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ÖZET

SUMMARY

Alkol kullanýmý ve buna baðlý sorunlar geçtiðimiz son 25-30 yýl
içinde önemli artýþ göstermiþtir. Ülkemizde de alkol kullaným
yaygýnlýðý ve tüketiminde belirgin artýþ gözlenmektedir. Bu çalýþma Konya-Seydiþehir Alüminyum Ýþletme Müdürlüðü bünyesinde
toplam 2000 kadar çalýþan üzerinde planlandý. Deneklere sosyodemografik özellikleri sorgulayan anket ve CAGE testi verildi.
Toplam 1670 deneðin verileri deðerlendirmeye alýndý. Veriler
SPSS'te t testi, ki kare testi ve korelasyon analizi ile deðerlendirildi. Çalýþmada deneklerin %26.1'inin (n=436) alkol kullanmakta olduðu, alkol kullananlarýn ise %34.63’ünün (n=150)
CAGE puanlarý 2 ve üzerinde (baðýmlýlýk düzeyinde) olduðu saptandý. Her düzeyde alkol kullanan bireylerin ailelerinde alkol kullanýmýnýn daha fazla olduðu, öðrenim düzeylerinin daha yüksek
olduðu ve daha çok memur çalýþanlardan oluþtuðu belirlendi.
Alkol kullaným miktarý ve kullaným sýklýðý ile CAGE puanlarý
arasýnda olumlu iliþki bulundu.

An Epidemiological Study on Cage Test and
Alcohol Consumption

Bulgularýmýz tüm ülke nüfusuna genellenemezse de bölgemizde
alkol kullanýmý seyrek olmakla birlikte alkol baðýmlýlýðý riskinin
önemli boyutlarda olduðunu; bunun da ailesel etkenler ve eðitim
düzeyi ile yakýndan iliþkili bulunduðunu düþündürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Alkol kullanýmý, epidemiyoloji, CAGE testi.
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Alcohol consumption and problems related to it showed an
important rise in last 25-30 years. A noticaple rise is also seen on
the alcohol consumption and its diffusity in our country. This
study was planned on totally 2000 workers of the KonyaSeydiþehir Aluminium Working Directory. CAGE test and a questionnaire asking sociodemographic characteristics were given to
cases. Data from totally 1670 cases were taken into consideration. Data were appreciated with t test in SPSS, Ki square and
correlation analysis. 26,1% of the cases (n:436) were found to
consume alcohol , CAGE points of the 34,63% of the alcohol consuming cases (n:150) were found to be 2 and more than it (at the
level of dependency) in the study. Alcohol consumption was found
to be more in the families of cases consuming alcohol at every
levels, education levels were found to be higher and they were
found to be civil servant mostly. Positive relationship was found
between alcohol consumption amount with frequency of consumption and CAGE points.
The findings cannot be generalized to the all population of the
country and alcohol consumption in our area is infrequent but
alcohol dependency risk is thought to be at an important level
and this is also thought to be related to education level and factors concerning family.
Key Words: Alcohol consumption, epidemiology, CAGE test.
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GÝRÝÞ
Alkol kullanýmý ve buna baðlý sorunlar geçtiðimiz son
25-30 yýl içinde önemli artýþ göstermiþtir. Dünya
genelinde alkollü içkilerin üretiminde büyük artýþ

Bu çalýþma VI. Anadolu Psikiyatri Günlerinde (Erzurum 1997) bildiri olarak sunulmuþtur.
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olmuþtur. Bu artýþ özellikle geliþmekte olan ülkelerde
belirgindir (WHO 1982). Üretime paralel olarak tüketimde de artýþ gözlenmektedir. Amerika'da toplumun
%87'si alkol kullanýrken, baðýmlýlýk oraný %38 olarak
bulunmuþtur (Harford 1992). Türkiye'de de tüketim
giderek artmaktadýr. 1981 yýlýnda 400 milyon litre
olan içki tüketimi 1992 yýlýnda 600 milyon litreye
ulaþmýþtýr (TC.DÝE 1992). Türkiye'deki kullaným
yaygýnlýðý konusunda yapýlan çalýþmalarda alkol kullanýmýnýn giderek arttýðý bulunmuþtur. Alkol kullaným
yaygýnlýðý öðretmenlerde %12, psikiyatri ve pediatri
dýþý servislerde yatan hasta grubunda %16.7 (Özel ve
Güleç 1987), esnaflar arasýnda %61.6 (Yemez ve ark.
1994), iþçiler arasýnda ise %16 (Turan ve ark. 1997)
olarak bildirilmiþtir. Türkcan ve arkadaþlarý (1997) da
Ýstanbul'un geneline uygun seçilen bir örneklemde
%25.6 oranýnda alkol kullanýmý olduðunu bulmuþlardýr. Alkol kullanýmýndaki bu artýþ birçok
bedensel, ruhsal ve toplumsal sorunlarý da
beraberinde getirmektedir.
Alkol kullanýmý konusundaki epidemiyolojik verilerin
daha gerçekçi ve güvenilir olmasý için alkol kullaným
bozukluklarýnýn taný ve taranmasý amacý ile klinik ve
alan çalýþmalarýnda kullanýlan deðiþik test ve araçlar
geliþtirilmiþtir. Alkol kullanýmý ile ilgili çalýþmalarda
kiþinin öz bildirimi esas alýnarak hazýrlanan CAGE
(Cut down, Annoy, Guilt, Eye opener), Michigan Alkol
Tarama Testi (MATT), Alkol Kullaným Bozukluðunu
Tarama Testi (AKBTT) bu amaçla kullanýlan testlerden
bazýlarýdýr (Allen ve ark. 1995).
Çalýþmamýzda, alkol kullanýmýnýn nokta prevalansý,
alkol kullanýmýný etkileyen sosyodemografik özellikler
ve kullanýmla ilgili diðer parametrelerin araþtýrýlmasý
amaçlanmýþtýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalýþma 1997 yýlýnda Konya ili-Seydiþehir Alimünyum
Ýþletme Müdürlüðü bünyesinde toplam 2000 kadar
çalýþan üzerinde planlandý. Çalýþmada araþtýrmacýlar
tarafýndan geliþtirilen kiþisel bilgi formu, alkol kullanýmýna ait bilgi formu ve CAGE testi kullanýldý.
CAGE testi; Ewing (1984) tarafýndan geliþtirilen
alkolizmin taranmasý amacýyla yaygýn olarak kullanýlan, 1970 yýlýndan beri deðiþik araþtýrmalarda
geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarý yapýlan, kiþi tarafýndan evet/hayýr þeklinde cevaplandýrýlan, 4 sorudan
oluþan bir testtir. Arýkan ve arkadaþlarý (1991) tarafýndan yapýlan çalýþmada CAGE testinin ülkemizde
alkolizm tanýsý için güvenirliði tespit edilmiþtir.
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Eksik bilgi verenler ve testi cevaplandýrmayanlar
dýþlanarak 1670 deneðin verilerinin deðerlendirmeye
alýndýðý çalýþmamýzda veriler SPSS paket program kullanýlarak t testi, ki kare ve korelasyon analizi ile
deðerlendirilmiþtir.
BULGULAR
Deneklerin %98'i erkek, %2'i ise kadýn olup yaþ ortalamalarý 40.66±12.43’idi. %97.6'sýnýn evli, %52.9'unun
ortaöðrenim mezunu, %82.6'sý ise iþçi olduðu belirlendi. Deneklerin %26.1'inin deðiþik düzeylerde alkol kullandýðý tespit edildi. Erkeklerin %26.3'ü, kadýnlarýn ise
%15.2'si alkol kullanýrken, alkol kullanýmý ile cinsiyet
arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmadý (x2=3.71
p>0.05). Ýþ nedeniyle bölge dýþýndan göç edenlerde
(x2=17.84 p<0.0001), memurlarda (x2=26.20,
p<0.00003), yüksek öðrenim görenlerde (x2=38.14
p<0.00001) alkol kullaným oraný daha fazla bulundu.
Medeni durum ile alkol kullanýmý arasýnda iliþki
bulunmadý (x2=4.81 p>0.05). Alkol kullananlarýn
%67.2'sinin ailesinde bir veya birden fazla kiþinin alkol kullandýðý, alkol kullananlarýn ailelerindeki alkol
kullanýmýnýn daha fazla olduðu saptandý (x2=672.31
p<0.000001). Tablo 1'de deneklerin bazý sosyodemografik özelliklerinin karþýlaþtýrýlmasý gösterilmektedir.
Alkol kullananlarýn %29.8'i alkolü býrakmayý
düþündüðünü ve yine %29.8'i alkol kullanýmý
konusunda baþkalarýnýn eleþtirilerinden sýkýldýklarýný
belirttiler. Alkol kullanýmý nedeniyle suçluluk duygusu
hissedenlerin oraný %32.6, sabah yataktan kalktýktan
sonra alkol alma gereksinimi duyanlarýn oraný ise
%11.5 olarak belirlendi. Alkol kullananlarýn CAGE
toplam puanlarý incelenince %47.7'si alkol kullandýðý
halde CAGE puaný 0, %17.9'unun puaný 1, %19.7'sinin
2, %12.4'ünün 3, %2.3'ünün puaný ise 4 olarak bulundu. Alkol kullananlarýn %34.63'ü, tüm deneklerin ise
%9'unun CAGE puanlarý 2 ve üzerinde bulundu. Bu
kiþilerin alkol baðýmlýsý olduðu veya baðýmlýlýk riski
taþýdýðý anlaþýldý (Tablo 2).
Deneklerin %41.9'u zevk aldýðý için, %23.1'i neþelenmek için %17.2'si sýkýntý ve üzüntüsünü hafifletmek
için, %4.5'i ise baðýmlýsý olduðu için alkol kullandýklarýný ifade ettiler. Alkol kullananlarýn %41.7'si 2,
%21.3'ü 3, %16.1'i 4, %8'i 5 veya daha fazla standart
içki miktarý almaktaydýlar. Deneklerin %53.9'unun raký, %40.1'inin bira, geri kalanlarýn ise votka, þarap,
cin, vb. alkollü içecekler kullandýklarý, alkol kullananlarýn %34.9'unun alkolü býrakmayý düþündüðü,
%16'sýnýn önceden en az bir kez býrakmayý denedikleri
öðrenildi (Tablo2).
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Tablo 1. Deneklerin bazý sosyodemografik özelliklerinin daðýlýmý
Alkol kullanan
n

Alkol kullanmayan

%

n

%

Toplam
n

%

Cinsiyet
Erkek

431

26.3

1205

73.7

1636

98.0

Kadýn

5

15.2

28

84.8

33

2.0

Medeni durumu
Bekar

13

41.9

18

58.1

31

1.9

Evli

420

25.8

1206

74.2

1626

97.6

Dul

2

22.2

7

77.8

9

0.5

Ýlkokul

101

18.0

460

82.0

561

23.7

Orta Öðrenim

249

28.2

634

71.8

883

52.9

85

37.9

139

62.1

224

13.4

Ýþçi

329

23.9

1050

76.1

1379

82.6

Memur

102

36.2

180

63.8

282

16.9

5

55.5

4

44.5

9

1.5

Eðitim düzeyi

Yüksek Öðrenim
Meslek

Diðerleri

Kullanýlan standart alkol miktarý arttýkça (r=0.202
p<0.0001), kullaným sýklýðý arttýkça (r=0.278
p<0.0001) CAGE puanlarýnýn arttýðý ve baðýmlýlýk
riskinin yükseldiði saptandý. Alkol kullaným süresi ve
alkole baþlama yaþý ile CAGE puanlarý arasýnda ise
iliþki bulunmadý (r=0.068 p>0.05).
TARTIÞMA
Alkol kullanýmýnýn yaygýnlýðý ve bunu etkileyen faktörlerin araþtýrýldýðý çalýþmamýzda Konya-Seydiþehir
alüminyum tesislerinde alkol kullanýmýnýn nokta prevalansý %26.1 olarak bulundu. Bu bulgu ülkemizde
alkol kullaným yaygýnlýðý konusunda yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarý ile benzerlik göstermektedir. Bu çalýþmalarda kullaným oraný %12-61.6 arasýnda deðiþmektedir (Özel ve Güleç 1987, Yemez ve ark. 1994, Turan
ve ark. 1997, Türkcan ve ark. 1997). Bu farklý oranlar
çalýþýlan örneklemin türüne, homojenitesine ve kullanýlan araþtýrma yöntemlerindeki farklýlýklara baðlanabilir. Diðer ülkelerdeki kullaným oranýnýn daha yüksek olmasýna raðmen (Santolaria ve ark. 1991, Grant
1992) ülkemizde de kullaným oranýnýn hýzla arttýðý
dikkati çekmektedir. Yapýlan birçok çalýþmada alkol
kullanýmý ve baðýmlýlýðýnýn erkeklerde kadýnlardan
daha sýk olduðu bildirilirken (Coþar 1996, Williams ve
ark. 1989) çalýþmamýzda deneklerin cinsiyete göre
dengeli bir daðýlým göstermediðinden dolayý cinsiyet
ile alkol kullanýmý arasýnda iliþki bulunamadý. ÇalýþKLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 1999;2:217-221

mamýzda alkol kullananlarýn %67.2'sinin ailelerinde
en az bir kiþinin alkol kullandýðý tespit edilirken, bu
oraný Turan ve arkadaþlarý (1997) %62.5, Ünal (1979)
%56, Özel ve Güleç (1987) ise %95.8 olarak bulmuþlardýr. Ailede alkol kullaným öyküsü, baðýmlýlýk
nedenleri arasýnda önemli etkenlerden biri olarak gösterilmektedir (Chassin ve ark. 1991). Birçok çalýþmada ailede alkol kullanýmýnýn varlýðýnýn kiþinin gelecekte alkol baðýmlýlýðý geliþtirmesinde güçlü bir belirleyici olduðu bildirilmiþtir (Kandel ve Andrews 1987).
Tablo 2. CAGE soru ve puanlarýnýn daðýlýmý
n

%

130

29,8

CAGE sorularý
1. Ýçkiyi kesme gereksinimi hissetme
2. Ýçme konusunda baþkalarýnýn
eleþtirilerinden sýkýlma

130

29,8

142

32,8

50

11,5

0

208

47,7

1

78

17,9

2

86

19,7

3

54

12,4

4

10

2,3

3. Ýçme ile ilgili suçluluk duygusu
4. Sabah ilk iþ olarak alkol alma
gereksinimi
Toplam CAGE Puanlarý
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Alkol kullanýmý ile meslek gruplarý arasýnda doðrusal
bir iliþkinin varlýðý tam olarak ortaya konmasa da
çalýþmamýzda memur statüsündeki kiþiler arasýnda
alkol kullanýmýnýn daha fazla olduðu bulundu.
Ülkemizdeki kýsýtlý dar alan çalýþmalarýnda iþçi ve
esnaf arasýnda alkol kullanýmýnýn daha yaygýn olduðu
tespit edilirken (Turan ve ark. 1997, Yemez ve ark.
1994), üniversite yurtlarý, ordu, fabrika gibi ortamlarda, turist rehberliði, barmenlik, bankacýlýk gibi
mesleklerde alkol kullanýmýnýn daha sýk olduðu belirtilmektedir (Coþkunol 1996).

Tablo 3. Alkol kullanýmý ile ilgili bazý deðiþkenlerin
daðýlýmý
Özellikler

n

%

Ayda bir veya daha az

165

37.8

Ayda 2-4 kez

Kullaným sýklýðý
159

36.6

Haftada 2-3 kez

69

15.8

Haftada 4 ve daha fazla

43

9.8

1 Standart içki*

44

10.1

Çalýþmamýzda en yaygýn olarak rakýnýn kullanýldýðý
saptandý. Halbuki birçok ülkede bira kullanýmý ile
baþlayan alkol alýþkanlýðý baþta gelmektedir (Aitken
1989). Alkol konsantrasyonunun yüksekliði ve
ülkemize has bir içki türü olmasý nedeni ile toplumumuzda raký ilk tercih edilen alkollü içecektir. Biranýn
ikinci sýklýkta tercih edilmesi hem kolay ulaþýlýr hem
de ucuz olmasýndan kaynaklanabilir (Arýkan ve ark.
1996).

2 Standart içki

182

41.7

3 Standart içki

93

21.3

4 Standart içki

70

16.1

5 ve daha fazla Standart içki

37

8.5

Raký

235

53.9

Bira

175

40.1

11

2.5

Cin

8

1.8

Kiþilerin kendilerini alkol baðýmlýsý olarak görmeme
ve baðýmlýlýðý ruhsal bir hastalýk olarak kabul etmeme
eðilimi iyi bilindiðinden (WHO Chronicle 1982,
Arýkan ve ark. 1996) çalýþmamýzda da alkolün bir
zevk alma ve uyum saðlama aracý olarak görüldüðü
belirlendi.

Votka

7

1.6

Zevk almak

178

40.8

Neþelenmek

98

22.5

Çevreye uyum saðlamak

35

8.8

Baðýmlýlýk

19

4.4

CAGE sorularýnýn pozitif olarak yanýtlama frekanslarý
alkol baðýmlýlýðýnýn nasýl geliþtiðini de ortaya koymaktadýr. Ýlk olarak kiþinin alkol alma alýþkanlýðýný
gözden geçirmesi söz konusudur (1 ve 3. sorular;
kesmeyi düþünmek, suçluluk hissetmek). Ýkinci olarak
dýþ etkenlerle alkol kullanýmý kuvvetlenmekte (2. soru;
eleþtirilerden sýkýlmak), son olarak da alkol alma
davranýþýnda deðiþiklik söz konusudur (4. soru; sabah
erken saatlerde alkol alma) (Schofield 1988, Akvardar
ve ark. 1997).

Sýkýntýyý hafifletmek

73

16.7

Diðerleri

33

7.5

Çalýþmada kullandýðýmýz CAGE testi sonuçlarýnýn bu
konuda ülkemizdeki (Akvardar ve ark. 1997) ve diðer
ülkelerdeki (Smart ve ark. 1991) sonuçlarla paralellik
göstermesi testin güvenilir olduðunu vurgulamaktadýr. Alkol kullaným sýklýðý, bir defada tüketilen alkol
miktarýndaki artýþa paralel CAGE puanlarýnýn yük-

Kullaným miktarý

Alkolün cinsi

Þarap

Kullaným nedeni

* 1 Standart içki=1 kadeh raký, 1 kadeh votka, 1 kadeh cin, 1 bardak
þarap, 1 büyük bardak bira anlamýna gelmektedir.

selmiþ olmasý bu da alkol baðýmlýlýðý riskini arttýrmaktadýr. Bu bulgu alkol baðýmlýlýðýnda tolerans
geliþiminin önemini vurgulamasý ve literatüre paralellik göstermesi (Smart ve ark. 1991) açýsýndan önemlidir.
Sonuç olarak; bölgemizde alkol kullanýmýnýn giderek
arttýðý, kullananlarýn en az 1/3'ünün, toplumun da
yaklaþýk %9'unun alkol baðýmlýlýðý riski taþýdýðý,
bunun da eðitim düzeyi, ailesel ve çevresel etkenlerle
iliþkili olduðu düþünülmektedir.
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