Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

DOKTORI (Phd) DISSZERTÁCIÓ

BERCZIK ANNA KRISZTINA
A testedzésfüggőség és az evészavarok elterjedtsége,
pszichológiai korrelátumai, valamint egymással való
kapcsolata serdülők és felnőttek körében

2015

Szerző:

Berczik Anna Krisztina

Cím:

A testedzésfüggőség és az evészavarok elterjedtsége,
pszichológiai korrelátumai, valamint egymással való
kapcsolata serdülők és felnőttek körében

Témavezető:

Prof. Dr. Demetrovics Zsolt, az MTA doktora, egyetemi tanár,
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Doktori iskola:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai
Kar, Pszichológiai Doktori Iskola

Doktori Program:

Személyiség- és Egészségpszichológiai Program

Doktori iskola és
program vezetője:

Prof. Dr. Oláh Attila, CSc, egyetemi tanár

A Bíráló Bizottság tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. Bárdos György, az MTA doktora, egyetemi tanár,
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egészségfejlesztési és
Sporttudományi Intézet

Bírálók:

Dr. Balázs Judit, PhD., habil. egyetemi docens, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet
Prof. Dr. Túry Ferenc, CSc., egyetemi tanár, Semmelweis
Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Titkár:

Dr. Felvinczi Katalin, PhD., habil. egyetemi docens, Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

Tagok:

Pigniczkiné Dr. Rigó Adrien, PhD., egyetemi adjunktus, Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet
Dr. Forgács Attila, PhD., habil. egyetemi docens, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Pszichológiai Intézet
Dr. Hoyer Mária, PhD., főiskolai docens, Semmelweis Egyetem,
Alkalmazott Pszichológia Tanszék

Benyújtás dátuma: 2015. június
2

TARTALOMJEGYZÉK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ........................................................................................ 7
A DISSZERTÁCIÓBAN FELHASZNÁLT TANULMÁNYOK ............................... 8
BEVEZETÉS................................................................................................................... 9
ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS ........................................................................................ 12
1. Testedzésfüggőség ..................................................................................................... 12
1.1. Definíció és tünettan .......................................................................................... 12
1.2. A testedzésfüggőség elhelyezése az egyéb viselkedési és mentális zavarok
között ......................................................................................................................... 15
1.3. A testedzésfüggőség mérőeszközei ..................................................................... 17
1.4. Epidemiológia ..................................................................................................... 20
1.5. Komorbiditás ....................................................................................................... 21
1.5.1. Testedzésfüggőség és evészavarok ........................................................... 21
1.5.2. Testedzésfüggőség és szorongás ............................................................... 22
1.5.3. Komorbiditás egyéb addikciókkal ............................................................ 22
1.6. A testedzésfüggőség etiológiája ......................................................................... 23
1.6.1. Biológiai modellek ...................................................................................... 23
1.6.2. Pszichológiai modellek................................................................................ 25
1.6.2.1. Érzelemszabályozási hipotézis ....................................................... 25
1.6.2.2. A megerősítés szerepe a testedzésfüggőségben .............................. 25
1.6.2.3. Mentális kiértékelési hipotézis ........................................................ 26
1.6.2.4. A testedzésfüggőség további lehetséges pszichológiai
korrelátumai ................................................................................................ 27
1.7. A testedzésfüggőség kezelése ............................................................................ 28
2. Evészavarok .............................................................................................................. 29
2.1. Az evészavarok története ................................................................................... 29
2.2. Az evészavarok elhelyezése a diagnosztikus rendszerekben ............................. 30
2.3. Az evészavarok meghatározása – definíció és tünettan ..................................... 31
2.3.1. Anorexia nervosa (AN) ............................................................................. 31
2.3.2. Bulimia nervosa (BN) ............................................................................... 32
2.3.3. Falásroham zavar ..................................................................................... 34
2.3.4. Nem meghatározott táplálkozási vagy étkezési zavar .............................. 35
2.3.5. Egyéb meghatározott táplálkozási vagy étkezési zavar ........................... 36
2.4. Az evészavarok mérőeszközei ........................................................................... 37
2.4.3. További vizsgáló eljárások ....................................................................... 37
2.5. Az evészavarok epidemiológiája ........................................................................ 38
2.5.1. Az evészavarok előfordulása a nyugati országokban .............................. 38
2.5.1.1. Az anorexia nervosa előfordulása ............................................... 38
2.5.1.2. A bulimia nervosa előfordulása ................................................... 40
2.5.1.3. A másképp nem meghatározott evészavar (Eating Disorder
Not Otherwise Specified, EDNOS) és falásroham zavar előfordulása .... 42
3

2.5.2. Evészavarok a „nyugati” országokon kívül és etnikai kisebbségek
körében ............................................................................................................... 42
2.5.3. Az evészavarok előfordulása Közép-Kelet Európa országaiban, ezen
belül Magyarországon ........................................................................................ 43
2.5.3.1. Az evészavarok előfordulása Közép-Kelet-Európa
országaiban ............................................................................................... 43
2.5.3.2. Az evészavarok előfordulása Magyarországon ........................... 44
2.6. Az evészavarok etiológiája ................................................................................ 46
2.6.1. Komplex elméletek .................................................................................. 46
2.6.2. Szelektív elméletek .................................................................................. 46
2.6.2.1. Evészavarok és depresszió............................................................ 47
2.6.2.2. Az evészavarok összefüggése a családon belüli valós és
észlelt kapcsolatokkal ............................................................................... 48
2.6.2.3. Az evészavarok egy további pszichológiai korrelátuma: az
önértékelés ................................................................................................ 49
2.7. Az evészavarok kezelése .................................................................................... 51
3. A testedzésfüggőség és az evészavarok kapcsolata ............................................... 52
3.1. A testedzés és az evészavarok összefüggései ..................................................... 52
3.2. Elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség .................................................... 58
CÉLKITŰZÉSEK ........................................................................................................ 61
AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA ............................................... 64
1. kutatás: A Testedzés Függőség Skála (EDS) és a Testedzés Addikció Kérdőív
(EAI) adaptálása, valamint a testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése hazai
reprezentatív mintán ................................................................................................... 64
1.1. vizsgálat – A Testedzés Függőség Skála (EDS) és a Testedzés Addikció
Kérdőív (EAI) adaptálása ...................................................................................... 64
1.1.1. Célkitűzés .................................................................................................. 64
1.1.2. Módszer..................................................................................................... 64
1.1.2.1. Minta............................................................................................. 64
1.1.2.1.1. Mintavételi eljárás ...................................................... 64
1.1.2.1.2. A minta jellemzői – leíró statisztikák .......................... 65
1.1.2.2. Eszközök....................................................................................... 66
1.1.2.3. Statisztikai elemzés ...................................................................... 67
1.1.3. Eredmények ............................................................................................. 68
1.1.3.1. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) megerősítő
faktorelemzése .......................................................................................... 68
1.1.3.2. A Testedzés Függőség Skála (EDS) megerősítő
faktorelemzése ........................................................................................... 68
1.1.3.3. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) konkurrens validitása ...... 73
1.1.4. Diszkusszió ............................................................................................... 73
1.2. vizsgálat - A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése hazai
reprezentatív mintán ............................................................................................... 74
1.2.1. Célkitűzés ................................................................................................. 74
4

1.2.2. Módszer .................................................................................................... 74
1.2.2.1. Minta ............................................................................................ 74
1.2.2.2. Eszközök ...................................................................................... 74
1.2.2.3. Statisztikai elemzés ...................................................................... 74
1.2.3. Eredmények .............................................................................................. 75
1.2.3.1. A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése az EDS és az
EAI eredeti klasszifikációs rendszerének alapján .................................... 75
1.2.3.2. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) határértékének
kiszámítása ............................................................................................... 76
1.2.3.3. A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése a módosított
határértékek alapján .................................................................................. 79
1.2.4. Diszkusszió .............................................................................................. 80
2. kutatás: Az evészavar előfordulásának és pszichológiai korrelátumainak
vizsgálata serdülők reprezentatív hazai mintáján ..................................................... 81
2.1. vizsgálat - A SCOFF kérdőív megerősítő faktorelemzése ............................. 81
2.1.1. Célkitűzés .................................................................................................. 81
2.1.2. Módszer..................................................................................................... 81
2.1.2.1. Minta............................................................................................. 81
2.1.2.1.1. Mintavételi eljárás ....................................................... 81
2.1.2.1.2. A minta jellemzői – leíró statisztikák ......................... 82
2.1.2.2. Eszközök....................................................................................... 83
2.1.2.3. Statisztikai elemzés ...................................................................... 84
2.1.3. Eredmények ............................................................................................. 85
2.1.4. Diszkusszió .............................................................................................. 85
2.2. vizsgálat - Az evészavarok, ezeken belül az anorexia nervosa és a bulimia
nervosa prevalenciájának kiszámítása .................................................................. 85
2.2.1. Célkitűzés ................................................................................................. 85
2.2.2. Módszer .................................................................................................... 86
2.2.2.1. Minta ............................................................................................ 86
2.2.2.2. Eszközök ...................................................................................... 86
2.2.2.3. Statisztikai elemzés ...................................................................... 86
2.2.3. Eredmények ............................................................................................. 88
2.2.4. Diszkusszió .............................................................................................. 90
2.3. vizsgálat - Az evészavaros csoport összehasonlítása a nem evészavaros
csoporttal a nem, a depressziós tünetek, az önértékelés, illetve a szülők iránti
kapcsolattal való elégedettség tekintetében .......................................................... 90
2.3.1. Célkitűzés ................................................................................................. 91
2.3.2. Módszer .................................................................................................... 91
2.3.2.1. Minta ............................................................................................ 91
2.3.2.2. Eszközök ...................................................................................... 91
2.3.2.3. Statisztikai elemzés ...................................................................... 92
2.3.3. Eredmények ............................................................................................. 92
2.3.4. Diszkusszió .............................................................................................. 94

5

2.4. vizsgálat - Útelemzés az evészavar kialakulásának esélyét növelő
változókkal kapcsolatban ....................................................................................... 95
2.4.1. Célkitűzés ................................................................................................. 95
2.4.2. Módszer .................................................................................................... 95
2.4.2.1. Minta ............................................................................................ 95
2.4.2.2. Eszközök ...................................................................................... 95
2.4.2.3. Statisztikai elemzés ..................................................................... 95
2.4.3. Eredmények ............................................................................................. 96
2.4.4. Diszkusszió .............................................................................................. 98
3. kutatás: Az elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség és az evészavar
előfordulása, valamint összefüggéseik vizsgálata speciális testedző mintán .......... 99
3.1. vizsgálat - Az evészavar, valamint az elsődleges és másodlagos
testedzésfüggőség elterjedésének felmérése, továbbá az egyes zavarok
megoszlása speciális testedző mintában ................................................................ 99
3.1.1. Célkitűzés ................................................................................................. 99
3.1.2. Módszer .................................................................................................... 99
3.1.2.1. Minta ............................................................................................ 99
3.1.2.1.1. Mintavételi eljárás ...................................................... 99
3.1.2.1.2. A minta jellemzői – leíró statisztikák ....................... 101
3.1.2.2. Eszközök .................................................................................... 102
3.1.2.3. Statisztikai elemzés ................................................................... 102
3.1.3. Eredmények ........................................................................................... 103
3.1.4. Diszkusszió ............................................................................................ 105
3.2. vizsgálat – A elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség, valamint az
evészavarok kapcsolatának vizsgálata ................................................................ 106
3.2.1. Célkitűzés ................................................................................................ 106
3.2.2. Módszer .................................................................................................. 106
3.2.2.1. Minta .......................................................................................... 106
3.2.2.2. Eszközök .................................................................................... 106
3.2.2.3. Statisztikai elemzés .................................................................... 110
3.2.3. Eredmények ........................................................................................... 110
3.2.4. Diszkusszió ............................................................................................ 112
DISZKUSSZIÓ .......................................................................................................... 115
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JÖVŐBELI FELADATOK ....................................... 123
IRODALOMJEGYZÉK ........................................................................................... 124
MELLÉKLETEK ...................................................................................................... 161
1. melléklet: A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) .......................................... 161
2. melléklet: A Testedzés Függőség Skála (EDS) ............................................ 162
3. melléklet: A 3. kutatás során alkalmazott riportlap ...................................... 164

6

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindenekelőtt témavezetőmnek, Prof. Dr. Demetrovics Zsoltnak szeretnék köszönetet
mondani felbecsülhetetlen értékű emberi és szakmai támogatásáért, bizalmáért,
tanácsaiért, melyekkel doktori tanulmányaim kezdetétől mindvégig mellettem állt és
segítette munkámat.

Király Orsolyának a statisztikai elemzésekben nyújtott önzetlen segítségéért, Urbán
Róbertnek és Mónok Katának pedig a módszertan témakörében adott tanácsaiért vagyok
nagyon hálás. Mellettük pedig a Klinikai Pszichológia és Addiktológia, valamint a
Személyiség-

és

Egészségpszichológiai

Tanszék

minden

munkatársának

és

doktoranduszának köszönetet szeretnék mondani azért a szellemileg inspiráló, támogató
és jó hangulatú közösségért, mely biztos hátteret nyújtott munkám végzéséhez.

Köszönettel tartozom Paksi Borbálának, az Országos Lakossági Adatfelvétel az
Addiktológiai Problémákról (OLAAP) kutatás vezetőjének, és Elekes Zsuzsannának, a
2011-es Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási
szokásairól (ESPAD) kutatás vezetőjének azért, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az
általuk vezetett adatfelvételek során nyert adatbázisokon dolgozzam.
Köszönöm szerzőtársaimnak az együtt gondolkodás, az együttes munka élményét,
melynek

eredményeként

a disszertációmhoz is

nélkülözhetetlen

tanulmányok

létrejöttek.
Végül pedig köszönöm családom támogatását, szeretetét és türelmét, melyből a doktori
évek alatt is mindvégig erőt meríthettem.

7

A DISSZERTÁCIÓBAN FELHASZNÁLT TANULMÁNYOK
Berczik, K., Griffiths, M. D., Szabó, A., Kurimay, T., Kökönyei, Gy., Urbán, R.,
Demetrovics, Z. (2014a). Exercise addiction – The emergence of a new disorder.
Australasian Epidemiologist, 21, 36-40.

Berczik, K , Griffiths, M. D. , Szabo, A. , Kurimay, T., Urban, R., Demetrovics, Zs.
(2014b). Exercise Addiction. In: Rosenberg, K., Feder, L. (eds.): Behavioral
Addictions: Criteria, Evidence and Treatment. New York: Elsevier Applied Science,
317-342.

Berczik, K. , Szabo, A., Griffiths, M. D., Kurimay, T., Kun, B., Urban, R., Demetrovics,
Z. (2012).

Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology.

Substance Use and Misuse, 47, 403-417. [IF: 1,109]

Kurimay, T., Griffiths, M. D., Berczik, K., Demetrovics, Z. (2013). Exercise addiction:
The dark side of sports and exercise. In: Baron, D. A., Reardon, C., Baron, S. H. (eds.):
Clinical Sports Psychiatry: An International Perspective. Oxford: John Wiley and Sons,
Inc., 33-43.

Mónok, K., Berczik, K., Urbán, R., Szabó, A., Griffiths, M. D., Farkas, J., Magi, A.,
Eisinger, A., Kurimay, T., Kökönyei, Gy., Kun, B., Paksi, B., Demetrovics, Zs. (2012).
Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A
population wide study. Psychology of Sport and Exercise, 13, 739-746. [IF: 1,719]

8

BEVEZETÉS
A testedzéssel kapcsolatos kutatások minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a
rendszeres, megfelelő intenzitású sportolás egyértelműen hozzájárul a testi-lelki
egészség megőrzéséhez és növeléséhez minden korosztályban (Blair és mtsai, 1989;
Royal College of Physicians, 1991; United States Department of Health and Human
Services, 1996; Lotan, Merrick és Carmeli, 2005; Biddle, Gorely és Stensel, 2004; Piko
és Keresztes, 2006). Azonban, ahogy erre Morgan (1979) először rámutatott, a testedzés
is válhat függőséggé, mely, a többi addikcióhoz hasonlóan már nem az egészség
megőrzését

segíti,

hanem

kifejezetten

ártalmas

lehet

arra.

Napjainkra

a

testedzésfüggőség mint viselkedési addikció (Demetrovics és Kun, 2007; Demetrovics
és Kun, 2010; Kurimay és Demetrovics, 2006) kutatása lényegében egy önálló
tudományterületté vált. Bár a testedzésfüggőség még nem szerepel a diagnosztikus
rendszerekben, de kritériumai egyértelműen azonosíthatók (Griffiths, 1996, 1997,
2002), valamint a kutatók számos mérőeszközt is létrehoztak a jelenség vizsgálatára.
Több felmérés készült, melyek a testedzésfüggőség előfordulási gyakoriságát voltak
hivatottak felmérni, azonban ez a terület komoly kihívást jelent, mivel egyrészt többféle
mérőeszközzel, másrészt igen eltérő, gyakran kis elemszámú populációkon születtek
meg a felmérések. Disszertációm első részében a két, leginkább elterjedt mérőeszköz, a
Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS) (Hausenblas és Symons
Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008), valamint a Testedzés Addikció Kérdőív
(Exercise Addiction Inventory, EAI) (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; Terry, Szabo és
Griffiths, 2004, Demetrovics és Kurimay, 2008) hazai, reprezentatív mintán (OLAAP,
2007) történő adaptálását, valamint ugyanezen a mintán a két mérőeszközzel nyert
prevalencia-adatokat mutatom be.
A jelenség etiológiáját illetően egyes kutatók inkább a biológiai (Thompson és Blanton,
1987; de Vries, 1981; Cousienau és mtsai, 1977), míg mások a pszichológiai tényezőket
helyezik előtérbe. Utóbbiak közül kiemelendő az önértékelés témaköre (Hausenblas és
Giacobbi, 2004; Rudy és Estok, 1983; Tucker, 1982; Tucker és Maxwell, 1992), a
szorongás megemelkedett mértéke (Spano, 2001), az obszesszív-kompulzív működés
(Davis és mtsai, 1995), valamint a testképpel való elégedetlenség (Hurst és mtsai.,
2000; Pope és mtsai., 1997). Dolgozatomban, egy speciális testedző mintán végzett
9

kutatás keretében többek között a fenti jelenségeket is vizsgálom a testedzésfüggőséggel
összefüggésben.

A legutolsó témakör, a testképpel való elégedetlenség át is vezet minket a
disszertációban tárgyalt másik nagy témához, az evészavarokhoz, valamint implikálja a
két zavar, a testedzésfüggőség és az evészavarok együttjárásának problémáját, mely a
dolgozat harmadik kérdéskörét alkotja.

Az evészavarok témaköre napjainkban rendkívül sokat vizsgált terület. Ennek okai közé
tartozik az evészavarok elterjedtsége, sokfélesége, komoly egészségügyi kockázatai.
Számos tanulmány látott már napvilágot, mely e zavarok meghatározásával,
etiológiájával, prevalenciájával, kezelési lehetőségeivel foglalkozik. Az epidemiológiai
kutatások azzal, hogy bemutatják a kórkép elterjedtségét, felhívják a figyelmet a
megelőzés és kezelés jelentőségére. Ebből a szempontból a reprezentatív mintán végzett
kutatások relevanciája igen nagy. Hazánkban Szumska és mtsai. (2001, 2005), valamint
Túry és mtsai. (2013) végezték el korábban az evészavarok epidemiológiai vizsgálatát
reprezentatív mintán. Disszertációmban 9-10. osztályos serdülők reprezentatív mintáján
- az ESPAD 2011 kutatás keretében – mértem fel az evészavarok előfordulását,
pszichológiai korrelátumait, valamint javaslatokat teszek lehetséges utakra, melyek az
evészavarok kialakulását magyarázhatják.
Egy rendkívül érdekes terület az evészavarok és a testedzésfüggőség együttjárásának,
hasonlóságainak és különbségeinek kutatása. A szakirodalmi adatok arra utalnak, hogy
a problémás evési viselkedés gyakran együtt jár a testedzés túlzott mértékével, valamint
fordítva is igaz a kapcsolat: a testedzésfüggőségben érintett személyek gyakran túlzott
mértékben foglalkoznak a testképükkel, súlyukkal, és kontrollálják az étkezésüket
(Blaydon és Lindner, 2002; Klein és mtsai., 2004; Lyons és Cromey, 1989; SundgotBorgen, 1994). De Coverley Veale (1987) különböztette meg egymástól az ún.
elsődleges és másodlagos testedzésfüggőséget. Elsődleges testedzésfüggőség esetében
nincs jelen komorbid evészavar, másodlagos testedzésfüggőség esetében viszont a
testedzésfüggőség az evészavar hátterén alakul ki. Az elsődleges testedzésfüggőség
mint önálló zavar megléte néhány szerzőben kérdéseket vet fel. Egyes kutatók szerint
(Bamber és mtsai., 2000) az elsődleges testedzésfüggőség lényegében nem tekinthető
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önálló patológiának, szerintük a dependencia kritériumait kielégítő testedzés minden
esetben evési zavarhoz kapcsolódik. Mások (Blaydon és Lindner, 2002) viszont önálló,
a másodlagos testedzésfüggőségtől elkülönülő jelenségnek tartják az elsődleges
testedzésfüggőséget. Disszertációmban egy nagy, speciális testedző mintán végzett
kutatás során én is körüljárom az elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség kérdését,
megvizsgálva a kétfajta testedzésfüggőség, illetve az evészavar pszichológiai
korrelátumait, valamint arra a kérdésre keresem a választ, hogy az elsődleges
testedzésfüggőség vajon önálló, a másodlagos testedzésfüggőségtől és az evészavartól
elkülönülő pszichológiai jelenség-e.
Disszertációm

részben

korábban

már

megjelent

közleményeken,

részben

új

elemzéseken alapul. A közlemények felhasználása a társszerzőkkel egyezetett módon és
az ő beleegyezésükkel történt.
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ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS
1. Testedzésfüggőség
1.1. Definíció és tünettan
A testedzésfüggőséget a szakirodalom viselkedési függőségként határozta meg
(Demetrovics és Griffiths, 2012), bár sem a DSM-V-ben (American Psychiatric
Association, 2013), sem a DSM korábbi kiadásaiban nem szerepel, és még nem jött
létre konszenzus abban, hogy melyek is pontosan a diagnosztikus kritériumai. Glasser
(1976) a téma első leírásában a jelenséget „pozitív függőségként” határozta meg, utalva
arra, hogy egy olyan függőségről van szó, amely hatásai kedvezőek az egészségre és
számos pszichológiai dimenzióra nézve. Pár évvel később azonban Morgan
megkérdőjelezte Glasser állításait, mert pszichiátriai esettanulmányok alapján jól
dokumentálhatóvá vált, hogy a túlzásba vitt testedzés nemcsak súlyos sérülésekhez
vezethet, hanem a mindennapi felelősségtudatos élet hanyatlásához is. Szélsőséges
esetekben a túlzott testedzés ártalmas, addiktív mintázatot mutat (Morgan, 1979).
Morgan

rámutatott

arra,

hogy

a

testedzéstől

való

függőség

esetében

is

megmutatkozhatnak az addikcióknál szokásos tünetek: többek között a megvonásos
szindróma, a kedvezőtlen szociális következmények és további káros hatások. Ennek
megfelelően ő már viselkedési zavarként azonosította a testedzésfüggőséget, s mintegy
reflektálva Glasser elnevezésére, a „negatív addikció” kifejezést használta. Bár ez az
elnevezés még ma is felbukkan a szakirodalomban, helyét egyre inkább átveszik az
értékmentes elnevezések, elsősorban a testedzésfüggőség. A jelenség megnevezésére
gyakran eltérő kifejezéseket használnak. Elterjedt a testedzés addikció (exercise
addiction) (Griffiths, 1997; Thaxton, 1982, Szabo, 2010); használatos a kényszeres
edzés (obligatory exercise) elnevezés (Pasman és Thopson, 1988), vagy az abuzív
testedzés (abusive exercise) elnevezés is (Davis, 2000).
A viselkedési függőségek esetében azonosított általános tünetek jellemzőek a
testedzésfüggőségre is. Brown (1993) általános tüneteit alapul véve Griffiths (1996,
1997, 2002) értékelte át a tünetcsoport összetevőit a testedzésfüggőségre vonatkoztatva,
amelynek legfontosabb, diagnosztikus értékű jellemzői a szaliencia, a tolerancia, a
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megvonás, a konfliktus, a hangulatmódosítás és a visszaesés (Terry, Szabo és Griffiths,
2004; Szabo, 2010; Kurimay és mtsai., 2013). Részletesebben az alábbiakról van szó:
1. Szaliencia: túlzott mértékű sporttevékenység, melynek eredményeképpen
klinikailag jelentős mértékben zavart szenved és károsodik a személy testi, lelki,
társas vagy egyéb más területet érintő működése. A testedzés uralja a személy
mindennapjait, gondolatait csakúgy, mint az érzéseit (sóvárgás) és a
viselkedését. Amikor nem edz, gondolatai gyakran akkor is a testedzés körül
forognak.
2. Tolerancia: egyre nagyobb mennyiségű testedzésre van szüksége a személynek
az elvonási tünetek elkerülése, illetve annak érdekében, hogy megfelelően
érezze magát.
3. Megvonási tünetek: a testedzés hiányában, annak akadályozásakor jellegzetes
megvonásos tünetegyüttes alakul ki. Ez jelentkezhet hangulatingadozásban,
irritabilitásban, alvászavarban vagy egyéb testi és/vagy pszichés tünetekben.
4. Konfliktus: a túlzó mértékű testedzés annak ellenére fennmarad, hogy a személy
észleli, hogy testi, lelki, társas kapcsolatbeli, munkahelyi/tanulási vagy az élete
egyéb területét érintő működése ártalmakat szenved a túlzó mértékű testedzés
miatt, és tisztában is van vele, hogy ezen negatív következmények oka a
túlzásba vitt sportolás.
5. Hangulatmódosítás: a személyek gyakran számolnak be „high” élményről vagy
arról, hogy az edzés segít nekik „megszökni”, megnyugvást találni a
mindennapos problémákkal szemben.
6. Visszaesés: a túlzott mértékű testedzésnek újra és újra nem sikerül gátat szabni,
illetve amennyiben a személy kontrollálja vagy megszünteti a tevékenységet,
akkor az újrakezdéskor nagyon rövid időn belül ismét eléri a korábbi extrém
magas szintet az aktivitásban.
7. Kizáró jellegű kritérium: a túlzó mértékű testedzést ne lehessen más mentális
zavarral jobban magyarázni. Például amennyiben a testedzés legfőbb oka az
anorexia nervosa esetében megjelenő testsúlykontroll biztosítása, úgy a
tevékenységet az anorexia tüneteként és nem testedzés addikcióként azonosítjuk.
A testedzésfüggőséget több tanulmány is a megvonási tünetek (pl. szorongás,
depresszív hangulat, bűntudat, diszkomfort-érzés, feszültség, nyugtalanság) jelenléte
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alapján definiálta (Sachs, 1981; Furst és Germone, 1993; Morris, 1989; Sachs és
Pargman, 1984). E megközelítésben a lényegi hiba az, hogy a megvonási tünet csupán
egy a több jellemző tünet közül, amelyek a függőségbetegségekben megfigyelhetőek
(Brown, 1993; Griffiths, 1997). A téma több szakértője szerint (Griffiths, 1997, 2005;
Szabo, 1995, 2010; Szabo, Frenkl és Caputo, 1996) éppen ezért nem helyes pusztán a
megvonási tünetek megléte alapján azonosítani a testedzésfüggőséget. Több tanulmány –
tévesen – a tünet jelenlétét, és nem a típusát, gyakoriságát vagy az intenzitását mérte fel
(Szabo, 1995; Szabo és mtsai, 1997). Negatív pszichológiai tünetek majdnem minden
sportolónál jelentkezhetnek, amikor valamilyen előre nem tervezett oknál fogva
elmarad a várt aktivitás (Szabo, 1997; Szabo, Frenkl és Caputo, 1996). Szabo és
munkatársai (1996) eredményei alapján még kismértékben megterhelő fizikai
aktivitásnál, mint például a rendszeres tekézőknél is jelentkezhetnek megvonási tünetek,
ha ki kell hagyniuk a tekézést. Bár a tünetek intenzitása, melyekről ezek a személyek
beszámoltak, kisebb, mint amiről az intenzívebb testmozgást végző sportolók: aerobic
táncosok, súlyzós edzést és cross-traininget végző személyek illetve a vívók számoltak be.
Tehát a megvonási tünetek jelenléte önmagában nem elegendő a testedzésfüggőség
diagnosztizálásához. A meghatározó tényező a megvonási tünetek erőssége, amely
segíthet szétválasztani az elkötelezett és a valóban testedzésfüggő sportolókat. (Szabo,
1995, 2010).
Egy további szempont, mely alapján megkülönböztethetőek a függő és nem függő
(rekreációs) testedzők, az a testedzés motivációja. A testedzés gyakori indítékai közé
tartozik például az, hogy a személy formában maradjon, jobban nézzen ki, a barátaival
töltse az időt vagy egészséges legyen. Az előrevetített jutalom személyes élménye,
megélése befolyásolja és megerősíti a testedző viselkedést. Az elkötelezett testedzők
azért sportolnak, hogy pozitív következményeket érjenek el: tehát viselkedésüket a
pozitív megerősítés irányítja (Szabo, 1995). Az empirikus kutatások szerint viszont a
testedzésfüggők a negatív érzések vagy a megvonási tünetek elkerülése érdekében
edzenek (Baker és mtsai., 2004). A működési elmélet szerint (Bozarth, 2004) amikor a
személy azért végez egy tevékenységet, hogy elkerüljön valami negatív, rossz,
kellemetlen dolgot, a viselkedés mögötti motívum negatív megerősítésként hat. Így az
edzés egy feladattá válik, amelyet teljesíteni kell, mert különben valamilyen nem
kívánatos esemény fog bekövetkezni (például nem tud megküzdeni a stresszel, súlyt
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szed fel, rossz hangulata lesz). Ezekben a helyzetekben a személy inkább azt érzi, hogy
csinálnia kell valamit, ahelyett, hogy szeretné csinálni. Duncan (1974) a drogfüggőség
kapcsán írt le olyan jelenségeket, melyek alkalmazhatóak a testedzésfüggőségre is. A
szerző szerint a függőség mindig azonos a menekülő és elkerülő viselkedéssel, illetve a
függőség során a kellemetlen vagy fájdalmas érzés negatív módon megerősítődik a
drogfogyasztással. Duncan szerint az intenzitás, a kényszeresség és a hajlam a
visszaesésre (ezek az addiktív viselkedés fontos elemei) a viselkedés negatív
megerősítésének eredményei. E szemlélet szerint a kulcstényező a testedzésfüggőség
tünetei között a hangulatmódosítás, mely a testedzés szelfmedikációs jellegét feltételezi
bizonyos esetekben. A normális és abnormális testedzés közti megkülönböztetésben
segít ennek a szelfmedikációs aspektusnak a figyelembe vétele.

A függők nem

egyszerűen a testedzés öröméért edzenek, hanem inkább azért, hogy elmeneküljenek a
mindennapi

nehézségekkel

járó

negatív,

kellemetlen

érzések

elől.

Ennek

eredményeképpen lépik át aztán a testedzésfüggőség határát.
A testedzésfüggőség esetében ma még nagyon kevés kutatási eredmény áll
rendelkezésünkre ahhoz, hogy az egyes sporttípusok között érdemi különbséget
tehessünk. A kutatások nagyrészt a futásra (Chapman és De Castro, 1990; Furst és
Germone, 1993; Hailey és Bailey, 1982), az aerobic típusú sportokra (Kirkby és Adams,
1996), illetve a testépítésre (Smith és Hale, 2005; Smith, Hale és Collins, 1998)
koncentrálnak, csak néhány írás foglalkozik a tánccal (Pierce, Daleng és McGowan,
1993), a triatlonnal (Blaydon és Lindner, 2002), a súlyemeléssel (Hurst, Hale, Smith és
Collins, 2000), vagy egyéb sportokkal. Megkülönböztetett figyelmet elsősorban a
testépítés szokott kapni, amennyiben itt olyan specifikus jelenségek is tetten érhetők
(elsősorban az izomdiszmorfia), amelyek az egyéb említett sportoknál kevésbé
jellemzőek.
1.2. A testedzésfüggőség elhelyezése az egyéb viselkedési és mentális zavarok között
A testedzésfüggőség, ahogy korábban már történt rá utalás, jelenleg nem szerepel a
diagnosztikus rendszerekben, fontos azonban, hogy a fenti tünetek alapján elhelyezzük
az egyéb zavarok között. A fenti diagnosztikus értékű tünetek alapján a
testedzésfüggőséget az addiktív betegségek, pontosabban a viselkedési addikciók közé
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sorolhatjuk (Demetrovics és Kun, 2007; Demetrovics és Kun, 2010; Szabo és mtsai.,
2010). Hollander és munkatársai megfigyelése szerint bizonyos zavarok, bár a
diagnosztikus rendszerekben a legkülönbözőbb osztályokban találhatók meg, mégis
számos hasonlóságot mutatnak. Ezek a hasonlóságok tetten érhetők a tünetekben, a
demográfiai jellemzőkben, a betegségek lefolyásában, komorbiditásukban, a kezelésre
adott reakciókban, a családi halmozódásban és a feltételezett etiológiájukban
(Hollander, 1993; Castle és Philips, 2006; Bartz és Hollander, 2006; Hollander és
Wong, 1995). Hollander (1993) a közös tüneti képben az obszesszív, valamint a
repetitív és kompulzív jelleget emelte ki, s ennek nyomán az ide tartozó
rendellenességeket az obszesszív-kompulzív spektrum zavaraiként azonosította. Bár
Hollander nem utal e zavarok addikciós jellegére, lényegében valamennyi felsorolt
zavart értelmezhetjük az addikciós spektrum részeként, viselkedési addikcióként, és így
a testedzésfüggőséget mint viselkedési addikciót beemelhetjük ezen rendellenességek
körébe (Demetrovics és Kun, 2007; Demetrovics és Kun, 2010; Kurimay és
Demetrovics, 2006). A viselkedési (és kémiai) addikciók esetében közös jellemző
ugyanis a viselkedéssel való folyamatos gondolati foglalkozás, különösen, amikor a
viselkedés végrehajtása akadályoztatott (obszesszív jelleg), a cselekvés végrehajtását
megelőző feszültségnövekedés, majd a végrehajtást követően a feszültség csökkenése,
azaz megkönnyebbülés-, kielégültségérzés. Gyakori, hogy a feszültségcsökkenést
követően bűntudat is megjelenik a viselkedéssel kapcsolatosan. A kielégültségérzés
azonban mindig átmeneti jellegű, s hamarosan ismét erős késztetés és ezzel
párhuzamosan a feszültség növekedése jelenik meg. A viselkedés ciklikus, és ezzel
összefüggésben repetitív jellege szintén közös jellemzője az addikciós spektrum
zavarainak. A fenti tüneteket áttekintve egyértelmű, hogy a testedzésfüggőség az
impulzuskontroll-zavarokkal mutatja a legtöbb rokonságot, még akkor is, ha úgy tűnik,
hogy a testedzésfüggőség a Hollander által javasolt spektrumon inkább a kompulzív
végpont felé lenne elhelyezhető (1. ábra).
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1. ábra
Az „obszesszív-kompulzív spektrum” részeként azonosított zavarok elhelyezkedése a
kompulzív-impulzív spektrum mentén Hollander és Wong (1995) alapján, valamint a
testedzésfüggőség javasolt elhelyezkedése
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1.3. A testedzésfüggőség mérőeszközei
A testedzésfüggőséget vizsgáló eszközök közül a Futás Iránti Elkötelezettség Skála
(Commitment to Running Scale) (Carmack és Martens, 1979) és a Negatív Addikció
Skála (Negative Addiction Scale) (Hailey és Bailey, 1982) ma már kevéssé elfogadottak
módszertani hiányosságaik miatt (Szabo, 1997).
Jelenleg több korszerű kérdőív is létezik, melyek közül az alább bemutatottakat
alkalmazzák leggyakrabban a kutatások során. A Testedzés Függőség Skála (Exercise
Dependence Scale, EDS) (Hausenblas és Symons Downs, 2002, Demetrovics és
Kurimay, 2008) a testedzésfüggőséget a DSM-IV (American Psychiatric Association,
1994) szerfüggőség-kritériumai alapján konceptualizálja. Az empirikus kutatások
szerint a mérőeszköz képes különbséget tenni a testedzésfüggő, a tünetekkel rendelkező,
de nem függő, valamint tünetmentes sportolók között. A kérdőív hét, a DSM-IV alapján
teoretikusan kialakított skálát használ, amelyek az alábbiak: 1. tolerancia; 2. megvonás;
3. késztetés (a személy többet és hosszabb ideig edz, mint tervezte); 4. kontrollhiány; 5.
idő (a személy jelentős időt fordít a testedzésre); 6. az egyéb (társas, kikapcsolódási,
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munka stb.) tevékenységek csökkenése; 7. a tevékenység fennmaradása az észlelt
negatívumok ellenére. Az EDS-t számos független kutatásban validálták, több
kultúrában is (Costa és mtsai., 2012; Mónok és mtsai., 2012; Symons Downs és mtsai.,
2004). A kérdőív megfelelő validitási és reliabilitási mutatókkal rendelkezik.
Griffiths és munkatársai egy rövid, hat tételes önkitöltős kérdőívet, a Testedzés Addikció
Kérdőívet (Exercise Addiction Inventory, EAI) hoztak létre, amely a vizsgálati
eredmények szerint szintén megbízható és érvényes eszköz. A kérdőív a
testedzésfüggőség kockázatát méri fel. Az EAI a függőségi viselkedések hat jellemző
tünetét vizsgálja, melyek a következők: 1. kiemelkedőség; 2. hangulatmódosítás; 3.
tolerancia; 4. megvonási tünetek; 5. társas konfliktusok; 6. visszaesés.

Az EAI a

pszichometriai vizsgálatok során viszonylag magas belső konzisztenciát, és konvergens
validitást mutatott a Testedzés Függőség Skálával (Griffiths, Szabo és Terry, 2005;
Terry, Szabo és Griffiths, 2004, Demetrovics és Kurimay, 2008; Mónok és mtsai.,
2012).
A Kényszeres Testedzés Kérdőív (Obligatory Exercise Questionnaire, OEQ) (Steffen és
Brehm, 1999) egy 20 tételből álló önbeszámolós kérdőív, mely a testedzés végzése
iránti késztetést méri. A válaszadók egy négypontos Likert-skálán válaszolnak, a
„sohá”-tól a „mindig”-ig. A kérdőívnek három alskálája van: 1. a testedzés érzelmi
elemei; 2. a testedzés gyakorisága és intenzitása; 3. a testedzésről való gondolkodás.
A Testedzés Függőség Kérdőív (Exercise Dependence Questionnaire, EDQ) (Ogden,
Veale és Summers, 1997) a kompulzív testedző viselkedést mint multidimenzionális
konstruktumot méri. A fizikai aktivitás számos formájában alkalmazható a kompulzió
mérésére. Az EDQ kialakítása során a szerzők nyolc faktort (alskálát) azonosítottak: 1.
a társas kapcsolatokban, a családi életben és/vagy a munka terén jelentkező
konfliktusok; 2. pozitív megerősítés; 3. megvonásos tünetek; 4. a testsúly kontrollálása
érdekében végzett testedzés; 5. problémabelátás; 6. társas okok miatt végzett testedzés;
7. egészségügyi okok miatt végzett testedzés; 8. sztereotip viselkedés.
Egy általánosabb, de ritkábban adaptált mérőeszköz a Testedzéssel Kapcsolatos
Hiedelmek Kérdőív (Exercise Beliefs Questionnaire, EBQ) (Loumidisa és Wells, 1998),
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mely a testedzéssel kapcsolatos egyéni gondolatokat és hiedelmeket méri fel, és négy
faktoron alapul, melyek a következőek: 1. szociális kívánatosság; 2. fizikai megjelenés;
3. mentális és érzélmi működés; 4. sérülékenység a betegséggel és öregedéssel
kapcsolatban. Az empirikus vizsgálatok szerint az eszköz elfogadható pszichometriai
mutatókkal rendelkezik.

Davis, Brewer és Ratusny (1993) fejlesztették ki a Testedzés Iránti Elkötelezettség
Skálát (Commitment to Exercise Scale, CES), mely a testedzés patológiás (például a
személy a sérülések ellenére is folytatja az edzést) és kényszeres (bűntudatot érez a
személy, ha a testedzést nem sikerült végrehajtani) aktivitásait méri. A skála kielégítő
megbízhatósággal rendelkezik.
A Testedzés Orientáció Kérdőív (Exercise Orientation Questionnaire, EOQ) (Yates,
Edman, Crago és Crowell, 2001) a testedzéssel és a kapcsolódó viselkedésekkel
összefüggő attitűdöket vizsgálja. Hat faktort foglal magában: 1. önkontroll; 2.
testedzésre orientáltság; 3. önutálat; 4. testsúly-csökkentés; 5. versengés; 6. identitás.
Egy további eszköz a Testedzésfüggőség Interjú (Exercise Dependence Interview,
EXDI) (Bamber és mtsai., 2000). Ez a kérdőív nem csak a kényszeres testedzést, hanem
az evési zavarokat is vizsgálja. Felméri a fizikai aktivitásban történő intenzív részvételt,
a kapcsolódó gondolatokat, illetve előbbiek kapcsolatát az evési viselkedéssel. A
mérőeszköz korlátja, hogy hiányoznak a pszichometriai jellemzőire vonatkozó adatok.
Specifikus eszköz Smith és munkatársai (Smith, Hale és Collins, 1998; Smith és Hale,
2005) kérdőíve, amely a testépítéssel kapcsolatos addikció mértékét és jellemzőit méri.
A Testépítés Függőség Skála (Bodybuilding Dependence Scale, BDS) kilenc tétele
három faktort képez. Ezek a következők: 1. társas függőség; 2. edzésfüggőség és 3.
kiválóságfüggőség.
Fontos hangsúlyozni, hogy a bemutatott eszközök közül jelenleg a Testedzés Függőség
Skála és az Testedzés Addikció Kérdőív a legnépszerűbbek. A kutatások szerint, ha a
két eszközt együtt alkalmazzák, hasonló eredményeket mutatnak (Mónok és mtsai.,
2012)
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1.4. Epidemiológia
Komoly kihívást jelent a testedzésfüggőség epidemiológiájának kutatása. Egyrészt a
testedzésfüggőség eddigi felmérése során nagyon eltérő eredmények születtek attól
függően, hogy milyen mérőeszközzel végeztek felmérést. Nem csupán a mérőeszközök
különbözősége miatt nehéz pontos értéket mondani, hanem azért is, mert klinikai
mintán validált mérőeszköz ma még nem létezik, és így a függőség határának
meghúzása kérdéses. További probléma, hogy a különböző vizsgálatokban felmért
csoportok nagyon heterogének, összehasonlításuk ezért problematikus. A különbségek
még olyan további tényezőknek is tulajdoníthatók, mint a minta kis mérete, a
mintavételi eljárás vagy a célpopuláció egyértelmű meghatározása.
A testedzésfüggőség prevalenciáját elsősorban amerikai és brit rendszeres testedző
mintákon vizsgálták. Hausenblas és Downs (2002) egyetemisták között végzett öt
vizsgálat alapján arról számoltak be, hogy 3,4% és 13,4% között volt a mintában azok
aránya, akik a testedzésfüggőség magas kockázatával voltak jellemezhetők. Allegre,
Therme és Griffiths (2007) 95 ultra-maratonista között mindössze három olyan
személyt talált (3,2%), akik a testedzésfüggőség kockázatát mutatták. Slay és mtsai.
(1998) futók között férfiak esetében 26%-os, míg a nők vonatkozásában 25%-os
prevalenciát mértek (kényszeres testedzők). Triatlonisták körében Blaydon és Lindner
(2002) 52%-ban azonosított testedzésfüggőséget. Blaydon és Lindner kutatásukban
klaszteranalízis segítségével hozták létre a csoportokat, s nem klinikai megfontolások
alapján, így eredményük klinikai relevanciája korlátozott. Lejoyeux (2008) kutatása
során egy párizsi edzőterem klienseinek 42%-át testedzésfüggőként azonosította. Egy
újabb kutatásában 30%-nál alacsonyabb arányt mutatott ki (Lejoyeux és mtsai., 2012).
Griffiths és munkatársai (Griffiths, Szabo és Terry, 2005) a Testedzés Addikció
Kérdőívvel 3%-os testedzésfüggőséget (illetve annak magas rizikóját) azonosítottak
rendszeres testedzők körében.

Szabo és Griffiths (2007) a testedzésfüggőség epidemiológiáját brit sporttudományokat
tanuló egyetemisták körében és egy közel 200 fős kontrollcsoporton tanulmányozták,
amely rendszeresen edző egyénekből állt. Ez utóbbi csoport az előző eredményekhez
hasonló, 3,6%-os testedzésfüggőség-valószínűséget mutatott ki, míg a sporttudományt
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tanuló 261 fő egyetemista 7%-a bizonyult testedzésfüggőnek. A szerzők szerint ennek az a
magyarázata, hogy a sporttudomány szakos diákok a sporttal napi szinten nagyon szoros
kapcsolatban állnak. Ezt a specifikus populációt nem tekintve, az eddigi megbízható
eredmények arra utalnak, hogy a rendszeresen edző egyének körülbelül 3%-ánál fordulhat
elő a testedzésfüggőség.
A kutatások jelentős részén alapuló becslések tehát láthatóan összhangban vannak azzal
az érvvel, hogy a testedzésfüggőség viszonylag ritka (de Coverley Veale, 1995; Szabo,
2000), különösképpen más függőségekhez viszonyítva (Sussman, Lisha és Griffiths,
2011). A kutatások egy másik része viszont magas előfordulást jelez (Bamber, Cockerill
és Carroll, 2000). Azonban elképzelhető, hogy a magas prevalenciaértékek az
alkalmazott eszközök torzításából fakadnak (Szabo, 1997). Úgy tűnik tehát, hogy a
fenti tanulmányok nem összehasonlíthatók, továbbá nagyon korlátozottt az a lehetőség,
hogy valamilyen általános következtetést vonjunk le ezen prevalencia adatok alapján.

Mónok és mtsai. (2012) végezték el eddig az egyetlen, országosan reprezentatív
vizsgálatot, mely a testedzésfüggőséget mérte fel. Ez a vizsgálat a 18-64 év közötti
magyar felnőtt populációt vizsgálta (N=2710), és a testedzésfüggőséget mind a
Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) (Griffiths, Szabo és Terry, 2005), mind az Testedzés
Függőség Skála (EDS) (Hausenblas és Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay,
2008) alkalmazásával mérte. Az eredmények szerint a populáció 6,2%-a (EDS), illetve
8,6%-a (EAI) volt tüneteket mutató, de nem függő, míg a testedzésfüggőség
kockázatának kitett személyek aránya 0,3% (EDS), illetve 0,5% (EAI) volt.

1.5. Komorbiditás
1.5.1. Testedzésfüggőség és evészavarok
A testedzésfüggőség és az evészavarok kapcsolatát számos vizsgálat kutatja, mivel a két
zavar között szoros kapcsolat áll fenn. A témát a disszertáció 3. fejezetében mutatom be
részletesen.
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1.5.2. Testedzésfüggőség és szorongás
Szabo (2010) szerint a testedzésfüggőségnél a legtöbb esetben a motiváló erő a negatív
események vagy érzelmek megelőzése, illetve valamilyen kellemetlen érzés – pl. a
szorongás – elkerülése. A termoregulációs hipotézis (de Vries, 1981; Morgan és
O’Connor, 1988) szerint a testedzés csökkenti a szorongást és a belső feszültséget. Az
elmélet szerint azok a személyek hajlamosak testedzésfüggővé válni, akik komolyabb
szorongásos problémáik oldására egyre növekvő mértékű és intenzitású testedzést
használnak a feszültség enyhítése érdekében.

1.5.3. Komorbiditás egyéb addikciókkal
A testedzésfüggők feszültségeiket, frusztrációikat és más kellemetlen érzéseiket
rendszeres, intenzív és hosszantartó edzési periódusokkal igyekeznek levezetni.
(Griffitths, 1997) Ebben az értelemben hasonlóak azokhoz a személyekhez, akik
alkoholt vagy drogokat fogyasztanak hasonló célból. Ugyanakkor mégis jelentős
mértékben különböznek a drog- és alkoholfogyasztóktól, mivel a testedzés fizikai
igénybevételen és erőfeszítésen alapul. Úgy tűnik, hogy ez a különbség megkérdőjelezi
a testedzésfüggőség, illetve a drog-és alkoholfüggőség együttjárását (Berczik és mtsai.,
2014a). Ezzel összefüggésben számos tanulmány számolt be arról, hogy a testedzés
egyértelműen pozitív szerepet játszik a drog- és alkoholfüggőség kezelésében. Murphy
és mtsai. (1986) tanulmányukban bemutatták, hogy az alkoholfogyasztás a súlyos
szociális ivásban szenvedők között szignifikáns mértékben csökkent a rendszeres
testedzés hatására. Usher és mtsai. (2004) vizsgálata szerint a közepes erősségű
testedzés rövid idejű enyhülést hozott alkoholfüggők esetében. Smith és Lynch (2011)
eredményei szerint azok a személyek, akik rendszeres aeboric edzésen vesznek részt,
kevésbé valószínű, hogy tiltott szereket/drogokat használnak. A testedzést a droghoz
képest egy alternatív megerősítőként fogják fel, mely csökkenti a szerhasználattal
összefüggő komorbid rizikófaktorokat.
A testedzésfüggők közötti szerhasználattal kapcsolatban meg kell említeni az
izomdiszmorfia

jelenségét,

melyet

testépítők

között

figyeltek

meg.

Az

izomdiszmorfiában szenvedő személyek izmos testük ellenére vékonynak tartják
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magukat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy még nagyobbak és
izomosabbak legyenek. Ez a jelenség gyakran együttjár az anabolikus szteroidok
használatával (Pope és mtsai., 1993; Túry és mtsai., 2001; Babusa és Túry, 2010.; Hurst
és mtsai., 2000; Foster és mtsai., 2014).
1.6. A testedzésfüggőség etiológiája
1.6.1. Biológiai modellek
A testedzésfüggőség kialakulását számos elmélet magyarázza. Egy klasszikus elmélet a
futók futás utáni euforikus érzéséhez („runner’s high”) fűződik. A személyek ilyenkor
egy életerővel, pozitív önértékeléssel, megelégedettséggel és kontrollérzettel járó
kellemes érzést élnek át. Az érzés nemcsak futás, hanem más testedzés után is
érzékelhető, amennyiben az edzés ideje és intenzitása elég magas ezen állapot
kialakulásához. Az elmélet szerint a testedzés megnöveli az endorfinszintet a központi
idegrendszerben, s az euforikus érzések ennek következtében keletkeznek. Annak
ellenére, hogy ez az elmélet igen népszerű, Szabo (2010), megvizsgálva a tudományos
tényeket az endorfin hipotézis vonatkozásában, annak elvetése mellett érvel. A szerző
arra a következtetésre jutott, hogy az elméleti kapcsolódás nem annyira szoros, mint azt
gondoltuk, mivel a fizikai aktivitást vagy erőfeszítést nem igénylő tevékenységek is mint például a zenehallgatás - a futáshoz hasonló euforikus állapotot tudnak kiváltani.
Továbbá, bár a fizikai megerőltetés és az endogén opiátaktivitás közötti pozitív
kapcsolat, valamint ezzel összefüggésben az euforikus élmény megjelenése jól
dokumentált (Fraioli és mtsai, 1980), ennek az összefüggésnek a testedzésfüggőség
kialakulásában játszott szerepe messze nem tisztázott. Sőt, az adatok inkább ellene
szólnak egy ilyen direkt kapcsolódásnak (Pierce és mtsai. 1993).

Egy másik fiziológiai modell, az arousal-szabályozó hipotézis, Thompson és Blanton
(1987) munkájához kötődik. A szerzők abból indultak ki, hogy a hosszú távú testedzés
után a nyugalmi állapotban mért szívfrekvencia általában alacsonyabb értéket mutat,
mint a rendszeres edzés kezdete előtt, amit ők az alacsonyabb szimpatikus tónusnak
tulajdonítottak. Véleményük szerint ezt a változást az egyén letargikus és erőtlen
állapotnak érzékeli, amin az edzés által keltett arousalszint-emelkedés javít. Mivel az
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alapfrekvencia egy ideig folyamatosan csökken, egyre több edzésre van szükség a
megfelelő arousal vagy izgalmi állapot eléréséhez. Ezt a folyamatot a szerzők a
tolerancia fokozódásának tulajdonítják és a testedzésfüggőség fiziológiai hátterének
tartják.

A termoregulációs hipotézis (de Vries, 1981; Morgan és O’Connor, 1988) szerint az
akut testedzés serkenti a testhőmérsékletet, mely a test ellazulásához, és ezen keresztül a
szorongás és a belső feszültség csökkenéséhez vezet. Ez a kellemes állapot megerősíti a
testedzés iránti motivációt és megtanítja az érintett személyt az edzés által
szabályozható szorongás- vagy feszültségoldásra. Bizonyos élethelyzetekben, amikor
nagy a bizonytalanság, és ez jelentős szorongással párosul, az érintett személy növelheti
a testedzést, hogy erősebb szorongásoldó hatást érjen el. Hosszú időszakokon keresztül
a megnövelt edzésidő és edzésintenzitás toleranciához vezet, mely az egyik tipikus
tünete a testedzésfüggőségnek. Ezt az elméletet látszik alátámasztani az a tapasztalat is,
hogy nagyon kevés rendszeresen edző ember válik testedzésfüggővé. Ők lehetnek azok,
akik szorongás- és feszültségoldás céljára használják a rendszeres és megszokott
testedzést.

A katekolamin-hipotézis (Cousineau és mtsai., 1977) arra a megfigyelésre épül, hogy a
katekolaminok szintje megnövekszik a testedzés után. A katekolaminok, több más
funkciójuk mellett, szoros kapcsolatban vannak a stresszreaktivitással és a testedzés
kiváltotta, szimpatikus idegrendszeri reakcióval, valamint a hangulat és az érzelmek
működésében is fontos szerepet játszanak. A katekolamin-hipotézis szerint a
katekolamin-aktvitás az agyban is megváltozik a testedzés hatására. A katekolaminok és
a testedzésfüggőség közti kapcsolatra vonatkozó feltételezés azonban ma még nem
alátámasztott, további vizsgálatokat igényel. A béta-endorfin dilemmához hasonlóan
ebben az esetben is tisztázatlan, hogy a katekolamin-szintben végbemenő perifériális
változások hatnak-e az agy katekolamin-szintjére, vagy fordított a kapcsolat. Továbbá
nem ismert a testedzés alatt az agyi katekolamin-szintben végbemenő változások
dinamikája, mivel ennek közvetlen mérése az emberi agyban nem lehetséges.

24

1.6.2. Pszichológiai modellek

1.6.2.1. Érzelemszabályozási hipotézis

Az érzelemszabályozási hipotézis (Hamer és Karageorghis, 2007) szerint a
testedezésnek kettős hatása van a hangulatra. Egyrészt önmagában növeli a pozitív
érzelmet, másodszor pedig csökkenti a kihagyott edzésekhez kapcsolódó negatív
érzelmet. Így két irányból is hozzájárul a jobb általános hangulati állapothoz. Viszont a
testedzés érzelemszabályozó következményei átmenetiek, és minél tovább tart a két
edzés közötti időtartam, annál valószínűbb lesz a negatív élmény megtapasztalása.
Hosszabb edzésmentes időszak után a negatív érzelmi állapotokból komolyabb
hiányérzet és/vagy megvonási tünetek alakulnak ki, melyeket csak a további edzés
enyhíthet. Így további megnövelt edzésmennyiségre van szükség ahhoz, hogy a személy
hangulata javuljon. Idővel a személy csökkenti az edzések közötti periódusokat annak
érdekében, hogy megelőzze a megvonási tüneteket.
1.6.2.2. A megerősítés szerepe a testedzésfüggőségben
A terület egyik megválaszolatlan kérdése, hogy a testedzésfüggőség revolúciós vagy
evolúciós módon keletkezik és marad fent. Az utóbbit tekintve, a kezdeti motívum
gyakran lehet valamilyen eszmei értéket képviselő dolog, mint például a „jól kinézni”,
„egészségesnek maradni”, „izmokat erősíteni”, a „testsúlyt karbantartani” képzete. A
szubjektív

jutalmazási

élmények

megerősítik

az

testedző

viselkedést.

A

testedzésfüggőség hátterében a működési elmélet szerint (Bozarth, 1994) egyaránt állhat
pozitív és negatív megerősítés. Pozitív megerősítés akkor jön létre, ha az egyén elér egy
vágyott célt, amely egyre jobban motiválja a további cselekvésre. Ilyen lehet például az
izomzat megerősődése, vagy egy nagy futás után jelentkező euforikus érzés (Pierce,
1994; Szabo, 1995). A negatív megerősítés elhárító, illetve elkerülő viselkedéssel
függhet össze. Az elhárító jellegű viselkedés egy fennálló, kellemetlen állapot
megszüntetését célozza, következménye viszonylag egyértelműen észlelhető, és szintén
jutalmazó jellegű. Ide sorolható a testedzés stressz- és szorongáscsökkentő hatása, de
ilyen lehet a testedzés kihagyásával kapcsolatos megvonási tünetek megszüntetése is.
Az elkerülő magatartás megítélése ugyanakkor kevésbé egyértelmű, hiszen ilyenkor a
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negatív állapot vagy következmény (például az elhízás) sok esetben valójában nem állt
fenn, illetve nem dönthető el, hogy előfordulása az edzés elmaradásának tudható-e be,
továbbá a viselkedés következménye sem észlelhető konkrétan. Emiatt a megerősítés
szubjektív, és tudatosan, illetve tudattalanul is manipulálható, továbbá jelentősen függ a
környezet hatásaitól. Éppen ezért válhat azonban a viselkedési függőség kialakulásának
egyik pszichés mechanizmusává. A testedzésfüggőségben szenvedő egyén kötelező
módon áll az edzéshez, mert azt feltételezi, hogy ha nem teljesíti azt, valami rossz fog
történni. Az általa végzett edzés egy „követelmény” („kényszeredzés”), amelyet ha
elmulaszt, annak komoly következménye lehet. Ezekben a szituációkban a személyt
inkább a „muszáj, hogy tegyem”, mintsem a „tenni szeretném” motiváció hajtja. A
fentiek miatt az elkerülő magatartás negatív megerősítői nincsenek szoros
összefüggésben a tevékenységgel, ellentétben a pozitív megerősítés esetével, amely a
cselekvés következménye. Ezért a tevékenység intenzitása és egyéb tulajdonságai nem
feltétlenül hozzák azt az eredményt, amit a személy elvár. Vagyis az elvárások és a
konkrét változások nem szükségszerűen esnek egybe. A személy ily módon a
megerősítés hiányát éli meg, ami a testedzés fokozására motiválja, és a két hatás ördögi
körként erősítheti egymást. Bár a pozitív megerősítés is szerepet játszhat a
testedzésfüggőségben, a legtöbb esetben a motiváló erő sokkal inkább a negatív
események vagy érzelmek megelőzése, illetve valamilyen kellemetlen érzés elkerülése
(Baker és mtsai, 2004, Szabo, 2010). Az érintett személy tulajdonképpen a kihagyott
edzés következményeitől szeretné megóvni önmagát. Lényeges megjegyezni, hogy
többnyire valamilyen jelentős életesemény az, amely megfordíthatja a pozitív
megerősítést. Egy ilyen esemény lehet bármilyen stressz vagy konfliktus (párkapcsolati
probléma, munka elvesztése). Ha a megküzdés a testedzésben is megnyilvánul, akkor
kialakulhat testedzésfüggőség. Tekintve, hogy egy adott életesemény megváltoztatja az
edzéssel kapcsolatos motivációs értékeket, a testedzésfüggőség kialakulása valószínűleg
revolúciós módon történik.

1.6.2.3. Mentális kiértékelési hipotézis
Szabo (1995) az ún. „mentális kiértékelési hipotézist” javasolta a testedzésfüggőség
magyarázatára. Ennek a pszichológiai modellnek az az alapja, hogy amikor az egyén a
stressz elkerülése céljából edz, és ennek eredményeképpen megkönnyebbül, akkor a
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rendszeres edzés a pszichológiai stresszel való megküzdés eszközévé válik a számára. A
testedzésfüggőségben szenvedő egyén abban a hitben él, hogy a túlzott edzés a stressz
legyőzésének egészséges módja. Ebből kiindulva racionális magyarázatokat talál ki
annak igazolására, hogy miért viszi túlzásba a mindennapi edzést, és miért vonja el a
figyelmét más fontos dolgoktól. Ha a túlzásba vitt edzés már gondokat okoz a sérülések
vagy a kötelezettségek elhanyagolása miatt, és az edzés redukálására kényszeríti a
testedzésfüggőségben szenvedő személyt, a csökkentett edzésmennyiség elvonási
tüneteket okozhat. Ezen túl, a stresszoldás miatt végzett edzésmennyiség csökkentése
pszichés gondokat is jelenthet, mivel így a stresszoldó eszköz kevésbé hatékony az
előzőleg elért eredményekhez képest. A probléma még súlyosabbá válik, ha sérülés
vagy más okok miatt kell az edzést teljesen abbahagyni, hiszen ekkor a személy elveszti
stresszoldó eszközét, és ez a szorongás növekedéséhez vezet. Amennyiben a személy
nem talál más módot a szorongás és stressz oldására, úgy ezek enyhítése csak az
újrakezdett edzés segítségével történhet meg. Azokban az esetekben, amikor az
újrakezdés lehetséges, az érintett egyén hamarosan ugyanannyit edz, mint amennyit az
edzés abbahagyása előtt.
1.6.2.4. A testedzésfüggőség további lehetséges pszichológiai korrelátumai
A pszichológiai vonatkozások közül az önértékelés kérdésköre látszik egy további
kulcstényezőnek (Hausenblas és Giacobbi, 2004; Rudy és Estok, 1983). Tucker számos
vizsgálatban igazolta, hogy a súlyemelés pozitív hatással van a testképre és az
önbecsülésre férfiak (Tucker, 1982, 1983) és nők (Tucker és Maxwell, 1992) esetében
egyaránt. Arra is rámutatott, hogy a súlyemelés hatására elsősorban az alacsonyabb
önértékelésű, a testükkel, izomerejükkel kevésbé elégedett férfiak énképe változik
pozitív irányban (Tucker, 1983; Tucker, 1987) A testedzésfüggőség és az
izomdiszmorfia közti kapcsolat (Hurst és mtsai., 2000; Pope és mtsai., 1997) is arra
utal, hogy a testedzésfüggő személyek esetében a túlhajtott testedzésnek jelentős
szerepe lehet a testképpel való elégedetlenség és az alacsony önértékelés
kompenzációjában. Szintén jelentős tényezőnek tűnik a testedzésfüggőség hátterében a
perfekcionizmus,

az

obszesszív-kompulzív

működés,

valamint

a

szorongás

megemelkedett mértéke is (Coen és Ogles, 1993; Davis, Brewer és Ratusny, 1993;
Davis és mtsai, 1995; Hausenblas és Downs, 2002; Spano, 2001).
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1.7. A testedzésfüggőség kezelése
A

testedzésfüggőség

kezelésére

vonatkozó,

megfelelő

elméleti

háttérrel

és

módszertannal rendelkező terápiás irányelveket még nem dolgozták ki. Ennek fő oka,
hogy a jelenleg érvényes diagnosztikus kézikönyvekben, a DSM-V-ben (APA, 2013) és
a BNO-10-ben (ICD-10) (World Health Organization, 1990) a testedzésfüggőség nem
szerepel önálló kórképként.

A testedzésfüggőség terápiás elveinek kidolgozását

megnehezíti az is, hogy a zavar előfordulása viszonylag alacsony, és a zavarban
szenvedők ritkán fordulnak szakemberhez segítségért. A zavar etiológiájának kérdése
sem teljes mértékben tisztázott még. A terápiás protokoll kidolgozásának nehézségei
mögött állhat az is, hogy megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy a
testedzésfüggőség egyáltalán önálló patológia-e (Blaydon és Lindner, 2002) vagy pedig
az evészavar velejárója, annak egy megnyilvánulási formája (Bamber, Cockerill és
Carroll, 2000). Mindenesetre a testedzésfüggőség és a táplálkozási magatartás
zavarainak együttjárása a szakirodalmi adatok alapján igen szoros, a kétféle zavarban
szenvedő személyek számos dimenzió mentén hasonlóságokat mutatnak. (Klein és
mtsai., 2004; Lyons és Cromey, 1989; Sundgot-Borgen, 1994; Yates és mtsai., 1983).
Így az evészavarok kezelésére vonatkozó irányelvek segítséget nyújthatnak a
testedzésfüggőségben szenvedő személyek terápiája során. Emellett természetesen az
egyéb

addikciók

kezelése

során

bevált

eljárásokra

is

támaszkodhatunk

a

testedzésfüggőség terápiájában.

Két pszichoterápiás intervenció már igen hatékonynak mutatkozott a szerrel kapcsolatos
és viselkedési függőségek kezelésében: az egyik a motivációs interjú technika (Miller és
Rollnick, 2002), a másik pedig a kognitív-viselkedésterápia (Beck, 1976; Beck, 1995;
Perczel Forintos és Mórotz, 2010). Az evészavarok kezelésében a kognitívviselkedésterápia bizonyítottan az egyik leghatékonyabb módszer (Fernandez-Aranda és
mtsai., 1998; Hay és Bacaltchuk, 2001; Wilson, Fairburn és Agras, 1997). Bár
hiányoznak az olyan klinikai vizsgálatok, melyek ezen eljárások hatékonyságát
vizsgálták a testedzésfüggőség kezelésében, feltételezhetjük egyrészt a függőségek
esetében

a

zavarok

hasonlósága,

másrészt

testedzésfüggőséggel való együttjárás kapcsán,

az

evészavarok

esetében

a

hogy e két megközelítés a

testedzésfüggőség kezelése során is hatékony lehet (Berczik és mtsai., 2014b).
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A kezelés fontos célja, hogy olyan adaptív, alternatív viselkedéseket és megküzdési
mechanizmusokat fejlesszen ki a kliens, melyekkel helyettesítheti a túlzásba vitt edzést
(Adams, 2009; Tringer, Mórotz, 1985). A pszichoedukáció egy további hatékony
eszköz a testedzésfüggőség kezelésében (Adams, 2009). Adams és Kirkby (2001),
valamint Johston és mtsai. (2011) egyaránt rámutatnak arra, hogy a testedzésfüggő
személyek nincsenek tisztában a túlzásba vitt testedzés által okozott kedvezőtlen
hatásokkal. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy a pácienst kezelője felvilágosítsa arról
hogy milyen valódi, káros hatásokhoz és komplikációkhoz vezethet a túlzásba vitt
edzés. Ezen túl az egészséges, megfelelő testedzéssel kapcsolatos minél szélesebb körű
tájékoztatás csökkentheti a testedzésfüggőség előfordulását.
Amikor a testedzésfüggőséget kezeljük, a testedzéssel kapcsolatos teljes absztinencia
nem lehet a cél, mivel a testedzésnek számos jótékony hatása van az egészségre. Egy
tipikus terápiás cél lehet, hogy a személy visszatérjen a mérsékelt és kontrollált
testedzéshez, illetve bizonyos esetekben a testedzés egyéb formája is javasolható
(Freimuth és mtsai., 2011).

2. Evészavarok
2.1. Az evészavarok története

Az anorexia nervosa régóta ismert kórkép (áttekintés: Túry és Szabó, 2000; Péter, 2008;
Lukács, Kézdy, 2008). Az anorexia elnevezés, mely a görög „an-orexis”, ’hiányzó
vágy’, ’étvágyhiány’ szóból ered, már az első században megjelent. A kórkép első
orvosi leírása Richard Morton (1689) nevéhez fűződik, aki „ideges felemésztődés”-ként
definiálta a kórképet. Az anorexia 1873-ban vált „hivatalos” kórképpé Gull és Lasègue
munkássága nyomán („anorexia hysterica”). Az anorexia nervosa volt az első
evészavar, mely a DSM-I-ben (American Psychiatric Association Committee on
Nomenclature and Statistics, 1952) megjelent.
A bulimia nervosa a görög „boülimosz”, ’nagy étvágy’ jelentésű szóból származik. Az
1960-as évekig a falásrohamot nem önálló kórképnek, hanem különböző testi és lelki
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zavarok jelének tartották (áttekintés: Túry és Szabó, 2000). Ezután indult el az a
folyamat, mely a kórkép fokozatos önállósodásához vezetett. Russell írta le 1979-ben a
bulimia nervosát (bár még mint az anorexia nervosa variánsát). A DSM-III-ban
(American Psychiatric Association, 1980) a bulimia nervosa már mint önálló
betegségegység jelent meg az anorexia nervosa mellett.

2.2. Az evészavarok elhelyezése a diagnosztikus rendszerekben

A DSM-V (APA, 2013) megjelenésével több változás is történt az evészavarok
meghatározásában és klasszifikációjában. A DSM-V „Étkezési és táplálkozási zavarok”
c. fejezete számos változást foglal magában a DSM-IV-hez (American Psychiatric
Association, 1994) képest annak érdekében, hogy jobban reprezentálja az adott zavarral
küzdő páciensek tüneteit és viselkedését. A lényegesebb változások közé tartozik a
falásroham zavar megjelenése, az anorexia nervosa és bulima nervosa diagnosztikus
kritériumainak revíziója, valamint a pica, a kérődzési (ruminációs) zavar, illetve az
elkerülő/restriktív táplálkozási zavar bekerülése a fejezetbe. A DSM-IV az utóbbi
hármat az „Először rendszerint csecsemő-, gyermek- vagy serdülőkorban diagnosztizált
zavarok” közé sorolta, azonban ez utóbbi kategóriát a DSM-V már nem tartalmazza. A
változtatások okai közé tartozik, hogy az elmúlt években számos kutató és klinikus
tapasztalta, hogy az evészavartól szenvedő személyek jelentős hányada nem illett bele a
DSM-IV anorexia nervosa és bulimia nervosa kategóriájába, ezért ők általában az
„Evési zavar MNO” diagnózist kapták meg. A tanulmányok szerint az MNO-ként
diagnosztizált személyek jelentős része falásroham zavarban szenved. A DSM-V-ben
arra törekedtek, hogy minimalizálják a mindent magában foglaló egyéb meghatározott
táplálkozási vagy étkezési zavar (F50.8), valamint a nem meghatározott táplálkozási
vagy étkezési zavar (F50.9) diagnózisok használatát. Az elsődleges cél az volt, hogy az
étkezési zavartól szenvedő személyek olyan diagnózist kapjanak, mely pontosan leírja
tüneteiket és viselkedésüket (American Psychiatric Association - American Psychiatric
Publishing, 2013)

A DSM-IV az „Evési zavarok” c. fejezetben mindössze az anorexia nervosát (F50.0), a
bulimia nervosát (F50.2), illetve az evési zavar MNO-t (F50.9) tárgyalta.
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A DSM-V az „Étkezési és táplálkozási zavarok” közé sorolja a pica-t (gyermekeknél:
F98.3,

felnőtteknél:

F50.8),

a

kérődzési

(ruminációs)

zavart

(F98.21),

az

elkerülő/restriktív táplálékbeviteli zavart (F50.8), a két, „klasszikusnak” mondható
evészavart: az anorexia nervosát (restriktív típus: F50.01, falás/tisztulás típus: F50.02)
és a bulimia nervosát (F50.2), a falásroham zavart (F50.8), az egyéb meghatározott
táplálkozási vagy étkezési zavart (F50.8), valamint a nem meghatározott táplálkozási
vagy étkezési zavart (F50.9).

2.3. Az evészavarok meghatározása – definíció és tünettan

2.3.1. Anorexia nervosa (AN)
Az AN torzult testképpel, komoly súlycsökkenéshez vezető túlzott diétázással, valamint
az elhízástól való patológiás félelemmel jellemezhető.
Diagnosztikus kritériumai a DSM-V (APA, 2013) alapján a következők:
A. Az

energiabevitelnek

a

szükséges

energiamennyiséghez

viszonyított

korlátozása, mely az életkor, nem, fejlődés és testi egészség szempontjából
jelentősen alacsony testsúlyt eredményez. A jelentősen alacsony súly definíció
szerint olyan testsúly, ami alacsonyabb annál, mint ami minimálisan normális,
vagy gyermekek és kamaszok esetében kevesebb, mint ami minimálisan
elvárható.
B. Intenzív

félelem

a

testsúlygyarapodástól

vagy

elhízástól,

vagy

a

testsúlygyarapodást akadályozó tartósan fennálló viselkedés a jelentősen
alacsony testsúly ellenére.
C. A testsúly vagy a testalak megélésének zavara, a testsúly vagy testalak
önértékelésre gyakorolt indokolatlan és aránytalan befolyása vagy a jelen
alacsony testsúly súlyosságával kapcsolatos felismerés tartós hiánya.
A kódolás során megkülönböztetendő a restriktív, illetve a falás/tisztulás altípus. A
restriktív altípus diagnosztikus kritériuma, hogy az elmúlt 3 hónap során a
személynél

nem

jelentkezett

visszatérő falásroham-epizód

vagy öntisztító

viselkedés. Ebben az altípusban a személy a testsúlyvesztést elsősorban diétázással,
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koplalással és/vagy túlzott testmozgással éri el. A falás/tisztulás altípus esetében az
elmúlt 3 hónap során a személynél visszatérő falásroham-epizódok vagy öntisztító
viselkedések jelentkeztek.

A kórkép súlyosságának jelölése a testtömegindexen (BMI), gyermekek és
kamaszok esetében a BMI-százalékon alapul. A súlyosság mértéke növekedhet a
klinikai

tüneteknek,

a

funkcionális

fogyatékosságnak

és

a

felügyelet

szükségességének megfelelően.
Az alábbi BMI-tartományok a World Health Organization felnőttkori soványsági
kategóriáin alapulnak:
Enyhe: BMI≥17 kg/m2
Mérsékelten súlyos: BMI 16-16,99 kg/m2
Súlyos: BMI 15-15,99 kg/m2
Extrém: BMI≤15 kg/m2
Az „A” kritérium a viselkedésekre fókuszál, mint a korlátozott kalóriabevitel. A DSMIV-től (APA, 1994) eltérően nem használja már a visszautasítás kifejezést a testsúly
fenntartásának fogalmában, mivel ez a páciens részéről a szándékosság feltételezését
foglalja magában, amit nehéz mérni. A DSM-IV „D” kritériuma, mely megkívánja az
amenorrhea jelenlétét, vagy legalább három, egymást követő menstruációs ciklus
kimaradását, már nem szerepel a DSM-V-ben. Ez a kritérium ugyanis nem
alkalmazható férfiakra, még nem menstruáló vagy orális fogamzásgátlót szedő, illetve
menopauzán átesett nőkre. Bizonyos esetekben találkozhatunk olyan személyekkel is,
akik az anorexia minden egyéb tünetét mutatják, de mégis menstruálnak.

2.3.2. Bulimia nervosa (BN)
A bulimia nervosa olyan visszatérő falási epizódokkal jellemezhető, melyeket a
súlygyarapodás elkerülése érdekében végzett helytelen kompenzátoros viselkedések
követnek, mint például az önhánytatás. A DSM-V (APA, 2013) a DSM-IV-hez (APA,
1994) képest heti két alkalomról heti egy alkalomra csökkentette a (falási epizódok és)
kompenzátoros viselkedések gyakoriságát, melyek a diagnózishoz szükségesek.
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A bulimia nervosa diagnosztikus kritériumai a DSM-V szerint:
A. Visszatérő falási epizódok. Egy falási epizódra az alábbiak közül mindkettő
jellemző:
1. Olyan mennyiségű étel fogyasztása jól körülírható időszak alatt (pl. egy
adott kétórás időszakban), ami egyértelműen nagyobb annál, mint amennyit
a legtöbben hasonló idő alatt hasonló körülmények között elfogyasztanának.
2. Az étkezés feletti kontroll hiányának érzése az epizód során (pl. olyan érzés,
hogy a személy nem tudja abbahagyni az evést vagy kontrollálni, hogy mit
és mennyit eszik).
B. Visszatérő

helytelen

kompenzátoros

viselkedések

a

testsúlygyarapodás

megakadályozására (például önhánytatás, hashajtók, diuretikumok vagy más
gyógyszerek alkalmazása; koplalás vagy túlzott testmozgás).
C. A falás és a helytelen kompenzátoros viselkedések egyaránt átlagban hetente
legalább egyszer jelentkeznek három hónapon át.
D. Az önértékelést a testalak és a testsúly indokolatlan és túlzott mértékben
befolyásolja.
E. A zavar nem kizárólag anorexia nervosa során jelentkezik.
A kórkép súlyossága is jelölendő, melynek szintje a helytelen kompenzátoros
viselkedések gyakoriságán alapszik. A súlyosság mértéke növekedhet az egyéb
tüneteknek és a funkcionális fogyatékosságnak megfelelően.
Enyhe: Helytelen kompenzátoros viselkedések hetente átlagosan 1-3 alkalommal
jelentkeznek.
Mérsékelten súlyos: Helytelen kompenzátoros viselkedések hetente átlagosan 4-7
alkalommal jelentkeznek.
Súlyos: Helytelen kompenzátoros viselkedések hetente átlagosan 8-13 alkalommal
jelentkeznek.
Extrém: Helytelen kompenzátoros viselkedések hetente átlagosan 14 vagy több
alkalommal jelentkeznek.

.
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2.3.3. Falásroham zavar

A falásroham zavar a DSM-V-ben (APA, 2013) önálló kategóriává vált. A DSM-IVben (APA, 1994) nem önálló zavarként szerepelt, hanem a B-függelékben
(„Kritériumok és tengelyek a további kutatás számára”) mint „Túlevéses zavar” volt
megtalálható. Diagnosztizálni pedig a mindent magában foglaló „Evési zavar MNO”val lehetett.
A falásroham zavar diagnosztikus kritériumai a következők:
A. Visszatérő falási epizódok. Egy falási epizódra az alábbiak közül mindkettő
jellemző:
1. Olyan mennyiségű étel fogyasztása jól körülhatárolható időszak alatt (pl. egy
adott kétórás időszakban), ami egyértelműen nagyobb annál, mint amennyit
a legtöbben hasonló idő alatt hasonló körülmények között elfogyasztanának.
2. Az étkezés feletti kontroll hiányának érzése az epizód során (pl. olyan érzés,
hogy a személy nem tudja abbahagyni az evést vagy kontrollálni, hogy mit
és mennyit eszik).
B. A falási epizódok közül hárommal (vagy többel) járnak:
1. A normálisnál sokkal gyorsabb evés.
2. A személy addig eszik, amíg kényelmetlenül tele érzi magát.
3. Nagy mennyiségű étel fogyasztása akkor is, ha fizikailag nem éhes.
4. Egyedül eszik, mert zavarban van amiatt, hogy mennyit eszik.
5. A személy undorodik magától, depressziós vagy erős bűntudatot érez a
falásroham után.
C. A falással kapcsolatban kifejezett szenvedés van jelen.
D. A falásrohamok átlagosan hetente legalább egyszer jelentkeznek három hónapon
át.
E. A falásrohamokhoz nem kapcsolódik helytelen kompenzátoros viselkedés, mint
a bulimia nervosa esetében, és nem kizárólag bulimia nervosan vagy anorexia
nervosa során jelentkeznek.
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A falásroham zavar különböző súlyosságú lehet, a súlyosság minimum szintje a falási
epizódok gyakoriságán alapszik. A súlyosság mértéke növekedhet az egyéb tüneteknek
és a funkcionális fogyatékosságnak megfelelően.
Enyhe: A falásrohamok hetente átlagosan 1-3 alkalommal jelentkeznek.,
Mérsékelten súlyos: A falásrohamok hetente átlagosan 4-7 alkalommal jelentkeznek.
Súlyos: A falásrohamok hetente átlagosan 8-13 alkalommal jelentkeznek.
Extrém: A falásrohamok hetente 14 vagy több alkalommal jelentkeznek.

A falásroham zavar mint önálló diagnózis létrehozásának egyik célja az volt, hogy
felhívja a figyelmet azon lényegi különbségekre, melyek a falásroham zavart
megkülönböztetik a túlevés általános jelenségétől. Míg a túlevés számos embernél
megfigyelhető, a visszatérő falásrohamok sokkal kevésbé általánosak, lényegesen
súlyosabbak, továbbá számos fizikai és pszichológiai problémával vannak kapcsolatban.

2.3.4. Nem meghatározott táplálkozási vagy étkezési zavar

A DSM-IV (APA, 1994) az „Evési zavar MNO” kategóriába olyan zavarokat sorolt,
amelyek egyetlen specifikus evési zavar kritériumait sem elégítették ki teljesen. Például
anorexia nervosan esetében ide sorolták azokat a nőket, akiknél az amenorrheát kivéve
minden anorexia-kritérium teljesül. Bulimia esetében ide sorolták azokat a személyeket,
akiknél az alkalmatlan kompenzáló viselkedések a kritériumban foglaltnál ritkábban,
rövidebb ideig vagy kis mennyiségű étel elfogyasztása után is megjelentek. A falási
zavart is ebbe a kategóriába sorolta be a DSM-IV.

A DSM-V-ben (APA, 2013) ugyanehhez a BNO-kódhoz (F50.9) a nem meghatározott
táplálkozási

vagy

étkezési

zavar

kategória

tartozik,

mely

olyan

klinikai

megnyilvánulásokra alkalmazható, melyek esetében egy táplálkozási és étkezési zavarra
jellemző, klinikailag jelentős szenvedést, vagy a társas-szociális, munkahelyi és más
fontos területek működésének zavarát okozó tünetek dominálnak, de nem teljesülnek
egyetlen meghatározott étkezési zavar kritériumai sem.
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2.3.5. Egyéb meghatározott táplálkozási vagy étkezési zavar

A DSM-V (APA, 2013) ebbe a kategóriába sorolta be azokat a zavarokat, melyek a
DSM-IV-ben (APA, 1994) az Evési zavar MNO kategóriába tartoztak, bár azt más
BNO-kóddal (F50.9-es) jelölték. Ez a kategória (F 50.8) az olyan klinikai
megnyilvánulásokra vonatkozik, melyben valamely táplálkozási és étkezési zavarra
jellemző és klinikailag jelentős szenvedést, a társas-szociális, munkahelyi vagy más
fontos területek működésének károsodását okozó tünetek dominálnak, azonban amelyek
esetében nem teljesülnek egyetlen zavar kritériumai sem a táplálkozási és étkezési
zavarok diagnosztikus csoportban. Ez a diagnózis olyan helyzetekben alkalmazható,
amikor a klinikus úgy dönt, hogy megadja a konkrét okot, amiért egy klinikai
megnyilvánulás esetében nem teljesülnek egy konkrét táplálkozási vagy étkezési zavar
kritériumai. Például ez a kategória alkalmazható az atípusos anorexia nervosa esetén,
mely során az AN valamennyi kritériuma teljesül, kivéve, hogy a személy súlya a
normális határok közé vagy fölé esik a jelentős testsúlyvesztés ellenére. Bulimia
nervosa esetében a kritériumok teljesülése mellett a kompenzátoros viselkedések
ritkább, és rövidebb volta teszi indokolttá ezen diagnózis adását. A falásroham zavar
esetében például ide tartozik az, ha a falásrohamok átlagosan heti egy alkalomnál
ritkábban jelentkeznek. Ebbe a kategóriába sorolható az ún. öntisztítási zavar, melynek
során a személy falásrohamok nélkül visszatérő öntisztítási viselkedéseket alkalmaz a
testsúly vagy alak befolyásolása érdekében. Végül pedig az éjszakai evés zavar, melyre
az éjszakai evés visszatérő epizódjai jellemzőek, melyek túlzott táplálékfogyasztással
járnak.

A Betegségek Nemzetközi Osztályozása-10 (BNO-10, ICD-10) (World Health
Organization, 1990) zsebkönyv a „Viselkedészavar szindrómák fiziológiai zavarokkal
és fizikai tényezőkkel társulva” c. fejezetbe, azon belül is az F50 kódcsoport alá sorolta
be az evészavarokat. Itt találhatjuk az anorexia nervosát (F50.0), az atípusos anorexia
nervosát (F50.1) a bulimia nervosát (F50.2), az atípusos bulimia nervosát (F50.3), a más
pszichés zavarhoz társuló túlevést (F50.4), a más pszichés zavarhoz társuló hányást
(F50.5), az egyéb evészavart (táplálkozási zavart) (F50.8), végül pedig a K.m.n evési és
táplálkozási zavarokat (F50.9)
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2.4. Az evészavarok mérőeszközei
Számos kérdőív, skála létezik, melyeket az evészavarok felmérésére dolgoztak ki.
Ezeket egyrészt epidemiológiai vizsgálatok során, másrészt a klinikumban alkalmazzák.
Disszertációmban két kérdőívet alkalmaztam ezek közül, a SCOFF kérdőívet (Morgan,
Reid és Lacey, 1999), illetve a Fallon-Rozin-féle Emberalakrajzok Tesztjét (FallonRozin, 1985).

SCOFF kérdőív
Morgan, Reid és Lacey (1999) a SCOFF kérdőívet annak érdekében fejlesztették ki,
hogy egy rövid és egyszerű mérőeszköz segítségével szűrhetőek legyenek az evészavargyanús esetek. A kérdőív éppen ezért nem diagnosztikus céllal készült. A kérdőív öt
kérdésből áll, melyekre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehet válaszolni. Minden igen
válasz 1 pontot ér. Két vagy több igen válasz evészavar gyanúját valószínűsíti. A
kérdőívet részletesen a 2.1. fejezetben mutatom be.
Emberalakrajzok Tesztje
Az Emberalakrajzok Tesztje (Human Figure Drawings Test) (Fallon-Rozin, 1985)
kilenc női és kilenc férfialakot ábrázol fekete-fehér, sematikus rajzok formájában, két
sorban, melyek közül a vizsgálati személynek megadott szempontok szerint választania
kell. A teszteredmények alapján több mutató is képezhető, többek között
következtethetünk az én-énideál diszkrepancia mértékére, amely a testképpel való
elégedetlenség szintjének a szakirodalomban széles körben elfogadott mutatója
(Thompson, 2000). A tesztet részletesen a 3.2.2.2. fejezetben mutatom be.

2.4.3. További vizsgáló eljárások
Számos további kérdőív létezik még az evészavarok mérésére, ezek közül a teljesség
igénye nélkül még néhányat a felsorolás szintjén említek: Evési Zavar Kérdőív (Eating
Disorder Inventory, EDI; Garner, Olmstead, Polivy, 1983); Evési Attitűdök Tesztje
(Eating Attitudes Test, EAT; Garner & Garfinkel, 1979; Túry és mtsai., 1990);
Anorexia

Nervosa

Önértékelő

Kérdőív

(Anorexia

Nervosa

Inventar

für

Selbstbeurteilung, ANIS, Fichter és Keeser, 1980); Bulimia Kognitív Disztorziós Skála
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(Bulimia Cognitive Distortions Scale, BCDS; Schulman és mtsai., 1986; Túry és mtsai.,
1991); Evészavartünetek Súlyossági Skálája (Eating Behavior Severity Scale, EBSS;
Yager és mtsai., 1987); Morgan-Russell Skála (Morgan és Hayward, 1988; Túry és
Wildmann, 1992/1993); Evészavarok Értékelő Skálája (Eating Disorder Evaluation
Scale, EDES; Vandereycken, 1987, 1993); Testi Attitűdök Tesztje (Body Attitudes Test,
BAT, Probst és mtsai., 1995).

2.5. Az evészavarok epidemiológiája

Az evészavarokat korábban kultúraspecifikus, csak a nyugati országokra, és azokon
belül is elsősorban nőkre jellemző zavarnak tartották, ezért „3W” – White Western
Women elnevezessél illették. Az utóbbi évek kutatásai azonban arra mutattak rá, hogy
az evészavarok már a nyugati civilizáció országain kívül is egyre inkább elterjedtek. Bár
a nemi különbségek markánsak, mivel elsősorban nőknél előforduló betegségekről van
szó, azonban a férfiak körében is egyre gyakrabban jelennek meg az utóbbi időben az
evészavarok (Túry, 2015).

Az evészavarok nemzetközi és hazai prevalanecia-adatainak bemutatására nagyobb
hangsúlyt fektetek, mivel kutatásom egyik jelentős részét képezi az evészavarok
prevalenciájának vizsgálata reprezentatív magyar serdülő mintán. Ennek fényében
különösen érdekesek a korábbi kutatások, melyek más populációkon vizsgálták az
evészavarok előfordulását.
2.5.1. Az evészavarok előfordulása a nyugati országokban
2.5.1.1. Az anorexia nervosa előfordulása
Az AN élettartam-prevalenciáját három nagy, teljes népességet vizsgáló kohorsztanulmány keretében vizsgálták. Egy svéd kutatás (Bulik és mtsai., 2006) során, mely az
1935-1958-as születésűek körében a legnagyobb ikerkutatás volt, az AN prevalenciája
1,2%, a tág AN prevalenciája 2,4% volt. Magasabb prevalenciát találtak az AN esetében
az 1945 után született férfiak és nők között, mint az 1945 előtt születettek körében. Egy
ausztrál ikerkutatásban (Wade és mtsai.2006), melynek során 28-39 év közötti női
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ikreket vizsgáltak, az AN élettartam-prevalenciája 1,9%, a tág AN élettartamprevalenciája 4,3% volt. 1975-1979 között született finn női ikrek (Keski-Rahkonen és
mtsai., 2007) esetében az AN élettartam prevalenciája 2,2%, a tág AN élettartamprevalenciája 4,2%. 1975-1979 között született férfiaknál 0,24%-os AN prevalenciát
találtak (Raevuori és mtsai., 2009). Stice és mtsai. (2009) 496 serdülő lányt követtek
nyolc éven keresztül (korai serdülőkortól fiatal felnőttkorig), és évente diagnosztikus
interjúkat vettek fel velük. Húszéves korukban az AN élettartam-prevalenciája 0,6%, a
tág AN élettartam-prevalenciája 2,0% volt. Egy portugál mintán végzett kutatás, mely
az AN pont-prevalenciáját vizsgálta serdülő lányoknál, 0,39%-os, a tág AN estében
0,64%-os prevalenciát azonosított (Machado és mtsai., 2007) Mindössze egy anorexia
nervosában szenvedő beteget találtak egy ausztrál vizsgálatban, melynek során egy
tizennégy éves fiúkat és lányokat mértek fel (N=1597). Négy további személy az AN
részleges kritériumait teljesítette (Allen és mtsai., 2009). Általános népességen végzett
kétlépcsős vizsgálat során az AN egyéves prevalenciáját a közösségben 370/100.000
fiatal nőre becsülték (Hoek, 2006).
Egy Egyesült Államokbeli (Hudon és mtsai., 2006) és hat európai országban (Preti és
mtsai., 2009) végzett kutatás során az AN élettartam-prevalenciája egyaránt 0,9% volt a
felnőtt nők körében. Az amerikai tanulmányban férfiak között ez 0,3% volt (Hudson és
mtsai., 2006), míg az európai kutatásban nem találtak a férfiak között anorexia
nervosában szenvedő beteget (Preti és mtsai., 2009). Egyesült Államokbeli serdülők
nagy reprezentatív mintájában az AN élettartam-prevalenciája 0,3% volt a 13-18 éves
lányok, valamint fiúk között. (Swanson és mtsai., 2011) Ezekben a tanulmányokban a
női-férfi arány alacsonyabb, mint a 10:1 arány, amit a finn ikerkutatásban találtak, és
amelyekről a korábbi áttekintésekben beszámoltak (Hoek, Hoeken, 2003; KeskiRahkonen és mtsai., 2007; Raevuori és mtsai., 2009). Ennek oka lehet az eltérő
módszertan, és az evészavaros esetek kis száma (Hudson és mtsai., 2006; Swanson és
mtsai., 2011). Mindazonáltal több tanulmány szerint az AN gyakoribb férfiak között,
mint azt korábban gondolták, csak az AN-t a férfiak között ritkábban derítihetik fel,
mint nők esetében (Keski-Rahkonen és mtsai., 2008)
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2.5.1.2. A bulimia nervosa előfordulása
A BN általánosan elfogadott pont-prevalenciája fiatal nők körében 1% (Hoek, Hoeken,
2003; Fairburn, Beglin, 1990). Keski-Rahkonen és mtsai. (2009) 1,7%-os BN
élettartam-prevalenciát találtak az 1975-1979 között született finn női ikrek mintájában.
Amikor a tünetek gyakoriságát a javasolt DSM-V (APA, 2013) kritériummal
összhangban heti egyre csökkentették, az élettartam-prevalencia 2,3%-ra nőtt a 28-39
éves nőknél (Lucas és mtsai., 1999). Wade és mtsai. (2006) egy ausztrál ikerkutatásban,
28-39 éves nők esetében, 2,9%-o élettartam-prevalenciát találtak. Az Egyesült
Államokban (Hudson és mtsai., 2006) és Európában (Preti és mtsai., 2009) végzett
nagy, teljes népességre kiterjedő kutatások során a BN élettartam-prevalenciája nők
esetében 0,9 és 1,5 % között, férfiaknál pedig 0,1% és 0,5% között mozgott. Egyesült
Államokbeli serdülők nemzetileg reprezentatív mintáján a BN élettartam-prevalenciája
13-18 éves lányok körében 1,3%, 13-18 éves fiúk között 0,5% volt (Swanson, 2011).
Egy további kutatásban 496 Egyesült Államokbeli serdülő lányt követtek 8 évig.
Húszéves korukban 1,6%-os prevalenciát mutatott a vizsgálat (Stice és mtsai., 2009).
Allen és mtsai. (2009) egy ausztrál kutatásban, melynek során 1597 14 éves serdülőt
vizsgáltak meg, 9 BN-es esetet találtak, amely 0,6%-os pontprevalenciát jelent.
Trace és mtsai. (2011) a kutatásuk idején még készülő DSM-V-nek (APA, 2013)
megfelelően megvizsgálták azt, hogy a falásrohamok csökkentésének milyen hatása van
az élettartam-prevalenciára. Abban az esetben, amikor a DSM-IV (APA, 1994) ajánlása
szerint jártak el (minimum 8 falási epizód/hónap), 1,2% volt az élettartam-prevalencia.
Amikor a DSM-V ajánlása alapján minimum 4 falási epizód/hónapra csökkentették a
kritériumot, 1,6%-ra nőtt az élettartam-prevalencia. Túry és Szabó egy áttekintő
táblázatban (1. táblázat) összefoglalja a jelentősebb, módszertanilag is korrekt, AN-re és
BN-re vonatkozó prevalenciavizsgálatok eredményeit (Túry és Szabó, 2000, 97. o.).
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1. táblázat
Az

anorexia

nervosára

és

bulimia

nervosára

vonatkozó

jelentősebb

prevalenciavizsgálatok eredményei (Túry és Szabó, 2000)
Szerző, a közlés
éve
Anorexia nervosa
Button
és
Whitehouse, 1981
Szmukler, 1985
King, 1989
Johnson-Sabine és
mtsai., 1988
Rastam és mstai,
1989

Hely

Vizsgált
populáció

Vizsgált
korosztály

Pontprevalencia(%)

Anglia

„college”

16-22

0,2

Anglia
Anglia
Anglia

középiskola
átlagnépesség
középiskola

14-19
16-35
14-16

0,8
0
0

Svédország

középiskola

15

Whitaker és mtsai,
1990
Whitehouse
és
mtsai, 1992
Rathner
és
Messner, 1993
WlodarczykBisaga és Dolan,
1996
Bulimia nervosa
Rastam és mtsai,
1989
Bushnell és mtsai,
1990

USA

középiskola

13-18

0,47 (DSM-III)
0,23 (DSM-IIIR)
0,3

Anglia

átlagnépesség

16-35

0,2

Ausztria

0,58

Lengyelország

iskolák
és 11-20
esetregiszterek
középiskola
14-16

Svédország

középiskola

15

0,14

Ausztrália

átlagnépesség

18-44

Whitaker és mtsai, USA
1990
Hoek, 1991
Hollandia

középiskola

13-18

átlagnépesség

15-29

Whitehouse
és Anglia
mtsai, 1992
Rathner
és Ausztria
Messner, 1993
Garfinkel és mstai, Kanada
1995

átlagnépesség

16-35

1
2,6 (élettartamprevalencia)
4,2 (élettartamprevalencia)
0,17 (egyéves
prevalencia)
1,5
5,4 (részleges)
0,87
(szubklinikai)
1,1 (élettartamprevalencia)
0,1 (élettartamprevalencia)

iskolák
és 15-19
esetregiszterek
átlagnépesség
15-65 nők
15-65
férfiak

0
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2.5.1.3. A másképp nem meghatározott evészavar (Eating Disorder Not Otherwise
Specified, EDNOS) és falásroham zavar előfordulása
A kutatók az EDNOS-t különböző módokon operacionalizálták, ezért nehéz a
bemutatott prevalenciákat összehasonlítani. Az EDNOS pontprevalenciája fiatal nők
nemzeti mintájában 2,4% volt (Machado, 2007). Le Grange és mtsai. (2012) kutatása
alapján a máshová nem sorolt evészavarok (EDNOS) élettartam-prevalenciája 4-5%
közötti az Egyesült Államok általános népességében. A falásroham zavar élettartamprevalenciáját vizsgálták egy nagy nemzeti mintán az Amerikai Egyesült Államokban
(Hudson és mtsai., 2006; Swanson és mtsai., 2011) és Európában is (Preti és mtsai.,
2009). Hat európai országban nők esetében 1,9%-os, férfiaknál pedig 0,3%-os
előfordulást találtak (Preti és mtsai., 2009). Az USA-ban magasabb élettartamprevalenciát találtak felnőttek között: nőknél 3,5%, férfiaknál 2%. 13-18 éves serdülők
között lányoknál 2,3%, fiúknál pedig 0,8%-os előfordulást mutattak ki. Ebben a
kutatásban a DSM-IV (APA, 1994) hat hónap időtartamú kritériuma helyett a DSM-V
(APA, 2013) három hónapos kritériumát használták (Hudson és mtsai., 2006; Swanson
és mtsai., 2011). Hudson és munkatársai (2006) nem klinikai mintán vizsgálták az
adatokat annak megfigyelése érdekben, hogy az új DSM-V kritérium, amely a
gyakoriságot a heti kettőről heti egyre, a falások időtartamát pedig hatról három
hónapra csökkenti, hogyan befolyásolja a falásroham zavar prevalenciáját. A fenti
szempontot alkalmazták Hudson és mtsai. (2007) kutatására, melynek hatására a
falásroham zavar élettartam-prevalenciája 0,1% és 3,6% közötti értékkel emelkedett
nőknél és 2,1%-al férfiaknál. Felnőtt svéd női ikreknél végzett vizsgálat során
viszonylag alacsony élettartam-prevalencia jelent meg a falásroham zavar esetében:
0,17%, mely 0,35%-ra nőtt, amikor a DSM-V kritériumot alkalmazták (Trace és mtsai.,
2011).

2.5.2. Evészavarok a „nyugati” országokon kívül és etnikai kisebbségek körében
Korábban az evészavarokat kultúrafüggő szindrómáknak tartották, melyek a nyugati,
iparosodott társadalmakban élő fehér személyekre jellemzőek (Keel, Klump, 2003). Az
újabb tanulmányok szerint az evészavarok és az abnormális evési viselkedések már a
nem nyugati országokban és etnikai kisebbségek között is felütötték a fejüket (Marques
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és mtsai., 2011; Eddy és mtsai., 2007; Lee és mtsai., 2010; Jackson és Chen, 2010;
Chisuwa és O’Dea, 2010; Chandra és mtsai., 2011). Az evészavarok növekvő arányát a
nem nyugati országokban a kulturális változásokkal és a globalizációval kötik össze,
melyek magukban foglalják a modernizációt, urbanizációt és a nyugati szépségideált
közvetítő média hatását (Eddy és mtsai., 2007; Nasser, 2009; Becker és mtsai., 2011;
Pavlova és mtsai., 2010). Swanson és mtsai. (2012) a falásroham zavar rizikóját
vizsgálták az Egyesült Államokba bevándorló mexikóiak között. A bevándorlói státusz
a falásroham zavar megnövekedett rizikójával állt kapcsolatban. Egy újabb vizsgálat,
mely az USA-ban élő etnikai csoportok között hasonlította össze az evészavarok
prevalenciáját, hasonló előfordulásokat talált az AN és a falásroham zavar esetében a
nem latin fehérek, a latinok, az ázsiaika és az afro-amerikaiak között. A BN gyakrabban
fordult elő a latinok és az afro-amerikaiak között, mint a nem latin fehérek körében
(48).
2.5.3. Az evészavarok előfordulása Közép-Kelet Európa országaiban, ezen belül
Magyarországon
2.5.3.1. Az evészavarok előfordulása Közép-Kelet-Európa országaiban
Túry és Szabó (2000), valamint Szumska és mtsai. (2008) áttekintése alapján az
alábbiakban röviden bemutatom a volt „keleti blokk” országaira vonatkozó,
lényegesebb epidemiológiai kutatásokat.
Csehországban Krch és Drábková (1996) 981 fős diákpopulációban mérték fel
kérdőívvel az evészavarokat. A nők 5,7%-a megfelelt a DSM-IV (APA, 1994) bulimia
nervosa kritériumainak, a férfiaknál nem találtak bulimiás esetet. Az ANkritériumoknak egyetlen nő felelt meg (0,14%). Lengyelországban 14-16 éves iskolások
körében vizsgálták az evészavarokat. Nem találtak közöttük klinikai szintű anorexiát és
bulimiát, de a szubklinikai zavarok prevalenciája 2,34% volt. (Wlodarczyk-Bisaga és
mtsai., 1995, Wlodarczyk-Bisaga és Dolan, 1996). Bulgáriában Boyadjieva és
Steinhausen (1996) 14-16 éves iskolásokat, valamint anorexiás betegcsoportot
vizsgáltak. Az iskolások közül két diák teljesítette a BNO-10 (WHO, 1990) anorexiakritériumait, tizenketten atípusos anorexiásnak bizonyultak (0,94%, 5,66%). Tomori és
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Rus-Makovec (2000) szlovéniai felsőoktatásban tanulók nagy mintáján (N=4700)
végzett vizsgálatában azt találták, hogy a lányok 1,1%-a, a fiúknak pedig 0,1%-a
bulimiás. Westenhoffer (2001) Németország nyugati és keleti felét összehasonlítva azt
találta, hogy a keletnémet régióban gyakoribbak a kóros evési attitűdök, mint a
nyugatnémetben. Kovács és Szabó (2009) Romániában román, magyar és szász tanulók
között végeztek kultúrközi vizsgálatot. A fiúknál nem találtak evészavart (sem klinikait,
sem szubklinikait). A lányoknál az AN 0,3%, a BN 0,8%, a szubklinikai AN 1,8%, a
szubklinikai BN 1,4%-os gyakoriságú volt. Az etnikai csoportok között találtak
különbségeket. Az anorexia prevalenciája a magyar lányoknál 0,5%, a román lányoknál
0,2% volt. A bulimia prevalenciája magyar lányoknál 0,5%, a románoknál 1,2%,
szászoknál pedig 0,5%. Kovács (2007) kutatása szerint az evészavarok prevalenciája
viszonylag nagy romániai középiskolások körében (N=2396): lányoknál: 3,2%, fiúknál
0,5%-os gyakorisággal fordultak elő az evészavarok. A magyarokhoz képest a román
lányoknál gyakrabban fordul elő az anorexia nervosa (0 és 0,6%), valamint a bulimia
nervosa (1,0 és 1,3%).
2.5.3.2. Az evészavarok előfordulása Magyarországon
Túry és mtsai (1990) az első hazai vizsgálat során egyetemisták körében vizsgálták az
anorexiás attitűdöt. A kérdőíves vizsgálat férfiak között 1,5%-os, nőknél 3,6%-os
prevalenciát mutatott ki. Interjúval igazolva férfiak között: 0,8%, nőknél 1,3% volt a
DSM-III-R (APA, 1987) kritériumainak megfelelő bulimia. Túry és mtsai. (1991) egy
gimnazisták körében végzett vizsgálatban nem talált bulimiás esetet. Az anorexiás
attitűd

lányok

között

2,4%-os

prevalenciát

mutatott.

Szegedi

egészségügyi

szakközépiskolás lányok között az anorexiás attitűd 5,5%-ban fordult elő (Túry és
mtsai., 1993). Egy tánctagozatos középiskolás diáklányok között végzett vizsgálat során
(Túry és mtsai. 1994) AN nem fordult elő, a BN prevalenciája pedig egyformán 2-2%
volt a tánctagozatos és az általános tagozatra járó diáklányok között. Szabó és Túry
(1995) általános populáción, dolgozók körében végzett kérdőíves szűrővizsgálata során
nem találtak anorexiás személyt, azonban a szubklinikai zavarok aránya magas volt. A
szubklinikai BN nőknél 5,3%-os, férfiaknál 2,5%-os arányban fordult elő. A
szubklinikai AN nők esetében 0,7%,-os férfiaknál 1,7%-os volt. Szabó és mtsai. (2010)
az 1989-es évben végzett vizsgálatukat ismételték meg az 1998/1999-es tanévben,
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ugyanazokkal a vizsgáló eljárásokkal, mint korábban középiskolás tanulók (N=2731)
között. Az eredmények szerint a kórös jelenségek lényegesen gyakoribbak voltak
lányok, mint fiúk között. A klinikai és szubklinikai anorexia és bulimia gyakorisága 10
év alatt lényegesen nőtt a lányoknál (0,12%-ról 0,68%-ra). Tölgyes és Nemessúri
(2004) kérdőíves vizsgálatuk során középiskolások és egyetemista nők körében 0,6%-os
BN-prevalenciát találtak. A szubklinikai BN a nők 4,5%-ában, a férfiak 0,8%-ában volt
jelen.
Szumska és mtsai (2001, 2005) Magyarországon végeztek el az első, kelet középeurópai országban lebonyolított reprezentatív felmérést az evészavarokkal kapcsolatban.
Kutatásukban fiatal, 15-24 éves nőket vizsgáltak. Az összes evészavar prevalenciája
3,01% volt. Az AN pontprevalenciája 0,03%, a BN-é 0,41, a szubklinikai AN-é 1,09, a
szubklinikai BN-é pedig 1,48 volt. Az evészavarok gyakrabban fordulnak elő a tanulók,
mint a nem tanulók között, valamint a városi lakosoknál. A szubklinikai AN a tanulók
mintájában majdnem hatszor gyakoribb volt, mint a nem tanulók mintájában. A
magasabb iskolai végzettséggel rendelkező családokban lényegesen gyakrabban
fordultak elő az evészavarok, mint az alacsony iskolai végzettségű családokban – a
felsőfokú végzettségű szülőknek háromszor nagyobb esélyük volt arra, hogy a
lányuknak evészavara legyen, mint az alacsony végzettségűeknek. A komorbid mentális
problémák közül többek között a depressziós tünetegyüttes állt szignifikáns
kapcsolatban az evészavarral.
Túry és mtsai. (2013) a Hungarostudy 2013 kutatás keretében, a hazai felnőtt lakosság
reprezentatív mintáján végzett vizsgálatuk során az anorexia nervosa és a bulimia
nervosa előfordulási gyakoriságát mérték fel a túlsúly és az elhízás gyakoriságának
vizsgálata mellett. Az AN és BN előfordulását a SCOFF kérdőívvel (Morgan, Reid és
Lacey, 1999) mérték fel. Az AN-gyanú kritériumai a vizsgálat során a következők
voltak: 1. A BMI értéke nőknél kevesebb, mint 18,5%, férfiaknál kevesebb, mint 20. 2.
A személy az alultápláltság ellenére megfelelő testsúlyúnak vagy túlsúlyosnak érzi
magát. 3. A SCOFF kérdőív pontszáma minimum 2 pont. A BN-gyanú kritériumai az
alábbiak voltak: 1. A SCOFF-összpontszám minimum 2 pont. 2. Az alábbi két kérdésre
„igen”-nel válaszolt a személy: „Szokott-e hányni, amikor úgy érzi, hogy kellemetlenül
tele van a gyomra?”, „Szokott-e aggódni amiatt, hogy elvesztette a kontrollt afölött,
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hogy mennyit eszik?”. 3. Nincs alultápláltság. A kérdőív adatai (legalább két „igen”válasz) alapján a magyar lakosság 3,9%-a érintett az evészavarok tekintetében. Az ANgyanú prevalenciája a mintában nők között 0% volt, a férfiak között 0,1%. A BN-gyanú
prevalenciája nők és férfiak között egyaránt 0,77% volt. A szerzők hozzáteszik, hogy a
pontosabb adatok elérését kétlépcsős vizsgálat, személyes interjúk segítették volna. A
nők körében a férfiakhoz képest nagyobb gyakorisággal fordul elő az evészavar gyanúja
(4,7% vs. 3,1%).

2.6. Az evészavarok etiológiája

2.6.1. Komplex elméletek
Az evészavarok etiológiáját a pszichoszomatikus zavarokra jellemző, többdimenziós,
biopszichoszociális megközelítéssel, komplex elméletekkel érthetjük meg leginkább
(Garner és Garfinkel, 1980; Garner, 1993). A komplex elméletek szerint nem egyetlen
okkal magyarázható zavarokról van szó, hanem különböző tényezők adott
konstellációjáról. Eszerint az evészavarok kialakulásában biológiai, pszichológiai,
valamint társadalmi-kulturális faktorok egyaránt szerepet játszanak. Ezeken belül
elkülöníthetünk

még

prediszponáló,

precipitáló

és

fenntartó

tényezőket.

A

biopszichoszociális megközelítés lineáris okság helyett cirkuláris okságot tételez fel,
mely alapján a szabályozási körök több pontján kialakulhat a zavar (Túry, 2015; Túry és
Szabó, 2000; Tölgyes és Simon, 1989).

2.6.2. Szelektív elméletek
A szelektív elméletek egy-egy tényező szerepét emelik ki a táplálkozási zavarok
etiológiájában, illetve esetükben egy-egy területre koncentráló részelméletekről van szó
(áttekintés: Túry, 2015; Túry és Szabó, 2000). A szelektív elméletek biológiai
vizsgálatokon, illetve klinikai vagy pszichoterápiás tapasztalatokon nyugszanak. Jól
magyarázhatják a betegség bizonyos tüneteit, egyes betegek jobb megismeréséhez
kapaszkodót nyújthatnak vagy inspirálhatják a terápiát, de az evészavarok
komplexitását nem képesek megmagyarázni. A komplex modellek egy tágabb
értelmezési keretben a szelektív elméleteknek is teret adnak.
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A biológiai elméletek az étvágy, éhség és telítettség bonyolult szabályozásában szereplő
idegrendszeri struktúrákban, biokémiai tényezőkben talált elváltozások szerepét emelik
ki (Cummings és Overduin, 2007; Dhillo, 2007). Az evészavarok idegrendszeri hátterét
magyarázó elméletek az evési viselkedés és az agyi funkciók közötti kapcsolatra
fókuszálnak (Kaye és mtsai, 1991; Smeets és Kosslyn, 2001; Uher és mtsai, 2006). A
pszichoanalitikus elméletek a mélylélektani tényezők szerepét hangsúlyozzák (Lane,
2002; Dare és Crowther, 1995; Skarderud, 1999). A kognitív-viselkedéslélektani teóriák
a kognitív deficitek, a testképzavar jelentőségét, a testsúly és az önértékelés kapcsolatát
emelik ki (Fairburn, 1981; Slade, 1982; Fairburn és mtsai., 2003; Waller és mtsai, 2004;
Cooper, 2005). A rendszerszemléletű modell a különféle családdinamikai szempontok
jelentőségét hangsúlyozza az evészavarok kialakulásának szempontjából, valamint a
tünetek rendszerszemléleten alapuló családi jelentését igyekszik megérteni és kezelni
(Bruch, 1966; Marcus és Wiener, 1989; Vandereycken, 1995). Végül pedig az
evészavarok betegségmodelljei valamilyen ismert pszichiátriai betegséghez hasonlítják,
azok spektrumába tartozónak tartják az evészavarokat. Ezek az elméletek legtöbbször az
evészavaroknak a depresszióval, az addikciókkal, a kényszerbetegséggel és a
disszociatív zavarokkal való kapcsolatát elemzik (áttekintés: Túry és Szabó, 2000; Túry
és Szabó, 2010).

Az alábbiakban három, az evészavarok szelektív elméleteihez tartozó témakört tekintek
át részletesebben, mivel ezekkel a témákkal részletesebben foglalkozom vizsgálataim
során.

2.6.2.1. Evészavarok és depresszió

Ez az elmélet a többi betegségmodellhez hasonlóan analógiás gondolkodáson, illetve
azon a tapasztalaton alapul, hogy az evészavarok esetében a társuló depresszió igen
gyakori. A két zavar együttjárásával kapcsolatban több vizsgálat is készült, melyek
eredményei az alábbiakaban összegezhetők (áttekintés: Szabó és Túry, 1994; Túry és
Szabó, 2010): a major depresszió pontprevalenciája anorexia nervosában 54-55%.
Restriktív anorexiában az élettartam-prevalencia 10-54%, bulimarexiában 40-89%,
bulimia nervosában 24-78%. Pollice és mtsai. (1997) vizsgálata szerint az alultápláltság
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felerősíti a depresszió, a szorongás és kényszeresség súlyosságát. A testsúly hosszútávú
normalizálódása után is fennmaradnak az enyhe-közepes tünetek, mely arra utal, hogy
ezeknek a patogenezisben is szerepük lehet. Általában elmondható, hogy az evészavaros
betegek átlagpontszámai magasabbak a depresszió skálákon, és nagyobb részük esik a
depressziós tartományba. A legtöbb adatot a Beck-féle, valamint a Hamilton-féle
depresszió-kérdőívekkel kapták. Herzog (1984) vizsgálata szerint a Hamilton-skála
alapján az AN-es betegek 40%-a, a BN-es betegek 23%-a volt legalább mérsékelten
depressziós.
Az evészavaros betegek között is fellelhetők különbségek a depresszió mértékében
aszerint, hogy melyik zavarban szenvednek. Corcos és mtsai. (2000) kutatási
eredményei szerint az anorexiás betegek magasabb depresszió-értékeket mutattak, mint
a bulimás páciensek.
Walsh és mtsai. (1985) 50 bulimiás nőbeteg esetében azt találták, hogy a páciensek
70%-a élete során már teljesítette a major depresszió, illetve 88%-uk valamilyen
affektív zavar diagnosztikus kritériumait. Bushnell és mtsai. (1994) hasonló
eredményeket kaptak: az általuk vizsgált bulimiás nőkből álló klinikai minta 84%-a már
átélt affektív zavart élete során. Ez az arány magasabb volt, mint az átlagos
populációban mért értékek.

2.6.2.2. Az evészavarok összefüggése a családon belüli valós és észlelt
kapcsolatokkal
Humphrey (1986) 15-23 éves, evészavaros – bulimás, bulimarexiás és anorexiás – nőket
kontrollszemélyekkel hasonlított össze. A két bulimiás alcsoport a szülői gondoskodás
és empátia terén hiányokról számolt be a kontrollokhoz képest. Azonban az észlelt
gondoskodásban tapasztalt deficitek kizárólag a bulimiára voltak specifikusak, az
anorexiára nem. Viszont mind a bulimiás, mind az anorexiás személyek
szemrehányóbbnak, elutasítóbbnak és elhanyagolóbbnak látták szüleiket, mint a
kontrollszemélyek. Calam és mtsai. (1990) anorexiás és bulimiás pácienseket normál
kontrollszemélyekkel összehasonlítva azt az eredményt kapták, hogy az evészavaros
páciensek

mindkét

szülőjükkel

kapcsolatban

alacsonyabb

szintű

észlelt
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gondoskodásról/melegségről számoltak be, valamint apjukat túlvédőbbnek jellemezték.
Canetti és mtsai. (2008) kutatásában az anorexiás személyek mindkét szülőjüket
kevésbé

gondoskodónak,

apjukat

pedig

kontrollálóbbnak

észlelték,

mint

a

kontrollszemélyek. Az anorexiás személyek között az anyai kontroll és az apai
gondoskodás kapcsolatban állt a tünetek súlyosságával. Intergerenerációs hatásokra is
fény derült. Az anorexiás páciensek esetében az anyai nagyanya gondoskodása
összefüggött az evészavarral.

Az alábbiakban Túry és Szabó (2000) áttekintése alapján ismertetek még néhány
további, családdinamikai kutatási eredményt. Bruch (1966) szerint az evészavaros
személyek szülei nem törődnek a gyermek igényeivel, érzelmeivel, a saját helyzetük
védelmére próbálják felhasználni őt, mivel titkon rivalizálnak egymással, elégedetlenek
a házasságukkal. Chatoor és mtsai. (1987) húsz hónapos infantilis anorexiás
gyermekeket vizsgáltak kontrollcsoporttal összevetve. Az AN-es csoportban az anyák
kevésbé válaszoltak a gyerekek igényeire és erőszakosabbak voltak. Hodes és LeGrange
(1993) megfigyeléses alapján a bulimiás gyermekek szignifikánsan több kritikus
megjegyzésben (expressed emotions) részesültek életük korábbi szakaszaiban, mint az
anorexiások. Eisler (1995) és Vandereycken (1995) családi interakciók megfigyelése
alapján azt a következtetést vonták le, hogy az anorexiások családjában nagyobb
rigiditás, kevésbé világos határok, a nyílt megbeszélések és viták kerülése jellemző
szemben a nem evészavaros személyek családjával. A bulimiások szüleinek problémáik
vannak a kontroll és a kornak megfelelő autonómia egyensúlyának megtalálásában. A
bulimiások családjában gyakori – különsen az anya általi – elhanyagolás. A szülői
magatartás az érzelemnélküli kontrollnak felel meg.

2.6.2.3. Az evészavarok egy további pszichológiai korrelátuma: az önértékelés

A szakirodalomban széles körben kutatott kérdés, hogy az evészavarok milyen módon
függnek össze az önértékeléssel. Mayhew és Edelmann (1989) egyetemi hallgatók
körében vizsgálták az evészavarok összefüggését többek között az önértékeléssel. A
magasabb evészavar-értékek alacsonyabb önértékeléssel voltak kapcsolatban. Fisher és
mtsai. (1991) 16,2 éves átlagéletkorú amerikai tanulók körében végeztek egy felmérést.
Azon tanulók, akik a súlyukkal kapcsolatban nagyobb elégedetlenséget, valamint
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kórosabb evési attitűdöket mutattak, alacsonyabb önértékelésűek és szorongóbbak
voltak. Williams és mtsai. (1993) anorexiás és bulimás betegeket hasonlított össze
elhízott és nem elhízott diétázókkal, illetve normál kontrollokkal többek között az
önértékelés szempontjából. Az anorexiás és a bulimás csoport is szignifikánsan
alacsonyabb önértékelést mutatott, mint a másik három csoport. Az anorexiás és
bulimiás betegek viszont nem különböztek egymástól szignifikánsan az önértékelés
tekintetében. Joiner és Kashubeck (1996) kutatásukban 120 mexikói-amerikai serdülő
lányt vizsgáltak. Az alacsonyabb önértékelés az anorexiás és bulimiás tünetek magasabb
szintjét jósolták be. Vohs és mtsai. (1999) interaktív modelljében az önértékelés
közvetítő változóként jelent meg. Női egyetemi hallgatók csoportjában azok a
személyek,

akikre

magas

perfekcionizmus

volt

jellemző,

valamint

magukat

túlsúlyosnak ítélték meg, csak abban az esetben mutattak bulimiás tüneteket, ha
alacsony volt az önértékelésük. A magas önértékelésű nők ugyanezekkel a feltételekkel
kevésbé valószínűen mutattak bulimiás tüneteket.
Button és mtsai. (1996) végezték el az első prospektív vizsgálatot, mely az önértékelés
szerepét vizsgálta az evészavar etiológiájában a betegség kialakulását megelőzően. 1112 éves iskoláslányok körében vették fel a Rosenberg Önértékelés Skálát (Rosenberg,
1965). 400 lányt sikeresen utánkövettek 15-16 éves korukig. Azoknak a lányoknak, akik
11-12 évesen alacsony önértékelésűek voltak, szignifikánsan nagyobb esélyük volt arra,
hogy súlyosabb evészavar-tüneteket mutassanak 15-16 éves korukban. Cervera és
mtsai. (2003) 12-21 éves spanyol lányok reprezentatív mintáját vizsgálták
utánkövetéssel 18 hónapon át. A vizsgálat kezdetekor a lányoknál nem voltak jelen
evészavar-tünetek. Többváltozós logisztikus modellel vizsgálták a neuroticizmus és az
alacsony önértékelés kapcsolatát az evészavar előfordulásával. A magas önértékelés
protektív tényező volt az evészavarral szemben. A neuroticizmus jobban előrejelezte az
evészavar megjelenését, mint az alacsony önértékelés. Gual és mtsai. (2002) 12-21 éves
spanyol lányok reprezentatív, közel háromezer fős mintáján végeztek egy prospektív,
kétlépcsős vizsgálatot. Szignifikáns kapcsolatot találtak az evészavarok és az alacsony
önértékelés, valamint az evészavarok és a neuroticizmus magas szintje között.
Halvorsen és Heyerdahl (2006) kutatásukban korábbi anorexiás betegeket vizsgáltak
kezelésük megkezdése után átlagosan 8,5 évvel. Azok a korábbi betegek, akiknél már
nem volt kimutatható az AN, illetve normális evési attitűdöket mutattak, ugyanolyan
50

önértékelés-értékeket értek el a Rosenberg Önértékelés Skálán (Rosenberg, 1965), mint
a normál mintába tartozó személyek. Azok a korábbi anorexiás betegek, akiknél a
terápia

kimeneti

eredményei

gyengébbek

voltak,

szignifikánsan

alacsonyabb

önértékelést mutattak.

2.7. Az evészavarok kezelése
Az evészavarokat komplex, biopszichoszociális etiológiájuk okán elsősorban komplex
módon lehet eredményesen kezelni. Az evészavarok korszerű terápiája eklektikus,
multidiszciplináris

megközelítésen

alapul,

melyen

belül

a

pszichoterápiás

megközelítések elsőrendű fontosságúak. Így a szomatikus rehabilitáció és a gyógyszeres
kezelések

mellett

a

különféle

egyéni

és

csoportpszichoterápiáké,

illetve

a

rendszerszemléletű családterápiás megközelítésé a vezető szerep. Hatásosak a
különböző terápiás módszereket integráló terápiás programok (áttekintés: Túry és
Szabó, 2000; Túry, 2015).

Számos próbálkozás történt már az evészavarok farmakoterápiás kezelésére.
Ígéretesnek tűnik több irányvonal is: egyrészt a neurotranszmitterek szerepének kutatása
az evés kontrollálásában, a leptinkutatások, az anyagcsere és a reproduktív rendszerek
kutatása. A farmakoterápiának elsősorban a bulimia nervosában és a túlevéses zavarban
van jelentősége. Anorexia nervosában a visszaesések megelőzésének érdekében, illetve
a társuló affektív és szorongásos kórképek kezelésében javasolt a gyógyszeres kezelés
alkalmazása. A pszichoterápia és a gyógyszeres kezelés általában erősíti egymás
hatását, és így felgyorsíthatja a gyógyulás időtartamát (áttekintés: Mayer és Walsh,
1998; Túry és Szabó, 2000; Németh és Túry, 2008).

A pszichodinamikus terápiák modellje lehet klasszikus analitikus, self-pszichológiai,
interperszonális,

illetve

tárgykapcsolat-elméleti

irányultságú.

Akkor

javasoltak

elsősorban, ha a beteg jelentősebb karakterpatológiával is rendelkezik (Lane, 2002;
Dare és Crowther, 1995; Skarderud, 1999; áttekintés: Túry és Szabó, 2000; Dévald,
1993; Ábrahám, Árkovics és Gáti, 2008).
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A kognitív-viselkedésterápiás irányzat rendkívül jól kidolgozott elmélettel és kezelési
protokollal rendelkezik az evészavarokra vonatkozóan. Ez az irányzat nem a tudattalan
konfliktusokra és motivációkra helyezi a hangsúlyt, mint a pszichodinamikus terápiák,
hanem egyrészt a tudatos tapasztalatra, másrészt a helyzetek értelmezését befolyásoló
kognitív torzítások, diszfunkcionális hiedelmek, valamint maladaptív sémák feltárására
és korrekciójára. A terapeuta aktív, direktív, és az üléseken kívüli házi feladatoknak, a
beteg aktivitásanak és felelősségvállalásának jelentős szerepe van a terápiás
folyamatban (Fairburn és mtsai., 1993; Fairburn és mtsai, 1999; Waller és mtsai, 2004;
áttekintés: Túry és Szumska, 2010; Tölgyes és mtsai., 2008; Túry és Szabó, 2000)
Az evészavarok, elsősorban az anorexia nervosa patogenezisében a családterápia
megjelenésével szemléletváltozás következett be: a lineáris oksági modellt a
rendszerszemlélet váltotta fel. A két, alapvető rendszerszemléletű modell Minuchin
(1974), illetve Selvini-Palazzoli és mtsai (1974; 1980) nevéhez köthető. Őket követték a
további - multigenerációs, feminista, Maudsley-modell, eklektikus, integratív –
családterápiás iskolák, melyek szintén kidolgoztak modelleket és eljárásokat az
evészavarok kezelésére (áttekintés: Túry és Szabó, 2000; Túry és Pászthy, 2008).

Az evészavarok kezelésében a további pszichoterápiás eljárások közé tartozik még az
interperszonális pszichoterápia (Fairburn, 1997), a különféle irányzatok elveit
alkalmazó csoportterápiák (Vandereycken és mtsai., 1986 , Duncan és Kennedy, 1992,
áttekintés: Túry és Szabó, 2000), a hipnoterápia (áttekintés: Túry és Szabó, 2000; Gáti
és Árkovits, 2008), valamint a testorientált terápiák (Vandereycken és mtsai., 1987;
Probst, 1997). Enyhébb esetekben az önsegítés és a pszichoedukáció (Cooper, 1994;
Garner, 1997) is hatásos lehet.

3. A testedzésfüggőség és az evészavarok kapcsolata
3.1. A testedzés és az evészavarok összefüggései

A szakirodalmi adatok alapján a testedzés és az evészavarok különféle formái között
szoros kapcsolat áll fenn. Számos tanulmány arról számolt be, hogy a zavart evési
viselkedés gyakran együtt jár a testedzés túlzott mértékével, valamint fordítva is igaz a
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kapcsolat: a testedzésfüggőségben érintett személyek gyakran túlzott mértékben
foglalkoznak a testképükkel, súlyukkal, és kontrollálják az étkezésüket (Blaydon és
Lindner, 2002; Klein és mtsai., 2004; Lyons és Cromey, 1989; Sundgot-Borgen, 1994).

Egy korai, sokat vitatott tanulmányban Yates és kollégái (1983) szerint a kényszeres
futóként azonosítható férfi hosszútávfutók nemcsak a családi hátterüket és
szocioökonómiai státuszukat illetően hasonlítanak jelentős mértékben az anorexiás
nőkre, hanem számos személyiségdimenzió mentén is. A harag gátlása, a saját
magukkal szemben támasztott rendkívül magas elvárások, a testi diszkomfortérzések jó
tűrése, a potenciálisan komoly kimerültség tagadása, valamint a depresszív tendenciák
jelenléte egyaránt jellemzője mindkét csoportnak. A hasonlóságok alapján ezt az
elképzelést a kényszeres testedzés anorexia-analógia hipotézisének nevezték el. Yates
és munkatársai később (1992) a kényszeres és nem kényszeres csoportot
összehasonlítva megállapította, hogy bár a kényszeres futók bizonyos jellemzőikben
eltérnek

a

nem

kényszeres

futóktól,

végeredményben

valamennyi

vizsgált

személyiségbeli és egyéb (depresszió, evési attitűdök) dimenzió mentén a normál
tartományon belüli értékeket mutatnak. Különbségként jelent meg viszont, hogy a
kényszeresen futó csoport több pozitív változást jelzett az énképét illetően, és nagyobb
mértékű kontrollt élt meg az élete vonatkozásában, mióta futni kezdett, mint a nem
kényszeresen futók. Yates és munkatársai (1983) korábbi tanulmánya számos hibája
miatt sok kritikát kapott. A hiányzó bizonyító adatok, az elégtelen módszertan, az
átlagos futóra való alkalmazhatóság hiánya, a túlzott bizonyító erő tulajdonítása az
extrém eseteknek és személyeknek, illetve a csoportok közötti hasonlóságok eltúlzása
mind említést kapott a kritikák között (Blumenthal, O’Toole és Chang, 1984).
Blumenthal, O'Toole és Chang (1984) MMPI-kérdőívvel végzett vizsgálata ugyanakkor
azt is jelezte, hogy a kényszeres futók esetében messze nem beszélhetünk olyan mértékű
pszichopatológiáról, mint az anorexia nervosában szenvedő betegek esetében. Bamber
és munkatársai (2000) is megállapítják, hogy amennyiben a kényszeres testedzést
patológiás jelenségnek tekintenénk, lényegesen magasabb komorbiditásértékeket
kellene kapnunk, mint amilyeneket a rendelkezésre álló kutatási eredmények jeleznek.
Így az anorexia-analógia hipotézist elvetették az empirikus bizonyítékok hiánya miatt.
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Számos további tanulmány vizsgálta még az evészavarok és a testedzésfüggőség közötti
kapcsolatot, de nem alakult ki egységes konszenzus. A nem konzisztens eredmények
okai között szerepelhet egyrészt az, hogy a kutatások között jelentős módszertani
eltérések vannak, többek között például abból a szempontból, hogy hogyan
osztályozzák, vagy milyen eszközzel vizsgálják a testedző viselkedést. Másrészt a
komorbiditás mértéke esetről esetre változhat az evészavar formájától és súlyosságától,
a személyiség hajlamától, illetve a testedzésfüggőség háttérében levő pszichológiai
problémától függően.
Az alábbiakban összefoglalom a testedzés és evészavarok kapcsolatát bemutató
legfontosabb további kutatásokat. Pasman és Thompson (1988) kutatásuk során három
csoportba (kényszeres futók, kényszeres súlyemelők és nem edző kontrollok) sorolták a
vizsgálati személyeket. A kényszeres futók és a kényszeres súlyemelők, valamint
összességében a nők a férfiaknál markánsabb evészavar-tüneteket mutattak, mint a
kontrollszemélyek. Szymanski és Chrisler (1990) sportoló és nem sportoló nőket
hasonlítottak össze. A sportolók magasabb értékeket mutattak az Evészavar Kérdőív
(Garner, Olmstead és Polivy, 1983) több alskáláján, mint a nem sportolók. Thiel,
Gottfried és Hesse (1993) könnyűsúlyú férfi sportolók körében végezték el
vizsgálatukat. A vizsgálat célja annak kiderítése volt, hogy azoknál a sportolóknál, akik
sportjuk természeténél fogva rákényszerülnek arra, hogy alacsonyan tartsák súlyukat,
milyen gyakorisággal fordulnak elő evészavarok. A sportolók 52%-a falásrohamokról
számolt be, valamint 11%-uk a szubklinikai evészavarok jeleit mutatta. Ez a kutatás
felhívja a figyelmet egyrészt arra, hogy azon sportágakban, melyekben kritikus
szempont a testsúly megtartása, a sportolók komolyan veszélyeztetettek az evészavarok
kialakulása szempontjából, mivel egészségtelen testsúly-szabályozási módszereket
alkalmazhatnak (Enns, Drenowski és Grinker, 1987). Másrészt pedig arra is
figyelmeztet, hogy bár a nők esetében nagyobb a kockázata az evészavar
kialakulásának, férfiaknál is fennáll ennek veszélye.
Wolf és Akamatsu (1994) kutatása szerint azok a nők, akik sportoltak, több
anorexiás/bulimás attitűdöt mutattak, többet foglalkoztak a súlyukkal, mint a nem
testedző nők, de nem mutatták azokat a személyiségjegyeket, mint az evészavaros nem
testedző nők. Eszerint, összhangban Blumenthal és mtsai. (1984), valamint Knight és
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mtsai. (1987) magyarázatával, a kényszeres testedzők és az anorexiás páciensek közötti
különbségek túlsúlyban vannak, ellensúlyozzák azokat a hasonlóságokat, melyekről
Yates és mtsai. (1983) korai tanulmányukban számoltak be. Yates, Shisslak, Crago és
Allender (1994) azt állítja, hogy a túlzott testedzők összehasonlítása az evészavaros
páciensekkel hibás, mert a két populáció szignifikánsan különbözik.
Davis (1990a) testedző és nem testedző nők összehasonlítása során azt találta, hogy az
evészavar-értékek nem különböztek a két csoport között. Egyedül a testtel való
elégedetlenség függött össze a kisebb érzelmi jólléttel a testedző csoportban. Davis
(1990b) egy további kutatásában szintén testedző és nem testedző nőket hasonlított
össze annak érdekében, hogy az addiktivitást, a súllyal való foglalkozást és a testedző
mintákat tanulmányozza nem klinikai populációban. Az addiktivitás mindkét
csoportban összefüggést mutatott a súllyal és a diétázással kapcsolatos változókkal,
illetve a testedző csoportban a perfekcionizmussal volt kapcsolatban. Az evészavarértékek nem különböztek a csoportok között. Davis és mtsai. (1995) egy későbbi,
szintén nők (anorexiás páciensek, magas szintű sportolók, mérsékelt testedzők) körében
végzett kutatások során azt találták, hogy a súllyal való foglalatoskodás kapcsolatban
volt a túlzott mértékű testedzéssel a magas szintű testedzőknél és az anorexiásoknál is.
Davis, Brewer és Ratusny (1993) a „Testedzés Iránti Elkötelezettség Skála”
(Commitment to Exercise Scale, CES) ismertetése kapcsán végzett vizsgálatukban a
túlzott testedzést különbözőnek találták az evészavaroktól.
French, Perry, Leon és Fulkerson (1994) serdülő populáción végzett vizsgálatuk során
arra a következtetésre jutottak, hogy a magas szintű sportban való részvétel az
evészavar tüneteinek prediktora. Zmijewski és Howard (2003) vizsgálatában
egyetemisták populációjában a testedzésfüggőség tüneteinek száma szignifikáns pozitív
kapcsolatban volt a problémás evési attitűdökkel. A kutatás szerint a klinikai és
szubklinikai evészavarral jellemezhető nőknél nagy a rizikója a testedzésfüggőségtünetek kialakulásának. Kostrzewa, Eijkemans és Kas (2013) szerint a túlzott testedzés
rizikófaktor lehet az evészavar kifejlődése szempontjából. Tanulmányukban a túlzott
testedzés (heti 5 óránál több) és az evészavar együttes előfordulását vizsgálták felnőtt
nőknél. Eredményeik szerint két és félszer nagyobb annak az esélye, hogy valakit
evészavarral diagnosztizálnak a túlzott testedzést végzők körében. Holland, Brown és
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Keel (2014) kutatása szerint a testedzés kompulzív és kompenzátoros vonásai jelezték
előre legjobban az evési zavarokat, elsősorban férfiakban.
Ackard, Brehm és Steffen (2002) női egyetemistákat vizsgáltak. Két csoportba sorolták
a személyeket. Az egyik csoport tisztán mutatta az evészavar, illetve további
pszichológiai rendellenességek jeleit. A másik csoport, melynek tagjai ugyanolyan
intenzitással, de kisebb érzelmi kötődéssel végezték a sportolást, lényegesen kevesebb
jelét mutatták az evészavaroknak és a pszichológiai distressznek. Seigel és Hetta (2001)
kutatása szerint fiatal nőkben az evészavar tünetei a testedzéssel kapcsolatos kényszeres
attitűdökkel függnek össze inkább, mint a testedzés mennyiségével. Brewerton és
munkatársai (1995) az anorexiás, bulimiás vagy mindkét zavar tüneteit mutató női
vizsgálati személyeiket kompulzív és nem kompulzív csoportokba sorolták be. A
kényszeresen edző személyeket összehasonlították a nem edző személyekkel. A
kompulzív testedzés kapcsolatban állt a megnövekedett testi elégedetlenséggel. Ez
nagyobb mértékben fordult elő az anorexiásoknál (39%), mint a bulimiásoknál (23%).
Furnham, Badmin és Sneade (2002) serdülőkkel végzett vizsgálatuk során azt találták,
hogy a testedzés okai nemre való tekintet nélkük kapcsolatban voltak az alacsony
önértékeléssel és az evési viselkedés zavaraival. Viszont csak a lányoknál függött össze
a testtel való elégedetlenség az önértékeléssel. Adkins és Keel (2005) kérdése az volt,
hogy a testedzés kényszeres vagy túlzott aspektusai állnak-e közelebbi kapcsolatban az
evészavarokkal. A konklúziójuk szerint a bulimiával kapcsolatban a kompulzív
testedzés a megfelelőbb kifejezés. Shroff és munkatársai (2006) anorexiával, bulimiával
és EDNOS-al diagnosztizált női betegeket vizsgáltak. A túlzott testedzés a purgáló
anorexiában volt a leggyakoribb. A túlzott testedzést végző páciensek BMI-je
alacsonyabb volt, fiatalabbak voltak, magasabb szorongásértékeket, magasabb
perfekcionizmust és evészavar tüneteteket, több obszessziót és kompulziót és nagyobb
kitartást mutattak. Guidi és munkatársai (2009) egyetemisták körében végzett
vizsgálatuk során nem találtak szignifikáns kapcsolatot a kényszeres evés és a
kényszeres testedzés között. Stiles-Shields és munkatársai (2011) kutatásában
fiatalkorúaknak tartott evészavar-programban részt vevő serdülők vizsgálata történt
meg. A túlzott testedzés (mely intenzív és kompulzív jelleget mutat) esetükben
súlyosabb evészavarral és depresszív tünettannal állt kapcsolatban.
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Mond és Calogero (2009) evészavaros betegek és egészséges nők között hasonlították
össze a testedző viselkedést. Az evészavaros betegekre intenzív bűntudat volt jellemző a
testedzés kihagyása miatt, illetve az edzést kizárólag a súly, az alak és a fizikai
vonzóság miatt végezték. A purgáló anorexiás és a bulimiás páciensek jellemzőbben
mutatták ezeket a viselkedéseket, mint a korlátozó anorexiások. Meyer és kollégái
(2013) vizsgálatában az egészségtelen evési attitűdökkel rendelkező nők egyrészt
jobban hittek abban, hogy a testedzés megelőzi a negatív társas konzekvenciákat,
valamint erősebben motiválta őket a testedzésre az, hogy megtartsák vagy javítsák külső
megjelenésüket. Cook és munkatársai (2015) megvizsgálták a testedzéshez kapcsolódó
patológiás attitűdöket és viselkedéseket mint a testedzés és az evési zavarok
kapcsolatának mediátorait. Eredményeik szerint a testedzésfüggőség közvetítette a
kapcsolatot a testedzés és az evészavar között.

Az áttekintett tanulmányok egy része azt mutatja, hogy a testedzés magas szintje, illetve
a rendszeres sportolás kapcsolatban van az evészavarokkal. E kapcsolat determinánsai
nem igazán ismertek. Williamson és mtsai. (1995) egy pszichoszociális modellt
javasoltak női sportolók esetében az evészavar-tünetek kifejlődésének magyarázatára.
Szerintük az evészavar-tünetek etiológiájának elsődleges meghatározói a következők: a
test méretével való túlzott foglalkozás, melyet a vékonyság iránti szociális befolyás
közvetít, továbbá a sportteljesítmény miatti szorongás, valamint a sportteljesítmény
negatív értékelése.

De természetesen a fizikai aktivitás és az evészavarok közötti kapcsolat nem mindig
negatív. Hibás azt feltételezni, hogy a testedzés közvetlen kapcsolatban áll az
evészavarokkal. A fizikailag aktív populációnak csak egy nagyon kis része érintett
negatív értelemben. Levine, Marcus és Moulton (1996) vizsgálata szerint egy heti
három-öt alkalommal végzett, meghatározott ideig tartó, 1000 kalóriát elégető séta
hatékony volt a klinikailag diagnosztizált, elhízott nők esetében a falásrohamok
kezelésében. A kísérleti csoport 71%-a megszabadult a falásrohamoktól a hat hónapig
tartó vizsgálat végére.

Calogero és Pedrotty (2010) könyvfejezetükben szintén a

testedzés szerepét emelik ki az evészavarok kezelésében.
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3.2. Elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség
Fontos annak a megállapítása, hogy a testedzésfüggőség elsődleges probléma-e a
személy életében vagy valamilyen egyéb mentális zavar hátterén, másodlagos zavarként
jelenik-e meg. Utóbbi esetben a leggyakoribb az anorexia nervosa vagy a bulimia
nervosa részeként megjelenő túlzott mértékű testedzés. De Coverley Veale (1987)
különböztette meg a kétféle testedzésfüggőséget. Hagyományosan a komorbid
evészavar nélküli testedzésfüggőséget tekinthetjük elsődlegesnek, az evési zavarral
együtt járó testedzésfüggőséget másodlagosnak (Bamber, Cockerill és Carroll, 2000;
Blaydon és Lindner, 2002, Blaydon, Lindner és Kerr, 2002; de Coverley Veale, 1987).
Az első esetben a túlzásba vitt testedzés során a személy motivációja tipikusan
valamilyen negatív állapot, következmény elkerülése (Szabo, 2010), bár a személy
lehet, hogy egyáltalán nincs tudatában a motivációjának. Ez tipikusan mint menekülési
reakció jelentkezik egy zavaró, folyamatos és/vagy nem kontrollálható stresszforrással
szemben. Ezekben az esetekben a személy nem szeretne szembesülni a magánéletében
vagy munkájában megjelenő konfliktusokkal, és ehelyett a túlzásba vitt edzéssel
nyomja el szorongását. A második esetben a szigorú diétázás mellett a túlzott edzés a
testsúlycsökkentés és testsúlykontrollálás eszköze, tehát a túlzott testedzés az evészavar
következménye (Blumenthal, Rose és Chang, 1985; De Coverley Veale, 1987). A
másodlagos testedzésfüggőségnek így értelemszerűen eltér az etiológiája az elsődleges
testedzésfüggőségtől. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy akár elsődleges, akár
másodlagos testedzésfüggőségről van szó, a testedzésfüggőség számos tünete és
következménye hasonló. A döntő különbség a kettő között az, hogy az elsődleges
testedzésfüggőség esetében a testedzés a cél, a másodlagos esetében pedig a
súlyvesztés/súlykontrollálás a cél, és a túlzott edzés eszköz ennek eléréséhez.
Bamber, Cockerill és Carroll (2000) elsődleges és másodlagos testedzésfüggőket,
valamint evési zavarral is jellemezhető testedzésfüggőket és kontrollszemélyeket
(kizárólag nőket) hasonlítottak össze pszichológiai jellemzőik mentén. A másodlagos
testedzésfüggők (akik evési zavarral is jellemezhetők) magasabb neuroticitást,
impulzivitást, alacsonyabb önértékelést, az alakjukkal és a súlyukkal való intenzívebb
foglalkozást mutattak, mint az elsődleges testedzésfüggők, illetve egyéb pszichológiai
morbiditási jellemzők is jellemzőbbek voltak rájuk, ugyanakkor kevés tényezőben
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tértek el a csak evési zavarral jellemezhető csoporttól. Ezzel szemben az elsődleges
testedzésfüggők nem bizonyultak jól elkülöníthetőknek a kontrollszemélyektől, s ily
módon a szerzők, Yates és munkatársai fent idézett vizsgálatával (Yates, Shisslak,
Allender, Crago és Leehey, 1992) és más kutatásokkal is (Basson, 2001) összhangban,
nem látják indokoltnak, hogy az elsődleges testedzésfüggőséget mint széles körben
előforduló patológiát tekintsük. Bamber, Cockerill, Rodgers és Carroll (2000) szerint a
problémás, a dependencia kritériumait kielégítő testedzés minden esetben evési
zavarhoz kapcsolódik. Bamber és munkatársai (2003) egy további vizsgálatukban
felnőtt, rendszeres testedzést végző nők félig strukturált klinikai interjúval történő
kvalitatív

vizsgálata

alapján

három

tényezőt

azonosítottak

a

másodlagos

testedzésfüggőség diagnosztikus kritériumaként. Ezek közül a harmadik, a táplálkozási
magatartás zavarának a jelenléte differenciáldiagnosztikai értékű az elsődleges
testedzés-addikcióval szemben, míg a károsodott pszichológiai, fizikai, társas vagy
viselkedésbeli működés, valamint a megvonás jelenléte nem specifikus e tekintetben.
Blaydon és Lindner (2002) triatlonistákat vizsgáltak. A vizsgálati személyekből
testedzésfüggőségük mértéke (a Testedzésfüggőség Kérdőívvel határozták meg, EDQ)
(Ogden, Veale és Summers, 1997), illetve az evési zavarok súlyossága (az Evési
Attitűdök Tesztjével mérték fel, EAT) (Garner & Garfinkel, 1979) alapján
klaszteranalízissel négy csoportot alakítottak ki. A nem dependens csoportot alacsony
testedzésfüggőség és alacsony evési zavar, míg az evési zavartól szenvedőket magas
EAT-, de alacsony EDQ-pontszám jellemezte. Elsődleges testedzés-addikciónak a
magas EDQ- és alacsony EAT-kombinációt tekintették a szerzők, míg a mindkét teszten
magas értéket mutató személyeket másodlagos testedzés-addikciótól szenvedőkként
azonosították. A triatlonisták között a testedzésfüggők aránya 52%-nak bizonyult
(30,4% elsődleges és 21,6% másodlagos). Érdekes eredmény ugyanakkor, hogy utóbbi
két csoport között nem mutatkozott jelentős különbség. Magasabb volt az elsődleges
testedzésfüggők aránya a férfiak között, ugyanakkor a másodlagos testedzésdependencia, és különösen az evési zavar a nők között fordult elő valószínűbben. A
függőség hiánya (mind a testedzés, mind az evési problémák vonatkozásában) a férfiak
között volt valószínűbb. Az amatőrök között fordult elő valószínűbben, hogy
semmilyen zavart nem jeleztek az alkalmazott tesztek (41,6%). Blaydon, Lindner és
Kerr (2004) a másodlagos testedzésfüggőséget is kettébontották aszerint, hogy a
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testképpel való túlzott foglalkozás vagy az evési zavar hátterén alakul ki a
testedzésfüggőség.
Grandi és kollégái (2011) rendszeresen testedző személyekkel végzett vizsgálatuk
alapján az elsődleges testedzésfüggőséget klinikai szindrómának tartják, mely
meghatározott személyiségjegyekkel és pszichológiai tünetekkel társul. Lichtenstein és
munkatársai (2014) testedzésfüggő és nem testedzésfüggő, de edző személyek
összehasonlítását végezték el több dimenzió mentén. A testedzésfüggőséget az
Testedzés Addikció Kérdőív (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; Terry, Szabo és Griffiths,
2004) alapján mérték fel. A testedzésfüggő csoport magasabb értékeket ért el az
evészavar tünetekben, főleg a perfekcionizmusban, mint a nem függők, de nem annyira
magasat, mint az evészavaros populáció. A személyiségvonások közül a függőknél
magasabb az izgalomkeresés és a teljesítményigény, viszont alacsonyabb az egyenesség
és a szolgálatkészség a kontrollhoz képest. A függő csoport több testi fájdalomról és
sérülésről számolt be. A tanulmány alátámasztja azt a hipotézist, hogy a
testedzésfüggőség elkülönül az evészavartól, azonban náluk is megtalálhatóak a testtel
és

a

teljesítménnyel

kapcsolatos

témák.

A

szerzők

értelmezése

szerint

a

testedzésfüggőséget a magas célok és az izgalom elérése iránti késztetés motiválja, mely
azonban fájdalomhoz és sérülésekhez vezet a túlzott mérték miatt.
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CÉLKITŰZÉSEK
Disszertációmban két nagy témakör, a testedzésfüggőség és az evészavarok, valamint
ezek

összefüggésének

vizsgálatára

fókuszálok.

Témafelvetésem

alapvetően

a

testedzésfüggőség, egészen konkrétan az elsődleges és az evészavarral együttjáró
másodlagos testedzésfüggőség (De Coverley Veale, 1987) viszonyát elemző
szakirodalom tanulmányozásából ered. Első lépésben az a kérdés foglalkoztatott, hogy
hazai, speciális testedző mintán vizsgálva a jelenséget, elemzéseink vajon
alátámasztanák-e az elsődleges testedzésfüggőség mint pszichológiai konstruktum
létjogosultságát?
A másodlagos testedzésfüggőség szoros kapcsolatot mutat a szakirodalom alapján az
evészavarokkal (De Coverley Veale, 1987; Blaydon és Lindner, 2002; Bamber és
mtsai., 2000), ezért indokolt volt az evészavarok vizsgálatának bevonása a kutatásba.
A különféle zavarok tudományos kutatásának egyik alapkövét képezik az előfordulásuk
mértékét felmérő vizsgálatok. A testedzésfüggőség előfordulásának mértékét a korábbi
kutatások többféle mérőeszközzel, többféle populáción vizsgálták, azonban országos
reprezentatív mintán korábban még nem történt vizsgálat. Így mindenképpen
indokoltnak láttam országos reprezentatív mintán történő felmérését. Az evészavarok
prevalenciájával kapcsolatban születtek már nemzetközi és hazai szinten is reprezentatív
mintát felmérő kutatások, azonban itthon még serdülők reprezentatív mintáján nem
történt vizsgálat e téren. Azért is volt különösen fontos ebben a populációban felmérni
az evészavarok elterjedtségét és pszichológiai korrelátumait, mivel ez a korosztály
kifejezetten veszélyeztetett e kórképek szempontjából, ugyanis az anorexia nervosa
jellemzően 12-18 éves, a bulimia nervosa pedig 15-25 éves korban kezdődik (Túry,
2015).
Dolgozatomban a fenti célkitűzések megvalósítása érdekében három nagy empirikus
kutatás keretében végeztem vizsgálatokat.
Az egyik legfontosabb cél a testedzésfüggőséget vizsgáló, nemzetközileg elismert
mérőeszközök hazai adaptálása volt, mivel magyar nyelven még nem állt rendelkezésre
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megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkező kérdőív a testedzésfüggőség mérésére,
azonban a külföldi kérdőívek között több ilyen is létezett. Hazai reprezentatív mintán,
az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) (Paksi,
Arnold, Kun és Demetrovics, 2011; Paksi, Rózsa, Kun, Arnold és Demetrovics, 2009)
kutatáson belül elvégeztük két, nemzetközileg elismert, testedzésfüggőséget vizsgáló
mérőeszköz, a Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS)
(Hausenblas és Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008), valamint a
Testedzés Addikció Kérdőív (Exercise Addiction Inventory, EAI) (Griffiths, Szabo és
Terry, 2005; Terry, Szabo és Griffiths, 2004, Demetrovics és Kurimay, 2008)
validálását. Tudomásunk szerint a testedzésfüggőség előfordulásának mértékét országos
reprezentatív mintán korábban még nem mérték fel, ezért célunk volt megismerni hazai
reprezentatív mintán, az immár validált mérőeszközökkel a testedzésfüggőség
prevalenciáját.

Empirikus vizsgálataim második részét a 2011-es ESPAD-vizsgálat (European School
Survey Project on Alcohol and other Drugs; Európai iskolavizsgálat az alkohol- és
egyéb drogfogyasztási szokásokról) keretén belül elvégzett kutatások alkotják. Célom
ezen a kutatáson belül egyrészt az evészavarokat vizsgáló, hazai és nemzetközi
kutatások során egyaránt gyakran alkalmazott SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey,
1999) faktorstruktúrájának ellenőrzése volt. Továbbá szerettem volna felmérni az
evészavarok előfordulását serdülők hazai reprezentatív mintáján, mivel tudomásom
szerint hazai serdülő mintán még nem történt reprezentatív vizsgálat az evészavarokkal
kapcsolatban.

Vizsgálatom

további

célja

volt

az

evészavar

pszichológiai

korrelátumainak feltárása, annak elemzése, hogy evészavaros és nem evészavaros
személyek mely pszichológiai változók mentén térnek el egymástól. Végül pedig az
evészavar

lehetséges

háttértényezőinek

jobb

megértése

érdekében

útelemzés

segítségével az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal kapcsolatos
elméleti modellt teszteltem.
A dolgozat harmadik részében egy nagy, több ezer fős, speciális testedző mintán, mely
rendszeresen edző, de nem hivatásos sportolókból állt, vizsgáltam meg több
szempontból a testedzésfüggőség jelenségét. A legtöbb viselkedési addikcióhoz
hasonlóan a testedzésfüggőség is alacsony prevalenciájú jelenség, így annak érdekében,
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hogy nagyobb problémás populációt érjük el, speciális populációs kutatás volt indokolt.
Kutatásomban egyrészt fel szerettem volna mérni a testedzésfüggőség és az
evészavarok elterjedtségét speciális testedző mintában, másrészt arra kerestem választ,
hogy milyen a kétfajta - elsődleges és másodlagos - testedzésfüggőség kapcsolata
egymással és az evészavarokkal, illetve milyen pszichológiai változók mentén
különülnek el egymástól az egyes zavarok. Reméltem, hogy kutatásom hozzájárul
annak a problémának a tisztázásához is, hogy az elsődleges testedzésfüggőség vajon
önálló zavarnak tekinthető-e.
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AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA
1. kutatás: A Testedzés Függőség Skála (EDS) és a Testedzés Addikció
Kérdőív

(EAI)

adaptálása,

valamint

a

testedzésfüggőség

prevalenciájának felmérése hazai reprezentatív mintán
1.1. vizsgálat – A Testedzés Függőség Skála (EDS) és a Testedzés Addikció Kérdőív
(EAI) adaptálása
1.1.1. Célkitűzés
A kutatás keretén belül az egyik legfontosabb cél a testedzésfüggőséget vizsgáló,
nemzetközileg elismert mérőeszközök hazai adaptálása volt, mivel magyar nyelven még
nem állt rendelkezdésre megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkező mérőeszköz a
témában. Mivel a Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS)
(Hausenblas és Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008), valamint a
Testedzés Addikció Kérdőív (Exercise Addiction Inventory, EAI) (Griffiths, Szabo és
Terry, 2005; Terry, Szabo és Griffiths, 2004, Demetrovics és Kurimay, 2008) a
nemzetközi gyakorlatban valid és megbízható mérőeszköznek bizonyultak, ezért ezek
hazai adaptálását tűztük ki célul.
1.1.2. Módszer

1.1.2.1. Minta

1.1.2.1.1. Mintavételi eljárás

A vizsgált mintát a 2007-ben készült Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai
Problémákról (OLAAP) 1 elnevezésű kutatás (Paksi, Arnold, Kun és Demetrovics, 2011;

A kutatás a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet valamint a Nemzeti Drog Fókuszpont
megbízásából és finanszírozásával készült a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi
és Kommunikációelméleti Intézet Viselkedéskutató Központja (Paksi Borbála) vezetésével, az

1
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Paksi, Rózsa, Kun, Arnold és Demetrovics, 2009) keretében értük el. A kutatás során a
kémiai addikciók mellett a viselkedési addikciók felmérésére is sor került. Az
adatfelvétel 2007. március 5. és április 6. között zajlott.

A célpopulációt a teljes magyarországi 18-64 éves népesség alkotta (6.703.854
személy). 3183 személyből állt az a minta, mely megfelelően reprezentálta a
célpopulációt földrajzi elhelyezkedés, az urbanizáció foka, illetve a kor alapján. A
személyeket a kérdezőbiztosok személyesen keresték fel. A kérdések egy részét (pl. a
háttérváltozókkal kapcsolatban) szóban tették fel, más részüket – beleértve a Testedzés
Függőség Skálát és a Testedzés Addikció Kérdőívet – a személyek papír-ceruza
kérdőívek formájában kapták meg. Ezeket egy lezárt borítékban adták vissza az
interjúkészítőnek. A tiszta mintanagyság 2710 személyből állt (85,1%-os válaszadási
arány).

A teljes reprezentatív mintából azok kerültek bevonásra a disszertációmban bemutatásra
kerülő elemzésekbe, akik azt jelezték, hogy legalább heti rendszerességgel végeznek
valamilyen testedzést. Összesen 474 ilyen személy volt (a teljes OLAAP vizsgálati
populáció 17,5%-a).
1.1.2.1.2. A minta jellemzői – leíró statisztikák
A mintát 270 férfi (57%) és 204 nő alkotta, az átlagéletkor 33,2 év (SD=12,1) volt.
176 fő (37,3%) volt a mintából házas, 50 (10,6%) kapcsolatban élt, 41 (8,6%) elvált
vagy megözvegyült, és 205 fő (43,4%) egyedülálló (két résztvevő [0,5%] nem válaszolt
a kérdésre). Az iskolai végzettség tekintetében 87 résztvevőnek (18,3%) volt
középfokúnál alacsonyabb végzettsége, 170 fő (35,8%) fejezte be a középiskolát és 318
fő (45,9%) rendelkezett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. A deprivációs index
(Townsend, 1979; Spéder, 2002) három kategóriáját alkalmazva az anyagi javak
tekintetében, 153 fő (32,3%) élt jó anyagi körülmények között, 205 fő (43,2%) átlagos
anyagi helyzetben, míg 116 fő (24,5%) élt rossz anyagi körülmények között. A
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete Addiktológiai Tanszéki
Szakcsoportjával (Demetrovics Zsolt) együttműködésben. A fentieken kívül résztvevő kutatók
még Arnold Petra, Kun Bernadette és Rózsa Sándor.
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foglalkoztatottságot illetően 301 fő (63,6%) állt alkalmazásban, 39 fő (8,3%) volt
munkanélküli, 81 fő (17,1%) tanuló, 25 fő (5,4%) nyugdíjas, és 7 személy (1,5%)
nyilatkozta azt, hogy munkaképtelen, valamint 20 személy (4,2%) nem adott választ
erre a kérdésre.

1.1.2.2. Eszközök
A teljes OLAAP kutatás egy több, mint 800 kérdésből álló tesztbattériát foglalt
magában, mely több területet ölelt fel. A kérdések a szerhasználó magatartásokra, a
viselkedési

addikciókra,

a

szociodemográfiai

adatokra,

valamint

egyes

személyiségdimenziókra vonatkoztak.
A jelen elemzésben az alábbi kérdések, kérdőívek kerültek felhasználásra:
Testedzési aktivitásra vonatkozó kérdések
A testedzési aktivitás felmérése érdekében megkértük a vizsgálati személyeket arra,
hogy sorolják fel az összes sporttevékenységet, amit végeznek, illetve azt, hogy milyen
gyakran végzik ezeket.
A testedzésfüggőség mérésére két eszközt alkalmaztunk, a Terry és munkatársai által
kifejlesztett Testedzés Addikció Kérdőívet (1. melléklet) (Exercise Addiction Inventory,
EAI) (Demetrovics és Kurimay, 2008; Terry, Szabo és Griffiths, 2004), valamint a
Hausenblas és Symons Downs által kialakított Testedzés Függőség Skálát (2. melléklet)
(Exercise Dependence Scale, EDS) (Demetrovics és Kurimay, 2008; Hausenblas és
Symons Downs, 2002; Symons Downs, Hausenblas és Nigg, 2004).
Testedzés Függőség Skála
A Testedzés Függőség Skála a testedzésfüggőséget a DSM-IV (American Psychiatric
Association, 1994) szerfüggőség-kritériumai alapján konceptualizálja. A mérőeszköz
képes különbséget tenni a testedzésfüggő, a tünetekkel rendelkező, de nem függő,
valamint tünetmentes sportolók között. A kérdőív hét, a DSM-IV alapján teoretikusan
kialakított skálát használ, amelyek az alábbiak: 1. tolerancia; 2. megvonás; 3. késztetés
(a személy többet és hosszabb ideig edz, mint tervezte); 4. kontrollhiány; 5. idő (a
66

személy jelentős időt fordít a testedzésre); 6. az egyéb (társas, kikapcsolódási, munka
stb.) tevékenységek csökkenése; 7. a tevékenység fennmaradása az észlelt negatívumok
ellenére. Az EDS-t számos független kutatásban validálták, több kultúrában is (Costa és
mtsai., 2012; Symons Downs és mtsai., 2004).

A kérdőív megfelelő validitási és

reliabilitási mutatókkal rendelkezik.
Testedzés Addikció Kérdőív
A Testedzés Addikció Kérdőív a testedzésfüggőség kockázatát méri fel. Az EAI a
függőségi viselkedések hat jellemző tünetét vizsgálja, melyek a következők: 1.
kiemelkedőség; 2. hangulatmódosítás; 3. tolerancia; 4. megvonási tünetek; 5. társas
konfliktusok; 6. visszaesés. Az EAI a pszichometriai vizsgálatok során viszonylag
magas belső konzisztenciát, és konvergens validitást mutatott a Testedzés Függőség
Skálával (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; Terry, Szabo és Griffiths, 2004, Demetrovics
és Kurimay, 2008).

1.1.2.3. Statisztikai elemzés
Jelen elemzés célja két különböző, a testedzésfüggőség mérésére szolgáló kérdőív, az
EAI és az EDS faktoriális és konkurrens validitásának feltérképezése volt. Mindkét
mérőeszközön megerősítő faktorelemzést (confirmatory factor analysis, CFA)
végeztünk az MPLUS 6.0 szoftver segítségével. Mindkét esetben a normalitás sérülése
miatt robusztus maximum likelihood estimation with robust standard errors MLR
becslést alkalmaztuk (Muthén és Muthén, 1998-2007). A modell illeszkedésének
becslésére számos mutatót alkalmaztunk. A megfelelő illeszkedés mutatói a 0,95 körüli
CFI és TLI értékek, míg 0,90-nél kisebb értékek esetén a modell elutasításra kerül
(Brown, 2006). További illeszkedési mutatóként az RMSEA indexet alkalmaztuk,
melynek 0,05 alatti értéke kiváló, 0,08 körüli értéke megfelelő, míg 0,10 feletti értéke
gyenge illeszkedést jelez. Az RMSEA CFit tesztje az RMSEA 0,05 értéktől való
statisztikai eltérését méri (Browne és Cudek, 1993). A nem szignifikáns valószínűségi
értékek (p>0,05) a modell megfelelő illeszkedését jelzik, bár néhány szakember
nagyobb értékeket tart indokoltnak, mint pl. a p>0,50 (Brown, 2006). Az utolsó
illeszkedési mutató az SRMR volt, amely esetében a 0,08 alatti érték tekinthető a jó
illeszkedés jellemzőjének (Kline, 2005). A faktor determinációs mutató (factor
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determinacy values) a valós és a becsült faktorérték közötti korrelációt becsüli. Ennek
értéke 0–1-ig terjedhet, és azt mutatja meg, hogy az egyes faktorokat mennyire mérik
jól a megfigyelt változók (Muthén és Muthén, 1998-2007). A reliabilitást Cronbach-alfa
segítségével mértük, mely jónak mondható, ha a mutató meghaladja a 0,70-es értéket
(Nunnally és Bernstein, 1994).

1.1.3. Eredmények
1.1.3.1. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) megerősítő faktorelemzése
Az EAI hat tételével végeztük el az egyfaktoros megoldás megerősítő faktorelemzését a
legalább heti testedzők csoportján (N=465). Az illeszkedési mutatók jó illeszkedést
jeleztek (χ2=20,2 df=9 p=0,016; CFI=0,971; TLI=0,952; RMSEA=0,052 [0,021–0,082];
CFit=0,418;

SRMR=0,029).

Nem

találtunk

kiugró

modifikációs

indexet.

A

faktortöltések mérsékeltek voltak; 0,38 és 0,72 közti tartományba estek (2. táblázat). Az
egyfaktoros megoldás egyértelműen megerősíti a skála teoretikus struktúráját. A
reliabilitás megfelelő volt az adott mintán (Cronbach-alfa=0,72).
1.1.3.2. A Testedzés Függőség Skála (EDS) megerősítő faktorelemzése
Az EDS eredeti hétfaktoros struktúrájának vizsgálatát szintén CFA segítségével
végeztük el (N=458) (Hausenblas és Symons Downs, 2002). Az illeszkedési mutatók a
modell elfogadható illeszkedését mutatták (χ2=351,9 df=168 p<0,0001; CFI=0,938;
TLI=0,922; RMSEA=0,049 [0,042–0,056]; Cfit=0,590; SRMR=0,052). A faktortöltések
0,45 és 0,88 közötti értékeket mutattak. A faktortöltéseket a 2. táblázat mutatja be. A
modifikációs indexek vizsgálata azt mutatta, hogy a 9. tétel (Sérülten is edzem)
kiugróan magas kereszttöltésekkel bír négy másik faktor vonatkozásában is. A tétel
eltávolítása növelte a modell illeszkedését (χ2=273,273 df=149 p<0,0001; CFI=0,957;
TLI=0,945; RMSEA=0,043 [0,035–0,051]; Cfit=0,936; SRMR=0,036). Bár a mérési
modell ez utóbbi változata jobb illeszkedést eredményezett az adatokhoz, mégis az
eredeti verziót tartottuk meg a más tanulmányokkal való jobb összehasonlíthatóság
érdekében. A faktortöltéseket és reliabilitás értékeket a 2. táblázat tartalmazza. A
mintánkon az alskálák reliabilitása (Cronbach-alfa) 0,62 és 0,88 közötti.
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2. táblázat
Faktortöltések és reliabilitás értékek a Testedzés Függőség Skálán (EDS-21) és a Testedzés Addikció Kérdőíven (EAI) (N=474)
A tételek az új sorszámozással

Megvonás

A viselkedés

Tolerancia

fennmaradása

Sikertelen

Más

kontrollálás

aktivitások

Idő

Késztetés

EAI

csökkenése
Testedzés Függőség Skála (EDS)*
15. Azért edzek, hogy megszabaduljak a

,80

feszültségektől
8. Azért edzek, hogy megszabaduljak a

,78

szorongó érzéseimtől
1. Azért edzek, hogy megszabaduljak a

,71

kellemetlen érzésektől
2. A visszatérő testi problémáim ellenére is

,73

folytatom az edzéseket
9. Sérülten is edzek

,45

16. A folyamatosan fennálló testi problémák

,84

ellenére is folytatom az edzéseimet
3. Folyamatosan növelem az edzéseim

,76

intenzitását annak érdekében, hogy a kívánt
célt elérjem
10. Egyre többet edzek, annak érdekében,

,88
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hogy a kívánt célt elérjem
17. Folyamatosan, egyre hosszabb ideig

,88

edzek, annak érdekében, hogy a kívánt célt
elérjem
4. Képtelen vagyok lerövidíteni az

,62

edzésidőmet
11. Képtelen vagyok arra, hogy ritkábban

,73

járjak edzeni
18. Képtelen vagyok arra, hogy kisebb

,77

erőbedobással edzzek
5. Szívesebben edzek, minthogy a

,57

családommal vagy a barátaimmal töltsem az
időmet
12. Olyankor is az edzésen jár az eszem,

,79

amikor a munkámra/tanulásra kellene
koncentrálnom
19. Azért is edzek, mert így kevesebb időt

,61

kell a családommal/barátaimmal töltenem
6. Sok időt szánok az edzéseimre

,72

13. A szabadidőm nagyobb részét edzéssel

,81

töltöm
20. Az időm igen jelentős része edzéssel

,77
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telik
7. Általában többet edzek, mint amennyit

,82

eredetileg eltervezek
14. Általában hosszabban edzek, mint

,84

amennyit tervezek
21. Általában többet edzem, mint amennyit

,86

előre eltervezek
Testedzés Addikció Kérdőív (EAI)**
1. A testedzés a legfontosabb dolog az

,48

életemben
2. Konfliktusok adódnak köztem és a

,38

családom és/vagy partnerem között amiatt,
hogy mennyit edzek
3. A testedzést arra használom, hogy a

,55

hangulatomon változtassak (pl. hogy
kellemesebben érezzem magam, vagy hogy
ne kelljen a problémáimmal foglalkoznom)
4. Az elmúlt időszak során növeltem a napi

,72

edzésmennyiségemet
5. Ha ki kell hagynom egy edzést,

,66

rosszkedvű és ideges leszek
6. Ha lecsökkentem a szokásos

,48
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edzésmennyiségemet, akkor amikor újra
elkezdem az edzést, addig folytatom, amíg
az eredeti mennyiséget el nem érem
Faktor determinációs mutató

,91

,90

,95

,92

,88

,93

,94

,86

Átlag

6,36

5,80

7,29

6,12

4,05

6,22

5,35

14,17

SD

3,44

3,31

4,07

3,31

1,97

3,37

3,13

4,64

,80

,68

,87

,62

,67

,80

,88

,72

Cronbach-alfa

Megjegyzés: *N=465; **N=458. Valamennyi töltés szignifikáns (p<,001).
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1.1.3.3. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) konkurrens validitása
Az EAI konkurrens validitásának vizsgálatára megerősítő faktorelemzést végeztünk az
EDS-t véve alapul a modell leírásában. A megoldás megfelelő illeszkedést mutatott az
adatokkal (χ2=651,724 df=291, p<0,0001; CFI=0,908; TLI=0,897; RMSEA=0,052
[0,046–0,057]; Cfit=0,306; SRMR=0,055). A két mérőeszköz közti korreláció magas
(r=0,79), ami a két skála konvergens validitását támasztja alá. Az EAI és az EDS
alskálái közt található korrelációkat a 3. táblázat mutatja be.

3. táblázat
A Testedzés Függőség Skála – 21 alskálája és a Testedzés Addikció Kérdőív (EAI)
közötti korrelációs értékek
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) EDS – Megvonás
(2) EDS – A viselkedés fennmaradása

,34

(3) EDS –Tolerancia

,48 ,47

(4) EDS – Sikertelen kontrollálás

,53 ,52 ,74

(5) EDS – Más aktivitások csökkenése ,43 ,42 ,43 ,66
(6) EDS – Idő

,54 ,53 ,75 ,82 ,67

(7) EDS – Késztetés

,42 ,42 ,59 ,65 ,53 ,66

(8) EAI

,46 ,46 ,64 ,71 ,58 ,72 ,57

Megjegyzés: A korrelációkat a mérési hibák kontrollja mellett becsültük (N=466).
Minden korreláció szignifikáns (p<0,001).

1.1.4. Diszkusszió
Ebben az elemzésben két, a testedzésfüggőség mérésére alkalmas eszköz validálását
végeztük el. Mindkét mérőeszköz eredeti faktorstruktúrája megerősítésre került,
valamint a várakozásoknak megfelelően alátámasztást nyert az is, hogy a két eszköz
egymással magas korrelációt mutat (r=0,79).

1.2. vizsgálat - A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése hazai reprezentatív
mintán
1.2.1. Célkitűzés
Mivel országos reprezentatív mintán korábban sem hazai, sem nemzetközi kutatások
során nem mérték fel a testedzésfüggőség prevalenciáját, ezért a jelen kutatás célja
hazai reprezentatív mintán, a már validált mérőeszközökkel a testedzésfüggőség
prevalenciájának felmérése volt.

1.2.2. Módszer

1.2.2.1. Minta

A minta megegyezik az 1.1.2.1. fejezetben leírt mintával.

1.2.2.2. Eszközök
Az elemzés során az 1.1. vizsgálatban bemutatott Testedzés Függőség Skála és
Testedzés Addikció Kérdőív került alkalmazásra.
1.2.2.3. Statisztikai elemzés

A szenzitivitás elemzése során az EDS-t alkalmaztuk, mint kritériumváltozót. A
különböző EAI határértékek (cut-off) esetében kiszámoltuk a szenzitivitás és
specificitás értékeket. Az EAI pontosságát úgy állapíthatjuk meg, hogy az EDS
segítségével megnézzük a nem függő, de tüneteket mutató vagy kockázati csoportba
sorolt, illetve a negatív esetek (tünetmentes csoportba sorolt, vélhetően egészséges
személyek) arányát. A szenzitivitás és specificitás értékeket Altman és Bland (1994),
valamint Glaros és Kline (1988) javaslatai nyomán állapítottuk meg. A helytálló
„diagnózis” valószínűségének vizsgálata céljából, több EAI cut-off pontszám esetében
is megvizsgáltuk a pozitív előrejelző értéket (positive predictive value, PPV), a negatív
előrejelző értéket (negative predictive value, NPV) és a pontossági értékeket. A pozitív
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előrejelző érték azoknak a pozitív teszteredménnyel rendelkező pácienseknek az arányát
jelzi, akiket helyesen diagnosztizáltak (Altman és Bland, 1994, Glaros és Kline, 1988).
A negatív előrejelző érték azon negatív teszteredménnyel rendelkező pácinsek arányát
jelzi, akiket helyesen diagnosztizáltak. (Altman és Bland, 1994, Glaros és Kline, 1988).
A határértéket vagy döntési küszöböt (cut-off) a ROC görbe (receiver operating
characteristic curve) elemzésével határoztuk meg. A ROC görbe vízszintes (x)
tengelyén a hamis pozitív (vagy álpozitív) válaszok (1 – specificitás), a függőleges (y)
tengelyén pedig a szenzitivitás értéke jelenik meg minden egyes lehetséges EAI
pontszám esetében. A ROC görbe minden összetartozó szenzitivitás és specificitás
értéket ábrázol a döntési küszöbök különböző értékei mentén, így ez a módszer
áttekinthetően képes ábrázolni a mérési eszközök pontosságát (Zweig és Campbell,
1993).

1.2.3. Eredmények
1.2.3.1. A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése az EDS és az EAI eredeti
klasszifikációs rendszerének alapján

Az EDS és az EAI eredeti klasszifikációs rendszerét alapul véve mértük fel a
prevalenciaadatokat és a tünetmentes, a nem függő, de tüneteket mutató, valamint a
testedzésfüggő

csoportokat

illető

konfidenciaintervallumokat

(95%)

mindkét

mérőeszköz esetében, a rendszeres testedzést végző és a normál populációban egyaránt.
Az EDS alapján a testedzők 38,1%-a [33,7–42,6] (a teljes minta 6,2%-a [5,4–7,2])
jellemezhető nem függő, de tüneteket mutató testedzőként. Az EAI szerint ugyanebbe a
kategóriába a testedzők 61,0%-a [56,5–65,4] (a teljes minta 10,1%-a [9,0–11,3])
sorolható. A függőség kockázatának kitett testedzők aránya 1,9% [1,0–3,7] a rendszeres
testedzést végzők körében és 0,3% [0,1–0,6] a normál populációban az EDS által mért
eredmények szerint. Az EAI alapján végzett becslések a függőség kockázatának kitett
személyek enyhén magasabb arányát mutatta; 3,2% [2,0–5,3] a testedzők között és
0,5% [0,3–0,9] a teljes mintában. Az EDS és az EAI tehát különböző becsléseket adott a
nem függő, de tüneteket mutató és a függőség kockázatának kitett testedzők arányáról,
ami az empirikusan megállapított EAI határérték hiányának tudható be.
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1.2.3.2. A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI) határértékének kiszámítása
Az EDS eredményeket tekintve kritériumváltozónak, meghatározásra kerültek az EAI
szenzitivitás, specificitás, PPV, NPV és pontosság értékei számos lehetséges határérték
esetében (4. táblázat), hogy meghatározhassuk a legoptimálisabb határértéket. A 13-as
határérték-pontszám, amely megegyezik Terry és munkatársai (2004a) javaslatával,
elfogadható szenzitivitást (89% e mintában) és inkább alacsony specificitást (53%)
eredményez. A pontosság ez esetben csupán 63%. A következő, 14-es határértéknél
javul a pontosság (69%) és a specificitás (59%), és a szenzitivitás érték is még
elfogadható (82%). A legnagyobb pontosságot a 16-os cut-off esetében mértük, de a
szenzitivitás ez esetben 61%-ra csökkent. Az alacsonyabb cut-off értékeket is
megvizsgáltuk. A 12-es cut-off pontszám jobb pontosságot eredményez, mint az eredeti
13 pont, a szenzitivitás pedig ez esetben kiváló (94%), a specificitás mértéke azonban
elfogadhatatlan (44%).

4. táblázat Az EAI határértékek kiszámítása az EDS skála alapján (N=457)
Határérték

Valós

Valós

Álpozitív

Álnegatív

Szenzitivitás

Specificitás

PPV

NPV

Pontosság

pozitív

negatív

(FP)

(FN)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(TP)

(TN)

A tünetmentes és a problémás/kockázatos testedző elkülönítése
11

181

96

172

8

96

36

51

92

61

12

177

119

149

12

94

44

54

91

65

13

169

143

125

20

89

53

57

87

63

14

155

143

99

34

82

59

61

81

69

15

131

191

77

58

69

71

63

77

70

16

115

212

56

74

61

79

67

74

72

17

98

227

41

91

52

85

71

71

71

18

77

240

28

112

41

90

73

68

69

17

8

318

131

0

100

71

6

100

71

18

8

352

97

0

100

78

8

100

79

19

7

382

67

1

88

85

9

100

85
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Határérték

Valós

Valós

Álpozitív

Álnegatív

Szenzitivitás

Specificitás

PPV

NPV

Pontosság

pozitív

negatív

(FP)

(FN)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(TP)

(TN)

20

6

400

49

2

75

89

11

100

89

21

6

417

32

2

75

93

16

100

93

22

6

428

21

2

75

95

22

100

95

23

6

435

14

2

75

97

30

100

96

24

6

442

7

2

75

98

46

100

98

25

5

444

5

3

63

99

50

99

98

Megjegyzés: szenzitivitás = TP/(TP+FN); specificitás = TN/(TN+FP); PPV =
(TP/(TP+FP); NPV = TN/(TN+FN); pontosság = (TP+TN)/TOTAL.

A legoptimálisabb cut-off pontszám meghatározása érdekében az összes lehetséges EAI
cut-off esetében ROC görbe elemzést végeztünk, amely képes ábrázolni a teszt mérési
teljesítményének teljes skáláját. A 2. ábrán látható az empirikus ROC görbe, ami
alátámasztja, hogy az EAI képes megfelelő módon elkülöníteni az EDS alapján
tünetmentes (negatív eset) személyeket, a tüneteket mutató, de nem függő, és a
kockázati csoportba tartozó személyeket. Az EAI a legjobb diszkriminációs
teljesítményt a 14-es tesztérték esetében nyújtotta. Az EAI összteljesítményét az AUC
(area under the curve: görbe alatti terület) módszerrel vizsgáltuk. Az AUC 0,794
[0,754–0,835] volt, 95%-os konfidenciaintervallummal. Mind a konfidenciaintervallum,
mind a nemparaméteres statisztika megerősítette, hogy a terület szignifikánsan eltér a
0,50-tól (p<0,0001).
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2. ábra
Az EAI nemparaméteres ROC görbéje; a tünetmentes, a tüneteket mutató, de nem függő
és a kockázati csoportba sorolt személyek elkülönítése

A jó diszkriminációs teljesítményt nyújtó EAI határérték azonosítása érdekében egy
újabb ROC analízis elvégzésére került sor. Az EAI a legjobb teljesítményt a 24-es
tesztértéknél mutatta. Az AUC értéke 0,957 [0,909–1,00], 95% konfidenciaintervallum
mellett. A nemparaméteres statisztikai teszt megerősítette, hogy a görbe alatti terület
szignifikánsan eltér a 0,50-től (50%-tól) (p<0,0001).
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1.2.3.3. A testedzésfüggőség prevalenciájának felmérése a módosított határértékek
alapján
A tünetmentes, a tüneteket mutató, de nem függő, és a függőség kockázati kategóriájába
osztályozott személyek arányának kalkulációját az új határértékek segítségével végeztük
(0–13 = tünetmentes; 14–23 = tüneteket mutató, de nem függő; 24–30 = a
testedzésfüggőség kockázatának kitett). Az eredmények szerint a testedzők 44,8%-a
[40,4–49,4] (teljes populáció 7,4%-a [6,5–8,5%]) jellemezhető tünetmentesként, 52%
[47,5–56,6] (teljes minta 8,6%-a [7,6–9,7%]) tünetekkel rendelkező, de nem függő
testedzőként, és 3,2% [2,0–5,3%] (teljes minta 0,5%-a [0,3–0,9%]) került az EAI új
küszöbértékei alapján a függőség kockázatának kitett kategóriába (5. táblázat).
5. táblázat
A tünetmentes, tüneteket mutató, de nem függő, és függőség kockázatának kitett
populációk prevalenciája
Az általános populációban
EDS

EAI

EAI

eredeti
határértékkel

módosított
határértékkel

5,9%

7,4%

[8,9–
11,2]

[5,1–6,9]

[6,5–8,5]

6,2%

10,1%

[5,4–
7,2]

[9,0–
11,3]

10,0%
Tünetmentes

Problémás
(nem függő)

Függőség
kockázata

0,3%
[0,1–
0,6]

8,6%
[7,6–9,7%]
0,5%

[0,3–0,9]

A testedzők körébena
EDS

EAI

EAI

eredeti
határértékkel

módosított
határértékkel

60%

35,8%

[55,3–
64,4]

[31,5–
40,4]

44,8%
[40,4–
49,4]

38,1%

61,0%

52%

[33,7–
42,6]

[56,5–
65,4]

[47,5–
56,6]

1,9%
[1,0–
3,7]

3,2%
[2,0–5,3]

Megjegyzés: a Testedzőként definiáltuk azokat a személyeket, akik valamilyen testedzést
végeznek legalább heti rendszerességgel. EDS: N=441; EAI: N=447. A hiányzó
adatokkal rendelkező eseteket kizártuk.
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Megvizsgáltuk a testedzésfüggőség esetleges összefüggéseit a szocioökonómiai
változókkal is. A három kategória (tünetmentes, tüneteket mutató – nem függő, és
függőség kockázatának kitett) alkalmazásával nem volt kimutatható szignifikáns
összefüggés a nem (χ²=3,39, p>,05), a kor (F(2, 441)=1,20, p>,05), a családi állapot
(Fisher’s Exact Test=11,9, p>,05), iskolázottság (Fisher’s Exact Test=10,70, p>,05),
anyagi helyzet (Welch test F(2, 34,86)=1,44, p>,05), vagy foglalkoztatottság (Fisher’s
Exact Test=11,38, p>,05) tekintetében.

1.2.4. Diszkusszió

Ebben az elemzésben meghatározásra kerültek az EAI küszöbértékei a DSM-IV
pszichoaktívszer-függőség kritériumai alapján kialakított EDS kérdőív segítségével. A
ROC analízis alapján az EAI eredeti cut-off értékének egy ponttal történő megemelése
volt indokolt a tüneteket mutató nem függő és tünetmentes populációk elkülönítése
esetén.
Ez a vizsgálat volt továbbá az első országos reprezentatív prevalencia felmérés, amely a
testedzésfüggőséget vizsgálta. Az itt bemutatott, országos reprezentatív mintán nyert
eredmények alátámasztják azt a már korábbi tanulmányok által felvetett feltételezést,
hogy a testedzésfüggőség nem tartozik a gyakori zavarok körébe az átlagpopulációban
(Sussman, Lisha és Griffiths, 2011). A két kérdőívvel nyert eredmények alapján, a
populáció 0,3–0,5%-a erősen érintett, ami a heti rendszeres testedzést végző személyek
1,9%–3,2%-a. Mivel a korábbi felméréseket nagyon különböző mintákon végezték, és a
prevalenciaadatok erősen szórtak (Berczik és mtsai, 2012), ezek összehasonlítása jelen
eredményeinkkel komoly akadályokba ütközik. Azonban azok a kutatások, amelyek a
jelenlegihez

leginkább

hasonló

mintán

végeztek

felmérést,

szintén

hasonló

eredményekre jutottak (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; Hausenblas és Symons Downs,
2002).
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2. kutatás
Az evészavar előfordulásának és pszichológiai korrelátumainak
vizsgálata serdülők reprezentatív hazai mintáján

2.1. vizsgálat - A SCOFF kérdőív megerősítő faktorelemzése
2.1.1. Célkitűzés
Mivel jelen kutatás egyik fő célja az evészavar prevalenciájának felmérése volt, ezért
első lépésben a felméréshez használt SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999)
faktorstruktúrájának ellenőrzése volt a célom.
2.1.2. Módszer

2.1.2.1. Minta

2.1.2.1.1. Mintavételi eljárás

A vizsgálati mintát a 2011-es Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb
drogfogyasztási szokásairól (ESPAD) felmérésben 2 részt vett tanulók alkották. Az
1995-ben indult és négyévenként ismétlődő ESPAD-kutatások legfőbb célja a
szerfogyasztásra vonatkozó összehasonlítható adatok gyűjtése a lehető legtöbb európai
országban, azonos életkorú – az adatfelvétel évében 16. életévüket betöltő – diákok
körében. A résztvevő országokban az adatfelvétel azonos időszakban, azonos
módszertan alapján zajlik. A mintavételi eljárást Demetrovics (2013), Elekes (2012)
valamint Gyepesi és mtsai. (2013) alapján mutatom be.

A kutatás a Budapesti Corvinus Egyetem, Elekes Zsuzsanna kutatásvezető vezetésével és az
ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet (Domokos Tamás), illetve az ELTE Pszichológiai
Intézet Klinikai Pszichológiai és Addiktológia Tanszékének közreműködésével zajlott. A
kutatást az OTKA (K81353), valamint a Nemzeti Drog Fókuszpont támogatta.
2

81

A felmérés célcsoportja az 1995-ben született tanulók voltak, akik az adatfelvétel
évében töltötték be 16. életévüket. A kutatás a nappali tagozatos normál iskolai
képzésben résztvevőkre terjedt ki. Az iskolában tanuló 16 éves népesség 95,5%-a, a
teljes 16 éves populáció 95,3%-a volt elérhető az adatfelvétel idején (Elekes, 2012;
Elekes és Domokos, 2011). A minta reprezentatív volt az iskolatípusra, évfolyamra és
földrajzi régióra nézve is. Az adatokat súlyozni volt szükséges a mintabeli csoportok
mintakiesés miatti eltéréseinek kiegyenlítése érdekében.
Az adatfelvétel 2011. március 1. és 20. között zajlott, független kérdezőbiztosok
közreműködésével, akik az iskolákban, tanítási időben vették fel a kérdőíveket. A
diákok által kitöltött kérdőíveket egy közös borítékba gyűjtötték, majd az utolsó kérdőív
beérkezése után az asszisztens az osztály szeme láttára lezárta a borítékot, melyet csak a
vezető kutató nyithatott ki. A kutatás során 7437 fő válaszoló diákot értek el. 83
személyt megbízhatatlan kitöltés miatt töröltek az adatbázisból. A 8. évfolyamos, illetve
szakiskolába járó tanulók körében nem került felvételre az elemzésem szempontjából
kulcsfontosságú SCOFF kérdőív, mivel számukra ezzel együtt túl hosszúnak bizonyult a
kérdőív, és nem volt tartható a 45 perces időkeret. Ez 2313 embert érintett.
2.1.2.1.2. A minta jellemzői – leíró statisztikák
A jelen elemzésbe bevont minta 9-10. osztályos középiskolások (gimnazisták és
szakközépiskolások) reprezentatív mintája, így összesen 5041 személyből állt. Az
adattisztítás első kritériuma az volt, hogy az elemzés szempontjából döntő fontosságú
SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) hiánytalanul ki legyen töltve. 11 fő
egyáltalán nem töltötte ki a kérdőívet, 62 pedig hiányosan töltötte ki, ezért az összesen
73 személy adatait kitöröltem az adatbázisból. Így 4968 személy maradt. Az
adattisztítás következő lépése során az elemzés szempontjából szintén megkerülhetetlen
testsúlyt, testmagasságot és ideális testsúlyt vettem figyelembe. Három személy irreális
testsúlyt adott meg (0, 13 és 513 kg). Tizennégy személy irreális magasságot adott meg
(130 cm-nél kisebb vagy 220 cm-nél nagyobbat). Huszonegy személy nem reális ideális
súlyt jelölt meg (30 kg alatti, illetve 120 kg feletti ideális testsúlyt). Ezekben az
esetekben nem a teljes személyt, hanem kizárólag az irreális adatokat töröltem. Ezt
követően létrehoztam a BMI-változót (testtömegindex=kg/m2), melynek alapján
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további két személyt töröltem az adatbázisból, mivel testtömegindexük irreális volt
(81.63 és 71.68), és a BMI is nagyon lényeges része volt az elemzésnek. A 75 személy
törlése az 5041 fős adatbázisra vonatkoztatva 1,48%-os veszteséget jelent.
A kieső személyek törlése után 4966 személy maradt meg, az ő adataikkal végeztem el
a statisztikai elemzéseket. Az elemzésekben a súlyozott adatokkal dolgoztam.
Tehát a mintát 4966 fő, 2534 fiú (51,03%) és 2432 (48,97%) lány alkotta.
Átlagéletkoruk 16,41 év (min=15, max=23; SD=0,866). 2457 fő (49,47%)
gimnáziumban, 2509 fő (50,53%) pedig szakközépiskolában tanul. A megkérdezett
személyek közül 1112 fő (22,40%) a fővárosban, 1823 fő (36,70%) megyeszékhelyen,
2031 fő (40,90%) pedig kisvárosban tanul. A tanulók szüleinek legmagasabb iskolai
végzettségére mind az apa (nevelőapa), mind az anya (nevelőanya) tekintetében
rákérdeztünk. Az apa legmagasabb iskolai végzettsége 315 fő (6,33%) esetében nyolc
általános vagy kevesebb, 1800 személynél (36,24%) szakmunkásképző, 1222 serdülő
(24,61%) esetében befejezett középiskola, 219 személynél (4,42%) bejezetlen, 1071 fő
(21,57%) esetében pedig befejezett főiskola vagy egyetem. 339 fő (6,83%) nem
válaszolt a kérdésre.

Az anya (nevelőanya) legmagasabb iskolai végzettsége a

következőképpen alakult a mintában: nyolc általánost vagy kevesebbet 438 fő (8,82%)
esetében végzett az anya. Szakmunkásképzőről 1091személy (21,96%), befejezett
középiskolai tanulmányokról 1596 fő (32,15%), befejezetlen főiskoláról vagy
egyetemről 284 személy (5,72%), befejezett főiskoláról vagy egyetemről 1339 serdőlő
(26,96%) számolt be az anyja tekintetében. 218 fő (4,39%) nem válaszolt a kérdésre.
2.1.2.2. Eszközök
A Magyarországon alkalmazott ESPAD kérdőív egyrészt tartalmazta az eredeti,
központi, angol nyelvű kérdőív összes kérdését, másrészt további 57 kérdéssel is
kiegészült, melyek elsősorban a viselkedési addikciókra vonatkoztak. A kérdőív végső
változata 294 tételből állt, amely enyhén az ESPAD országok átlaga feletti érték.
A jelen elemzésben a felvett kérdőívek közül az evészavar szűrésére szolgáló SCOFF
kérdőívet (Morgan, Reid és Lacey, 1999) használtam fel.
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SCOFF kérdőív
A SCOFF kérdőív az evészavarok szűrésére létrehozott rövid, könnyen felvehető
mérőeszköz. A szerzők anorexiás és bulimiás nőbetegek, valamint szakértők
segítségével, fókuszcsoport módszerrel öt kérdést fogalmaztak meg, amelyek az
anorexia nervosa és a bulimia nervosa központi tüneteire vonatkoznak. A „SCOFF”
rövidítés az eredeti, angol nyelvű kérdések tartalmából adódott
•

S - Meghánytatod magad, mert kellemetlenül tele vagy?

•

C - Aggódsz amiatt, hogy elvesztetted a kontrollt afölött, hogy mennyit eszel?

•

O - Fogytál-e 5 kg-nál többet az elmúlt három hónapban?

•

F - Kövérnek érzed magad, amikor mások azt mondják, hogy túl sovány vagy?;

•

F - Elmondhatod-e magadról, hogy az étel uralja az életed?

Az 5 kérdés mindegyikére „igen” vagy „nem” válasz adható, minden „igen” válasz 1
pontot ér. Kettő vagy több pont az evészavar gyanúját veti fel. A SCOFF nem
diagnosztikus célú, hanem szűrőeszköz.
A kérdőívet több nyelvre lefordították, és validitásvizsgálatát elvégezték francia (Garcia
és mtsai, 2011; Garcia és mtsai, 2010), német (Berger és mtsai, 2011), olasz
(Pannocchia, Fiorino, Giannini és Vanderlinden, 2011), spanyol (Rueda és mtsai, 2005)
és finn (Lahteenmaki és mtsai, 2009) nyelvi környezetben is. Az eredmények minden
esetben alátámasztották a SCOFF megbízhatóságát és érvényességét. A kérdőív az
anorexiás és bulimiás esetek mellett az ún. EDNOS (másképp nem meghatározott
evészavar) eseteket is jelzi (Luck és mtsai., 2002; Garcia-Campayo és mtsai., 2005).

2.1.2.3. Statisztikai elemzés

Az MPLUS 6.0 statisztikai szoftver (Muthén és Muthén, 1998-2011) segítségével
végeztem el a SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) öt tételével az
egyfaktoros megerősítő faktorelemzést(CFA). Mivel az indikátorváltozók kategoriálisak
voltak, a megerősítő faktorelemzés során a weighted least squares means and variance
adjusted estimation (WLSMV) becslési módszert alkalmaztam.
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2.1.3. Eredmények
Az illeszkedési mutatók elfogadható illeszkedést jeleztek (χ2= 77.8 df=5 P<.0001;
CFI=0.959; TLI=0.918; RMSEA=0.054 [0.044-0.065] Cfit>0.90 pclose=0.241). A
faktortöltések mérsékeltek voltak, a 0,38 és 0,74 közötti tartományba estek (6. táblázat).
A reliabilitás alacsony, még az éppen elfogadható tartományba esik (Cronbach-α=0,51).

6. táblázat
A SCOFF kérdőív tételei és a tételekhez tartozó faktortöltések
A SCOFF kérdőív tételei

Faktortöltések

1. Aggódsz amiatt, hogy elvesztetted a kontrollt afölött, hogy

.74

mennyit eszel?
2. Fogytál-e 5 kg-nál többet az elmúlt három hónapban?

.38

3. Kövérnek érzed magad, amikor mások azt mondják, hogy túl

.71

sovány vagy?
4. Elmondhatod-e magadról, hogy az étel uralja az életed?

.61

5. Meghánytatod magad, mert kellemetlenül tele vagy?

.70

2.1.4. Diszkusszió
Az elemzés során a kérdőív faktorstruktúrája megerősítésre került. A viszonylag
alacsony reliabilitás-érték hátterében a kérdőív második tételének gyengesége állhat.
2.2. vizsgálat - Az evészavarok, ezeken belül az anorexia nervosa és a bulimia
nervosa prevalenciájának kiszámítása
2.2.1. Célkitűzés
Jelen vizsgálat keretében szerettem volna felmérni az evészavarok, ezeken belül pedig
az anorexia nervosa és a bulimia nervosa előfordulását serdülők hazai reprezentatív
mintáján, mivel tudomásom szerint ilyen jellegű vizsgálat még nem történt.
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2.2.2. Módszer

2.2.2.1. Minta

A minta megegyezik a 2.1.2.1. fejezetben bemutatott mintával.

2.2.2.2. Eszközök
A vizsgálat során egyrészt a 2.1. fejezetben bemutatott SCOFF kérdőívet használtam.
Továbbá a személyek testtömegindexének (BMI, Body Mass Index) kiszámolása
érdekében figyelembe vettem a testsúlyra és a testmagasságra vonatkozó kérdéseket,
melyek az alábbiak voltak:
•

„Mennyi a testsúlyod? (Amennyiben nem tudod pontosan, írj becsült értéket.)”

•

„Milyen magas vagy? (Amennyiben nem tudod pontosan, írj becsült értéket.)”

(A testtömegindex egy statisztikai mérőszám, mely az egyén testmagasságát és
testtömegét veti össze. Kiszámítása során a kilogrammban megadott testtömeget osztják
a méterben mért testmagasság négyzetével. Az egészséges, illetve az ettől eltérő testsúly
kiszámolására használatos.)

2.2.2.3. Statisztikai elemzés
Az evészavarok előfordulásának felmérését a SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey,
1999) felhasználásával végeztem el, mely a szakirodalmi adatok szerint megbízhatóan
jelzi az evészavar gyanúját azoknál a személyeknél, akik kettő vagy több igen választ
adnak a kérdőíven. A szerzők ajánlásának megfelelően a kettő vagy több igen választ
adó személyeket soroltam az evészavar-gyanús kategóriába. Az elemzéshez az SPSS
20.0 statisztikai programcsomagot használtam (IBM Corp. Released, 2011)

Egyrészt annak érdekében, hogy világosan lássam az anorexia nervosa és a bulimia
nervosa előfordulási arányait a vizsgált mintában, illetve azért, hogy a kapott
eredmények a hazai és nemzetközi kutatási adatokkal jobban összehasonlíthatóak
legyenek, fontosnak tartottam kiszámítani azt, hogy a SCOFF kérdőívvel kimutatott
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evészavarokon belül az AN és a BN milyen arányban fordul elő a vizsgált
populációban. A prevalenciák kiszámításakor Túry és mtsai. (2013) korábban már
ismertetett kritériumrendszerét vettem figyelembe, mellyel reprezentatív felnőtt mintán
vizsgálták a két zavar előfordulási arányait. Az AN és BN előfordulását a SCOFF
kérdőívvel mérték fel. Az AN-gyanú kritériumai a vizsgálatuk során a következők
voltak: 1. A BMI értéke nőknél kevesebb, mint 18,5%, férfiaknál kevesebb, mint 20. 2.
A személy az alultápláltság ellenére megfelelő testsúlyúnak vagy túlsúlyosnak érzi
magát. 3. A SCOFF kérdőív pontszáma minimum 2 pont. A BN-gyanú kritériumai az
alábbiak voltak: 1. A SCOFF-összpontszám minimum 2 pont. 2. Az alábbi két kérdésre
„igen”-nel válaszolt a személy: „Szokott-e hányni, amikor úgy érzi, hogy kellemetlenül
tele van a gyomra?”, „Szokott-e aggódni amiatt, hogy elvesztette a kontrollt afölött,
hogy mennyit eszik?”. 3. Nincs alultápláltság.

Az anorexia nervosa súlyosságának megítélésekor a DSM-V (APA, 2013) ajánlása
alapján jártam el, mely szerint az anorexia nervosa súlyossági szintje gyermekek és
kamaszok esetében a WHO által megadott BMI-százalékokon alapszik.
A WHO által megadott, szórástartományokra vonatkozó kategóriák a következők
www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en:

Súlyos vékonyság: <-3SD
Vékonyság: <-2SD
Túlsúly: >+1SD
Elhízás: >+2SD

A szórástartományok nemre és korra lebontva szerepelnek a WHO által közzétett
táblázatokban:
www.who.int/growthref/bmifa_girls_5_19years_z.pdf?ua=1
www.who.int/growthref/bmifa_boys_5_19years_z.pdf?ua=1

A vizsgált mintához tartozó lányok esetében a kétszeres szórástartományba, a
vékonyság kategóriájába a 16,2 alatti BMI-vel rendelkező lányok tartoztak. A
háromszoros szórástartományba, tehát a súlyos vékonyság kategóriájába azok a lányok
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tartoztak, akiknek a BMI-je 14,6 alatt volt. Az ugyanilyen korú fiúk 16,7 alatti BMI-vel
a vékonyság (kétszeres szórástartomány), 15,3 alatti BMI-vel a súlyos vékonyság
(háromszoros szórástartomány) kategóriájába tartoztak. Az elemzés során a vékonyság
és a súlyos vékonyság között nem differenciáltam, lányok esetében a 16,2 alatti BMIvel, fiúk esetében a 16,7 alatti BMI-vel számoltam.

Az anorexia nervosa gyanúját két kritérium együttes megléte esetén lehetett
valószínűsíteni: 1. A BMI lányok esetében 16,2 alatti, fiúk esetében pedig 16,7 alatti
kellett, hogy legyen. 2. A másik kritérium a SCOFF kérdőívre adott 2 vagy több „igen”válasz volt.
A bulimia nervosa előfordulásának kiszámításához szintén két kritériumot használtam
Túry és mtsai. (2013) elveihez hasonlóan: 1. Nincs jelen alultápláltság, ami lányok
esetében 16,2 feletti, fiúk esetében pedig 16,7 feletti BMI-t jelent. 2. A személy a
SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) két meghatározott tételére „igen”-nel
válaszolt: Aggódsz amiatt, hogy elvesztetted a kontrollt afölött, hogy mennyit eszel?;
Meghánytatod magad, mert kellemetlenül tele vagy? Ez a két tétel a bulimia nervosa két
kulcstünetére, a kontrollvesztésre, valamint a hányásra mint nem megfelelő
kompenzátoros viselkedésre kérdez rá. Amennyiben erre a két tételre a személy „igen”nel válaszolt, teljesül az az általános kritérium is, hogy legalább két tételre „igen”
választ kell adni az evészavar-gyanú valószínűsítéséhez.
2.2.3. Eredmények
Az evészavar előfordulása
A SCOFF kérdőív alapján 4025 személy, a teljes minta 81,06%-a tünetmentes az
evészavar szempontjából (a továbbiakban „nem evészavaros”). 941 fő, a teljes minta
18,94%-a sorolható az evészavar-gyanús (a továbbiakban „evészavaros”) kategóriába.
Ezeken a számokon belül lényeges a nemi arány is. 1759 lány, a teljes minta 35,42%-a,
és 2266 fiú, a teljes minta 45,63%-a nem érintett az evészavarok szempontjából. 672
lány, a lányok mintájának 27,63%-a (a teljes minta 13,53%-a), és 269 fiú, a fiúk
mintájának 10,62%-a (a teljes minta 5,41%-a) viszont az evészavar-gyanús kategóriába
esik.
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Az anorexia nervosa előfordulása
Az anorexia nervosa gyanúja a lányok mintájának 0,38%-ánál (9 fő) jelent meg (a teljes
minta 0,18%-a). A fiúk mintájának 0,12%-ánál (3 fő) volt valószínűsíthető az anorexia
nervosa gyanúja (a teljes minta 0,06%-a).
A bulimia nervosa előfordulása
A lányok mintájában a bulimia prevalenciája 2,92% (71 fő) (a teljes minta 1,43%-a), a
fiúk mintájában pedig 1,18% (30 fő) (a teljes minta 0,60%-a).
Az elemzések összesített eredményei a 7. és 8. táblázatban láthatók.

7. táblázat
Az evészavarok, ezen belül az anorexia nervosa és a bulimia nervosa előfordulási
aránya a teljes reprezentatív serdülő mintában (N=4966) nemekre lebontva és
összesítve
Lányok

Fiúk

Összesen

Nem evészavaros

35,42% (N=1759) 45,63% (N=2266) 81,05% (N=4025)

Evészavaros

13,53% (N=672)

Anorexia nervosa 0,18% (N=9)
Bulimia nervosa

1,43% (N=71)

5,41% (N=269)

18,95% (N=941)

0,06% (N=3)

0,24% (N=12)

0,60% (N=30)

2,03% (N=101)

8. táblázat
Az evészavarok, ezen belül az anorexia nervosa és a bulimia nervosa prevalenciája a
lányok (N=2432), illetve a fiúk (N=2534) mintájában
Lányok (N=2432) Fiúk (N=2534)
Nem evészavaros

72% (N=1759)

89,42% (N=2266)

Evészavaros

27,63% (N=672)

10,62% (N=269)

Anorexia nervosa 0,38% (N=9)
Bulimia nervosa

2,92% (N=71)

0,12% (N=3)
1,18% (N=30)

A táblázatokban világosan látszik, hogy az evészavarok előfordulási aránya lényegesen
meghaladja az AN és a BN összegét. Ennek alapján úgy tűnik, hogy a SCOFF kérdőív
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az anorexián és bulimián túl más típusú evészavarok gyanúját is kimutatja. Ezt a
problémát a diszkusszióban részletesen tárgyalom.

2.2.4. Diszkusszió
A felmérés során a SCOFF kérdőívvel (Morgan, Reid és Lacey, 1999) kapott evészavararányok igen magasnak mondhatók a magyar és nemzetközi prevalencia-adatokhoz
viszonyítva, pusztán az anorexia nervosa és a bulimia nervosa előfordulását figyelembe
véve. Annak érdekében, hogy világosan lássam, hogy ezeken az adatokon belül
pontosan milyen mértékben fordul elő az anorexia nervosa és a bulimia nervosa, egy
további elemzést végeztem, melynek során kifejezetten csak ezen két zavar
előfordulását vizsgáltam a mintában a Túry és mtsai. (2013) által alkalmazott
kritériumokat alapul véve. Ez utóbbi elemzés, ahol kizárólag az AN és a BN
előfordulását mértem, a hazai és nemzetközi adatokkal harmonizáló prevalenciaértékeket ad a két zavar tekintetében. Ezek a számok azt mutatják, hogy a SCOFF
kérdőív az anorexia nervosa és a bulimia nervosa gyanújának valószínűsítésén túl
másfajta evészavar-gyanús eseteket is jelez esetünkben, hasonlóan más olyan
kutatásokhoz (Luck és mtsai., 2002; Garcia-Campayo és mtsai., 2005) ahol a kérdőív az
anorexiás és bulimiás esetek mellett szintén jelezte az ún. EDNOS (másképp nem
meghatározott evészavar) eseteket. Valószínűleg a DSM-IV-ben (APA, 1994) „Evési
zavar MNO”-val, a DSM-V-ben (APA, 2013) „Nem meghatározott táplálkozási vagy
étkezési zavarral”, „Egyéb meghatározott táplálkozási vagy étkezési zavarral”, illetve
„Falásroham zavarral” diagnosztizált személyek esetében is jelez a kérdőív. Annak
megállapítására, hogy milyen további evészavarokról van szó jelen esetben, kétlépcsős
vizsgálatra lett volna szükség: a kérdőíves felmérést követő egyéni interjúk segíthettek
volna a probléma tisztázásában.

2.3. vizsgálat - Az evészavaros csoport összehasonlítása a nem evészavaros
csoporttal a nem, a depressziós tünetek, az önértékelés, illetve a szülők iránti
kapcsolattal való elégedettség tekintetében

90

2.3.1. Célkitűzés
Vizsgálatom célja az evészavar pszichológiai korrelátumainak feltárása, illetve annak
elemzése volt, hogy evészavaros és nem evészavaros személyek mely pszichológiai
változók mentén térnek el egymástól.

2.3.2. Módszer

2.3.2.1. Minta

A minta megegyezett a 2.1.2.1. fejezetben bemutatott mintával.

2.3.2.2. Eszközök
A vizsgálat során az evészavart szűrtem a SCOFF kérdőívvel (ld. 2.1. fejezet), másrészt
a depressziót, az önértékelést, valamint a szülők iránti kapcsolattal való elégedettséget
vizsgáltam az alább bemutatásra kerülő eszközökkel:
A rövidített Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) kérdőív
A CES-D (Radloff, 1977) egy egydimenziós kérdőív, melyet nem a klinikai depresszió
diagnosztizálására terveztek, azonban a depressziós tünetek szintjét képes felmérni. A
rövidített kérdőív, melyet a kutatásban használtunk, hat tételből áll. A vizsgálati
személynek négyfokú skálán kell jeleznie, hogy az egyes állításokat mennyire tartja
igaznak saját magára nézve az elmúlt hétre vonatkozóan (1 = ritkán vagy soha, 2 =
néha, 3 = gyakran, 4 = nagyon gyakran vagy mindig). Az értékek 4 és 24 között
váltakoznak, és a magasabb érték a depresszió magasabb szintjét jelzi. A CES-D a
legkülönbözőbb populációkon készült kutatásokban, köztük magyar mintán is,
megfelelő validitást és magas megbízhatóságot mutatott (Demetrovics, 2007;
Lewinsohn, Hoberman és Rosenbaum, 1998).

Rosenberg-féle Önértékelés Skála
Az önértékelést a Rosenberg-féle Önértékelés Skála (Rosenberg Self-Esteem Scale,
RSES) (Rosenberg, 1965) magyar változatával mértem fel. A skála összesen tíz, öt
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pozitívan és öt negatívan megfogalmazott tételt tartalmaz, amelyeket négyfokú skálán
kell megválaszolni (1 = egyáltalán nem értek egyet, 2 = nem értek egyet, 3 = egyetértek,
4 = teljesen egyetértek). Az értékek 10 és 40 között váltakoznak, és a magasabb értékek
magasabb önértékelést jeleznek. A kérdőív magyar viszonylatban is kitűnő
pszichometriai mutatókkal rendelkezik, s az eredetivel megegyező struktúrát mutat
(Urbán, Szigeti, Kökönyei és Demetrovics, 2014).
Kérdések az édesanyához, illetve az édesapához fűződő kapcsolattal való elégedettségre
vonatkozóan
A kérdőívben szerepelt olyan kérdés, mely arra vonatkozott, hogy a vizsgálati személy
mennyire van általában megelégedve édesanyjához, illetve édesapjához fűződő
kapcsolatával. A kérdésre egy ötfokú skálán lehetett válaszolni (1 = nagyon elégedett
vagyok, 2 = elégedett vagyok, 3 = elégedett is, meg nem is, 4 = nem vagyok annyira
elégedett, 5 = egyáltalán nem vagyok elégedett). Egy hatodik lehetőség is volt, melyet
akkor kellett bejelölnie a személynek, ha nem volt olyan személy az életében, akire a
kérdés vonatkozott. Mivel a magasabb értékek az elégedetlenség magasabb szintjét
mutatták, ezért a további elemzésben nem az elégedettség, hanem az elégedetlenség
szintjét vettem figyelembe.

2.3.2.3. Statisztikai elemzés

A két csoportot az elemzés során összehasonlítottam a változók mentén. Az elemzéshez
az SPSS 20.0 statisztikai programcsomagot használtam (IBM Corp. Released, 2011). A
folytonos változók esetén kétmintás t-próbát végeztem és a Cohen d-t számoltam ki. A
nominális változó (nem) esetén χ2 -próbát és esélyhányadost (Odds ratio-t) számoltam.
Az elemzéseket a két csoport eltérő elemszámai, valamint a vizsgált változók nem
normális eloszlása miatt nem parametrikus próbával (Mann-Whitney U-próba) is
elvégeztem.

2.3.3. Eredmények

A két csoport között a különbségek minden vizsgált változó esetében ugyanolyan
mértékben szignifikánsak (p<0.001) mind a parametrikus, mind a nem parametrikus
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próbák esetén. A nem szerepe meghatározó: a lányoknak a fiúkkal szemben több, mint
háromszor nagyobb esélye van arra, hogy evészavarosok legyenek. Az evészavaros
személyek esetében nagyobb mértékű depresszió és alacsonyabb önértékelés van jelen,
mint a nem evészavaros csoportnál, valamint mind édesanyjuk, mind édesapjuk iránti
kapcsolatukkal összefüggésben nagyobb elégedetlenségről számolnak be. A kétmintás tpróba és a χ2 -próba eredményei a 9. táblázatban, a Mann-Whitney U-próba eredményei
a 10. táblázatban láthatók.

9. táblázat
Az evészavaros csoport összehasonlítása a nem evészavaros csoporttal. A kétmintás tpróba és a χ2 -próba eredményei:
Nem
evészavaros
csoport
(N=4025)

Nem
lányok, N (%)
Depresszió
(min: 6, max: 24;
átlag = 11.47, szórás
= 3.37)
átlag (szórás)
Önértékelés
(min: 10, max: 40;
átlag = 28.16, szórás
= 5.24)
átlag (szórás)
Elégedetlenség az
anyával való
kapcsolattal
(min: 1, max: 5;
átlag=1,75, szórás =
0,96)
átlag (szórás)
Elégedetlenség az
apával való
kapcsolattal
(min: 1, max: 5;
átlag=2,07, szórás
=1,18)
átlag (szórás)

Evészavaros
csoport
(N=941)

A két csoport
összehasonlítása

1759 (43,70)

672 (71,41)

χ2 próba/
tpróba
179,65

10,99 (3,10)

13,60 (3,67)

-17,44

<0.001

3,22 [2,703,84]
0,77

28,90 (5,02)

25,09 (5,25)

17,46

<0.001

0,74

1,70 (0,93)

1,96 (1,07)

-5,90

<0.001

0,26

2,00 (1,14)

2,36 (1,30)

-6,51

<0.001

0,29

pérték

Odds ratio
[CI 95%]/
Cohen d

<0.001
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10. táblázat
Az evészavaros csoport összehasonlítása a nem evészavaros csoporttal 2.
A nem-parametrikus eljárással nyert eredmények (Mann-Whitney U-próba)
Mann-Whitney p-érték
Depresszió

1058192,00

<0.001

Önértékelés

967865,50

<0.001

Elégedetlenség az anyával való kapcsolattal 1604155,00

<0.001

Elégedetlenség az apával való kapcsolattal

<0.001

1457700,50

2.3.4. Diszkusszió

Az eredmények teljes összhangban állnak a szakirodalmi adatokkal. Az evészavarokat
hagyományosan női betegségeknek tartják (Túry, 2015) - elemzésem is alátámasztja ezt
a tényt: lányok esetében háromszor nagyobb az esély az evészavar megjelenésére, mint
fiúknál.

Az alacsony önértékelést több kutatás is az evészavar korrelátumának (Mayhew és
Edelmann, 1989; Fisher és mtsai., 1991; Williams és mtsai., 1993; Joiner és Kashubeck,
1996; Vohs és mtsai., 1999), illetve prediktorának (Button és mtsai., 1996; Cervera és
mtsai.,

2003;

Gual

és

mtsai.,

2002)

tartja.

Az

ESPAD-mintán

végzett

csoportösszehasonlításokból is világosan látszik a különbség e tekintetben: az
evészavaros csoport esetében szignifikánsan alacsonyabb az önértékelés.

A depresszió és az evészavarok együttjárását vizsgáló kutatások alapján általában
elmondható, hogy az evészavaros betegek átlagpontszámai magasabbak a depresszió
skálákon (Walsh és mtsai., 1985; Bushnell és mtsai., 1994; Pollice és mtsai., 1997). A
szakirodalmi adatokkal összhangban, a vizsgált ESPAD-mintán az evészavaros csoport
depresszió-értékei szignifikánsan magasabbak.
A

rendszerszemléletű

megközelítés

(Bruch,

1966;

Marcus,

Wiener,

1989;

Vandereycken, 1995) nézőpontját, mely a családon belüli kapcsolatok jelentőségét
hangsúlyozza az evészavarok esetében, alátámasztják az elemzések: az evészavaros
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személyek mindkét szülőjükkel kapcsolatban nagyobb mértékű elégedetlenségről
számoltak be, mint a nem evészavarosok. Eredményem összhangban áll azokkal a
kutatási eredményekkel, melyek során az evészavaros személyek negatívabb jelzőkkel
írják le szüleikkel való kapcsolatukat (Humphrey, 1986; Calam és mtsai., 1990; Canetti
és mtsai., 2008).
2.4. vizsgálat - Útelemzés az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal
kapcsolatban
2.4.1. Célkitűzés
Az evészavar lehetséges háttértényezőinek jobb megértése érdekében útelemzés
segítségével az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal kapcsolatos
elméleti modellt teszteltem.

2.4.2. Módszer

2.4.2.1. Minta

A minta megegyezik a 2.1.2.1. fejezetben bemutatott mintával.

2.4.2.2. Eszközök
Az elemzés során az evészavart vizsgáló SCOFF kérdőívvel, a depressziót vizsgáló
CES-D kérdőívvel (Radloff, 1977), az önértékelés felmérésére alkalmazott Rosenbergféle Önértékelés Skálával (Rosenberg, 1965), valamint a szülők iránti kapcsolattal való
elégedettségre vonatkozó kérdéssel nyert adatokkal dolgoztam. A kérdőíveket a 2.1.2.2
és a 2.3.2.2. fejezetekben mutatom be részletesen.

2.4.2.3. Statisztikai elemzés
Az útelemzés során az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal kapcsolatos
elméleti modellt teszteltem az MPLUS 6.0 statisztikai szoftverrel (Muthén és Muthén,
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1998-2011), WLSMV becslési eljárással. Az esélyhányadost MLR becslési eljárással
számoltam ki. A teljesen szaturált modell kimeneti változója az evészavar volt. A két
magyarázó változó a nem és anya iránti kapcsolattal való elégedetlenség volt. A két
közvetítő (mediáló) változóként pedig a depresszió és az önértékelésszerepelt.
Mindegyik változót megfigyelt változóként léptettem beaz elemzésbe.

2.4.3. Eredmények

Az anya iránti kapcsolattal való elégedetlenség kizárólag indirekt úton befolyásolja az
evészavar meglétének valószínűségét. A direkt kapcsolat a két változó között nem
szignifikáns. Indirekt kapcsolat viszont két irányban is van. Egyrészt minél nagyobb az
elégedetlenség az anya iránti kapcsolattal, annál nagyobb az esélye annak, hogy
depresszió is jelen van, és ez növeli a valószínűségét az evészavar megjelenésének (az
indirekt út mértéke 0,065, p<0,001). Másrészt a kapcsolat az anyával az önértékelésen
keresztül is kifejti a hatását. Minél nagyobb az elégedetlenség az anya iránti
kapcsolattal, annál alacsonyabb önértékelés mutatható ki. Az önértékelés pedig fordított
kapcsolatban áll az evészavar valószínűségével: minél alacsonyabb az önértékelés,
annál valószínűbb, hogy detektálható az evészavar. Az önértékelésen keresztül ható
indirekt út mértéke 0,052, p<0,001.

A nem és az evészavar között viszont egyaránt létezik a közvetlen és a közvetett út is. A
közvetlen út hatása az erősebb. Indirekt úton, mind a depresszión, mind az
önértékelésen keresztül befolyásolja az evészavarral való összefüggést a nem. A direkt
út esetében arról van szó, hogy lányoknál nagyobb az esélye az evészavar
megjelenésének, mint fiúknál. Az indirekt út pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a
lányoknál nagyobb eséllyel megjelenő depresszió növeli az esélyét az evészavar
megjelenésének.

A

depresszión

keresztül

ható

indirekt

út

mértéke

0,053,

p<0,001.Továbbá lányok esetében a nagyobb eséllyel detektálható alacsonyabb
önértékelés növeli a valószínűségét az evészavar jelenlétének. Az önértékelésen
keresztül ható közvetett út mértéke 0,052, p<0,001.
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Az elemzés a depresszió és az önértékelés között ellenkező irányú kapcsolatot mutatott
ki: a nagyobb önértékelés kisebb eséllyel jár együtt depresszióval, és fordítva. Az
útelemzés eredményei a 3. ábrán láthatók.

3. ábra
Az útelemzés eredményei az evészavar kialakulásának esélyét növelő változókkal
kapcsolatban

Az esélyhányadosok (11. táblázat) alapján látható, hogy a nem – ha a személy lány –
növeli legnagyobb mértékben annak az esélyét, hogy az illető személy esetében
evészavart detektáljunk. A nem szerepét követi sorrendben a depressziós tünetek
megléte, majd az anya iránti kapcsolattal való elégedetlenség, végül pedig az
önértékelés.

A WLSMV és az MLR becslési eljárások lényegében ugyanolyan hatásmértéket
mutattak az egyes utaknál.
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11. táblázat
Az egyes változók esélyhányadosainak (Odds ratio) értékei az evészavarral
összefüggésben
Változók

Esélyhányados (Odds ratio)

Nem

2,20

Depresszió

1,16

Önértékelés

0,93

Elégedetlenség az anyával való kapcsolattal

1,00

2.4.4. Diszkusszió

Az útelemzés a nemmel összefüggésben arra mutat rá, hogy a nem a közvetett út mellett
közvetlen úton is hatással van az evészavar kialakulásának esélyére, ráadásul utóbbi
esetben erősebb a hatás. A közvetett út jelzi, hogy lányoknál egyrészt nagyobb eséllyel
jelenik meg depresszió, illetve nagyobb az esélye az alacsonyabb önértékelésnek.
Mindkét tényező növeli az evészavar kialakulásának esélyét. Tehát a lányok több
szempontból is sérülékenyebbek, veszélyeztetettebbek az evészavar tekintetében.

A depresszióval kapcsolatban az útelemzés alapján arra következtethetünk, hogy a
depresszió jelenléte vezethet az evészavar kialakulásához.
Az útelemzés az anya iránti kapcsolattal való elégedettséget egy döntő tényezőnek
mutatja be: ez a változó indirekt úton befolyásolja az evészavar kialakulásának
valószínűségét. Egyrészt a kapcsolattal való elégedetlenség növeli a depresszió, illetve
az alacsony önértékelés esélyének kialakulását (a kettő pedig egymással is összefügg),
melyek az evészavar megjelenését valószínűsítik.
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3. kutatás
Az elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség és az evészavar
előfordulása, valamint összefüggéseik vizsgálata speciális testedző
mintán

3.1.

vizsgálat

-

Az

evészavar,

valamint

az

elsődleges

és

másodlagos

testedzésfüggőség elterjedésének felmérése, továbbá az egyes zavarok megoszlása
speciális testedző mintában
3.1.1. Célkitűzés
Vizsgálatomban célom volt felmérni a testedzésfüggőség és az evészavarok
elterjedtségét, egymáshoz viszonyított megoszlását egy több ezer fős, speciális testedző
mintán. A testedzésfüggőség – a többi viselkedési addikcióhoz hasonlóan – alacsony
prevalenciájú jelenség, így annak érdekében, hogy nagyobb problémás populációt
érjünk el, egy speciális, testedző mintán végzett kutatás volt indokolt.
3.1.2. Módszer

3.1.2.1. Minta

3.1.2.1.1. Mintavételi eljárás
Mivel rendszeres, de nem hivatásosan sportoló testedzőket kívántunk vizsgálni, így a
vizsgálatunkhoz két célpopulációt választottunk. Az elsődleges célpopulációt a
budapesti edzőtermekbe járó felnőttek (18 évesnél idősebb) alkották. A heti-kétheti
testedzésre vonatkozó bekerülési kritérium azonban nem kizárólagosan edzőtermi
sporttevékenységet jelentett, hanem bármilyen sportot. Ezt a mintát kiegészítettük
triatlonisták mintájával. A mintavételi eljárást Demetrovics (2013) alapján mutatom be.
Az adatfelvétel első lépésében azonosítottuk a budapesti edzőtermeket, s ezek főbb
jellemzőit (cím, nyitva tartás, esetleges specifikumok). A főváros 22 kerületében
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összesen 242 ilyen termet találtunk, amelyekből 17 termet választottunk ki. A
kiválasztás oly módon történt, hogy a fővárost egyrészt területileg jól reprezentálják a
vizsgálatba bevont termek, másrészt egyaránt képviselve legyenek az eltérő
karakterisztikumokkal rendelkező edzőtermek. Az adatfelvételi alkalmak is úgy lettek
megtervezve, hogy valamennyi idősávban jelen legyünk valamennyi edzőteremben.
2010. március 14. és május 15. között összesen 143 adatfelvételi alkalomra került sor az
edzőtermekben, amit további négy adatfelvételi alkalommal egészítettük ki, ahol a
triatlonistákat kerestük meg az edzéseiket megelőzően.
Az adatfelvétel személyes megkeresésen alapult, de online módon történt. A fent
ismertetett szempontok mentén, valamennyi helyszínen meghatároztuk az adatfelvételi
idősávokat, s ezekben az időszakokban két vagy három fő, az adatfelvételt végző fiatal
volt jelen, akik valamennyi az edzőteremből távozó vendéget megszólítottak, néhány
mondatban ismertették a kutatást, s beleegyezésüket kérték ahhoz, hogy e-mailen
megkereshessük a személyt az online kérdőív kitöltése érdekében. Amennyiben a
személy vállalta ezt, megadta az e-mail címét és aláírta a beleegyező nyilatkozatot. A
kapcsolatfelvétel ilyen módon csak néhány percet vett igénybe. Ezt követően
valamennyi esetben 24 órán belül kiküldtük az online kérdőív kitöltésére felkérő emailt. A 24 órás határra minden esetben ügyeltünk annak érdekében, hogy még minél
élőbb legyen a kapcsolat a személyes felkérés és az e-mailen történt megkeresés között.
Az e-mail a felkérés mellett tartalmazott egy egyéni jelszót, amellyel a személy be
tudott lépni az online felületre. Amennyiben a személy egy héten belül nem töltötte ki a
kérdőívet, kapott egy figyelmeztető e-mailt, amelyben újra kértük a kérdőív kitöltésére.
Egyúttal jeleztük, hogy még egy alkalommal tervezzük majd figyelmeztetni, de
amennyiben úgy döntött, hogy mégsem kíván részt venni a kutatásban, akkor ezt
jelezze, s nem írunk neki többet. Ha nem kaptunk levelet, akkor újabb hét elteltével egy
második figyelmeztető e-mailt küldtünk, majd többet nem kerestük. Hasonlóképp
jártunk el a hiányosan kitöltött kérdőívek esetében is, azaz az esetleges hiányokkal
kapcsolatosan két felszólítást küldtünk.
Valamennyi adatfelvételi alkalomról részletes riportlapot töltöttek ki az adatfelvevők (3.
melléklet). Ezek alapján összesen 8219 személyt szólítottunk meg. Közülük 1557 fővel
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nem tudtunk kapcsolatba kerülni, azaz lényegében nem állt meg, amikor megszólította
őt a kérdező. További 1808 fő visszautasította a vizsgálatban való részvételt, azaz nem
adta meg az e-mail címét, s nem írt alá beleegyező nyilatkozatot. További 265 fő pedig
életkora (18 évesnél fiatalabb) vagy a sportolás gyakorisága (kéthetinél ritkább) miatt
kívül esett a célpopuláción. Ily módon összesen 4589 fő írta alá a beleegyező
nyilatkozatot, s adta meg az e-mail címét. Összesen 349 esetben azonban az e-mail cím
nem volt jó, 1417 fő esetében pedig a személy nem lépett be az online kérdezői
felületre, s nem töltötte ki a kérdőívet. Ily módon összesen 2823 fő töltötte ki a
kérdőívet.
3.1.2.1.2. A minta jellemzői – leíró statisztikák
A teljes testedző minta tehát 2823 főből állt. Az elemzésbe ebből összesen 2655
személy adatait tudtam bevonni, mivel ennyien töltötték ki a vizsgálat szempontjából
kulcsfontosságú SCOFF és EDS kérdőíveket.
A mintát 1146 férfi (43,16%) és 1509 nő (56,84%) alkotta. Átlagéletkoruk 31,50 év
volt (SD=8,47, minimum=18 év, maximum= 61 év). Családi állapotukat tekintve 899 fő
(33,86%) volt nőtlen/hajadon/egyedülálló, 1064 fő (40,08%) élt kapcsolatban, de nem
volt házas. A válaszolók közül 552 személy (20,79%) házasságban élt, 123-an (4,63%)
elváltak, 10-en (0,38%) özvegyek voltak. 7 személy (0,26%) nem válaszolt a családi
állapotra vonatkozó kérdésre. A lakóhelyet tekintve 2255-en (84,93%) élt a fővárosban,
80 fő (3,01%) megyeszékhelyen. 229 személy (8,63%) egyéb várost, 85 fő (3,20%)
pedig falut/községet jelölt meg lakóhelyeként. 6 személy (0,23%) nem jelölt meg
lakóhelyet. A mintát alkotó személyek közül 58-an (2,18%) végeztek általános iskolát,
52-en (1,96%) szakmunkásképzőt. 881 személy (33,18%) rendelkezett érettségivel,
1662 fő (62,60%) pedig főiskolai vagy egyetemi diplomával. 2 személy (0,08%) nem
válaszolt az iskolai végzettségre vonatkozó kérdésre. A foglalkoztatottságot tekintve
1966 fő (74,05%) teljes állásban, 95 fő (3,58%) félállásban, 152 személy (5,73%)
részmunkaidőben dolgozik. 439 főnek (16,53%) jelenleg nincs munkája, 3 személy
(0,11%) pedig nem válaszolt a kérdésre. Gazdasági helyzetét 18 fő (0,68%) magasan a
legjobbnak tartotta, 433 személy (16,31%) sokkal jobbnak, 1076 fő (40,53%) valamivel
jobbnak az átlagnál. 1031 személy (38,83%) átlagosnak, 83 fő (3,12%) az átlagnál
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valamivel, 7 fő (0,26%) pedig az átlagnál sokkal rosszabbnak tartotta gazdasági
körülményeit. 3 személy (0,11%) úgy ítélte meg, hogy a legrosszabb körülmények
között él. 4 fő (0,15%) nem válaszolt erre a kérdésre.
3.1.2.2. Eszközök
A kérdőív számos kérdést tartalmazott többek között a sportolás jellegére,
személyiségjellemzőkre, szerhasználatra vonatkozóan, azonban a jelen disszertáció
keretei között kizárólag azokat a kérdéseket, skálákat mutatom be, melyek kutatási
célkitűzéseim szempontjából relevánsak voltak, és melyekkel a statisztikai elemzéseket
elvégeztem.
Testedzés Függőség Skála
A Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS) (Hausenblas és
Symons Downs, 2002; Symons Downs és mtsai, 2004; Demetrovics és Kurimay, 2008)
a testedzésfüggőség mérésére szolgáló eszköz, mely képes különbséget tenni a
testedzésfüggő, a tünetekkel rendelkező, de nem függő, valamint tünetmentes sportolók
között. A skálát részletesen az 1. kutatás keretében mutattam be.
SCOFF kérdőív
A SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999) az evészavar szűrésére létrehozott
kérdőív. A kérdőív öt kérdésből áll, melyekre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehet
válaszolni. Minden igen válasz 1 pontot ér. Két vagy több igen válasz evészavar
gyanúját valószínűsíti. A kérdőívet részletesen a 2.1. fejezetben mutattam be.
3.1.2.3. Statisztikai elemzés
Első lépésben négy csoportot hoztam létre a mintából:
1. Kontrollszemélyek: nem testedzésfüggő és nem evészavaros személyek.
2. Evészavarosok: evészavaros, de nem testedzésfüggő személyek.
3. Elsődleges testedzésfüggők: testedzésfüggő, de nem evészavaros személyek.
4. Másodlagos testedzésfüggők: testedzésfüggő és evészavaros személyek.
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A négy csoportba a személyeket két kérdőív segítségével soroltam be. Az egyik az
evészavar gyanúját vizsgáló SCOFF kérdőív volt (Morgan, Reid és Lacey, 1999), a
másik pedig a Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS)
(Hausenblas, Downs, 2002). A SCOFF kérdőívre adott kettő vagy több „igen”-válasz
volt a kritériuma az „evészavaros” csoportba történő besorolásnak. A maximum egy
„igen”-választ adó személyek a „nem evészavaros” kategóriába kerültek. A Testedzés
Függőség Kérdőív esetében a személyek besorolása egy pontozási útmutató alapján
történik, mely folyamatábrával rendelkező döntési szabályokat foglal magában
(Hausenblas, Downs, 2002). Ennek alapján a személyeket három kategóriába lehet
besorolni a testedzésfüggőséget meghatározó hét DSM-kritérium mindegyike alapján.
Azok a személyek kerülnek a testedzésfüggő csoportba, akik öt vagy több DSMkritériumot teljesítenek. A három vagy négy kritériumot elérő személyek a tünetekkel
rendelkező, de nem függő személyek. Míg végül azok, akik maximum két kritériumot
teljesítenek, tünetmentesnek mondhatók. Az elemzés során így az öt vagy több
kritériumot teljesítő személyeket a „testedzésfüggő”, a négy vagy kevesebb választ adó
személyeket a „nem testedzésfüggő” kategóriába soroltam. Az elemzésekhez az SPSS
20.0 statisztikai programocsomagot (IBM Corp. Released, 2011) használtam.

3.1.3. Eredmények
A vizsgált minta 81,17%-a (2155 fő) nem jellemezhető sem evészavarral, sem
testedzésfüggőséggel – őket tekinthetjük kontrollszemélynek a két zavar szempontjából.
A minta 14,46%-át alkotják a kizárólag evészavaros személyek (384 fő). A minta
2,67%-a (71 személy) kizárólag testedzésfüggő – ők az elsődleges testedzésfüggők. A
minta legkisebb csoportját alkotják a mind testedzésfüggőséggel, mind evészavarral
jellemezhető, másodlagos testedzésfüggő személyek: 1,69% (45 fő).
A nemi megoszlás is érdekes a teljes mintán belül: mind az evészavaros, mind a
másodlagos testedzésfüggő személyek között több, mint háromszoros a nők aránya a
férfiakéhoz képest. A kontroll- és az elsődleges testedzésfüggő személyek között a férfinő arányban nincs lényeges különbség. A 12. táblázatban a teljes mintára vetítve,
valamint nemekre lebontva is láthatóak az arányok.
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12. táblázat
A kontrollszemélyek, az elsődleges és másodlagos testedzésfüggő, valamint evészavaros
személyek megoszlása a teljes testedző mintában (N=2655) összesítve, valamint
nemekre lebontva
Kontroll

Evészavaros

Elsődleges

Másodlagos

testedzésfüggő

testedzésfüggő

81,17%

14.46%

2,67%

1,69%

(N=2155)

(N=384)

(N=71)

(N=45)

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

37,82%

43,35%

3,58%

10,89%

1,39%

1,28%

0,38%

1,32%

(N=34)

(N=10) (N=35)

(N=1004) (N=1151) (N=95) (N=289) (N=37)

Amennyiben a férfi és a női mintát külön vizsgáljuk, a következő számokat kapjuk: a
női mintában közel 20%-os az evészavar-gyanúval jellemezhető nők aránya. Az
elsődleges és másodlagos testedzésfüggők aránya körülbelül egyezik, valamivel több,
mint két százalék mindkét esetben. Férfiaknál lényegesen alacsonyabb az evészavargyanús személyek aránya, mindössze 8,29% a nők 19,15%-ához képest. Nagyobb
viszont az elsődleges és a másodlagos testedzésfüggők közötti különbség, az elsődleges
testedzésfüggők „javára”, ami érthető abból a szempontból, hogy az evészavar kisebb
arányban jelenik meg férfiaknál. Az 13. táblázatban a férfi (N=1146) és női (N=1509)
mintán belül mutatom be az arányokat.

13. táblázat
A

férfi

és

női

elsődleges

és

másodlagos

testedzésfüggő,

evészavaros

és

kontrollszemélyek megoszlása külön a férfi és külön a női mintában

Férfi

Kontroll

Evészavaros

Elsődleges

Másodlagos

(N=2155)

(N=384)

testedzésfüggő

testedzésfüggő

(N=71)

(N=45)

87,61% (N=1004)

8,29% (N=95)

3,23% (N=37)

0,87% (N=10)

76,28% (N=1151)

19,15% (N=289)

2,25% (N=34)

2,32% (N=35)

(N=1146)
Nő
(N=1509)
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3.1.4. Diszkusszió
A vizsgált testedző populációban a minta 4,36%-a érintett valamilyen formában a
testedzésfüggőség tekintetében: a személyek 2,67%-a elsődleges, 1,69%-uk pedig
másodlagos testedzésfüggő. Ez az arány lényegében egyezik a két, megfelelő
pszichometriai mutatókkal rendelkező kérdőívvel (Testedzésfüggőség Kérdőív,
Griffiths, Szabo és Terry, 2005); Testedzés Függőség Skála, Hausenblas és Symons
Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008) végzett vizsgálatok eredményeivel. A
jelen kutatás eredménye közel áll az első kutatásban bemutatott hazai reprezentatív
mintán, a testedzők körében végzett felmérés eredményéhez, melyben 3,2% volt a
függőség kockázata.
A nők aránya felülreprezentált az evészavaros és az evészavar által érintett másodlagos
testedzésfüggő csoportban. Ez az eredmény egyrészt összhangban áll azzal az általános
(Túry, 2015), illetve jelen disszertáció második kutatásában ismertetett eredménnyel,
mely szerint az evészavar inkább a nőkre jellemző kórkép. A magas evészavar-százalék
e minta esetében is hasonló okokra enged következtetni, mint az ESPAD minta esetén: a
SCOFF kérdőív valószínűsíthetően a jelen mintán is jelzi az anorexia nervosa és a
bulimia nervosa kategóriáján kívül eső evészavarokat. Az elsődleges testedzésfüggőség
tekintetében nem találunk lényegi különbséget a nők és a férfiak arányában.
A férfi és a női mintát külön vizsgálva feltűnő, és az előző eredményekkel összevág,
hogy a női mintában relatíve jelentősen nagyobb arányban fordul elő az evészavar és az
evészavarral együttjáró, másodlagos testedzésfüggőség, mint a férfiaknál. A férfi
mintában viszont relatíve nagyobb arányban jelenik meg az evészavarral nem járó
elsődleges testedzésfüggőség, mint a női mintában. Blaydon és Lindner (2002)
eredményei egybevágnak a saját kutatásom eredményeivel: az ő kutatásukban is
nagyobb arányban fordult elő nők esetében az evészavar és a másodlagos
testedzésfüggőség, viszont az elsődleges testedzésfüggők aránya férfiak között volt
magasabb.
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3.2. vizsgálat – A elsődleges és másodlagos testedzésfüggőség, valamint az
evészavarok kapcsolatának vizsgálata
3.2.1. Célkitűzés
Vizsgálatomban arra kerestem választ, hogy milyen a kétfajta - elsődleges és
másodlagos - testedzésfüggőség kapcsolata egymással és az evészavarokkal, illetve
milyen pszichológiai változók mentén különülnek el egymástól az egyes zavarok.
Reméltem, hogy kutatásom hozzájárul annak a problémának a tisztázásához is, hogy az
elsődleges testedzésfüggőség vajon önálló zavarnak tekinthető-e. A célkitűzésben
felvetett kérdéseket az elemzések nyelvére lefordítva azt vizsgáltam, hogy a
testedzésfüggőséget definiálhatjuk-e önálló jelenségként olyan értelemben, hogy az
elsődleges testedzésfüggő személyek szignifikánsan különböznek meghatározott
pszichológiai

változók

mentén

a

nem

testedzésfüggő

és

nem

evészavaros

kontrollszemélyektől, az evészavaros csoporttól, valamint a testedzésfüggő és
evészavaros személyektől (másodlagos testedzésfüggők).
3.2.2. Módszer

3.2.2.1. Minta

A minta megegyezik a 3.1.2.1. fejezetben bemutatott mintával.

3.2.2.2. Eszközök

A 3.1. fejezetben bemutatott vizsgálat során létrehozott négy csoportot az alábbi skálák
mentén mértem fel:

A WHO Általános Jól-lét Skála
Az általános közérzet, illetve jóllét mérésére a WHO Általános Jól-lét Skálájának
(Well-Being Index, WBI) (Bech, Gudex és Johansen, 1996) 5-tételes változatát
alkalmaztam. A WHO által 1982-ben kifejlesztett skála kezdeti változata 28 tételből
állt, amelyet Bech és munkatársai tíz, majd öt tételre rövidítettek. A kérdőív hazai
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adaptálását Susánszky és munkatársai végezték el (Susánszky, Konkoly-Thege, Stauder
és Kopp, 2006). A tételeket négyfokú skálán (0 = nem jellemző, 1 = alig jellemző, 2 =
jellemző, 3 = teljesen jellemző) kell megítélni. A mérőeszköz fordított tételt nem
tartalmaz, a nagyobb pontszámok jelentik a pozitívabb, kedvezőbb pszichológiai
állapotot. Mivel a skála 0–3-ig terjedt, az elérhető pontszámok 0 és 15 pont között
változhatnak. A magyar vizsgálat szerint az öttételes WHO Általános Jól-lét Skála belső
megbízhatósága rövidsége ellenére is kiváló (Cronbach-alfa=0,85). Az ötnapos köztes
intervallummal felvett teszt-reteszt megbízhatóság is elfogadható (r=0,65; p<0,001)
(Susánszky és mtsai, 2006).

Rövid Tünetlista
A pszichiátriai tüneteket a Derogatis-féle Tünetlista (SCL-90-R) (Derogatis, 1977;
Derogatis és Cleary, 1977; Unoka és mtsai, 2004) rövidített változatával mértem. A
Rövid Tünetlista (Brief Symptom Inventory, BSI) (Derogatis, 1975; Derogatis és
Spencer, 1982) kilenc tünetcsoportot mér, s három további globális skálával egészül ki.
A mért tünetek a szomatizáció (SOM), a kényszeresség (O-C), az interperszonális
érzékenység (I-S), a depresszió (DEP), a szorongás (ANX), az ellenségesség (HOS), a
fóbia (PHOB), a paranoiditás (PAR), és a pszichotikusság (PS) (Derogatis, 1975;
Derogatis és Spencer, 1982). A globális indikátorok itt is a Globális Súlyosság Index
(GSI), amely az 53 tétel átlagpontszáma, a Pozitív Tünet Distressz Index (PSDI), amely
a nullánál nagyobb értéket kapott tételek átlagpontszáma, illetve a Pozitív Tünet
Összpontszám (PST), amely a nullánál nagyobb értéket kapott tételek száma.

A statisztikai elemzés során az interperszonális érzékenység, a depresszió és a
szorongás-skálákkal dolgoztam, valamint a Globális Súlyossági Index-et számoltam ki.

A Barratt Impulzivitás Skála magyar változata
A Barratt Impulzivitás Skála első verziója (BIS) (Barratt, 1965) még 80 tételből állt,
amit a konstruktum validitás növelése és az egyéb pszichometriai jellemzők javítása
érdekében később 30-ra redukáltak (Patton, Stanford és Barratt, 1995). A harminc
tételes változat hat elsőrendű faktorból épül fel, amelyek három másodrendű faktorrá
rendeződnek. A másodrendű faktorok a Figyelmi impulzivitás (Attentional Impulsivity),
amely a Figyelem (Attention) és a Kognitív instabilitás (Cognitive Instability)
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dimenziókból áll össze, a Motoros impulzivitás (Motor Impulsivity), amely a Motoros
(Motor) és a Perszeveráció (Perseverance) dimenziókat foglalja magába, valamint a
Tervezés hiánya (Non-planning Impulsivity), amely az Önkontroll (Self-control) és a
Kognitív komplexitás (Cognitive complexity) faktorokat tartalmazza.

A

BIS-11

validálására

történt

kísérletek

során

azonban

többnyire

ezen

faktorszerkezettől eltérő faktorstruktúrákat kaptak (Fossati, Di Ceglie, Acquarini és
Barratt, 2001; Güleç és mtsai, 2008; von Diemen, Szobot, Kessler és Pechansky, 2007).
Varga és mtsai. (2015) elemzése, bár a másodrendű faktorok belső konzisztenciáját
megfelelőnek mutatta, valójában nem tudta reprodukálni az eredeti faktorstruktúrát, így
a megerősítő faktorelemzés nem mutatott megfelelő illeszkedést (χ2=6717 df=402
p<0,0001;

CFI=0,569;

TLI=0,534;

RMSEA=0,080

[0,078–0,082]

Cfit<0,001;

SRMR=0,108). Ennek nyomán Varga és mtsai. (2015) több lépcsőben explorációs,
majd

konfirmációs

elemzést

végeztek,

amely

egy

háromfaktoros

struktúrát

eredményezett (χ2=495 df=185 p<0,001; CFI=0,916; TLI=0,905; RMSEA=0,045
[0,040–0,050] Cfit=0,958; SRMR=0,051). A három faktor az Önkontroll (Self-control),
az Impulzív viselkedés (Impulsive Behavior), valamint a Nyugtalanság (Restlessness)
lett, amelyek az eredeti 30 tételből 21 tételt használnak. A kutatásban a skála ez utóbb,
magyar változata került felvételre.

Rosenberg-féle Önértékelés Skála
A Rosenberg-féle Önértékelés Skála (Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES) (Rosenberg,
1965) az önértékelés felmérésére szolgáló kérdőív. A skálát a 2.3.2.2. fejezetben
mutattam be részletesen.

Emberalakrajzok Tesztje
Az Emberalakrajzok Tesztje (Human Figure Drawings Test) (Fallon-Rozin, 1985)
kilenc női és kilenc férfialakot ábrázol fekete-fehér, sematikus rajzok formájában, két
sorban. A rajzok különböző tápláltsági állapotú embereket jelenítenek meg, balról
jobbra haladva az extrém soványtól az extrém kövérig. A vizsgálati személynek ki kell
választania az emberalakok közül a saját testének és a saját testideáljának megfelelő
képet; azt a férfi és női alakot, amelyet ideálisnak tart általában a férfiak, illetve nők
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számára; valamint azt az alakot, amely véleménye szerint a másik nem számára a
legvonzóbb (Túry és Szabó, 2000). A mérőeszköz teszt-reteszt reliabilitása megfelelő
(Thompson, 2000).
Az Emberalakrajzok Tesztjét hazánkban Szabó Pál használta elsőként: az 1990-es évek
elején egyetemisták és dolgozó felnőttek evészavar-epidemiológiai kutatásaiban
alkalmazta (Szabó, 1994). Az Emberalakrajzok Tesztje lehetőséget nyújt különböző
mutatók képzésére, amelyek kifejezik, hogy mekkora távolságot észlel a személy saját
alakja és a véleménye szerint ideális, illetve vonzó alak között. Az észlelt saját alak és
az önmaga számára ideálisnak tartott alak különbségét képezve következtethetünk az
én-énideál diszkrepancia mértékére, amely a testképpel való elégedetlenség szintjének a
szakirodalomban széles körben elfogadott mutatója (Thompson, 2000). Ha a két szám
különbsége nulla, az azt jelzi, hogy a személy a jelenlegi alakját ideálisnak tartja
önmaga számára, amely a testtel való elégedettségként értelmezhető. Ha a két szám
különbsége negatív, az azt jelzi, hogy a személy karcsúbbnak érzi magát, mint amilyen
a véleménye szerint ideális esetben lenne, tehát az arra irányuló vágyat tükrözi, hogy a
személy testesebb legyen. Végül, amennyiben a két alak különbségéből képzett mutató
pozitív előjelű, ez arra utal, hogy a személy testesebb annál, mint amit ideálisnak tartana
önmaga számára, így a karcsúság iránti vágyat tükrözi (Clark, Tiggeman, 2008). Minél
nagyobb ez szám, annál nagyobb távolságot lát az aktuális és a vágyott alakja között,
azaz annál nagyobb az én-énideál diszkrepancia. Czeglédi és mtsai (2009) kutatásában a
férfiak átlagosan 1,8 egységnyi (SD= 1,22), a nők pedig átlagosan 2,6 egységnyi (SD=
1,09) én-énideál diszkrepanciával jellemezhetőek. A nők szignifikánsan nagyobb
távolságot látnak az aktuális és a vágyott alakjuk között, mint a férfiak. Szabó (1994)
vizsgálatában a nők (mind az egyetemisták, mind pedig a dolgozó felnőttek) ugyancsak
szignifikánsan nagyobb én-énideál diszkrepanciát (a szerzőterminusában „alak
differenciát”) éltek át, mint a férfiak.

Kutatásomban a fent említett mutatók közül a testképpel való elégedetlenség mértékét
vizsgáltam.
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3.2.2.3. Statisztikai elemzés
A négy csoport létrehozását követően egyszempontos varianciaanalízist végeztem,
melynek során a négy csoportot a 3.2.2.2. fejezetben bemutatott eszközök alapján
meghatározott pszichológiai változók mentén hasonlítottam össze. Az elemzést az SPSS
20.0 statisztikai programcsomaggalal végeztem el (IBM Corp. Released, 2011). A
kapott értékeket z-értékekre váltottam át annak érdekében, hogy világosabban látható
legyen, hogy az egyes csoportok értékei hogyan viszonyulnak a vizsgált populáció
átlagához. Egyedül a testképet vizsgáló Emberalakrajzok Tesztjének értékét nem
alakítottam át z-értékre, mivel ennek esetében a z-érték nem informatív. Ez a teszt az
ideális és az észlelt testkép közötti különbséget jelzi, és minél nagyobb értéket ér a
személy a teszten, annál elégedetlenebb az észlelt alakjával, testképével (0-8-ig
jelölhető az elégedetlenség mértéke). A 0 itt így értelemszerűen a testképpel való teljes
elégedettséget jelzi, nem pedig az átlagot, mint a z-érték esetében.

3.2.3. Eredmények

A varianciaanalízis minden vizsgált pszichológiai változó esetében szignifikáns
különbséget (p<0.001) mutatott. Az elemzések eredményei a 14. táblázatban láthatók.
Az evészavaros személyek markánsan különböznek a kontrollszemélyektől: a kilenc
vizsgált pszichológiai változó közül mindegyik szignifikáns eltérést mutat a két csoport
között. Az általános jól-lét és az önértékelés mutatóján alacsonyabb, az interperszonális
érzékenység, a depresszió, a szorongás, a kényszeresség, a globális pszichiátriai tünetek,
az impulzivitás, valamint a testképpel való elégedetlenség skáláján pedig magasabb
értékeket mutat az evészavaros csoport.
Az elsődleges testedzésfüggő és a kontrollszemélyek között négy skála jelez
szignifikáns különbséget. A testedzésfüggőkre a depresszió, a szorongás és a globális
pszichiátriai tünetek magasabb szintje, valamint alacsonyabb szintű általános jól-lét
jellemző, mint a kontrollszemélyekre.
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A kontrollszemélyek és a másodlagos testedzésfüggő személyek között a különbség
mértéke szinte ugyanolyan markáns, mint a kontrollszemélyek és az evészavaros
csoport között. Mindössze egy változó nem mutat különbséget esetükben: egyedül az
általános jól-lét indikátora mentén nem különbözik egymástól a két csoport. Az összes
többi változó ugyanolyan irányú eltéréseket mutat, mint a kontrollszemélyek és az
evészavaros csoport összehasonlítása esetében.
Az evészavaros csoport az elsődleges testedzésfüggő csoporttól mindössze két változó
mentén

különbözik

szignifikáns

mértékben:

az

evészavarosok

önértékelése

alacsonyabb, a testképükkel való elégedetlenségük viszont nagyobb, mint az elsődleges
testedzésfüggőké.
Az evészavaros és a másodlagos testedzésfüggő csoport semmilyen vizsgált változó
mentén nem különbözik szignifikánsan egymástól.
Az elsődleges és másodlagos testedzésfüggők hat változó mentén különböznek
szignifikánsan. A másodlagos testedzésfüggők esetében magasabb a depresszió, a
szorongás és a kényszeresség és a globális pszichiátriai tünetek szintje, alacsonyabb az
önértékelésük, valamint nagyobb mértékű elégedetlenséget mutatnak testképükkel
kapcsolatban.
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14. táblázat
A kontrollszemélyek, az evészavaros, az elsődleges testedzésfüggő, valamint a
másodlagos testedzésfüggő csoportok egyszempontos varianciaanalízise meghatározott
pszichológiai változók mentén
Indikátorválto-

Kontrollszemélyek

Evészavaros

Elsődleges

Másodlagos

A négy csoport

zók

(N=2073-2115)

személyek

testedzésfüggők

testedzésfüggők

összehasonlítása

(N=375-380)

(N=67-69)

(N=44)
F-

p-

próba

érték

Általános jól-lét

0,54 (0,98)a

-0,26 (1,00)b

-0,13 (1,05)ab

-0,19 (1,26)ab

11,36

<0.001

Interperszonális

-0,11 (0,90)a

0,42 (1,19)b

0,18 (1,10)ab

0,89 (1,63)b

45,19

<0.001

-0,12 (0,91)a

0,44

0,34 (1,11)b

1,10 (1,60)c

57,81

<0.001

0,27 (1,16)b

1,10 (1,76)c

49,02

<0.001

0,08 (1,09)ab

0,98 (1,48)c

40,88

<0.001

0,33 (1,20)b

1,20 (1,81)c

65,36

<0.001

érzékenység
Depresszió

(1,13)bc
Szorongás

-0,11 (0,91)a

0,39
(1,10)bc

Kényszeresség

-0,09 (0,93)a

0,38
(1,13)bc

Pszichiátriai

-0,12 (0,89)a

0,46
(1,11)bc

tünetek globális
súlyossági
indexe
Impulzivitás

-0,05 (0,96)a

0,13 (1,04)b

0,43 (1,64)ab

0,52 (1,00)b

11,78

<0.001

Önértékelés

0,11 (0,96)a

-0,51 (1,00)b

0,06 (1,00)a

-0,86 (1,24)b

54,43

<0.001

Testképpel való

1,00 (0,87)a

1,97 (1,08)b

0,84 (0,79)a

1,84 (1,00)b

135,13

<0.001

elégedetlenség
(min.: 0, max.:
8, átlag: 1,16,
szórás: 0,97)

Megjegyzés: Az egy sorban levő különböző indexek (a, b, c) szignifikáns (p<0,05)
különbséget jeleznek az átlagok között. Az egy sorban levő azonos indexek azt jelzik,
hogy nincs szignifikáns különbség az átlagok között.

3.2.4. Diszkusszió

A variancaanalízis egyik nagyon markáns eredménye, hogy az evészavaros és a
másodlagos testedzésfüggő csoport semmilyen vizsgált változó mentén nem különbözik
egymástól

Bamber

és

mtsai.

(2000)

eredményeihez

hasonlóan,

viszont

a
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kontrollcsoporttól mind az evészavaros (az összes vizsgált változó mentén) mind a
másodlagos testedzésfüggő csoport (egy változó, az általános jól-lét, kivételével az
összesen) nagyon határozottan eltér. A különbségek mértéke az elvártnak megfelelő: az
általános jól-lét és az önértékelés mutatóján alacsonyabb, az interperszonális
érzékenység, a depresszió, a szorongás, a kényszeresség, a globális pszichiátriai tünetek,
az impulzivitás, valamint a testképpel való elégedetlenség skáláján pedig magasabb
értékeket mutat az evészavaros csoport, mint a kontroll. A másodlagos testedzésfüggő
csoport és a kontrollcsoport eredményei közti különbségek ugyanilyen irányúak, kivéve
az általános jól-lét mutatóját, mely nem jelez különbséget a két csoport között. Ezen
eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy az evészavar és az evészavar
által érintett másodlagos testedzésfüggőség a vizsgált változók mentén lényegében
ugyanolyan pszichológiai profilt mutat, és markánsan elkülönül az evészavarban (és
testedzésfüggőségben) nem érintett kontrollcsoporttól. Tehát az evészavar megléte
esetén jelen vannak pszichiátriai tünetek, nagyobb fokú az impulzivitás, valamint az
önértékelés és a testkép is érintett negatív irányban.
Az elsődleges testedzésfüggők eredményei is különböznek a kontrollszemélyekétől, bár
nem ilyen jelentős mértékben: összesen négy változó mentén mutatkozik eltérés. A
vizsgálatom eredményei ezen a ponton eltérnek Bamber és munkatársainak (2000) az
előző bekezdésben idézett vizsgálatától. Fontos látni, hogy a testedzésfüggők milyen
változók mentén különböznek a kontrolloktól: jellemzőbb rájuk a depresszió, a
szorongás és a globális pszichiátriai tünetek megléte, valamint általános jól-létük
alacsonyabb szintű. A másodlagos testedzésfüggőkkel és az evészavarosokkal
ellentétben viszont az impulzivitás, az önértékelés és a testkép területén nem érintettek a
kontrollokhoz képest.
Meglehetősen határozottan elkülönül egymástól az elsődleges és másodlagos
testedzésfüggők csoportja is. A másodlagos testedzésfüggők egyrészt több pszichiátriai
tünetet mérő skálán mutatnak magasabb értékeket, másrészt elkülönülnek az önértékelés
és a testkép szempontjából is az elsődleges testedzésfüggőktől: alacsonyabb az
önértékelésük, valamint elégedetlenebbek testképükkel kapcsolatban. Az elsődleges
testedzésfüggők és az evészavarosok két dimenzió mentén különböznek: az
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evészavarosok önértékelése alacsonyabb, a testképükkel való elégedetlenségük viszont
nagyobb, mint az elsődleges testedzésfüggőké.
Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy amennyiben jelen van evészavar (az
evészavaros, illetve a másodlagos testedzésfüggő csoportnál) az önértékelés és a testkép
is érintett negatív irányban amellett, hogy a személy általános pszichiátriai tünetektől is
szenved. Az elsődleges testedzésfüggőség esetében, összhangban Szabo (2010)
értelmezésével, viszont inkább úgy tűnik, hogy a szorongás, a hangulati problémák, a
jól-lét alacsonyabb szintje áll a hátterében, mintsem az önértékeléssel, a testképpel vagy
az impulzivitással kapcsolatos gondok. Azonban előbbi problémák mentén az
elsődleges testedzésfüggőség elkülönül a testedzésfüggőségben és evészavarban nem
érintett kontrolszemélyektől.
Mindezek alapján úgy ítélem meg, hogy az elsődleges testedzésfüggőség egy létező,
érvényes pszichológiai kategória, mely jellegzetes pszichológiai különbségeket mutat a
nem érintett „normál” populációhoz és az evészavarokkal – a jelen vizsgálatban –
azonos pszichológiai profilt mutató másodlagos testedzésfüggőséghez képest.
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DISZKUSSZIÓ
Disszertációmban három nagy empirikus kutatás keretében végeztem vizsgálatokat a
testedzésfüggőség és az evészavarok témakörében. A vizsgálatok egy része a két zavar
előfordulási mértékének felmérésére fókuszált, egyrészt országos reprezentatív
mintákon, másrészt speciális testedző mintán. A prevalencia-vizsgálatokra a felhasznált
mérőeszközök pszichometriai vizsgálatát, illetve az első kutatás esetében adaptálását
követően került sor. A második nagy témakörben az evészavarok pszichológiai
korrelátumainak vizsgálatát tűztem ki célul. Végül pedig elsődleges és másodlagos
testedzésfüggő, valamint evészavaros személyeket hasonlítottam össze több változó
mentén. A harmadik kutatás egyik fő kérdése az volt, hogy az elsődleges
testedzésfüggőség önálló zavarnak tekinthető-e.
Az első kutatás keretében elvégeztük két, nemzetközileg elismert testedzésfüggőséget
vizsgáló mérőeszköz, a Testedzés Függőség Skála (Exercise Dependence Scale, EDS)
(Hausenblas és Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008), valamint a
Testedzés Addikció Kérdőív (Exercise Addiction Inventory, EAI) (Griffiths, Szabo és
Terry, 2005; Terry, Szabo és Griffiths, 2004, Demetrovics és Kurimay, 2008)
validálását hazai reprezentatív mintán, az Országos Lakossági Adatfelvétel az
Addiktológiai Problémákról (OLAAP) kutatás keretében. A nemzetközi kutatások során
számos korszerű mérőeszközt alkalmaznak, azonban e két eszköz a legnépszerűbb,
melyek emellett megfelelő validitási és reliabilitási mutatókkal is rendelkeznek. Így
újabb, saját eszköz létrehozása helyett e két skála adaptálása volt indokolt. Az
elemzések során mindkét mérőeszköz eredeti faktorstruktúrája megerősítésre került,
valamint a várakozásoknak megfelelően alátámasztást nyert az is, hogy a két eszköz
egymással magas korrelációt mutat. Mindemellett, a ROC analízis alapján az EAI
eredeti cut-off értékének egy ponttal történő megemelése (13-ról 14-re) volt indokolt a
tüneteket mutató nem függő és tünetmentes populációk elkülönítése céljából. Az
eredmények alapján mindkét, teoretikus kiindulású skála (az EAI a Griffiths-féle
komponens modellre, az EDS pedig a DSM-IV pszichoaktívszer-dependencia
diagnózisra épül) esetében kimondhatjuk, hogy megfelelőségük annak is köszönhető,
hogy elméleti alapjaik valóban adekvátak.
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A két mérőeszköz adaptálása lehetővé tette, hogy képet nyerjünk ezen zavarok
elterjedtségéről. Mivel a testedzésfüggőség előfordulását még sem hazai, sem
nemzetközi szinten nem vizsgálták országos reprezentatív mintán, ezért indokolt és
időszerű volt a zavar felmérése ilyen jellegű populáción. Az Országos Lakossági
Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) kutatás keretén belül
lehetőségünk nyílt elsőként felmérni a testedzésfüggőség prevalenciáját reprezentatív
felnőtt mintán a két, immár validált kérdőívvel. Az EDS alapján a testedzők 38,1%-a (a
teljes minta 6,2%-a) jellemezhető nem függő, de tüneteket mutató testedzőként. Az EAI
szerint ugyanebbe a kategóriába a testedzők 61,0%-a (a teljes minta 10,1%-a) sorolható.
A függőség kockázatának kitett testedzők aránya 1,9% a rendszeres testedzést végzők
körében és 0,3% a normál populációban az EDS által mért eredmények szerint. Az EAI
alapján végzett becslések a függőség kockázatának kitett személyek enyhén magasabb
arányát mutatta; 3,2% a testedzők között és 0,5% a teljes mintában. Az EDS és az EAI
tehát különböző becsléseket adott a nem függő, de tüneteket mutató és a függőség
kockázatának kitett testedzők arányáról, ami az empirikusan megállapított EAI
határérték hiányának tudható be. Az EAI-val a határértékeinek módosítását követően
felmérve a testedzésfüggőség prevalenciáját, a következő értékeket kaptuk. Az
eredmények szerint a testedzők 44,8%-a, a teljes populáció 7,4%-a jellemezhető
tünetmentesként. A testedzők 52%-a, a teljes minta 8,6%-a tünetekkel rendelkező, de
nem függő testedző. A testedzők 3,2%-a, a teljes minta 0,5%-a pedig a függőség
kockázatának kitett kategóriába tartozik.

Az itt bemutatott, országos reprezentatív mintán nyert eredmények alátámasztják azt a
már korábbi tanulmányok által felvetett feltételezést, hogy a testedzésfüggőség nem
tartozik a gyakori zavarok körébe az átlagpopulációban (Sussman, Lisha és Griffiths,
2011). Mivel a korábbi felméréseket nagyon különböző mintákon végezték, és a
prevalenciaadatok erősen szórtak (Berczik és mtsai, 2012), ezek összehasonlítása jelen
eredményeinkkel akadályokba ütközik. Azonban azok a kutatások, amelyek a
jelenlegihez

leginkább

hasonló

mintán

végeztek

felmérést,

szintén

hasonló

eredményekre jutottak (Griffiths, Szabo és Terry, 2005; Hausenblas és Symons Downs,
2002). A vizsgálatunk során kapott prevalencia adatok hazai és nemzetközi
viszonylatban is egyedülállónak mondhatók.
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A második nagy kutatás keretében szintén országos reprezentatív mintán nyílt
lehetőségem felmérni fel az evészavarok előfordulásának mértékét. Első lépésben
elvégeztem a felmérés során használt SCOFF kérdőív (Morgan, Reid és Lacey, 1999)
faktorstruktúrájának ellenőrzését. A kérdőív eredeti faktorstruktúrája megerősítésre
került. Ezt követően mértem fel az evészavarok elterjedtségét az Európai iskolavizsgálat
a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól (ESPAD) kutatás során nyert
mintán. A vizsgálat célcsoportját az adatfelvétel évében 16. életévüket betöltő diákok
alkotják. A minta reprezentatív az iskolatípus, az évfolyam és a földrajzi régió
tekintetében is. Azért tartottam fontosnak serdülők reprezentatív mintáján felmérni az
evészavarok elterjedtségét, mivel egyrészt ilyen hazai adattal még nem rendelkezünk,
másrészt pedig ez a korosztály különösen veszélyeztetett az evészavarok szempontjából,
mivel az anorexia nervosa jellemzően 12-18 éves, a bulimia nervosa pedig 15-25 éves
korban kezdődik (Túry, 2015).
A SCOFF kérdőív, illetve a Túry és mtsai. (2013) által meghatározott változók alapján
kiszámítottam az összes evészavar, illetve ezen belül az anorexia nervosa és a bulimia
nervosa prevalenciáját. A populáció 81,06%-a (4025 személy) tünetmentesnek
bizonyult az evészavar szempontjából. 18,94% (941 fő) esetében pedig evészavar
valószínűsíthető. A nemi megoszlást tekintve lányoknál a teljes minta 13,53%-a (672
lány), fiúknál pedig 5,41% (269 fiú) esik az evészavar-gyanús kategóriába. A teljes
mintában az anorexia nervosa prevalenciája lányok esetében 0,18% (9 fő), fiúknál
0,06% (3 fő), a bulimia nervosa prevalenciája lányok esetében 1,43% (71 fő), a fiúknál
pedig 0,06% (30 fő). Az anorexia nervosa prevalenciája a lányok mintájában 0,38%, a
fiúk mintájában 0,12%. A bulimia nervosa előfordulása a lányok mintájában 2,92%, a
fiúk mintájában pedig 1,18%.
Adataink lényegében harmonizálnak a zavar előfordulását felmérő hazai és nemzetközi
vizsgálatok eredményeivel. Fontosnak tartom hozzátenni, hogy bár a téma kutatói egyre
inkább hangsúlyozzák, hogy az evészavarok már közel sem kizárólag a nők (jelen
esetben lányok) betegségei, az eredményeink mégis azt mutatják, hogy az evészavarok,
bár valóban megjelennek férfiak/fiúk között is, azonban nők körében az előfordulásuk
még ma is többszöröse a férfiak közt mértnél. A további elemzések lehetséges
magyarázatokkal szolgálnak erre a jelenségre.
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Az evészavarral foglalkozó szakirodalom számos olyan tényezőt tárt már fel, melyek
valamilyen módon – akár mint okok, akár mint korrelátumok – jelen vannak az
evészavaros személyeknél. A nem jelentősége, amint ezt a prevalencia-adatok
bemutatásánál fentebb is láthattuk, egyértelmű. Ezen túl dolgozatomban három olyan
változóra fókuszáltam, melyek a kutatások szerint összefüggést mutatnak az
evészavarral. Ezek a depresszió, az önértékelés, illetve a szülők iránti kapcsolattal való
elégedettség

voltak.

Az

evészavaros

és

a

nem

evészavaros

csoportokat

összehasonlítottam a nem, illetve a további három változó mentén. A különbségek a két
csoport között minden változó esetében szignifikánsak voltak (p<0.001). A lányoknak a
fiúkkal szemben több, mint háromszor nagyobb esélyük van az evészavarra. Az
evészavaros személyek esetében nagyobb mértékű depresszió és alacsonyabb
önértékelés van jelen, mint a nem evészavaros csoportnál, valamint előbbiek mind
édesanyjuk, mind édesapjuk iránti kapcsolatukkal összefüggésben nagyobb mértékű
elégedetlenségről számolnak be.
A kapott eredmények összhangban állnak azokkal a kutatási adatokkal, melyek azt
jelzik, hogy evészavarokhoz igen gyakran depresszió és önértékelési problémák is
társulnak. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy a családi kapcsolatok, illetve az
azokkal való szubjektív elégedettség mentén is eltérnek egymástól az evészavaros és
nem evészavaros személyek.
A vizsgált változókkal ezt követően útelemzést végeztem, melynek során az evészavar
kialakulásának esélyét növelő változókkal kapcsolatos elméleti modellt teszteltem. A
nem közvetlen és közvetlen úton is befolyásolja az evészavar meglétének
valószínűségét. A közvetlen út azt jelenti, hogy lányoknál szignifikánsan nagyobb esély
van az evészavar detektálására. Indirekt úton a nem a depresszión (lányoknál magasabb)
és az önértékelésen (lányoknál alacsonyabb) keresztül fejti ki hatását az evészavarra.
Másrészt az anya iránti kapcsolattal való elégedetlenség az, amely indirekt úton, az
önértékelésen és a depresszión keresztül befolyásolja az evészavar megjelenési
valószínűségét.
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Az útelemzés meglátásom szerint több fontos dologra hívja fel a figyelmet. Egyrészt a
női nem és az evészavar közötti közvetlen kapcsolat jelzésével a nők evészavarok iránti
sérülékenységére figyelmeztet. Másrészt arra mutat rá, hogy a lányok esetében
megfigyelhető alacsonyabb önértékelés és nagyobb mértékű depresszió közvetítő
változók lehetnek az evészavarhoz vezető úton. Harmadrészt pedig jelzi azt, hogy az
anya iránti kapcsolattal való elégedetlenség depresszió kialakulásához vezethet, mely
utóbbi így közvetítő változóvá válik az evészavar irányában. A depresszió relevanciája
az evészavar tekintetében így több szempontból is megerősítést nyert a kutatás során. A
kutatási eredmények alátámasztják azt az elképzelést, mely szerint az evészavarok
etiológiáját a többdimenziós, komplex elméletekkel érthetjük meg leginkább (Garner és
Garfinkel, 1980; Garner, 1993).

Bár országos reprezentatív mintán, az OLAAP kutatás keretében felmértük a
testedzésfüggőség előfordulását, mégis, mivel nagyobb problémás populáció elérése
volt a célom, és a testedzésfüggőség egy alacsony prevalenciájú jelenség, indokoltnak
tartottam további vizsgálatokat végezni egy speciális testedző populáción. Első lépésben
a korábbi vizsgálatok során alkalmazott kérdőívek közül a SCOFF kérdőív (Morgan,
Reid és Lacey, 1999) és a Testedzés Függőség Skála (EDS) (Hausenblas és Downs,
2002) segítségével felmértem az evészavaros, az elsődleges és a másodlagos
testedzésfüggők, valamint az egyik zavarban sem érintett kontrollszemélyek arányát a
teljes mintában. A négy csoport megoszlása a következő volt: evészavaros: 14,46%,
elsődleges testedzésfüggő: 2,67%, másodlagos testedzésfüggő: 1,69%. A minta 81,17%a nem volt érintett egyik zavar szempontjából sem. A nők aránya több, mint
háromszoros a férfiakéhoz képest az evészavaros, illetve a másodlagos testedzésfüggő
csoportban. A férfiak mintáján belül magasabb volt az elsődleges testedzésfüggőség
aránya, mint ugyanez a női mintán belül. tekintetében: a személyek 2,67%-a elsődleges,
1,69%-uk pedig másodlagos testedzésfüggő. Ezek az arányok lényegében megegyeznek
a két, megfelelő pszichometriai mutatókkal rendelkező kérdőívvel (Testedzésfüggőség
Kérdőív, Griffiths, Szabo és Terry, 2005); Testedzés Függőség Skála, Hausenblas és
Symons Downs, 2002, Demetrovics és Kurimay, 2008) végzett vizsgálatok
eredményeivel. A jelen kutatás eredménye közel áll az első kutatásban bemutatott hazai
reprezentatív mintán, a testedzők körében végzett felmérés eredményéhez, melyben
3,2% volt a függőség kockázata.
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A nők aránya, a serdülő mintán végzett kutatáshoz hasonlóan, felülreprezentált az
evészavaros és az evészavar által érintett másodlagos testedzésfüggő csoportban. Az
elsődleges testedzésfüggőség tekintetében nem találunk lényegi különbséget a nők és a
férfiak arányában. Ezek az eredmények összhangban állnak Blaydon és Lindner (2002)
kutatási eredményeivel: ők is azt találták, hogy nagyobb arányban fordult elő nők
esetében az evészavar és a másodlagos testedzésfüggőség, viszont az elsődleges
testedzésfüggők aránya férfiak között volt magasabb.
Kutatásom utolsó kérdésköre arra irányult, hogy milyen a kétfajta - elsődleges és
másodlagos - testedzésfüggőség kapcsolata egymással és az evészavarokkal, illetve
milyen pszichológiai változók mentén különülnek el egymástól az egyes zavarok.
Célom volt annak tisztázása is, hogy vajon az elsődleges testedzésfüggőség önálló
zavarnak tekinthető-e. A kérdések megválaszolása érdekében a korábban bemutatott
négy csoportot kilenc pszichológiai változó mentén varianciaanalízis segítségével
összehasonlítottam. A változók a következők voltak: általános jól-lét, interperszonális
érzékenység, depresszió, szorongás, kényszeresség, pszichiátriai tünetek globális
súlyossági indexe, impulzivitás, önértékelés, testképpel való elégedetlenség.
Egy nagyon markáns eredmény, hogy az evészavaros és a másodlagos testedzésfüggő
csoport semmilyen vizsgált változó mentén nem különbözik egymástól Bamber és
mtsai. (2000) eredményeihez hasonlóan, viszont a kontrollcsoporttól mind az
evészavaros, mind a másodlagos testedzésfüggő csoport nagyon határozottan eltér az
elvártnak megfelelő irányokban: az általános jól-lét és az önértékelés mutatóján
alacsonyabb, az interperszonális érzékenység, a depresszió, a szorongás, a
kényszeresség, a globális pszichiátriai tünetek, az impulzivitás, valamint a testképpel
való elégedetlenség skáláján pedig magasabb értékeket mutat az evészavaros csoport,
mint a kontroll. A másodlagos testedzésfüggő csoport és a kontrollcsoport eredményei
közti különbségek ugyanilyen irányúak, kivéve az általános jól-lét mutatóját, mely nem
jelez különbséget a két csoport között. Ezen eredmények alapján kijelenthető, hogy az
evészavar és az evészavar által érintett másodlagos testedzésfüggőség a vizsgált
változók mentén lényegében ugyanolyan pszichológiai profilt mutat, és markánsan
elkülönül az evészavarban (és testedzésfüggőségben) nem érintett kontrollcsoporttól.
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Tehát az evészavar megléte esetén jelen vannak pszichiátriai tünetek, nagyobb fokú az
impulzivitás, valamint az önértékelés és a testkép is érintett negatív irányban.
Az elsődleges testedzésfüggők eredményei is különböznek a kontrollszemélyekétől, bár
kisebb mértékben, összesen négy változó mentén. A vizsgálatom eredményei ezen a
ponton eltérnek Bamber és munkatársainak (2000) az előző bekezdésben idézett
vizsgálatától. A testedzésfüggőkre jellemzőbb a depresszió, a szorongás és a globális
pszichiátriai tünetek megléte, valamint általános jól-létük alacsonyabb szintű. A
másodlagos testedzésfüggőkkel és az evészavarosokkal ellentétben viszont az
impulzivitás, az önértékelés és a testkép területén nem érintettek a kontrollokhoz képest.
Meglehetősen határozottan elkülönül egymástól az elsődleges és másodlagos
testedzésfüggők csoportja is. A másodlagos testedzésfüggők egyrészt több pszichiátriai
tünetet mérő skálán mutatnak magasabb értékeket, másrészt elkülönülnek az önértékelés
és a testkép szempontjából is az elsődleges testedzésfüggőktől: alacsonyabb az
önértékelésük,

valamint

elégedetlenebbek

s

testképükkel.

Az

elsődleges

testedzésfüggők és az evészavarosok két dimenzió mentén különböznek: az
evészavarosok önértékelése alacsonyabb, a testképükkel való elégedetlenségük viszont
nagyobb, mint az elsődleges testedzésfüggőké.
Az eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy amennyiben jelen van
evészavar (az evészavaros és a másodlagos testedzésfüggő személyeknél egyaránt), az
általános pszichiátriai tünetek megléte mellett az önértékelés és a testkép is érintett
negatív irányban. Az elsődleges testedzésfüggőség esetében, összhangban Szabo (2010)
értelmezésével, viszont inkább úgy tűnik, hogy a szorongás, a hangulati problémák, a
jól-lét alacsonyabb szintje áll a hátterében, mintsem az önértékeléssel, a testképpel vagy
az impulzivitással kapcsolatos gondok. Azonban előbbi problémák mentén az
elsődleges testedzésfüggőség elkülönül a testedzésfüggőségben és evészavarban nem
érintett kontrolszemélyektől.
A depresszió a testedző mintán végzett vizsgálat során is bebizonyította jelentőségét: ez
utóbbi vizsgálat arra figyelmeztet, hogy a testedzésfüggőkre (legyen szó akár
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elsődleges, akár másodlagos testedzésfüggőségről) az evészavarosokhoz hasonlóan a
depresszió kifejezettebb mértéke jellemző, mint a nem függőkre.
Mind az evészavarral, mind a testedzésfüggőséggel foglalkozó elképzelések
hangsúlyozzák a csökkent önértékelés szerepét a problémák hátterében. Ereményeink
azt

mutatják,

hogy

az

evészavar,

illetve

az

azzal

együttjáró

másodlagos

testedzésfüggőség esetén ez az összefüggés egyértelmű, viszont az elsődleges
testedzésfüggőség esetében már nincs erről szó, mivel az elsődleges testedzésfüggők
nem különülnek el az önértékelés mentén a kontrollszemélyektől. Úgy tűnik, hogy az
elsődleges és másodlagos testedzésfüggők között döntő különbséget jelent, hogy
utóbbiak testképe és önértékelése negatív irányban érintett az előbbiekhez képest. Az
elsődleges testedzésfüggőség hátterében inkább a szorongás, a hangulati problémák, a
jól-lét alacsonyabb szintje áll, mintsem az önértékeléssel vagy a testképpel kapcsolatos
gondok.

Ezek

az

eredmények

figyelmeztetnek

az

evészavarokkal

és

a

testedzésfüggőséggel együttjáró komorbid zavarok felismerésének és kezelésének
jelentőségére.
A disszertációm egyik fő kérdése, melyre választ kerestem, az volt, hogy az elsődleges
testedzésfüggőség vajon egy önálló zavar-e. A válasz számomra az eredmények alapján
igen.

Az

elsődleges

testedzésfüggőséget

egy

létező,

érvényes

pszichológiai

kategóriaként határozhatjuk meg, mely jellegzetes pszichológiai különbségeket mutat a
nem érintett „normál” populációhoz és az evészavarokkal azonos pszichológiai profilt
mutató másodlagos testedzésfüggőséghez képest.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JÖVŐBELI FELADATOK
Egy általános jövőbeli feladat, hogy a megfelelő mérőeszközök segítségével ismételten
el lehessen végezni mind a felnőtt, mind a serdülő népesség körében a két zavarra
vonatkozó prevalencia-vizsgálatokat, hazai és nemzetközi szinten is. Ez a prevalenciatrendek feltárására és további kulturális összehasonlításokra is lehetőséget adna.
Ezzel összefüggésben a serdülők hazai reprezentatív mintáján végzett prevalenciafelmérés felveti azt a kérdést, hogy vajon milyen evészavarokról lehet szó az anorexia
nervosán és a bulimia nervosán túl, melyek esetében a SCOFF kérdőív (Morgan, Reid
és Lacey, 1999) jelez. A SCOFF kérdőívet még a DSM-IV (APA, 1994) idejében
hozták létre a szerzők, mely összesen három evészavart diagnosztizált: az anorexia
nervosát, a bulima nervosát, és az Evési zavar MNO-t. A kérdés megválaszolása,
valamint a pontosabb differenciálás érdekében a kétlépcsős vizsgálatokon túl
meglátásom szerint érdemes és időszerű lenne a DSM-V (APA, 2013) kritériumai
alapján revideálni a kérdőívet az újabb kutatásokhoz.
A testedzésfüggőség esetében fontos lenne látni, hogy mikor, milyen ponton túl
beszélhetünk betegségről, kórképről, melynek kezelése érdekében már szakember
segítsége szükségeltetik. Ennek tisztázásához szükséges a zavar felmérésére szolgáló
eszközök, interjúmódszerek klinikai mintákon történő alkalmazása. Egy ezzel
összefüggő, további feladat a testedzésfüggőség terápiás elveinek és módszereinek
kidolgozása.
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MELLÉKLETEK
1. melléklet
A Testedzés Addikció Kérdőív (EAI)
A következő kérdések a sportolásról, testmozgásról, edzésről szólnak. Kérjük, az alábbi
állítások mindegyikénél jelölje, hogy az milyen mértékben igaz Önre!

Nagyon
nem értek
egyet

Inkább nem
értek egyet

Egyet is
értek, meg
nem is

Inkább
egyetértek

Nagyon
egyetértek

a

A testedzés a legfontosabb dolog az
életemben.

1

2

3

4

5

b

Konfliktusok adódnak köztem és a
családom és/vagy partnerem között
amiatt, hogy mennyit edzek.

1

2

3

4

5

c

A testedzést arra használom, hogy a
hangulatomon változtassak (pl. hogy
kellemesebben érezzem magam,
vagy hogy ne kelljen a
problémáimmal foglalkoznom).

1

2

3

4

5

d

Az elmúlt időszak során növeltem a
napi edzésmennyiségemet.

1

2

3

4

5

e

Ha ki kell hagynom egy edzést,
rosszkedvű és ideges leszek.

1

2

3

4

5

f

Ha lecsökkentem a szokásos
edzésmennyiségemet, akkor amikor
újra elkezdem az edzést, addig
folytatom, amíg az eredeti
mennyiséget el nem érem.

1

2

3

4

5
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2. melléklet
A Testedzés Függőség Skála (EDS)
Kérjük, az alábbi állítások mindegyikét jellemezze a szerint, hogy az mennyire jellemző Önre!
Az egyes állításokat a jelenlegi elképzelései, illetve az elmúlt 3 hónapban jellemző testedzési
szokásaira vonatkozóan értékelje. Ha az állítás soha nem jellemző Önre, akkor az 1-es számot
karikázza be, ha mindig, akkor a 6-os számot jelölje meg. Köztes esetekben a többi szám
valamelyikének a bekarikázásával jelölje, hogy mennyire jellemző Önre az állítás.
Kérjük, minden állítás mellett jelölje meg azt a számot, amelyet megfelelőnek tart.
Soha

Mindig

1

Azért edzek, hogy megszabaduljak a kellemetlen
érzésektől.

1

2

3

4

5

6

2

A visszatérő testi problémáim ellenére is folytatom az
edzéseket.

1

2

3

4

5

6

3

Folyamatosan növelem az edzéseim intenzitását annak
érdekében, hogy a kívánt célt elérjem.

1

2

3

4

5

6

4

Képtelen vagyok lerövidíteni az edzésidőmet.

1

2

3

4

5

6

5

Szívesebben edzek, minthogy a családommal vagy a
barátaimmal töltsem az időmet.

1

2

3

4

5

6

6

Sok időt szánok az edzéseimre.

1

2

3

4

5

6

7

Általában többet edzek, mint amennyit eredetileg
eltervezek.

1

2

3

4

5

6

8

Azért edzek, hogy megszabaduljak a szorongó
érzéseimtől.

1

2

3

4

5

6

9

Sérülten is edzek.

1

2

3

4

5

6

10

Egyre többet edzek, annak érdekében, hogy a kívánt
célt elérjem.

1

2

3

4

5

6

11

Képtelen vagyok arra, hogy ritkábban járjak edzeni.

1

2

3

4

5

6

12

Olyankor is az edzésen jár az eszem, amikor a
munkámra/tanulásra kellene koncentrálnom.

1

2

3

4

5

6

13

A szabadidőm nagyobb részét edzéssel töltöm.

1

2

3

4

5

6

14

Általában hosszabban edzek, mint amennyit tervezek.

1

2

3

4

5

6

15

Azért edzek, hogy megszabaduljak a feszültségektől.

1

2

3

4

5

6

16

A folyamatosan fennálló testi problémák ellenére is
folytatom az edzéseimet.

1

2

3

4

5

6

17

Folyamatosan, egyre hosszabb ideig edzek, annak
érdekében, hogy a kívánt célt elérjem.

1

2

3

4

5

6

18

Képtelen vagyok arra, hogy kisebb erőbedobással
edzzek.

1

2

3

4

5

6
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19

Azért is edzek, mert így kevesebb időt kell a
családommal/barátaimmal töltenem.

1

2

3

4

5

6

20

Az időm igen jelentős része edzéssel telik.

1

2

3

4

5

6

21

Általában többet edzem, mint amennyit előre
eltervezek.

1

2

3

4

5

6
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3. melléklet
A 3. kutatás során alkalmazott riportlap
sorszám:

RIPORTLAP
Helyszín

Kérdezők

NÉV: …………………………...........................

NÉV 1.:
……………………………........................

CÍM: ……………………………..........................
NÉV 2.:
……………………………........................
Idő

Dátum
2010. ……….. (hónap) ……. (nap)

NEME

KORA

1=férfi; 2=nő

sorsz
ám

KEZDÉS: …… óra ……. perc;
BEFEJEZÉS: …… óra ……. perc

neme

RIPORT

0=<18; 1=18–19; 2=20–29; 3=30–39;
4=40–49; 5=50–59; 6=60 fölött;
9=nem tudni

kora

ripor
t

sorszá
m

neme kora

1E=e-mail; 1K=kérdőív;
2=elutasítás; 3=nem sikerült
kapcsolatba lépni;
0=nem célcsoport

ripor
t

sorszá
neme
m

1.

36.

71.

2.

37.

72.

3.

38.

73.

4.

39.

74.

5.

40.

75.

6.

41.

76.

7.

42.

77.

8.

43.

78.

9.

44.

79.

10.

45.

80.

11.

46.

81.

12.

47.

82.

13.

48.

83.

14.

49.

84.

15.

50.

85.

16.

51.

86.

17.

52.

87.

18.

53.

88.

19.

54.

89.

20.

55.

90.

21.

56.

91.

22.

57.

92.

kora

ripor
t
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23.

58.

93.

24.

59.

94.

25.

60.

95.

26.

61.

96.

27.

62.

97.

28.

63.

98.

29.

64.

99.

30.

65.

100.

31.

66.

101.

32.

67.

102.

33.

68.

103.

34.

69.

104.

35.

70.

105.
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