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Célkitűzések1 

 
 
Bevezetés  
A disszertációban bemutatott elméleti és empirikus munka fő célja, hogy a 
krónikus fájdalom jelenségének elemzéséhez – és rehabilitációjához –  új 
szemponttal járuljon hozzá. Feltételezzük és igazolni szeretnénk, hogy a krónikus 
fájdalommal társuló betegségekben a kognitív működésmód már korábban 
bizonyított jellemzői – így a katasztrofizálás – mellett a betegek szubjektív 
állapotára; jóllétére az érzelemszabályozás képessége jelentős hatást gyakorol. 
Feltételezésünk kiindulópontja az, hogy krónikus fájdalomban különösen 
hangsúlyossá válik a fájdalom érzelmi komponense és a fájdalommal együttjáró 
szenvedés. A fájdalom és a negatív emóciók összefüggéséből kiindulva, krónikus 
fájdalom esetén az érzelmi élet egyensúlyának eltolódását kell feltételeznünk. A 
negatív érzelmek, a testi, és a társas funkciók közötti kölcsönös kapcsolatok 
empirikus bizonyítékai megerősítik azt a feltételezésünket, hogy a negatív 
érzelmek kezelése, vagyis az érzelemszabályozás a fájdalomszindrómákban 
központi jelentőségű kérdés lehet. A krónikus fájdalom egészségpszichológiai 
elemzését tehát indokolt affektív folyamatok tanulmányozásával kiegészíteni.  

Az egészségpszichológia és az affektív pszichológia ötvözése azért is 
releváns ebben a kérdésben, mert  sokan magát a fájdalmat érzelemként kezelik 
(amelynek szenzoros jellemzői is vannak), a krónikus fájdalmat pedig az 
énidentitást megrendítő, tartós állapotként azonosítják  (ld. pl. Chapman és 
Nakamura, 1999).  

A krónikus fájdalom egészségpszichológiai elemzésének az érzelmi 
folyamatok vizsgálatával való ötvözését továbbá az is indokolja, hogy a fájdalom 
a nehezített élethelyzetek prototípusos esete, mégpedig abban az értelemben, hogy 
a pszichés jóllét biztosítását fájdalomban nem feltétlenül az aktív, 
problémacentrikus, vagyis a kontroll fenntartására, a fájdalom megszüntetésére 
irányuló megküzdési kísérletek segítik elő. Empirikus bizonyítékok jelzik, hogy a 
fájdalom keltette negatív érzelmek és gondolatok viselkedésre gyakorolt hatásának 
megszüntetéséhez a kulcs az élmény olyan rugalmas kezelése (McCracken, 2007), 
amelybe a fájdalom elfogadása is „belefér” ami által a fájdalmi jelzés elveszíti az 
élménymezőt addig uraló jellegét, annak csupán egyik aspektusává válik. Ebből – 

                                                 
1 Köszönettel tartozom témavezetőmnek Dr. Kulcsár Zsuzsanna professzor asszonynak, aki 
tanáromként és témavezetőmként felbecsülhetetlenül nagy segítséget nyújtott disszertációm 
elkészüléséhez. 
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paradox módon – az következhet, hogy tartós fájdalom esetén a jóllét zálogát a 
„klasszikus” egészségmagatartások – pl. helyes táplálkozás, kontroll vizsgálatok 
elvégzése, az orvossal való együttműködés – önmagukban nem biztosítják, bár 
hatásuk értelemszerűen nem elhanyagolható. Ebben az összefüggésben az 
érzelemszabályozást az elfogadás magasabb rendű meghatározójának tekintjük, 
és hasonlóképpen vélekedünk a fájdalomélmény egyik legjelentősebb 
prediktoráról, a fájdalom katasztrofizálásról is. Ezt a feltevésünket 
vizsgálatunkban megerősítettük: az érzelemszabályozás a katasztrofizálás és az 
elfogadás magasabb rendű meghatározójának bizonyult.  

A disszertáció második fő célja, hogy a krónikus fájdalommal együtt járó 
organikus hátterű vs. funkcionális (stressz)betegségben szenvedő személyek 
érzelemszabályozási profilját összehasonlítsa. Míg a megmagyarázhatatlan testi 
tünetek – a szomatizáció – jelenségének értelmezésében a 19. század végi és 20. 
század eleji modellek többségét a pszichoanalitikus elképzelések uralják, addig a 
funkcionális stresszbetegségek2  újabb kutatásai a jelenség hátterében álló 
biológiai, pszichológiai és szociális tényezők szerepét és azok interakcióját 
elemzik. A biológiai és pszichológiai magyarázómodellek alapján arra 
következtettünk, hogy a szomatizációs kórképek közös jellemzője a szabályozási 
zavar, amely pszichés szinten fokozott fenyegetésészlelésben jut kifejezésre. Az 
orvosilag megmagyarázhatatlan testi tünetekkel járó funkcionális 
stresszbetegségek (vagy szomatizáció) etiológiai modelljei alapján ebben a 
csoportban – az organikus háttérrel magyarázott betegségekhez viszonyítva – 
nagyobb érzelemszabályozási deficiteket várunk, és hátterükben a korai 
tapasztalatokból származó, az énről és a másikról kialakított kognitív sémák 
maladaptív jellegét valószínűsítjük (Kulcsár és Kökönyei, 2004).  

 
Az érzelemszabályozás gazdag irodalmának rendszerezésére többen eltérő 

szempontok alapján tettek kísérletet. Először: az érzelemszabályozó folyamatok 
lehetnek automatikusak vagy kontrolláltak, tudatosak vagy tudattalanak és 
másodszor: az érzelemgeneráló folyamat számos állomásán hathatnak; 
működhetnek az érzelem kiváltódása előtt, után, illetve közben (Gross, 1998a,b; 
2002; Eisenberg és Spinrad, 2004; Valiente és Eisenberg, 2006). Harmadszor: az 
érzelemszabályozás számos külső szabályozó – egy másik személy, szerhasználat, 
fizikai környezet – bevonását is jelentheti (Thompson, 1994), de támaszkodhat 
döntően „belső” folyamatokra: tárgyak és szituációk mentális reprezentációjának 

                                                 
2 Pl. krónikus fáradtság szindróma, fibromialgia, többszörös kémiai szenzitivitás, irritábilis 
bélszindróma (Wessely, Nimmuan, Sharpe, 1999). 
 

manipulációjára (Hoeksma, Oosterlam, Schipper, 2004), vagyis függhet nyelvi-
kognitív folyamatoktól is (Forsyth, Eifert és Barrios, 2006). Negyedszer: az 
érzelemszabályozást az élet különböző szakaszaiban más kontextus-specifikus 
motivációs és szociális folyamatok formálják (Cole és mtsai, 1994; Carstensen, 
Isaacowitz, Charles, 1999), eszerint az érzelemszabályozási folyamatok (és 
stratégiák) fejlődési szekvenciát is tükröznek (Cole, Michel, Teti, 1994).   

Greenberg (2007) szerint kikristályosodni látszik, hogy 
megkülönböztethetünk egy tudatos, kontrollfolyamatokra épülő kortikális és bal 
féltekei kivitelező folyamatokat mozgósító érzelemszabályozást, és egy implicit, 
automatikus szubkortikális és jobb féltekei folyamatokra épülő 
érzelemszabályozási formát (Greenberg, 2007).  

A disszertáció  fókuszába a fenti lehetőségek közül az implicit 
érzelemszabályozás elemzését állítottuk. Ennek fejlődési gyökereit vesszük 
számba, a kínálkozó definíciók közül ez alapján választunk, s az adaptív és 
maladaptív jelenségeket is e kérdés mentén elemezzük, valamint érintjük a 
probléma terápiás relevanciáját is.  

Az implicit érzelemszabályozás önmegnyugtató stratégiákkal, az érzelmek 
elfogadásával, adaptív kimutatásával csillapítja a negatív érzelmek hatását 
(Schore, 1994, 2001a,b). Az érzelemszabályozásnak ez a formája a korai 
interperszonális kapcsolatokban gyökeredzik (Schore, 1994). A korai 
interperszonális kapcsolatok alakítják továbbá az énről és a másikról kialakított 
ún. belső munkamodellek (Bowlby, 1969) tartalmát. A belső munkamodellek az 
ismétlődő interakciós tapasztalatok alapján a gyermek saját értékességéről, 
szeretetre méltóságáról alkotott hiedelmeit és elvárásait, valamint a másik érzelmi 
elérhetőségéről és szenzitivitásáról alkotott hiedelmeit és elvárásait tartalmazzák 
(l. Main és Cassidy, 1988; Maunder és Hunter, 2001). Ezek a belső 
munkamodellek kognitív sémaként3 hatékonyak, tehát egyrészt az én és a másik 
értékelését és interperszonális viselkedésformákat tárolnak, másrészt értelmező 
keretet kínálnak a későbbi tapasztalatokhoz. Ezek a sémák irányítják a 
tapasztalatok feldolgozását, a memóriából való visszahívásukat, a sémákkal 
ellentétes tartalmú információk kezelését, és a viselkedést. 

                                                 
3 A séma fogalmát Bartlett (1932/1985) vezette be Az emlékezés c. művében. Alapfeltevése az 
volt, hogy az új információkra való emlékezést a már meglévő, szervezett struktúrák irányítják. 
Ezek a struktúrák – vagyis a sémák – tudást és elvárásokat hordoznak a világ dolgairól és 
működéséről.  
A sémá(k)ba szerveződött információk – pl. az énséma - nem passzív lenyomatokként, hanem 
önépítő folyamatokként (Kelly, 1955) működnek (V. Komlósi, 2003) 
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Mikulincer, Shaver és Pereg (2003) amellett érvelnek, hogy a korai anya-
gyermek interakciók nemcsak az énről és a másikról kialakított belső 
munkamodellek – kognitív sémák – tartalmát, hanem az érzelemszabályozási 
képességeket, stratégiákat és hiedelmeket is alakítják. A közelségkeresés sikere 
együtt jár az érzelmek elfogadásával, az érzelmi élményekhez való hozzáféréssel, 
érzelmi tudatossággal és az érzelem kifejezésének képességével. Ezt az implicit 
automatikus érzelemszabályozási folyamatokkal kapcsolhatjuk össze. 

A korai interperszonális kapcsolatok biológiai és neurológiai szinten is 
támogatják az implicit érzelemszabályozás fejlődését, egyrészt hatékonnyá teszik 
a jobb féltekei regulátoros funkciókat (és limbikus köröket) (Siegel, 1999; 
Davidson, Putnam, Larson, 2000; Davidson, 2000, 2002), másrészt megfelelő 
irányba hangolják a HPA tengely működését (Gunnar és Donzella, 2002). Az 
anyai megnyugtató viselkedésformák és az ezekkel társuló antistressz hatással bíró 
oxitocin-felszabadulás egyaránt oldja a csecsemő distressz állapotát (l. Kulcsár és 
Kökönyei, 2004 összefoglalóját).  

A pozitív és negatív érzelmek relatív függetlensége és eltérő agyi 
háttérmechanizmusai alapján önként adódik, hogy a fájdalom által generált 
és/vagy implicit érzelemszabályozási deficitek okozta tartósan fennálló negatív 
érzelmeket a pozitív érzelmi állapotok befolyásolásával: generálásával, 
fenntartásával, fokozásával segíthetjük elő.  

Egy negatív érzelmekkel átszőtt tartós élethelyzetben, mint amilyen a 
krónikus fájdalom, kritikus lehet az implicit érzelemszabályozó mechanizmus 
működése, amelyet a tudatosabb, explicit érzelemszabályozási formák tarthatnak 
kontroll alatt.   

Az implicit és explicit érzelemszabályozás mellett a pozitív érzelmek 
fenntartása is egészségvédő hatással bír (Zautra, Johnson, Davis, 2005), amit 
krónikus fájdalomban néhány empirikus eredmény is illusztrál (Zautra, Fasman, 
Reich és munkatársai, 2005; Paquet, Kergoat, Dubé, 2005; Zautra, Johnson, Davis, 
2005; és Connelly, Keefe, Affleck, Lumely, Anderson, Waters, 2007). 

Az implicit érzelemszabályozási deficitek okozta sérülékenység tehát 
felülírható bizonyos „stratégiákkal”, vagyis olyan egyszerű, mindennapi 
tevékenységekkel, amelyek  pozitív érzelmeket generálnak és tartanak fenn. Ezt 
krónikus fájdalommal együtt élők csoportjában fontosnak tartjuk, mivel 
csökkentheti a rossz hangulatot, kivédheti a korlátozott életstílus okozta pszichés 
problémák kialakulását. Továbbá a pozitív érzelmek kiszélesítik a személy 
kognitív és viselkedéskapacitását, és elősegítik a belső erőforrásokból való 
építkezést (Fredrickson, 1998). 

Az affektív folyamatok, különösen az érzelemszabályozás elemzése és az 
empirikus eredmények „visszaforgatása” a krónikus fájdalom rehabilitációjában 
jelentős lehet. Ezt egyértelműen támogatják azok a kutatási eredmények is, 
amelyek az affektív folyamatok – pl. a pozitív szuggesztiók –  alkalmazásának 
hatékonyságát dokumentálják szomatikus állapotok kezelésében (pl. intenzív 
ellátásban részesülő betegeknél: Varga és Diószeghy, 2001). 

Úgy vélekedünk, hogy az érzelemszabályozás implicit formáinak és a 
pozitív érzelmek generálásának elősegítését mind kimutatható organikus 
elváltozások talaján, tehát a „magyarázott” fájdalom, mind az orvosilag 
megmagyarázhatatlan, de jelentős distresszel járó szomatizációs zavarok 
kezelésében a komplex rehabilitáció részéve kell tenni. A komplex rehabilitáció 
„fejlesztését” indokolja a krónikus fájdalom életminőségre kifejtett negatív hatása, 
magas előfordulása, és az a tény, hogy ötven éves kor felett a tartós fájdalom 
előfordulásának esélye megkétszereződik (Gatchel, 2004). 

 

Kérdésfelvetés és a vizsgálatok bemutatása 

Az implicit érzelemszabályozás korai szociális tapasztalati gyökere alapján 
empirikus munkánkban az érzelemszabályozás fejlődési és felnőtt irodalmának 
ötvözésére törekedtünk. A felnőtt irodalom elsősorban az érzelemszabályozás 
egyéni jellemzőivel foglalkozik, előtérbe helyezve az érzelemszabályozási 
képességekben megfigyelhető egyéni különbségeket, míg a fejlődési irodalom 
nagyrészt az érzelemszabályozást befolyásoló extrinzik tényezők, elsősorban az 
anya-gyermek kapcsolat jellemzőit vizsgálja (Gross és Thompson, 2007).  
Érzelemszabályozási deficitmutatóként a Gratz és Roemer (2004) nevével 
fémjelzett definíció alapján az érzelmek elfogadásának, tisztán látásának, 
tudatosságának hiányát, továbbá az érzelemszabályozó stratégiákhoz való 
hozzáférés és a célvezérelt tevékenység fenntartásának nehézségeit, az 
impulzuskontroll hiányát alkalmazzuk, emellett – Bridges, Denham és Ganiban 
(2004) adaptív-maladaptív érzelemszabályozás megkülönböztetése alapján – az 
alexitímiát (Taylor, Bagby és Parker, 1991) és az elhárításokat vizsgáljuk. Az 
alexitímia – elsősorban az érzelmek azonosításának és kommunikálásának 
nehézségei – valamint az éretlen elhárítások az érzelmek genuin átélésének és 
kommunikációjának hiányát jelzik. 

A fentiekben összefoglaltak alapján az érzelemszabályozás vizsgálatát az 
énről és a másikról kialakított sémákkal összefüggésben végeztük. A vizsgálat 
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célja (1) a maladaptív sématartalmak és a rosszabb érzelemszabályozási mutatók 
közötti kapcsolat demonstrálása, valamint ezek testi-lelki jóllétre kifejtett 
hatásának kimutatása a tartós fájdalommal együtt járó kórképekben, továbbá (2) – 
a fenti gondolatmenet alapján – annak igazolása, hogy az érzelemszabályozás a 
katasztrofizálás és a fájdalom elfogadás jól dokumentált negatív, illetve pozitív 
hatása mellett,  oki tényezőként határozza meg a betegek pszichés jóllétét a 
krónikus fájdalommal társuló kórképekben. Azt feltételeztük tehát, hogy az 
érzelemszabályozás a katasztrofizálás és elfogadás magasabb rendű meghatározója 
lehet. (3) Végül, a vizsgálat – elsősorban kutatásmódszertani – célja  krónikus 
fájdalommal együtt járó organikus hátterű vs. funkcionális betegségben szenvedő 
személyek érzelemszabályozási profiljának felrajzolása volt.  

Az elméleti bevezetőben alapvetően azokra a modellekre és 
eredményekre támaszkodtunk, amelyek a szomatizációs kórképekben patogén 
tényezőkként a korai kedvezőtlen eseményeket jelölik meg. Ezért ezekben a 
kórképekben, vagyis a funkcionális stresszbetegségekben a kontroll csoporthoz, 
illetve az organikus kórformákhoz képest több, az énről és a másikról kialakított 
maladaptív sémát (hiedelmet) feltételezünk és az implicit érzelemszabályozásra 
épülő stratégiák – az érzelmek elfogadásának, átélésének, adaptív 
kommunikációjának –  deficitjei miatt a maladaptív érzelemszabályozási 
stratégiák (pl. a rumináció) fokozott előfordulását vártuk el.  

A fentiek értelmében vizsgálatot végeztünk, két további vizsgálatunk két 
alkalmazott, de hazánkban eddig nem használt eljárás (az Érzelemszabályozási 
Nehézségek Kérdőív és a Fájdalom Katasztrofizálási Kérdőív) pszichometriai 
elemzése volt. 
 
A vizsgálatok bemutatása 

Az első vizsgálatban az Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív (DERS) 
hazai adaptálását Kim L. Gratz engedélyével kezdtük meg krónikus betegséggel 
nem diagnosztizált személyek körében. Első lépésként a kérdőív 
faktorstruktúrájának érvényességét teszteltük, továbbá az alexitímia és az érzelmi 
labilitás, valamint a testi tünetek előfordulását feltérképező skálák alkalmazásával 
a kérdőív validálási munkálatait kezdtük meg.   

Második vizsgálatunkban krónikus – kezelésre nem reagáló – 
gerincfájdalommal együtt élők körében alkalmaztuk a DERS kérdőívet, másik két, 
szintén az érzelemszabályozási működést mérő kérdőívvel: az alexitímiát és az 
elhárításokat feltérképező mérőeszközökkel együtt. Ennek a kutatásnak a 

teoretikus keretét a kötődési elméletek és empirikus vizsgálatok szolgáltatták, 
amelyek – többek között – a korai történéseket tartják döntőnek az 
érzelemszabályozási képességek kialakulásában. A kötődési tapasztalatokat az 
énről, másikról, ill. a kapcsolatokról kialakított korai maladaptív sémákat 
feltérképező, hazánkban is adaptált módszerrel mértük (Young-féle Sémakérdőív; 
Young, 1990, magyarra adaptálta:  Unoka, Rózsa, Fábián, Mervó, Simon, 2004). 
A Young-féle Sémakérdőív (Young, 1990, l. még Young, Zangwill és Behary, 
2002) szerint a maladaptív sémák öt univerzális fejlődési folyamat4 gátlásával 
hozhatók kapcsolatba. Ezeket a kérdőívben öt fő maladaptív sématartomány 
képviseli: (1) Elszakítottság és elutasítottság; (2) Károsodott autonómia és 
teljesítőképesség; (3) Határok (korlátok) károsodott volta; (4) Kóros másokra 
irányultság; (5) Aggályosság és gátlás (Unoka és mtsai, 2004). Feltételeztük, hogy 
a maladaptív sémák az érzelemszabályozási deficiteken keresztül fejtik ki 
hatásukat a depresszív hangulatra, ill. a fájdalommal együtt járó problémákra. 
Ebben a vizsgálatban az elméleti bevezetőben részletesen tárgyalt, a fájdalom 
intenzitását, fizikai és pszichés funkcionálást jelentősen magyarázó változók, így a 
fájdalom katasztrofizálása és a fájdalom elfogadása, még nem kaptak helyet, 
egyrészt azért, mert a fájdalom katasztrofizálás mérésére magyar nyelvű kérdőív a 
vizsgálat idején nem állt rendelkezésre, másrészt – mivel a maladaptív sémák és az 
érzelemszabályozás kapcsolatát krónikus, elsősorban testi betegséggel élők 
mintájában még nem igazolták – először ennek az összefüggésnek a bizonyítását 
tartottuk szükségesnek.  

Harmadik vizsgálatunkkal a katasztrofizálás mérésében tapasztalható 
módszertani hiányt kívántuk orvosolni; a Sullivan, Bishop és Pivik (1995) által 
kidolgozott Fájdalom Katasztrofizálási Kérdőív hazai adaptálását kezdtük meg.  

Ezzel a három vizsgálattal készítettük elő a disszertáció negyedik, a 
célkitűzések mindegyikét magába foglaló kutatást. 

Negyedik vizsgálatunkban a reumás fájdalommal küzdők és 
fibromialgiások mintájában már a fájdalommal kapcsolatos mutatók 
(katasztrofizálás és elfogadás) mérését is alkalmaztuk, és ezek, valamint az 
érzelemszabályozás és a fizikai funkcionálás és a pszichés jóllét komplexebb 
kapcsolatának felderítését tűztük ki célul. Az érzelemszabályozás mérését továbbá 

                                                 
4 Young az egészséges személyiségfejlődéshez öt fő univerzális érzelmi szükséglet kielégülést tartja 
kritikusnak: (1) biztonságos kötődés másokhoz (kapcsolódás); (2) autonómia, kompetencia és az 
identitásérzése, (3) a szükségletek és érzések kifejezésének szabadsága, (4) spontaineitás és játék, (5) 
realisztikus korlátok. Megjegyezzük, hogy a személyiségfejlődés „klasszikus” elméletei (pl. Erikson, 
1991; Maslow, 1968/2003, Rogers, 1951/1980 a tárgykapcsolati elméletek) ezeket a folyamatokat 
elemzik. 
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a ruminációra, valamint a pozitív érzelmek generálására vonatkozó nyitott 
kérdésekkel egészítettük ki. Ebben a vizsgálatban nyílt lehetőség az orvosilag nem 
magyarázott fájdalommal (fibromialgia csoport) és az orvosilag magyarázott 
fájdalommal (rheumatoid arthritis) összekapcsolódó kórképek összehasonlítására.  
 
Módszer  
 
1. VIZSGÁLAT: AZ ÉRZELEMSZABÁLYOZÁSI NEHÉZSÉGEK KÉRDŐÍV 
(DIFFICULTIES IN EMOTION REGULATION SCALE; GRATZ ÉS ROEMER, 2004) 
ADAPTÁLÁSA 
 
A kérdőív bemutatása:  
Gratz és Roemer (2004) a kérdőívet érzelemszabályozás definíciójuk 
operacionalizálásaként dolgozták ki. A kérdőív végső változatának 36 tétele 
hatfaktoros struktúrába rendeződik. Ezek: (1) Érzelmi reakciók 
elfogadhatatlansága (2) Nehézségek a célirányos viselkedés fenntartásában (3) 
Impulzuskontroll nehézségek  (4) Érzelmi tudatosság hiánya; (5) 
Érzelemszabályozó stratégiákhoz való csökkent hozzáférés; (6) Érzelmi tisztaság 
hiánya. 

Az Érzelmi reakciók elfogadhatatlansága faktor tételei azt tükrözik, hogy a 
személy a megtapasztalt negatív érzelmeire intenzív negatív érzelmekkel reagál 
(másodlagos negatív érzelmek). A Nehézségek a célirányos viselkedés 
fenntartásában faktor a koncentráció negatív érzelmek fellépése esetén tapasztalt 
nehézségét, valamint a feladatok befejezésének nehézségét méri. Az 
Impulzuskontroll nehézségek faktoron magas pontszámot elérők negatív érzelmek 
fellépésekor a viselkedés szabályozásában problémákat tapasztalnak. Az Érzelmi 
tudatosság hiánya faktor tételei arra vonatkoznak, hogy a személy mennyire figyel 
az érzelmi jelzéseire, ill. mennyire ismeri el fontosnak azokat. Az 
Érzelemszabályozó stratégiákhoz való csökkent hozzáférés faktoron magas 
pontszámot adóknál negatív érzelmek felbukkanása esetén az állapot hosszantartó 
lesz. Az Érzelmi tisztaság hiánya faktor azt méri, hogy mennyire tudja a személy 
azonosítani az éppen átélt érzelmet.  

Vizsgálati személyek 
A DERS belső struktúrájának igazolásához egy 348 fős (175 férfi 172 nő) mintán 
konfirmációs (megerősítő) faktorelemzést végeztünk. A minta átlagéletkora: 25,82 

(SD: 9,41), a legfiatalabb kitöltő 18,08, míg a legidősebb kitöltő 76,75 éves volt. 
A vizsgálati személyek 90%-ának életkora 18-40 életév közé esett. A vizsgálati 
személyek közül 146 (nem pszichológushallgató) egyetemista (40,2%), 75-en 
diplomával (21,6%), 107-en középiskolai végzettséggel (30,7%) és 20-an 
szakmunkás bizonyítvánnyal vagy általános iskolai végzettséggel (5,7%) 
rendelkeztek. A mintavétel kényelmi és hozzáférhetőségi alapon történt.  
 
Eszközök: 

• Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív (Gratz és Roemer, 2004) 
• Toronto Alexitímia Skála (Toronto Alexithymia Scale-20 item, TAS-20; 

Bagby, Parker és Taylor, 1994; Bagby, Taylor és Parker, 1994) 
• Érzelmi labilitás skála (Emotional Lability Scale; Big Five Inventory, 

John és Srivastava, 1999) 
• Szomatizáció skála (Somatization Scale, Symptom Checklist Revised, 

Derogatis, 1977) 
 
Eredmények és megbeszélés  
Az elméleti modell (az amerikai vizsgálatban nyert faktorstruktúra) és az 
empirikus adatok illeszkedésének eldöntéséhez több mutatót alkalmazhatunk. Az 
ún. CMIN mutató (χ2=1267, df=579 p<0,001) bár szignifikáns, de komplex 
faktorstruktúra esetén kevésbé informatív (Byrne, 2001, Marsh, Balla és 
McDonald, 1988). Ha a khi-négyzet és a szabadságfok hányadosa 2 és 5 közötti 
értéket ad, akkor ez az érték elfogadhatónak tekinthető (Marsh és Hocevar, 1985). 
Eredményeink szerint ez érték 2,654 – ez az elfogadható tartományba esik. 
További mutatóink – NFI, IFI, CFI, RMSEA5 – értékei is jó illeszkedést mutatnak 
az eredeti amerikai mintán feltáró  faktoranalízissel kialakított faktorstruktúrához 
(1-1. táblázat). 
 
 

                                                 
5A CFI (comparative fit index) a hipotetikus modell relatív illeszkedését fejezi ki az alapmodellhez 
képest. Ha a CFI értéke nagyobb, mint 0,90, akkor azt mondhatjuk, hogy az adatok jól illeszkednek a 
teoretikus modellhez (Cole, 1987; Anderson és Gerbing, 1984; Marsh és mtsai, 1988; Bentler, 1990). 
Az NFI (normed fit index) illeszkedési mutató a mintanagyságot is figyelembe veszi, 0,95 feletti értéke 
jó illeszkedést jelöl, az IFI (incremental fit index) a mintanagyságon túl a szabadságfokot (df) is 
figyelembe veszi, és szintén 0,95 feletti értéke jelöl jó illeszkedést. Az RMSEA a közelítési hiba 
négyzetes középértéke: 0,08 alatti értéke jó, 0,08 és 0,1 közötti értéke elfogadhatónak minősíthető. 
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1.1. táblázat A DERS empirikus modelljének illeszkedési mutatói 
Χ2 df CMIN/df NFI IFI CFI RMSEA 
1563,641 579 2,654 0,950 0,968 0,968 0,069 

[0,067-
0,075] 

df: szabadságfok, NFI: mintára illeszkedési mutató, IFI: incremental fit index, 
CFI: relatív illeszkedési mutató; RMSEA: közelítéses hiba négyzetes középértéke 
 
Eredményeink igazolták a DERS kérdőív eredeti, amerikai mintán kimutatott 
hatfaktoros struktúráját, továbbá  a kérdőív megfelelő belső konzisztenciáját (a 
Cronbach α mutatók  0,73-0,86 között mozogtak). A kérdőív alskálái között az 
Érzelmek tudatosságának hiánya – vagyis Gratz és Roemer (2004) 
megfogalmazásában az érzelmekre való figyelem hiánya – kivételével szignifikáns 
pozitív kapcsolatot volt. Az Érzelmek tudatosságának hiánya alskála az Érzelmi 
tisztaság hiányával mutatott közepes mértékű (r=0,55), és a Nehézségek a 
célirányos viselkedés fenntartásában faktorral alacsony, szignifikáns (r=0,12) 
kapcsolatot.   

Nemek között szignifikáns, közepes hatásméretű különbség (Cohen d: 0,59) 
az Érzelmi tudatosság hiánya alskálán, valamint – alacsony hatásmérettel (Cohen 
d: 0,29) – az Érzelmi tisztaság hiánya skálán adódott, a férfiak magasabb 
pontszámaival.  

Az érzelmekre való figyelmet (érzelmi tudatosságot) más kutatásokban az 
érzelmi orientáció – az érzelmek felé fordulás és intenzív reagálás, továbbá a 
mindennapi életben az érzelmek jelentőségét elismerő attitűd – egyik 
összetevőjének tekintették (van Middendorp, Geenen, Sorbi, van Doornen, 
Bijlsma, 2005a,b). Stanton és munkatársai (2000) felvetették, hogy önmagában az 
érzelmekre való odafigyelés és megértés iránti igény nem tekinthető pozitív 
érzelemszabályozási mutatónak, mert nem zárja ki a ruminatív jellegű 
érzelemfeldolgozást.  

A DERS kérdőív validitásának vizsgálatához az alexitímia és az érzelmi 
labilitás (neuroticizmus) mutatóit alkalmaztuk. Feltételeztük, hogy a Nehézségek 
az érzelmek azonosításában skála (DIF), és az Érzelmi labilitás skála mindegyik 
DERS alskálával közepes együttjárást fog mutatni. Az eredmények megerősítik 
feltételezésünket, kivételt ismét az Érzelmi tudatosság hiánya skála képez. A DIF 
faktorral bár szignifikáns, de gyenge korreláció mutatkozott. A Nehézségek az 
érzelmek kommunikációjában skála (DDF) és az Érzelmi reakciók 
elfogadhatatlansága, az Érzelmi tudatosság hiánya és az Érzelmi tisztaság között 
közepes mértékű korrelációt feltételeztünk. Az eredmények szerint a DDF skála 

kettővel közepes mértékű kapcsolatban, míg az Érzelmi reakciók 
elfogadhatatlanságával kis mértékű kapcsolatban áll, továbbá a DDF a 
stratégiákhoz való csökkent hozzáféréssel (r=0,28) és az Impulzuskontroll 
nehézségekkel (r=0,17) szignifikáns, bár ez utóbbival gyenge kapcsolatot találtunk. 

A konvergens validitás igazolásához a Derogatis-féle szomatizáció skálát 
alkalmaztuk, feltételezve, hogy az érzelemszabályozási deficitek több tünettel 
párosulnak. Hipotéziseinket a korrelációs értékek alátámasztják (a korrelációs 
értékek 0,13-0,31 között mozogtak). Kivételt képez az Érzelmi tudatosság hiánya 
skála, ahol az alacsony korrelációs hányados (r=0,10) negatív előjelű volt.  

A későbbi vizsgálatok eredményeinek elemzésénél az egymással szoros 
kapcsolatban álló öt skála átlagértékeivel számolunk. Ez a jelen mintában 13,83 
(3,79). A nők (13,93 SD:3,66) és férfiak (13,74 SD:3,93) közötti különbség nem 
szignifikáns (t=0,471 p>0,05). Ezt a mutatót alább DERS összpontszámnak 
nevezzük. Az Érzelmi tudatosság hiánya alskálát „rendhagyó viselkedése” miatt 
kihagytuk a képzett DERS összpontszámból.  
 
2. VIZSGÁLAT: ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS ÉS KRÓNIKUS GERINC EREDETŰ 
FÁJDALOM 
 
Vizsgálati személyek 

Bevonási kritériumok: Vizsgálati csoportunkba ún. failed back-szindrómás 
betegek6 kerültek. Failed back szindrómának nevezzük a krónikus 
gerincfájdalomnak azt a formáját, ami tartósan (minimum hat hónapja) fennáll, 
és a nem szteroid gyulladásgátlókat, fájdalomcsillapítókat, fizikoterápiát, és 
gyakran a műtéti beavatkozást is magába foglaló kezelés ellenére sem szűnik 
meg (Császár és mtsai, 1998; Keefe, Beckham, Fillingim, 1991). A betegek 
kiválasztásában tehát két kritériumot alkalmaztunk (1) a fájdalom fennállásának 
idejét (minimum hat hónap) és (2) a megfelelő kezelések ellenére a fájdalom 
csökkenésének hiányát.   

Általános kizárási kritériumok: Krónikus belgyógyászati betegség, 
organikus idegrendszeri betegség, nagy-pszichiátriai kórkép 

A mintaelemszám meghatározása: A hipotéziseink elsősorban a változók 
közötti együttjárásokra épültek. Változók közötti együttjárás mérsékelt 
nagyságú, 0,3 hatásméret mellett (r) és a P(power)=0,8 körüli statisztikai erőt 

                                                 
6 A magyar szakirodalomban a szindróma angol elnevezését alkalmazzák. Találó fordítási javaslat 
hiányában a disszertációban az angol változat használatata mellett döntöttünk.  
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mértékül beállítva a feltételezett összefüggések kimutatáshoz a vizsgálati mintát 
82 főben határoztuk meg (Erdfelder, Faul, Buchner, 1996). 
A vizsgálati minta: A vizsgálatunkban 78 személy töltötte ki a kérdőíveket. Nyolc 
kérdőív a hiányos kitöltés miatt végül nem került feldolgozásra. Vizsgálatunkban 
így összesen 70 fő szerepel (ezáltal a statisztikai erő 0,74 csökkent; Faul, 
Erdfelder, Lang, Buchner, 2007).  

A vizsgálatban résztvevő személyek nemi megoszlása egyenetlen volt: 25 
férfi (35,7%) és 45 nő. A minta átlagéletkora 51,11 év (SD=15,14; min-max: 26-
82). A v.sz.-ek fele középfokú végzettséggel (50%, N=35), kb. egynegyedük 
felsőfokú képzettséggel rendelkezett (24,3% N=17). A vizsgálati személyek nagy 
része (70%-a, N=49) párkapcsolatban él, és a többségüknek (77,1%, N=54) van 
gyermeke. A vizsgálati személyek 50%-a dolgozik, a nem dolgozók nagy része 
(59,5%-a) a gerincbetegséget jelölte meg a gazdasági inaktivitás okaként.  

A betegség időtartamának átlaga 6,74 év (SD:8,40) volt. A v.sz.-ek 38,6%-
ánál 0,6-1 éve, kb. 20%-uknál már több, mint 10 éve állnak fenn a panaszok. A 
betegek 61,4%-a jelezte, hogy volt már gerincműtéte. Ez  - ahogy a fentebb a 
vizsgálati minta kiválasztásánál jeleztük – nem szerepelt a kizáró okok között.  
Összesen 13-an számoltak be arról, hogy gerincükben idegen/beültetett anyag 
van.  

 
Eszközök: 

• Adatlap: A demográfiai adatok felmérésére Császár és mtsai (1998) 
adatlapját – az ún. komplex állapotfelmérő kérdőívük első részét – 
alkalmaztuk. A demográfiai adatok mellett feltérképeztük a szociális 
támogatás mértékét és a korábbi időszak pszichoszociális eseményeit – 
különösen a veszteséggel járókra -, és a betegséghez kapcsolódó 
problémákra (szenvedés, fájdalom, kudarc, sikertelenség, tehetetlenség, 
életforma megváltozása, fizikai korlátozottság, lelki problémák, anyagi 
problémák) kérdeztünk rá.  

• Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív (Gratz és Roemer, 2004) 
• Elhárítómechanizmusok mérése: REM-71 (Response Evaluation 

Measure; Steiner, Araujo és Koopman, 2001) 
• Toronto Alexitímia Skála (Toronto Alexithymia Scale-20 item, TAS-20; 

Bagby, Parker és Taylor, 1994; Bagby, Taylor és Parker, 1994)  
• Zung-féle Önértékelő Depresszió Skála (Zung Self-rated Depression 

Scale; Zung, 1965)  

• Young-féle Sémakérdőív (Young Schema Questionnaire, Long form, 
1990; Unoka, Rózsa, Fábián és mtsai, 2004) 

• A betegséghez kapcsolódó problémák száma (az adatlap ide vonatkozó 
változóiból képeztük) 

 

Eredmények:  

Az elemzések megkönnyítése érdekében a DERS 5 skálájának összpontszámát 
(átlagértékét, l. fent), valamint a maladaptív sématartományok összpontszámát  
alkalmaztuk. Ezt az adatredukciót főkomponenselemzéssel ellenőriztük7. Továbbá 
megvizsgáltuk, hogy a betegség fennállása, ill. az életkor kapcsolatban állt-e a 
maladaptív sémákkal, az érzelemszabályozási mutatókkal, a depresszióval, ill. a 
problémák számával. A betegség fennállásának ideje az életkoron kívül nem állt 
kapcsolatban egyik változóval sem. Az életkor a DERS összpontszámmal és az 
alexitímia egyik összetevőjével, az érzelmek azonosításának nehézségeivel volt 
szignifikáns kapcsolatban. 

Először lineáris regresszióelemzésekkel teszteltük a Young-féle maladaptív 
sémák hatását az érzelemszabályozási mutatókra, a problémákra és a depresszív 
hangulatra. Elemzéseink szerint a maladaptív sémák mutató az életkor, a nem, az 
iskolai végzettség és a betegség fennállásának ideje kontroll alatt tartása mellett 
szignifikánsan hozzájárult az érzelemszabályozási mutatók varianciájának 
magyarázatához. A sémák szintén a felsorolt tényezők kontroll alatt tartása mellett 
a betegséggel kapcsolatos problémák számát szignifikánsan magyarázta, míg a 
depresszív hangulatot csak tendencia szinten jósolta.  

Fentebb feltételeztük, hogy a sémák és a betegséggel összefüggő zavaró 
problémák, valamint a depresszív hangulat közötti kapcsolatban az 
érzelemszabályozási deficitek mediálnak. Komplexebb elemzésünk – strukturális 
egyenletekkel kialakított modellünk – igazolta, hogy a maladaptív sémák az 
érzelemszabályozási deficiteken keresztül fejtik ki hatásukat a depresszív 
hangulatra. A betegséggel társuló problémák a depresszív hangulatot 
magyarázták, az érzelemszabályozási deficitek direkt hatása a problémákra nem 
bizonyult szignifikánsnak (2.2 ábra). Az elméleti modellünk és az adatok közötti 
jó illeszkedést a χ2 mutató nem szignifikáns értéke (χ2=23,870 df=24 p=0,469), 

                                                 
7 A sémakérdőív 5 sématartományából a Határok/korlátok korlátozott volta sématartományt kihagytuk, 
mivel ez a DERS egyik skálájával (Impulzuskontroll nehézségek) redundánsnak ítéltük. A négy skála 
összpontszáma a Maladaptív sémák elnevezést kapta, az eredeti változók varianciájának 78%-át fedi le. 
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valamint a illeszkedési mutatók értékei jelzik: GFI=0,930; AGFI=0,868; 
CFI=0,966; RMSEA=0,006.8  

2-2. ábra  A maladaptív sémák, az érzelemszabályozási deficitmutatók, a 
betegséggel összefüggő zavaró problémák és a depresszív hangulat komplex 

összefüggései krónikus gerincfájdalomban (N=70) 

 
DERS: Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív; TAS: Torontói Alexitímia 
Skála; DIF: Az érzelmek azonosításának nehézségei alskála 
 
Egy kiegészítő vizsgálat keretében a sématartományok és az érzelemszabályozási 
nehézségek kapcsolatát normál, krónikus betegséggel nem diagnosztizált 
személyek körében is ellenőriztük. Kizárási kritériumként a krónikus testi és/vagy 

                                                 
8 A GFI a modell varianciájának és kovarianciájának relatív mennyiségét fejezi ki, értéke 0,85 fölött 
elfogadható. Az AGFI szintén ezt fejezi ki, de úgy, hogy a modell szabadságfokát figyelembe veszi, 
ha értéke 0,80 fölötti, akkor a modell és az adatok illeszkedése jónak mondható. A CFI a hipotetikus 
modell relatív illeszkedését fejezi ki az alapmodellhez képest. Ha a CFI értéke nagyobb, mint 0,90, 
akkor azt mondhatjuk, hogy az adatok jól illeszkednek a teoretikus modellhez.  (Cole, 1987; Anderson 
és Gerbing, 1984; Marsh és mtsai. 1988; Bentler, 1990). Az RMSEA a közelítési hiba négyzetes 
középértéke: 0,08 alatti értéke jónak minősíthető.  

 

pszichés betegség  meglétét jelöltük meg. Összesen 60 személy töltötte ki a 
kérdőíveket, ebből összesen 53 személy sémakérdőív adatait dolgoztuk fel. A 
férfiak aránya 40%, a minta átlagéletkora: 33,66 szórás: 12,84) teszteltük. A 
változók közötti kapcsolat hasonló mintázatot öltött a normál mintában. Jelentős 
különbség volt, hogy az Elszakítottság, elutasítottság sématartomány a beteg 
csoportban kevéssé áll kapcsolatban a DERS összpontszámmal (r=0,20 p>0,05), 
míg az egészséges csoportban jelentős együttjárás található (r=0,51 p<0,05).   
 
 
Megbeszélés  
Az énről és a másikról kialakított maladaptív sémák és az érzelemszabályozási 
mutatók közötti kapcsolatok korrelációs elemzése, a lineáris regresszióelemzések, 
s végül a strukturális modell is megerősítették általános hipotézisünket, amely 
szerint a maladaptív sémák érzelemszabályozási deficitekkel – éretlen 
elhárításokkal, az érzelmek azonosításának nehézségeivel és a DERS 
összpontszámmal kifejezett érzelemszabályozási nehézségekkel – járnak együtt. 
Ez megerősíti Greenberg (2007) elképzelését, miszerint a korai kapcsolati 
deficitek az implicit érzelemszabályozás folyamatát gátolják, az érzelmek 
elfogadásának, felismerésének, kifejezésének, elnyomásának deficitjeivel járnak. 
Ez az összefüggés azonban (ahogy a kiegészítő vizsgálatunk jelzi) nem a 
betegségre specifikus. 

A vizsgálat korlátjai: vizsgálatunk általánosíthatóságát a vizsgált minta 
elemszáma korlátozza, bár a statisztikai erő csökkenése nem tekinthető 
nagymértékűnek.  A vizsgálat külső validitása szempontjából a vizsgálat 
körülményeit, a vizsgálati személyek kiválasztását és a vizsgálati időszakot 
érdemes mérlegelni. A vizsgálat egyetlen intézmény osztályán folyt, és nem 
ismert, hogy a résztvevő intézményben megforduló betegek mennyire jól 
reprezentálják az ugyanezzel a problémával küzdő betegek alapsokaságát. 
Továbbá csak olyan személyek vettek részt a vizsgálatunkban, akik meghatározott 
időközönként valamilyen kezelést kaptak, és mivel az osztályon tartózkodás alatt 
töltötték ki a kérdőíveket, ez a körülmény hatással lehetett a válaszaikra.       

A vizsgálati mintánkban részt vevő betegek egy részénél valamilyen 
mértékű organikus gerincelváltozás tapasztalható volt. Tehát eredményeinket csak 
a krónikus fájdalom összefüggésében értelmezhetjük, a szomatizáció témakörében 
felvázolt elméleti modelleket nem hívhatjuk segítségül. Következő vizsgálatunkba 
(a sorrendet tekintve a negyedikben) ezért egyrészt olyan krónikus fájdalmi 
tünettel jellemezhető csoportot (szomatizáló csoport) vontunk be, ahol a fájdalom 
magyarázatában az organikus elváltozás egyértelműen kizárható, másrészt egy 

Határok 
károsodott 

lt

Kóros másokra 
irányultság 

Aggályosság 
és gátlás 

Maladaptív sémák 
Problémák 

Depresszív 
hangulat Életkor

TAS-DIF DERS total Éretlen elhárítások

Érzelemszabályozás
i deficitek 

0,84 0,79 
0,90 

0,28 

0,53 

0,35 
0,44 

0,14 
0,17 

0,67 0,86 0,71 
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olyan, további csoporttal is dolgoztunk, ahol a fájdalom organikus okokkal 
egyértelműen magyarázható.  

A második vizsgálatban az érzelemszabályozást jórészt a negatív érzelmek 
szabályozására korlátoztuk. A negyedik vizsgálatunkba bevontuk a pozitív 
érzelmek generálásának, fenntartásának vizsgálatát is. Második vizsgálatunkból 
alapvetően hiányoztak a fájdalom intenzitására vonatkozó kérdések, továbbá a 
krónikus fájdalom irodalmából jól ismert, a fájdalmi intenzitást és a jóllétet 
magyarázó változók: így a fájdalom-katasztrofizálás és a krónikus fájdalom 
elfogadása. Következő vizsgálatunk eszköztárát ezekkel a kérdőívekkel is 
kibővítettük. Ehhez első lépésként a Fájdalom Katasztrofizálás Kérdőív 
adaptálását kezdtük el (harmadik vizsgálat). 
 
3. VIZSGÁLAT. A FÁJDALOM KATASZTROFIZÁLÁSI KÉRDŐÍV (PAIN 
CATASTROPHIZING SCALE PCS; SULLIVAN, BISHOP ÉS PIVIK, 1995) 
ADAPTÁLÁSA 
 
Harmadik vizsgálatunkban a Fájdalom Katasztrofizálás Kérdőív (PCS) 
faktorstruktúrájának érvényességét teszteltük, továbbá az Érzelemszabályozási 
Nehézségek Kérdőív és az érzelmi labilitás, valamint a testi tünetek előfordulását 
feltérképező skálák alkalmazásával a kérdőív validálási munkálatait a kérdőív első 
szerzőjének, Michael Sullivan engedélyével kezdtük meg. A kérdőív 
kritériumvaliditásának tesztelése folyamatban van9. 
A kérdőív bemutatása:  

Sullivan, Bishop és Pivik (1995) kérdőíve a korábbi elméleti és empirikus munkák 
nem redundáns katasztrofizálási dimenzióit fedi le. Ezek: (1) A fájdalommal 
kapcsolatos gondolatokra való fokozott figyelmi fókusz (Spanos és mtsai, 1979); 
(2) A fájdalmas inger fenyegető voltának eltúlzása (Chaves és Brown, 1987); (3) 
A fájdalommal való megküzdésre vonatkozó tehetetlen orientáció (Rosenstiel és 
Keefe, 1983). A kérdőív három alskálája ehhez a három dimenzióhoz illeszkedik: 
(1) Rumináció, (2) Felnagyítás és (3) Tehetetlenség. A hármas faktorstruktúrát 
egyetemi hallgatók (N= 425) mintáján (Sullivan és mtsai, 1995) és klinikai mintán 
(N=851) is igazolták. Későbbi faktoranalitikus vizsgálatok a kérdőív 
háromfaktoros szerkezetét megerősítették (Osman, Barrios, Gutierrez, Kopper, 
Merrifield, Grittmann, 2000). 

                                                 
9 Ennek során a kérdőívet krónikus betegségben (pl. daganatos betegségben, cukorbetegségben, szív- és 
érrendszeri betegségben, krónikus fájdalomban) szenvedő betegek körében alkalmazzuk. 

A 13 tételes Fájdalom Katasztrofizálási Kérdőív (Pain Catastrophizing 
Scale, PCS) jó pszichometriai mutatókkal rendelkezik (l. Sullivan és mtsai, 2001, 
Sullivan, 2005).  

Vizsgálati személyek:  
A PCS belső struktúrájának igazolásához egy 206 fős (93 férfi 113 nő) mintán 
konfirmációs (megerősítő) faktorelemzést végeztünk. A vizsgálati személyek 
átlagéletkora: 27,03 (szórás: 9,30).  A vizsgálati személyek közül 106 egyetemista 
(51,5%), 49-en diplomával (23,8%), 42-en középiskolai végzettséggel (20,4%) és 
9-en szakmunkás bizonyítvánnyal (4,6%) rendelkeztek. A mintába krónikus testi 
vagy pszichés megbetegedéssel nem diagnosztizált személyek kerültek be. 
Eszközök:  

• Fájdalom Katasztrofizálási Kérdőív (Sullivan és mtsai, 1995)  
• Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív (DERS) (Gratz és Roemer, 

2001)  
• Érzelmi Labilitás skála (Emotional Lability Scale; Big Five Inventory, 

John és Srivastava, 1999) 
• Szomatizáció skála (Somatization Scale, Symptom Checklist Revised, 

Derogatis, 1977) 
 
 

Eredmények és megbeszélés 
Először a kérdőív háromfaktoros struktúráját teszteltük, a hagyományos 
illeszkedési χ2 mutató (175,043; df=62 p<0,05) szignifikáns, de ha a khi-négyzet 
és a szabadságfok hányadosa 2 és 5 közötti értéket ad, akkor ez az érték 
elfogadhatónak tekinthető (Marsh és Hocevar, 1985); a többi illeszkedési mutató 
alapján (CFI=0,945; NFI=0,964, RMSEA=0,094) elfogadhatjuk az elméleti 
modell – vagyis az eredeti faktorstruktúra, és az egyes faktorokhoz tartozó tételek 
szerkezete –  és az empirikus adatok hasonlóságát. A faktorok kovarianciájának 
magas mértéke miatt kiegészítésképpen az egyfaktoros modellt is teszteltük. A 2. 
modell illeszkedési mutatói (3-1. táblázat) azonban rosszabbodtak, így 
eredményeink az eredeti háromfaktoros struktúrával konvergálnak. 
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3-1. táblázat  A Fájdalom Katasztrofizálási Kérdőív háromfaktoros (1. modell) és 
egyfaktoros (2. modell) illeszkedési mutatói 

 Χ2  

df 
CMIN/df NFI IFI CFI RMSEA 

1. 
modell 

175, 043 
62 

2,823 0,945 0,964 0,964 0,094 
[0,078-
0,111] 

2. 
modell 

227,870 
65 

3,506 0,929 0,948 0,947 0,111 
[0,095-
0,126] 

A rövidítéseket l. fent 1-1. táblázatnál, ill. az 5. lábjegyzetben 

Eredményeink igazolták a PCS kérdőív eredeti, amerikai mintán kimutatott 
háromfaktoros struktúráját (l. 3-1. táblázat, 1. modell), továbbá  a kérdőív 
megfelelő belső konzisztenciáját (a három alskála Cronbach α mutatói  0,5410-0,81 
között mozogtak, az összpontszám belső konzisztenciája is megfelelő volt 
(Cronbach α: 0,87). A kérdőív alskálái között szignifikáns pozitív kapcsolat volt 
(az értékek 0,42-0,86 között mozogtak).  

A nők magasabb pontszámot (6,96; SD: 4,16) értek el a Rumináció alskálán, mint 
a férfiak (8,67 SD:3,40 t=3,194 p<0,05), a nemek közötti különbség közepes 
hatásméretű (Cohen d: 0,46). Sullivan és munkatársai (1995) vizsgálatával 
ellentétben a Tehetetlenség alskálán a férfiak (5,42 SD:4,65) és a nők pontszámai 
(5,99 SD:4,05) között jelen mintában nem találtunk eltérést (t=0,943 p>0,05).  

Eredményeink igazolták, hogy a katasztrofizálás összetevői és az 
összpontszám az érzelmi instabilitással (neuroticizmussal) kapcsolatban áll (a 
korrelációs értékek 0,25-0,35 között mozogtak). Goubert, Crombez és van Damme 
(2004) szerint az érzelmi instabilitás a fájdalmi katasztrofizálásra hajlamosíthat. A 
neuroticizmus magas szintje a kis intenzitású fájdalmat is fenyegetővé teszi, ez 
pedig kedvez a katasztrofizálás folyamatának.   

Vizsgálatunkban a katasztrofizálás az érzelemszabályozási 
deficitmutatókkal, a DERS öt alskálájával pozitív kapcsolatban állt (0,16-0,37 
közötti szignifikáns korrelációs értékeket találtunk). Az érzelemszabályozási 
nehézségek a fenyegető ingerek – így pl. a fájdalmi inger – kezelését 
befolyásolhatják. A DERS és a katasztrofizálás kapcsolatában az Érzelmi 

                                                 
10 A Felnagyítás skála csak 3 tételből áll, így a 0,54-es Cronbach α érték elfogadható. 

tudatosság hiánya (DERS alskála) kivételt képezett, a Rumináció alskálával 
gyenge negatív összefüggésben (r=-0,14) állt. Ez erősíti, hogy ez az alskála az 
érzelmekre való figyelem hiányának minőségét nem képezi le.  

 
4 VIZSGÁLAT: ÉRZELEMSZABÁLYOZÁS RHEUMATOID ARTHRITIS-BEN ÉS 
FIBROMIALGIÁBAN 
 
Ez a vizsgálat a disszertáció mindegyik célkitűzését magába foglalta, ezért a 
kérdésfelvetéseket részletesebben tárgyaljuk. 
 
A kérdésfeltevés megfogalmazása 
Vizsgálatunkban rheumatoid arthritis-es és fibromialgiás személyek bevonásával 
teszteltük a korai maladaptív sémák és az érzelemszabályozás, valamint a betegség 
fizikai funkcionálásra gyakorolt hatása közötti kapcsolatot. Ezt kiegészítettük a 
pszichés jóllét mérésével is, feltételezve, hogy a jobb érzelemszabályozás és a 
korai maladaptív sémák hiánya kedvezőbb pszichés jóllét-mutatókkal társul. Az 
érzelemszabályozás feltérképezését nem korlátoztuk a negatív érzelmek 
kezelésének kérdőíves mérésére. Az alexitímia skála és az érzelemszabályozási 
nehézségek kérdőív mellett a negatív érzelmek generálásában jelentős szerepet 
betöltő ruminatív gondolatok tartalmainak feltárására is törekedtünk.  

A negatív érzelmek szabályozása mellett célként tűztük ki a pozitív 
érzelmek generálódásának vizsgálatát is. Az affektusok dinamikus modellje 
alapján (Zautra, Smith, Affleck, Tennen, 2001) feltételeztük, hogy stresszes 
(fájdalmas) időszak alatt a pozitív érzelmek fenntartásának képessége pszichés 
egészségvédő hatással jár (Zautra, Johnson, Davis, 2005). A különböző pozitív 
érzelmeket keltő aktivitásokba való bevonódás kapcsolatban állhat a fájdalom 
elfogadásával és a pszichés jólléttel. 

Az érzelemszabályozás mutatóinak kibővítése mellett a fájdalom és a 
fizikai funkcionálás méréseit is finomítottuk az első vizsgálatunkhoz képest, 
vizsgáltuk a katasztrofizálást, amely a fájdalmi intenzitás és a fájdalmi viselkedés 
egyik legpregnánsabb prediktora (Sullivan és mtsai, 2001) és feltételezhetően a 
testi-lelki funkcionálásra is kifejti hatását, valamint a ruminációt is.    

Nemcsak a betegséggel kapcsolatos problémák lehetnek a ruminatív 
gondolatok „tárgyai”. Aktuális vagy éppen múltbéli stresszorok (pl. családi 
problémák) reprezentációi (Brosschot, 2002) is fokozhatják a fizikai fájdalmat.  

Pozitív érzelmek generálása testi és szomatizációs betegségekben. A pozitív 
érzelmek csökkent volta fibromialgiában (Zautra, Fasman, Reich és munkatársai, 
2005) véleményünk szerint az önmotiválás képességének deficitjeivel hozható 
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kapcsolatba. Ennek megfelelően különbséget várunk a pozitív érzelmeket generáló 
tevékenységek jellege között. Egy korábbi saját vizsgálatunk (Kökönyei, Rózsa, 
Holics, Kulcsár, 2004) eredményei alapján feltételezzük, hogy a pozitív 
érzelmeket generáló tevékenységek fibromialgiában kevésbé támogatják az ún. 
intrinzik szükségletek (kompetencia, autonómia és kapcsolódás) kielégülését. 
Vizsgálatunkat éppen ezért kiterjesztjük a pozitív érzelmeket (elsősorban örömöt) 
okozó tevékenységek feltérképezésére, és elemzésükben az alapvető 
szükségleteket támogató jellegük kiindulópontként szolgál. 

Feltételezzük, hogy a fibromialgiás csoportban  rosszabb 
érzelemszabályozási mutatókat, valamint a fájdalom intenzitás, a fizikai 
funkcionálás és a pszichés jóllét alacsonyabb, a katasztrofizálás magasabb értékeit, 
és a fájdalom elfogadásának alacsonyabb értékeit detektáljuk a rheumatoid 
arthritis-es csoporthoz viszonyítva. 
 
Vizsgálati személyek 
Vizsgálati mintánk rheumatoid arthritis-ben és fibromialgiában szenvedő 
személyekből állt. Beválasztási kritériumok: A vizsgálati személyeket orvosi 
diagnózis alapján választottuk ki. A rheumatoid arthritis (RA) orvosi 
diagnózisának alapját az Amerikai Reumatológiai Társaság (ACR: American 
College of Rheumatology) 1987-es klasszifikációs kritériumai képezik A 
fibromialgia diagnosztikus kritériumait az ACR 1990-es klasszifikációja 
tartalmazza (l. Kelemen, 2001). A fibromialgia betegsége elsősorban a nőket érinti 
(nő-férfi arány: 9:1) (Wolfe, Ross, Anderson, Russell, Herbert, 1995), és 
rheumatoid arthritis-ben is jelentős női túlsúly található (l. Kulcsár, 1993, 207.o), 
ezért mindkét csoportba csak nőbetegeket választottunk be.  

A vizsgálatunkban a kérdőívcsomagot összesen 83-an töltötték ki: 57 
rheumatoid arthritis-szel és 26 fibromialgiával diagnosztizált személy. Öt 
kérdőívcsomag a hiányos kitöltés miatt nem került feldolgozásra. A végső mintát 
55 RA-szel és 23 fibromialgiával  diagnosztizált személy alkotja (N=78). A 
fibromialgiás betegcsoport esetében a megcélzott 62 fő összegyűjtése jelentős 
akadályokba ütközött. Annak ellenére, hogy a szakirodalom szerint a 
reumatológiai rendeléseken és osztályokon megforduló betegek 20%-a 
fibromialgiás (l. Blotman és Branco, 2007; Kelemen, 2001), az ezzel a 
diagnózissal nyilvántartott betegek száma itthon alacsonynak bizonyult. Ezért az 
elemzéseket nem a két csoport különbségeire, hanem a változók közötti 
kapcsolatok tesztelésére építjük. Bár a két csoport eredményeit a megfelelő 
statisztikai próbákkal összevetjük, ezeket az elemzéseket tájékoztató jellegűnek 
ítéljük.  

A vizsgálatban 32-79 életév közötti személyek vettek részt. A minta 
átlagéletkora: 54,83 (SD: 9,62). A rheumatoid arthritis-es betegek átlagéletkora: 
55,00 (SD:11,04), a fibromialgiás v.sz.-eké: 54,43 (SD:6,70). A két csoport 
átlagéletkora között nem volt szignifikáns különbség (t=0,228; p>0,05). Az 
átlagos betegségidőtartam a mintában 13,36 (SD:8,97) év (min: 1 max: 38). A 
v.sz.-ek 76,9%-a az elmúlt héten legalább két napon tapasztalt reggeli izületi 
merevséget, ez átlagosan 37,08 (SD: 46,38) percig tartott (min: 2, max 250 perc). 

 Eszközök 

• Az adatlap az alapvető demográfiai adatok – nem, születési idő (év, 
hónap), családi állapot, gyermekek száma, iskolai végzettség és gazdasági 
aktivitás, lakóhely – mellett a betegség típusára, fennállásának idejére, 
egyéb betegségek jelenlétére és az önminősített egészségi állapotra 
vonatkozó kérdéseket tartalmazott  

• A fájdalom intenzitása és a betegséghez társuló tünetek megítélése 
• Egészségi Állapot Kiértékelő Kérdőív, „Rokkantsági Index” (HAQ-DI; 

Health Assessment Questionnaire, Disability Index; Fries és mtsai, 1980). 
• A ruminatív gondolatok feltárására három nyitott kérdést fogalmaztunk 

meg  
• Pozitív érzelmeket generáló tevékenységek. A vizsgálati személyeket arra 

kértük, hogy számoljanak be azokról a mindennapi tevékenységekről, 
amelyek örömet okoznak nekik.  

• Krónikus Fájdalom Elfogadása Skála (Chronic Pain Acceptance 
Questionnaire, McCracken, Vowles és Eccleston, 2004) 

• Pszichés jóllét (Psychological well-being scale; Ryff, 1989; 1995) 
• Young-féle Séma Kérdőív (Young Schema Questionnaire; Young, 1999, 

rövidített változat) 
• A további eszközeinket már korábban ismertettük: Érzelmi labilitás 

skála, Szomatizáció skála; Fájdalom Katasztrofizálás Skála; 
Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív; Toronto Alexitímia Skála, 
Zung-féle Önértékelő Depresszió Skála. 

 
A legfontosabb eredmények: 
Pozitív érzelmeket generáló tevékenységek: a legtöbb pozitív érzelmet generáló 
tevékenység a kapcsolódás (Ryan és Deci, 2000) szükségletét elégítette ki, ill. a 
szociális szerepekkel kapcsolatos produktivitással vagy valamilyen szabadidő-
eltöltési aktivitással kapcsolódott össze. A tevékenységek örömet okozó mértéke 
és a fájdalom elfogadása között mérsékelt (Spearman rho=0,23 p<0,1) pozitív 
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korrelációt találtunk. Várakozásunkkal ellentétben a tevékenységek örömet okozó 
mértéke a pszichés jóllét összesített mutatójával nem korrelált szignifikáns 
mértékben (Spearman rho=0,10  p>0,05), de az egyik összetevővel, a Kapcsolatok 
alskálával mérsékelt pozitív kapcsolatban állt (Spearman rho=0,29  p<0,05). Ez a 
kapcsolat érthető, mivel a legtöbb tevékenység a kapcsolódás szükségletével állt 
összefüggésben.  A tevékenységek okozta pozitív érzelem és az 
érzelemszabályozási nehézségek (DERS összpontszám) között az együttjárás bár 
negatív, de nem szignifikáns (Spearman rho=-0,19 p<0,20).  

A ruminatív gondolatok tartalomelemzése rámutatott arra, hogy a betegséggel 
kapcsolatos lehetséges következményeken (pl. rokkantság, anyagi veszteség, 
kapcsolatok elvesztése) való aggódás a v.sz.-ek felénél jelen van. A betegségről 
ruminálók magasabb katasztrofizálási pontszámokat, érzelemszabályozási deficit- 
és depresszió pontszámokat értek el. A ruminatív gondolatok előfordulási 
gyakorisága számos mutatóval szignifikáns kapcsolatban állt. A testi tünetek 
előfordulásával 0,1%-os szinten (p<0,001), a depresszió pontszámmal és az 
érzelmi labilitással, a betegség hatása mutatóval, a sémákkal és a DERS 
összpontszámmal 1%-os szinten (p<0,01) szignifikáns összefüggést találtunk. A 
ruminatív gondolatok feltérképezése során a v.sz.-ek 7,8%-a (N=10) számolt be 
öngyilkossági gondolatról vagy kísérletről. Veszteségek: A két betegcsoport között 
különbség volt a régi veszteségeket (pl. halálesetről, elhagyásról) tartalmazó 
ruminatív gondolatok arányában. Hipotézisünkkel összhangban a fibromialgiások 
39,1%-ánál (N=9), míg az RA-soknak csak 9%-ánál (N=5) fedeztünk fel ilyen 
gondolatot (χ2=9,937 p<0,01).    

A ruminatív gondolatok gyakorisága és a tevékenységek okozta pozitív 
érzelmek intenzitása között a Spearmen rho korrelációs érték (0,04) alapján nincs 
kapcsolat. 

A fibromialgiások és a rheumatoid arthritis-es betegek összehasonlítása: A két 
betegcsoport összehasonlítására vonatkozó statisztikai eredményeket a 
fibromialgiás csoport alacsony elemszáma miatt csak tájékoztató jelleggel 
mutatjuk be, de megjegyezzük, hogy a hatásméret elemzés a legtöbb szignifikáns 
különbségnél nagy hatásméretet jelöl (Cohen d>0,8). A fibromialgiások magasabb 
pontszámot értek el az Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív 5 skálájának 
összpontszámánál (DERS összpontszám), az Érzelmek azonosításának nehézségei 
alexitímia összetevőnél (TAS-DIF), valamint az összpontszámnál (TAS 
összpontszám), a betegség tüneti mutatójánál, a katasztrofizálásnál, a pszichés 
jóllét összpontszámánál, az érzelmi instabilitásnál és a ruminatív gondolatok 
mértékénél. A testi tünetek előfordulása mutatónál a hatásméret igen jelentős 

méretűnek tekinthető (Cohen d>1,10). A két csoport különbségeinek hatásméretét 
figyelembe véve utólag teszteltük, hogy a fibromialgiás csoport elemszáma 
mennyire csökkenti le a t-próba statisztikai erejét. A rokkantsági index kivételével 
a két csoport között szignifikáns különbséget jelző mutatók esetében nem csökken 
a statisztikai erő 0,80 alá (Erdfelder és mtsai, 1996; Faul és mtsai, 2007). Ezek az 
eredmények – a fibromialgiás csoport kis elemszámánál is – arra utalnak, hogy a 
két csoport különbségeire vonatkozó hipotéziseink, miszerint a fibromialgiások 
magasabb érzelemszabályozási deficitekkel, alacsonyabb pszichés jólléttel, 
fokozott katasztrofizálással jellemezhetők, megalapozottak. A két csoport 
pontszáma a fájdalom elfogadását mérő skálán nem különbözött.  
 
A változók közötti együttjárások: 
A változók közötti együttjárásokat először korrelációs elemzésekkel teszteltük, 
majd – az életkor, a betegség fennállásának ideje, az iskolai végzettség, valamint a 
betegség csoport kontroll alatt tartásával – többszörös lineáris 
regresszióelemzéssel vizsgáltuk a változók kapcsolatát. Hipotéziseink egy része 
két változó közötti kapcsolatban közvetítő (mediátor) változót feltételezett, ezeket 
is regressziós elemzésekkel ellenőriztük. Végül a változók komplex kapcsolatát 
strukturális egyenletekkel tártuk fel.  
• A maladaptív sémák, érzelemszabályozási deficitmutatók és depresszív 

hangulat közötti kapcsolatok ebben a vizsgálatban is megerősítést nyertek. 
Mediációs elemzésünkkel kimutattuk, hogy a maladaptív sémák az 
érzelemszabályozási deficiteken keresztül fokozzák a depresszív 
hangulatot. 

• Korrelációs elemzéseink rámutattak arra, hogy a fájdalom katasztrofizálása 
és a fájdalom elfogadása is kapcsolatban áll – érthető módon egymással 
ellentétesen – a pszichés jólléttel. Jelen vizsgálatunkban többszörös lineáris 
regresszióelemzéssel kimutattuk, hogy az érzelemszabályozás mutatóinak 
alkalmazásával a katasztrofizálás és az elfogadás a pszichés jóllét 
magyarázatában elveszíti szignifikáns erejét. 

• A fájdalom elfogadása és katasztrofizálása a depresszív hangulattal is – 
szintén egymással ellentétes módon – kapcsolatban állt. Az 
érzelemszabályozás deficitek többszörös lineáris regresszióelemzésbe 
léptetésével ez a szignifikáns kapcsolat megszűnt, de a strukturális 
egyenletekkel végzett elemzés rámutatott arra, hogy az elfogadás hozzájárul 
a depresszív hangulat alakulásához. 

• Végül a komplex modellünk támogatja a fentebb leírt korrelációs és 
többszörös lineáris regresszió elemzéseink eredményét: 
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A maladaptív sémák, valamint az érzelmi labilitás az érzelemszabályozási 
deficitek előfordulását fokozzák. Az érzelemszabályozási deficitek kedvezőtlenül 
hatnak a pszichés jóllétre, valamint fokozzák a depresszív hangulatot. Ez utóbbira 
a fájdalom elfogadás kedvezően, vagyis enyhítően hat. Az érzelemszabályozási 
deficitek és a fájdalom elfogadása között negatív kapcsolat van. A katasztrofizálás 
és az elfogadás közötti közepes erősségű negatív együttjárását (r=-0,52) úgy 
értelmeztük, hogy az elfogadás kivédi a katasztrofizálást, de a katasztrofizálás 
hiánya még nem szavatolja az elfogadás meglétét. A katasztrofizálás a betegséggel 
járó és egyéb testi tünetek előfordulását fokozza, ezek pedig a fizikai 
funkcionálást kedvezőtlenül befolyásolják. A gyakori tünet előfordulás a jóllétre is 
hatással van, azt negatívan befolyásolja. Várakozásunkkal ellentétben a depresszió 
és a jóllét, valamint a rokkantsági index és a depresszió között direkt kapcsolatot 
nem találtunk. A depresszió és jóllét között a tünetek által közvetített kapcsolat 
van. 

 
4.1. ábra  A változók komplex kapcsolatára kialakított modellünk 

 
DERS: Érzelemszabályozási Nehézségek Kérdőív; TAS: Torontói Alexitímia 
Skála; DIF: Az érzelmek azonosításának nehézségei alskála 

Megbeszélés: 
Ez a vizsgálat a disszertáció valamennyi célkitűzését tesztelte. A vizsgálat egyik 
célja annak a bizonyítása volt, hogy az érzelemszabályozás a katasztrofizálás és a 
fájdalom elfogadásának jól dokumentált hatása mellett oki tényezőként 
magyarázza a krónikus fájdalommal társuló betegek pszichés jóllétét. Ez az 
eredmény megerősíti eredeti feltevésünket, amely szerint az érzelemszabályozás a 
katasztrofizálás és elfogadás magasabb rendű meghatározója lehet. Komplex 
modellünk is arra utal, hogy az érzelemszabályozási deficitek nehezítik fájdalom 
elfogadását, az elfogadás pedig  kivédi a katasztrofizálást, az érzelemszabályozási 
nehézségek, csakúgy mint az elfogadás hiánya továbbá hozzájárulnak a depresszív 
hangulathoz.  

 
A vizsgálat másik célja a krónikus fájdalommal együtt járó organikus 

hátterű vs. funkcionális betegségben szenvedő személyek érzelemszabályozási 
profiljának felvázolása volt. Ebben a vizsgálatban rheumatoid arthritis-es és 
fibromialgiás nők vettek részt. Feltételeztük, hogy krónikus fájdalommal együtt 
járó organikus hátterű vs. funkcionális betegségben szenvedő személyek eltérő 
érzelemszabályozási profillal rendelkeznek. Emellett a fibromialgiás csoportban 
több, az énről és a másikról kialakított maladaptív sémát (hiedelmet), fokozott 
fájdalom katasztrofizálást, csökkent mértékű fájdalom elfogadást, magasabb 
depresszív hangulatot, rosszabb fizikai funkcionálást vártunk. Hipotéziseink 
alátámasztást nyertek. A fibromialgiás csoport alacsony elemszáma miatt az 
eredményeket óvatosan kezeljük, de megjegyezzük, hogy a két csoport 
különbségének hatásméretét tesztelő próba eredményei (a Cohen d mutatók) 
szerint hipotéziseink megalapozottak, így az eredmények értelmezésére némi 
óvatossággal, de vállalkozunk. A két csoport különbségeinek hatásméretét 
figyelembe véve utólag teszteltük, hogy a fibromialgiás csoport elemszáma 
mennyire csökkenti le a t-próba statisztikai erejét. A rokkantsági index kivételével 
a két csoport között szignifikáns különbséget jelző mutatók esetében nem csökken 
a statisztikai erő 0,80 alá (Erdfelder és mtsai, 1996; Faul és mtsai, 2007).  

A két csoport között a fájdalom elfogadás pontszámaiban is különbséget 
vártunk, ezt a hipotézisünket az eredmények azonban nem erősítik meg. A két 
csoport közötti különbség hiányára magyarázat lehet, hogy a fájdalom RA-ban is 
nagyrészt megjósolhatatlan és kontrollálhatatlan (Rojkovich és Gergely, 2006), s 
ez nyilván nehezíti a betegségmegértést, és ezzel együtt az elfogadást. Magyarázat 
lehet továbbá az is, hogy a fibromialgiások a felsorolt kórházakban megfelelő 
figyelmet és ellátást kaptak, ezért rendelkezhetnek kedvezőbb pontszámokkal a 
fájdalom elfogadása terén.  
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A funkcionális stresszbetegségek gondoskodó-oltalmazó válasz 
deficitmodelljére (Kulcsár és Kökönyei, 2004) alapozva a fibromialgiás 
csoportban a maladaptív sématartományok magasabb pontszámait, és a régi 
veszteségeket tartalmazó ruminatív gondolatok magasabb arányát vártuk. Az 
eredményeink ezt a hipotézisünket alátámasztották. A korábbi veszteségeken 
rágódás a régi stresszorokból való felépülés hiányát tükrözheti (Brosschot, 2002; 
Ursin és Eriksen, 2004), s így a pszichés egyensúly helyreállításának elhúzódását 
jelzi.  

A vizsgálat harmadik célja a maladaptív sémák, érzelemszabályozási 
deficitek és depresszió kapcsolatának a második vizsgálatban már megerősített 
eredmény megismétlése. A tartós gerincfájdalommal küzdő betegekhez hasonlóan 
a maladaptív sémák, érzelemszabályozási deficitmutatók és depresszív hangulat 
közötti kapcsolatok ebben a vizsgálatban, vagyis két további betegcsoportban is 
megerősítést nyertek. Mediációs elemzésünkkel kimutattuk, hogy a maladaptív 
sémák az érzelemszabályozási deficiteken keresztül fokozzák a depresszív 
hangulatot. Ez rámutat arra, hogy a három mutató között korábbi elemzésünkben 
talált összefüggés általánosítható. 

A vizsgálat továbbá a pozitív érzelmek fenntartását biztosító tevékenységek 
körét is feltérképezte. A pozitív érzelmek fenntartásának képessége stresszes 
körülmények között, így például tartós fájdalommal együtt élés során különösen 
fontossá válik. A örömteli aktivitások mindennapi rutinba való beillesztése 
értelmezhető az érzelemszabályozás folyamatmodellje (Gross, 1998a,b; 2000) 
segítségével is (Keefe, Porter és Labban, 2006). Bizonyos szituációk 
kiválasztásával vagy a szituációk módosításával a mindennapi aktivitások 
jutalmazó jellegűek lesznek, ami csökkenti a krónikus fájdalommal együtt élők 
rossz hangulatát, megelőzi a korlátozott életstílus okozta pszichés problémák 
kialakulását, s kedvez a pszichés jóllétnek, erősítve az autonómia, kompetencia és 
kapcsolódás szükségleteinek kielégülését (Deci és Ryan, 1985; Ryan és Deci, 
2000).   

A pozitív érzelmet mozgósító tevékenységek elemzése rámutatott arra, 
hogy a legtöbben (N=55) a kapcsolódás szükségleteit kielégítő tevékenységről 
számolnak be, és a családi, ill. a baráti kört említik meg a tevékenység társas 
közegeként.  Az érzelmileg jelentős személyekkel való társas kapcsolatokra való 
„korlátozással” – mint szituáció szelekcióval (Gross, 1998a,b) – proaktív módon 
hatékonyabb érzelemszabályozás érhető el (Carstensen és mtsai, 2003). Egy 
ismert, szeretett szociális környezet a pozitív érzelmek forrása lehet, továbbá a 
negatív affektív állapotok elkerülésére, minimalizálására is nagyobb esély van itt, 

mint új kapcsolatokkal tarkított szociális hálóban. Komplex modellünkbe azonban 
a pozitív érzelmeket nem tudtuk beépíteni, mivel a változó varianciája alacsony 
volt. 

A ruminatív gondolatok feltérképezése során kiderült, hogy a betegek 
(érthető módon) a legtöbbet betegségük lehetséges következményein rágódnak. A 
betegségről ruminálók magasabb katasztrofizálási pontszámokat, 
érzelemszabályozási deficit- és depresszió pontszámokat értek el. A ruminatív 
gondolatok feltérképezése során a v.sz.-ek 7,8%-a (N=10) számolt be 
öngyilkossági gondolatról vagy kísérletről. Tang és Crane (2006) áttekintő 
tanulmányukban a krónikus – nem daganatos betegséggel társuló – fájdalommal 
együtt élők körében kb. 20%-ra teszik az öngyilkossági gondolatok előfordulását, 
és 5-14% közé becsülik a kísérletek számát. Vizsgálatunkban a 7,8%-os arányt 
egy olyan kérdés kapcsán találtuk, amely expliciten nem kérdezett rá az 
öngyilkossági gondolatok és kísérletek számára. 

 
A vizsgálat korlátjai: vizsgálatunk általánosíthatóságát a vizsgált minta, 
elsősorban a fibromialgiás csoport elemszáma korlátozza11, de a statisztikai erőt ez 
nem csökkentette.  A vizsgálat külső validitása szempontjából például a kísérlet 
körülményeit, a vizsgálati személyek kiválasztását és a vizsgálati időszakot 
érdemes mérlegelni. A vizsgálatba a RA-es betegek egyetlen intézményből, míg a 
fibromialgiás betegek három intézményből kerültek ki. Nem ismert, hogy a 
résztvevő intézményben megforduló betegek mennyire jól reprezentálják az 
ugyanezzel a problémával küzdő betegek alapsokaságát. Továbbá, mivel csak 
olyan személyek vettek részt a vizsgálatunkban, akik meghatározott időközönként 
valamilyen kezelést kaptak, nem tudhatjuk, hogy az orvosi kezelésben nem 
részesülőkre eredményeink mennyire általánosíthatók. Vizsgálatunkban –  a 
fibromialgiás csoportban dokumentált magas női arány miatt – csak nők vettek 
részt, s bár az RA-s csoportban is női túlsúly van, eredményeink nyilvánvalóan 
nem általánosíthatók a férfi RA-s betegek csoportjára.       
 

                                                 
11 A fibromialgiás csoport alacsony elemszáma részben annak a számlájára írható, hogy ezek a betegek 
gyakran nem fibromialgia diagnózissal szerepelnek a kórházi nyilvántartásokban. Az Országos 
Egészségpénztár ugyanis a különböző lehetséges kezelések közül – pl. masszázs – csak keveset 
támogat. Az orvosok más diagnózis rögzítésével próbálják a megfelelőnek tartott kezeléseket 
biztosítani.  
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7. Következtetések 

A maladaptív sémák és érzelemszabályozási mutatók, valamint a depresszív 
hangulat és a pszichés jóllét között feltárt kapcsolat terápiás relevanciája 
kézenfekvő. Eddig főképpen személyiségzavarral (Lobbestael, Arntz, Sieswerda, 
2005; Arntz, Klokman, Sieswerda, 2005) vagy evészavarral diagnosztizált 
mintákon (Unoka, Tölgyes, Czobor, 2007) vizsgálták a sémák és a különböző 
tünetek kapcsolatát.  Úgy véljük, hogy a maladaptív sématartalmak feltérképezése 
krónikus fájdalommal együtt élők körében is segítheti a komplex terápia 
megtervezését. A krónikus fájdalomban – a többi krónikus betegséghez hasonlóan 
– sem elsősorban tüneti kezelést kell biztosítani, sokkal átfogóbb rehabilitációra 
volna szükség. Véleményünk szerint ennek a megtervezésében mind a maladaptív 
sémák, mind az érzelemszabályozási jellegzetességek feltárása hasznos lehet.  

A negyedik vizsgáltunk komplex eszköztárával rámutatott arra, hogy a 
krónikus fájdalommal együtt élők körében a pszichés jóllét egyértelműen 
összefüggést mutat az érzelemszabályozási képességekkel, s a fájdalom 
elfogadásán és fájdalom katasztrofizálásán túl hozzájárul ennek magyarázatához. 
Demonstráltuk, hogy a vonás szintű érzelemszabályozási deficiteknek – amelyek 
egyben rigiddé vált érzelemszabályozási formát is tükröznek – az egészségi 
állapotra vonatkozóan komoly „ára” lehet. 

Önként adódik a  feltételezés, hogy az érzelemszabályozás és a fájdalom 
elfogadása között kapcsolat van. Eredményeink azt erősítik, hogy az 
érzelemszabályozás implicit mutatói – tehát érzelmek elfogadása, kifejezése – és a 
fájdalom elfogadása között van összefüggés. Az implicit érzelemszabályozást 
segítő terápiás technikák egyben a fájdalom elfogadását is erősíthetik. Ez a 
felfedezés nem újkeletű; a jelentudatosságra (mindfulness-re) alapozó 
stresszcsökkentő eljárásokat (mindfulness-based stress reduction; MBSR) először 
a krónikus fájdalom kontrollálására alkalmazták (l. Kabat-Zinn, 2003).   

Megfontolandó eredmény, hogy az érzelemszabályozási deficitek és a 
mindennapi tevékenységek okozta pozitív érzelmek erőssége közötti negatív 
kapcsolat nem volt szignifikáns. Ez arra utal, hogy a fájdalom által fenntartott 
negatív érzelmi állapot a pozitív érzelmi állapotok erősítésével az implicit 
érzelemszabályozási deficitektől viszonylag függetlenül is enyhíthető, sőt 
pozitívba fordítható (l. Greenberg, 2007 elképzelését). A mindennapi kedvelt 
tevékenységek és a fájdalom elfogadása között pozitív kapcsolatot találtunk. A 
fájdalom feltehetően jelen van a mindennapi kedvelt tevékenységek végzése 

közben is, de a tevékenységhez kapcsolódó pozitív érzelem hosszú távon 
„felülírhatja” a tevékenység fájdalmat fokozó hatását.  
 

A funkcionális stresszbetegségek, szomatizáció fejezetünkben bemutatott 
kurrens biológiai és/vagy pszichológiai tényezőket tárgyaló modellek közös 
nevezőjeként a szabályozási zavart neveztük meg. A szabályozási zavar a központi 
idegrendszer különböző szintjein, ill. a biológiai rendszerek (pl. HPA tengely és 
immunrendszer közötti kapcsolatban és a vegetatív idegrendszer működésében, 
továbbá a fenyegetettségészlelés pszichológiai mechanizmusaiban is tetten érhető. 
Jelen vizsgálatban a fibromialgiás csoport esetében tapasztalt rosszabb 
érzelemszabályozási mutatók az általános szabályozási zavar pszichológiai 
aspektusát tükrözhetik. Ez az eredmény felveti azt a kérdést, hogy az 
érzelemszabályozási zavar számon tartható-e a szomatizáció etiológiai tényezői 
között. Waller és Scheidt (2006) a szomatoform zavarok hátterében 
diszfunkcionális affektusszabályozást feltételez, és a szomatoform zavarok 
kialakulásában és lefolyásában ennek a deficitnek oki szerepet tulajdonít. 
Megközelítésükben a szomatoform zavarokban az affektusok észlelésének és 
differenciálásának képessége sérül, ill. adekvát és egészséges módon való 
kifejezésükre nincs lehetőség, vagyis tulajdonképpen az implicit 
érzelemszabályozás (Greenberg, 2007) deficitjét valószínűsítik, amit a negyedik 
vizsgálatunkban tetten értünk   

Az érzelemszabályozási nehézségek miatt a tartós fenyegetésészleléssel 
együtt járó fenntartott arousal inadekvát érzelmi, kognitív és vegetatív 
szabályozással járhat együtt (Brosschot és mtsai, 2006). Láthattuk, hogy a 
fibromialgiások hajlamosabbak régi stresszorokon, elsősorban veszteségeken 
rágódni, vagyis arra figyelni, ami nincs. Ezt összefüggésbe hozhatjuk Zautra és 
munkatársai (2007) egyik megállapításával, akik szerint a fibromialgiás betegek 
jobban figyelnek arra, hogy mi hiányzik az életükből. 

A rágódások a negatív események – traumák – feldolgozatlan voltát is 
tükrözhetik. A szomatizáció pszichoanalitikus megközelítése is implikálta az 
érzelemszabályozás fontosságát: a szomatizációt a feldolgozatlan, pszichés 
konfliktus testi csatornán való megjelenése, vagyis konverziós mechanizmus 
eredményének tekintette. Eszerint a szomatizáló személy érzelemszabályozási 
eszközként használja a testét a kellemetlen, feldolgozhatatlan élmények 
kezelésében. Ennek a hátterében egyes korai (és későbbi) elképzelések a traumát 
jelölték meg (l. Breuer és Freud, 1895/1955; Janet, 1901; van der Kolk és mtsai, 
1996). Az újabb modellek, amelyek a stressznek kitüntetett szerepet 
tulajdonítanak, ugyan impliciten, de magukban hordozzák a stressz által keltett 
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negatív érzelmek kezelésének problémáit, amit egyéb kognitív működésmódok – 
így a katasztrofizálás, a rumináció, a szomatoszenzoros amplifikáció – erősítenek 
és tartóssá tesznek.  
 
Összességében több eredményünk összefüggésbe hozható korábbi kutatási és 
elméleti munkákkal, továbbá eredményeink támogatják a disszertációnk alapvető 
hipotézisét, miszerint a krónikus fájdalommal jellemezhető kórképekben a 
pszichés funkcionálás varianciájához az érzelemszabályozás képessége – az  
eddigi, kutatások által támogatott tényezők (katasztrofizálás és elfogadás) mellett 
– egyedien járul hozzá. Kétségtelen azonban, hogy további vizsgálatok 
szükségesek ennek a teszteléséhez. S mivel az érzelemszabályozás dinamikus 
folyamat, ezért nemcsak a vonásszintű, maladaptív jelenségekkel érdemes 
foglalkozni, hanem interperszonális szinten is meg kell ragadnunk ezeket a 
történéseket. További kérdés, hogy az érzelemszabályozás különböző típusai, az 
akaratlagos és automatikus szabályozási folyamatok más önszabályozási 
folyamatokkal milyen kapcsolatban állnak.  
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