’nde kat›l›mc›lardan 10cm çap›nda, önceden çizilmiﬂ bir daire içerisine tam
bir saat olacak biçimde saatin rakamlar› ve kollar›n› yerleﬂtirmeleri ve saatin 11’i 10 geçeyi göstermesi istenmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n
SÇT’leri, tan›ya ve SMMT’ye kör olan, iki ayr› de¤erlendirici (SSC,
ETÖK) taraf›ndan Shulman (13), Sunderland (14) ve Watson (15)
puanlama yöntemlerine göre puanlanm›ﬂt›r (Ek-1). Puanlama yönergeleri üç yazar (SSC, ETÖK, ET) taraf›ndan Türkçe’ye çevrilmiﬂtir. Geri çevirileri bir ‹ngilizce dilbilim uzman› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. ‹ngilizce geri çevirileri ile orijinal yönergeler paralellik gösterdi¤i için çeviriler üzerinde de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r. Araﬂt›rmada kullan›lmadan önce yönergelerin ön uygulamalar› Geropsikiyatri Poliklini¤i’ne baﬂvuran demans hastalar›nda yap›lm›ﬂt›r.
‹statistiksel Analiz
Saat çizme testlerinin ay›rdedici geçerlili¤inin de¤erlendirilmesi için demans hastalar› ve kontrollerin SMMT ve SÇT puanlar› t-testi kullan›larak karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayn›l›k geçerlili¤i için
SMMT ile SÇT puanlar› aras›ndaki korrelasyona Pearson testi
kullan›larak bak›lm›ﬂt›r. De¤erlendiriciler aras› güvenirlik analizinde her SÇT için s›n›f içi korrelasyon katsay›lar› hesaplanm›ﬂt›r.
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ROC (Receiver Operating Characteristics) e¤risi yöntemi ile
SÇT’lerin kesme puanlar› belirlenmiﬂ ve bu kesme puanlar›na göre demans tan›s› için duyarl›l›k ve özgüllük de¤erleri hesaplanm›ﬂt›r. SÇT’lerin ve SMMT’nin demans olan ve olmayan bireyleri ay›rt
etme güçlerini karﬂ›laﬂt›rmak amac›yla ROC e¤risinde e¤ri alt›nda
kalan alanlar Ki kare testi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Tüm istatistikler
SPSS ve STATA paket programlar› kullan›larak yap›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Sosyodemografik ve Klinik Bulgular
Demans hastalar›n›n (n=65) 38’i (%58) erkek, 27’si (%42) kad›nd›r. Ortalama yaﬂlar› 75.13±7.89, ortalama e¤itim süreleri
8.27±3.8 y›l olarak saptanm›ﬂt›r. Kontrol grubunu oluﬂturan 112
kiﬂinin 71’i (%63) erkek, 41’i (%37) kad›nd›r. Kontrol grubunda
ortalama yaﬂ 73.78±5.13, ortalama e¤itim süresi 8.94±3.7 y›l olarak bulunmuﬂtur. Demans ve kontrol gruplar› aras›nda yaﬂ, e¤itim süreleri ve cinsiyet aç›s›ndan fark saptanmam›ﬂt›r (s›ras›yla
t(175)=1.89, p=0.06; t(175)=-1.14, p=0.25; χ(1)=0.42, p=0.52).
Güvenirlik Analizine ‹liﬂkin Bulgular
De¤erlendiriciler aras› güvenirli¤i de¤erlendirmek üzere her
SÇT için s›n›f içi korelasyon katsay›lar› hesaplanm›ﬂt›r (Tablo 1).
De¤erlendiriciler aras› güvenirlik yüksek oldu¤undan, sonraki
tüm analizler için ilk de¤erlendiricinin puanlar› esas al›nm›ﬂt›r.
Geçerlik Analizine ‹liﬂkin Bulgular
Demans ve kontrol gruplar›n›n SMMT, Sunderland, Shulman ve Watson SÇT yöntemlerine göre ortalama puanlar› ve
karﬂ›laﬂt›rmalar› Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Shulman ve Sunderland SÇT’leri ile SMMT aras›nda istatistiksel olarak anlaml› pozitif, Watson SÇT ile SMMT aras›nda ise
anlaml› negatif korelasyon oldu¤u saptanm›ﬂt›r (s›ras›yla r=0.720,
p<0.001; r=0.719, p<0.001; r=-0.505, p<0.001). Yaﬂ ile Shulman,
Sunderland SÇT’leri aras›nda anlaml› negatif, Watson SÇT ile de
anlaml› pozitif korrelasyon oldu¤u bulunmuﬂtur (s›ras›yla
r=-0.178, p=0.018; r=-0.186, p=0.013; r=0.172, p=0.022). Toplam e¤itim süresi ile SÇT’leri aras›nda ise anlaml› iliﬂki saptanmam›ﬂt›r.
ROC Analizine ‹liﬂkin Bulgular
SÇT ve SMMT puanlar›n›n demans tan›s› için duyarl›l›k ve
özgüllü¤ü ROC Analizi ile de¤erlendirilmiﬂtir. Buna göre her üç
test için kesme puanlar› belirlenmiﬂtir. Üç SÇT puanlama yöntemi ve SMMT’e ait ROC e¤rileri ﬁekil 1’de, ROC analizine ait istatistiksel de¤erler ise Tablo 3’te verilmiﬂtir.
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ROC analizinde e¤ri alt›nda kalan alan bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Standardize Mini Mental Test ile üç Saat Çizme Testi aras›nda fark bulunmuﬂtur (χ=23.73; p<0.001). Bu fark›n nereden kaynakland›¤›n› bulmak üzere Ki kare testi kullan›larak ROC
e¤risi alt›nda kalan alan bak›m›ndan testler aras›nda ikili karﬂ›laﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Buna göre SMMT için e¤ri alt›nda kalan
alan tüm SÇT’lerden anlaml› olarak daha fazla bulunmuﬂtur (her
biri için p<0.001). Shulman SÇT ile Sunderland SÇT aras›nda e¤ri alt›nda kalan alan aç›s›ndan anlaml› fark bulunmazken
(p=0.07), Shulman ve Sunderland SÇT için e¤ri alt›nda kalan
alan›n Watson SÇT’den anlaml› olarak fazla oldu¤u saptanm›ﬂt›r (s›ras›yla, p=0.001 ve p=0.04).
Shulman SÇT ve SMMT beraber kullan›ld›klar›nda, herhangi birinin pozitif olmas› durumunda demans tan›s› için duyarl›l›¤›n %100, özgüllü¤ün ise %83 oldu¤u, Sunderland SÇT ve
SMMT için duyarl›l›¤›n %100, özgüllü¤ün %73 oldu¤u Watson
SÇT ve SMMT için ise duyarl›l›¤›n %95, özgüllü¤ün ise %62 oldu¤u saptanm›ﬂt›r.

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada en s›k kullan›lan üç SÇT’nin Türkçe uyarlamalar›n›n geçerlik ve güvenirlikleri de¤erlendirilmiﬂ, psikometrik
özellikleri bak›m›ndan birbirleriyle ve SMMT ile karﬂ›laﬂt›rmalar› yap›lm›ﬂt›r. Demans hastalar› ve kontrol grubu aras›nda her
üç yöntemin ortalama puanlar› aç›s›ndan anlaml› fark oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Saat çizme testleri ile SMMT puanlar› aras›nda
anlaml› iliﬂki oldu¤u bulunmuﬂtur. Bununla birlikte tüm SÇT’ler
için de¤erlendiriciler aras› güvenirli¤in yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Üç SÇT’nin de demans tan›s› için duyarl›l›klar›n›n yüksek
oldu¤u, ancak Watson SÇT’nin özgüllü¤ünün daha düﬂük oldu¤u görülmüﬂtür. Ayr›ca, Shulman ve Sunderland SÇT yöntemlerinin, Watson yöntemine göre demans için yordama güçlerinin
daha fazla oldu¤u da bulunmuﬂtur. Önceki çal›ﬂmalara bak›ld›¤›nda SÇT’lerin duyarl›l›klar›n›n genellikle %80-85 civar›nda bulundu¤u, ancak özgüllük de¤erlerinin de¤iﬂti¤i izlenmektedir.
Benzer ﬂekilde, Storey ve arkadaﬂlar› beﬂ farkl› SÇT puanlama
yöntemini karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda demans tan›s› için
ROC e¤risi alt›nda kalan alan›n Shulman SÇT için en fazla, Watson SÇT için ise en düﬂük oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Shulman
SÇT için duyarl›l›¤›n %93, özgüllü¤ün %55, Sunderland SÇT için
duyarl›l›¤›n %69, özgüllü¤ün %58, Watson SÇT için ise duyarl›l›-

Tablo 1. Saat çizme testleri için de¤erlendiriciler aras› güvenirlik analizi
S›n›f ‹çi Korelasyon Katsay›s›

%95 Güvenlik Aral›¤› (Alt s›n›r- Üst S›n›r)

p

0.928
0.952
0.977

0.904- 0.946
0,936- 0,964
0,970- 0,983

<0.001
<0.001
<0.001

Shulman SÇT
Sunderland SÇT
Watson SÇT
SÇT: Saat Çizme Testi

Tablo 2. Demans hastalar› ve kontrol grubunun saat çizme testi ve standardize mini mental test (SMMT) ortalama puanlar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas›

SMMT
Shulman SÇT
Sunderland SÇT
Watson SÇT

Demans Grubu (n=65)

Kontrol Grubu (n=112)

t

sd

p

18.09±5.91
1.92±1.22
4.73±2.71
5.67±2.02

27.75±2.05
3.92±0.91
8.52±1.74
3.00±2.37

-15.74
-12.34
-11.29
7.59

175
175
175
175

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

SMMT: Standardize Mini Mental Test, SÇT: Saat Çizme Testi
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¤›n %69, özgüllü¤ün %44 oldu¤u bulunmuﬂtur (19). Tuokko ve
arkadaﬂlar› da geniﬂ bir örneklemde demans tan›s›nda Shulman SÇT’nin duyarl›l›¤›n›n yüksek (%93), Watson SÇT’nin duyarl›l›¤›n›n ise daha düﬂük (%67) oldu¤unu göstermiﬂlerdir (20).
Brodaty ve Moore da, Shulman, Sunderland ve Wolf-Klein yöntemlerini karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda Shulman SÇT için
kesme puan› 2/3 al›nd›¤›nda duyarl›l›¤›n %86, özgüllü¤ün %96,
Sunderland SÇT için kesme puan› 8/9 olarak al›nd›¤›nda duyarl›l›¤›n %79, özgüllü¤ün ise %93 oldu¤unu, Shulman SÇT’nin Sunderland’e göre yordama gücünün (ROC e¤risi alt›nda kalan alan
aç›s›ndan) daha fazla oldu¤unu bulgulam›ﬂlard›r (7). Schramm
ve arkadaﬂlar› beﬂ puanlama yöntemini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve orijinal kesme puanlar› için Shulman SÇT ile Sunderland SÇT’nin
benzer duyarl›l›k (%81/%85) ve özgüllük (%79/%80) de¤erlerine
sahip oldu¤unu, Watson SÇT’nin ise daha düﬂük duyarl›l›k (%56)
de¤erlerine sahip oldu¤unu göstermiﬂlerdir (6). En son Berger
ve arkadaﬂlar› saatin gösterilmesinin istendi¤i ve istenmedi¤i
SÇT’leri karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar; saatin gösterilmesinin istendi¤i
SÇT’lerin demans tan›s› için daha duyarl› oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Ayn› çal›ﬂmada Shulman SÇT’nin %90 duyarl›l›k, %56 özgüllük, Watson SÇT’nin ise %72 duyarl›l›k, %64 özgüllük de¤erlerine sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir (21).
Watson puanlama yönteminde saatin kaç› gösterdi¤i ve saatin kollar›n›n pozisyonu de¤erlendirilmemektedir. Di¤er taraftan
denekler rakamlar›n yerleﬂimindeki ufak bozukluklar nedeniyle
yüksek puan alabilmektedirler (Bkz. Ek-1). Bu hatalar›n yürütücü
iﬂlevlerdeki bozulmalardan çok görsel uzaysal iﬂlevlerdeki bozulmalara karﬂ›l›k geldi¤i düﬂünülmüﬂtür. De¤erlendirilmedeki bu
farkl›l›klar›n, Watson SÇT’nin önceki çal›ﬂmalarda ve bizim çal›ﬂmam›zda demans tan›s› için duyarl›l›k ve özgüllü¤ünün daha düﬂük bulunmas›na neden olabilece¤i akla gelmektedir.
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ÖZGÜLLÜK
ﬁekil 1. Üç farkl› saat çizme testi ve standardize mini mental test (SMMT)’in demans taramas›nda duyarl›l›k ve özgüllü¤ünün ROC analizi ile de¤erlendirilmesi

Bu çal›ﬂmada, SMMT için elde edilen kesme puan› orijinal
kesme puan› olan 24’tür. SMMT’nin demans tan›s›nda duyarl›l›¤› %94, özgüllü¤ü de %88 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Buna göre
SMMT’nin demans tan›s›ndaki duyarl›l›¤›n›n ve özgüllü¤ünün
SÇT’lerden daha yüksek oldu¤u ve demans hastalar›yla sa¤l›kl›lar› daha iyi ay›rt edebildi¤i görülmüﬂtür. Saat Çizme Testi ve
SMMT’nin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› önceki çal›ﬂmalarda de¤iﬂik sonuçlar elde edilmiﬂtir. Brodaty ve Moore, SÇT’nin SMMT’ye göre
daha duyarl› oldu¤unu bulmuﬂtur (7). Chan ve arkadaﬂlar›, Çinli
yaﬂl› hastalarda yapt›klar› çal›ﬂmada SÇT’nin demans tan›s›ndaki duyarl›l›¤›n›n SMMT’ye benzer, ancak özgüllü¤ünün daha
düﬂük oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (22).
Standardize Mini Mental Test Shulman veya Sunderland
SÇT’leri ile beraber kullan›ld›¤›nda duyarl›l›¤›n %100’e ç›kt›¤›,
Watson SÇT ile beraber kullan›ld›¤›nda ise duyarl›l›¤›n de¤iﬂmedi¤i izlenmiﬂtir. Demans taramas›nda kullan›lan araçlar hakk›nda yap›lan bir gözden geçirmede, önceki çal›ﬂmalarda da
SMMT’nin duyarl›l›k ve özgüllük oranlar›n›n SÇT’ye göre daha
yüksek bulundu¤u, iki test birlikte kullan›ld›¤›nda ise duyarl›l›¤›n
artt›¤› ancak özgüllü¤ün düﬂtü¤ü bildirilmiﬂtir (8). Bir çal›ﬂmada
da, SMMT ve SÇT’nin birlikte kullan›ld›¤›nda CAMCOG gibi daha
detayl› biliﬂsel testlerin yerini alabildi¤ine dikkat çekilmiﬂtir (23).
Çal›ﬂmada ROC e¤risi yöntemi kullan›larak saptanan kesme
puanlar› Shulman (kesme puan›=3) ve Watson (kesme puan›=4)
taraf›ndan önerilen orjinal kesme puanlar› ile ayn›d›r (13,15). Sunderland yöntemi için kesme puan› orijinal çal›ﬂmas›nda 5/6 olarak saptanm›ﬂ (14), ancak sonras›nda yap›lan çal›ﬂmalarda bizim
çal›ﬂmam›zda oldu¤u gibi kesme puan›n›n yukar› çekilmesinin
(8/9) özgüllü¤ü belirgin olarak artt›rd›¤› gözlenmiﬂtir (6,7,17).
Sonuç olarak, SÇT demans tan›s›nda ileri biliﬂsel de¤erlendirmelerin gerekip gerekmedi¤ini belirlemek aç›s›ndan
SMMT’ye yard›mc› olarak kullan›labilecek faydal› bir tarama
arac›d›r. Bu çal›ﬂmada elde edilen sonuçlar her üç SÇT’nin
Türkçe versiyonlar›n›n demans riskini belirlemede birer tarama
arac› olarak kullan›labilece¤ini göstermektedir. Shulman veya
Sunderland yöntemleri özgüllükleri ve ay›rt edici güçleri daha
fazla oldu¤undan, Watson SÇT’ye tercih edilebilir. Bu çal›ﬂma
demans tan›s› alan ve almayan yaﬂl› klinik popülasyonu hedef
alm›ﬂt›r. Hafif biliﬂsel bozuklu¤u olan hastalar çal›ﬂmaya dahil
edilmemiﬂtir. Dolay›s›yla, elde edilen sonuçlar›n hafif biliﬂsel
bozuklu¤u olan hastalarda yap›lacak çal›ﬂmalar ve toplum tabanl› çal›ﬂmalarla da desteklenmesi gereklidir. Ayr›ca, e¤itimsiz
hastalarda SÇT’nin uygulanabilirli¤i düﬂük oldu¤undan, bu çal›ﬂmada 5 y›ldan az e¤itim görenler çal›ﬂmaya al›nmam›ﬂt›r. Bu
nedenle, klinik ortamlarda, e¤itimsiz ya da düﬂük e¤itimli hastalar›n de¤erlendirilmesinde SÇT yerine baﬂka biliﬂsel de¤erlendirme araçlar›n›n ve bilgilendiriciye uygulanan anketlerin kullan›lmas›, bu tür araçlar›n Türkçe versiyonlar›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› gerekmektedir.

Tablo 3. Üç farkl› saat çizme testi ve standardize mini mental testin demans tan›s›nda ROC analizi ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
E¤ri Alt›nda Kalan Alan

%95 Güvenlik Aral›¤›
Alt S›n›r-Üst S›n›r

p

Duyarl›l›k (%)

Özgüllük (%)

0.967
0.893
0.863
0.802

0.929-0.988
0.838-0.934
0.804-0.910
0.735-0.858

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

94
91
89
85

88
79
73
59

SMMT (≤24)*
Shulman SÇT(≤3)*
Sunderland SÇT(≤8)*
Watson SÇT(≥4)*
*Kesme puanlar›, SÇT: Saat Çizme Testi
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EK 1. Sunderland Puanlama Sistemi
10-6 Saat ve rakamlar genel olarak do¤ru çizilmiﬂtir.
10 Kollar do¤ru pozisyondad›r.
9 Kollar›n yerleﬂtirilmesi ile ilgili küçük hatalar vard›r.
8 Kollar›n yerleﬂtirilmesi ile ilgili belirgin hatalar vard›r.
7 Kollar tamam›yla hatal› yerleﬂtirilmiﬂtir.
6 Saatin kollar› uygunsuz kullan›lm›ﬂt›r (Örne¤in dijital olarak gösterilmiﬂtir ya da talimat tekrarlanmas›na ra¤men rakamlar daire içine al›nm›ﬂt›r).
5-1 Rakamlar hatal› dizilmiﬂtir.
5 Rakamlar saatin bir taraf›nda y›k›lm›ﬂt›r ya da ters dizilmiﬂtir. Kollar bir biçimde var olabilir.
4 Rakam s›ras› daha bozuktur. Saatin bütünlü¤ü bozulmuﬂtur (Örne¤in rakamlar eksiktir ya da saatin d›ﬂ›nda yer al›r.).
3 Rakamlar ve saat iliﬂkili de¤ildir. Kollar yoktur.
2 Çizimden talimatlar›n al›nd›¤› izlenimi edinilir ancak yaln›zca saatin silik bir temsili mevcuttur.
1 Ya hiç gayret göstermez ya da yorumlanamayacak bir gayret gösterir (26).
Shulman Puanlama Sistemi
0 Saatin geçerli bir temsili yoktur.
• Herhangi bir giriﬂim yoktur.
• Saat sureti yoktur.
• Kelime ya da isim yaz›lm›ﬂt›r.
1 2. maddede tan›mlanan dezorganizasyon ﬂiddetlidir.
2 11’i 10 geçe do¤ru olarak gösterilemeyecek biçimde rakamlarda orta derecede görsel-uzaysal dezorganizasyon vard›r.
• Rakam aralar› orta derecede bozuktur.
• Rakamlar eksiktir.
• Perseverasyon (tekrar) vard›r. Daire tekrarlan›r ya da 12’den sonra 13, 14, 15 biçiminde devam edilir.
• Rakamlar saatin tersi yönünde dizilmiﬂtir.
• Disgrafi vard›r (Rakamlar do¤ru yaz›lmam›ﬂt›r.).
3 Görsel-uzaysal oryantasyon kusursuzdur ya da ufak sapmalar mevcuttur, ancak 11’i 10 geçe do¤ru olarak gösterilmemiﬂtir.
• Dakika kolu 10’u gösterir.
• “11’i 10 geçiyor” yaz›lm›ﬂt›r.
• Herhangi bir biçimde saat gösterilmemiﬂtir.
4 Ufak görsel-uzaysal hatalar vard›r.
• Rakam aralar› hafif derecede bozuktur.
• Rakamlar dairenin d›ﬂ›nda yer al›r.
• Rakamlar› yazarken sayfay› çevirir, bu nedenle baz› rakamlar baﬂ aﬂa¤› gözükür.
• Rakam aralar›n› belirlemek için çizgiler çizer.
5 Saat kusursuzdur
Watson Puanlama Sistemi
• Daireyi ortadan ve 12 rakam›n›n ya da 12’ye iyi karﬂ›l›k gelen noktan›n ortas›ndan geçen bir çizgi ve bunu dik olarak kesen ikinci bir çizgi ile dört eﬂit
kadrana bölünüz.
• Her kadrandaki basamaklar› 12’den baﬂlayarak saat yönünde say›n›z. Her basama¤› yaln›zca bir kez say›n›z. E¤er basamak di¤er kadran›n referans çizgisi
üzerinde yer al›yorsa, bu basamak çizginin saat yönüne do¤ru düﬂen kadran dahilinde de¤erlendirilir. Her kadranda 3 basamak olmas› do¤ru kabul edilir.
• ‹lk 3 kadrandaki basamak say›lar›nda hata varsa 1 puan verilir. Dördüncü kadrandaki basamak say›lar›nda herhangi bir hata varsa 4 puan verilir.
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