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KKÖÖSSZZÖÖNN EETTNN YYIILLVVÁÁNN ÍÍTTÁÁSS      

Szakmai identitásom kibontakozásától az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai 
Tanszéken dolgozom. Nehéz lenne pontosan körülírni, mit kaptam az elmúlt 17 év alatt 
tanáraimtól, majd a kés bbi tanszéki kollégáimtól. Köszönetemet szeretném kifejezni 
valamennyiüknek, mert a disszertációm nélkülük nem születhetett volna meg.  

Köszönöm témavezet mnek, Kulcsár Zsuzsannának a rengeteg támogatást, bátorítást 
és példaadást. Hálás vagyok, hogy beavatott a szakma titkaiba, megosztva mindazt, amit 
pusztán órákon vagy könyvekb l nehéz lenne elsajátítani. Dolgozatom témája, f bb 
elméleti koncepciója az  elképzelésein, meglátásain alapul.   

 

A Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék munkatársai közül külön szeretném 
megemlíteni Komlósi Annamáriát, Varga Izabellát, Barkóczi Ilonát, Antalfai Mártát, Oláh 
Attilát, Nagy Jánost és Kapusi Gyulát: szakmai hozzáállásuk mintát nyújtott, biztatásuk 
pedig mindvégig sokat segített. 

A sor nem lenne teljes, ha a Tanszék fiataljait nem említeném: K Natasát, Kökönyei 
Gyöngyit, Rigó Adriennt, Urbán Róbertet és Demetrovics Zsoltot, akik a disszertációban 
szerepl kutatásokhoz rengeteg ötlettel és javaslattal járultak hozzá. 

 

Köszönöm Kopp Máriának és Szádóczky Erikának az együtt gondolkodásokat, 
amelyek igazán gyümölcsöz en hatottak rám.   

 

Köszönöm a kutatások résztvev inek és a hallgatóimnak a rengeteg gyakorlati 
segítséget az szinte válaszadástól az adatrögzítésen át az inspiráló észrevételekig. Hálámat 
fejezem ki Fiáth Titanillának az írásom nyelvi és stiláris ellen rzéséért. 

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm szüleimnek er t adó hitüket, töretlen 
bizalmukat.       
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EL SZÓ

    
Dolgozatom témája a mindennapos testi tünetek pszichológiájának áttekintése, és e 

terület módszertanának gyakorlatcentrikus bemutatása. A téma rendkívül szerteágazó, így 
már a dolgozat elején érdemes azt a szemléleti pozíciót bemutatni, amelyre az elkészítés 
során támaszkodtam.  

A különböz testi tünetek el fordulási gyakoriságával, a tünetképzés mechanizmusával 
és diagnosztikai kérdéseivel számos kutatás foglalkozik. A vizsgálatok többsége a 
tünetképzés széls séges, kóros pszichiátriai formáit elemzi: pl. hipochondria, 
szomatizációs zavar, krónikus fáradtság szindróma vagy krónikus fájdalomzavar. A 
szomatizáció, a szomatoform zavarok vagy az orvosilag megmagyarázhatatlan testi 
tünetek olyan fogalmi konstruktumok, amelyeket gyakran felcserélhet ként használnak a 
kutatók. Szinte valamennyi orvosi szakterületnek megvannak a megmagyarázhatatlan testi 
tünetei: pl. a pszichiátriában a szomatoform zavarok, a reumatológiában a fibromialgia, az 
allergia területén a többszörös kémiai szenzitivitás, a kardiológiában az atípusos mellkasi 
fájdalmak, vagy a katonák egészségi állapotával foglalkozó szakterületen az öbölháborús 
szindróma.  

A szakirodalom áttekintésénél és a dolgozat empirikus részében található saját 
vizsgálatok kialakításakor a tünetképzés folyamatát nem széls séges pszichiátriai 
megnyilvánulásként kezeltük, hanem olyan általános jellemz ként, amely valamilyen 
mértékben mindnyájunkat jellemez. Ez a kiindulási pozíció feltehet en segítségünkre lesz 
a fokozott tünetképzés kialakulásának és mechanizmusának mélyebb megértésében, s 
lehet séget biztosít arra, hogy a jelenséget természetes környezetében , f ként 
egészséges populáción vizsgáljuk. Az orvosi megközelítésen alapuló kutatásokban fontos 
korlátként jelenik meg a különböz problémák együttjárása, valamint a diagnosztikai 
osztályozásból fakadó torzítás. Az orvosi megközelítésre jellemz dichotóm kategorizálás 
sokszor nem teszi lehet vé a fokozott tünetképzés lépésr l lépésre történ kialakulásának 
vizsgálatát. A saját vizsgálatok során alkalmazott dimenzionális megközelítést l éppen 
ezért azt várom, hogy hasznos támpontul szolgál a tünetképzés mechanizmusának 
megértéséhez, és úgy gondolom, hogy módszertani szempontból is több és elemezhet bb 
információt kapok.     

A tünetképzés vizsgálatára különböz megközelítési lehet ségek kínálkoznak. A 
neuropszichiátriai, a narratív, a pszichoanalitikus vagy a biopszichoszociális hagyomány 
olyan értelmezési keretet nyújt, melynek segítségével a probléma hatékonyan vizsgálható. 
A jelen dolgozat szakirodalmi áttekintése és az ismertetésre kerül vizsgálatok f ként a 
biopszichoszociális megközelítésre támaszkodnak.        

A téma fontosságára és a hazai kutatási gyakorlatra való tekintettel, a dolgozat 
elkészítése során ügyeltem arra, hogy a probléma kutatásmódszertani aspektusai (pl. a 
speciális elemzési eljárások, a mér módszerek) részletesen is kifejtésre és bemutatásra 
kerüljenek. Úgy gondolom, hogy ez a hiánypótló törekvés további hazai kutatásokat is 
ösztönözhet. A testi tünetképzés vizsgálati módszereinél ismertetett kérd ívek többsége 
saját, vagy kollégáimmal együtt készített munka eredménye, amelyre az elmúlt években 
került sor.  

A fenti rész f ként egyes szám els személyben íródott, utalva a saját kutatásokra és az 
alapvet szemléleti pozícióra. Ennek ellenére kulcsfontosságúnak érzem annak 
megemlítését, hogy a témaválasztást, a megközelítési módot és a kutatások kialakítását 
alapvet en meghatározta témavezet m, Kulcsár Zsuzsanna professzor asszony, és az 
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általa létrehozott Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék szemlélete, melyet 
számos átfogó tudományos közlemény dicsér: pl. Kulcsár, 1993, 1998, 2005; Kulcsár és 
mtsai, 2004; Demetrovics és mtsai., 2007).  

A bemutatott vizsgálatok között több olyan is van, ami Kulcsár Zsuzsanna vezetésével 
és az általa elnyert pályázat támogatásával valósult meg. Ezért a pontosság és az 
áttekinthet ség érdekében minden vizsgálat címének lábjegyzetében megpróbálok képet 
adni a kutatásban betöltött szerepemr l.
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EELLMMÉÉLLEETTII  BBEEVVEEZZEETT

  



  
I. A MINDENNAPOS TESTI TÜNETEK PSZICHOLÓGIÁJA  

A hangulati problémák és a mindennapos testi tünetek (pl. kimerültség, emésztési 
zavarok, fejfájás, szédülés, vázizom fájdalmak) egészséges személyek esetében is 
gyakoriak, és jelent s mértékben ingadozhatnak. Az általános egészségi állapotban 
bekövetkez kisebb változásokra és a kellemetlenségekkel járó testi tünetekre eltér 
módon reagálhatunk. A szokatlan és kellemetlen testérzeteket sokszor a betegség jelének 
tekintjük. A tünetek azonban nem feltétlenül biológiai jelzések, hanem egy komplex 
biopszichoszociális folyamat eredményeinek tekinthet k, amelyben szociodemográfiai 
tényez k, személyiségjellemz k, érzelmek, elvárások és a betegséggel kapcsolatos 
feltevések egyaránt szerepet kapnak (Wenger, 1993; Burman, 1996; Kolk és mtsai., 2003).   

Az orvosilag nem megmagyarázható testi tünetek megjelenésének fokozott 
tendenciáját, vagy a testi tünetekkel való túlzott foglalatoskodást szomatizációnak 
nevezzük. A szomatizációt a pszichoszociális stresszre adott diszfunkcionális válaszként 
értelmezhetjük, mivel a szomatizáló személyek gyakran az érzelmi és a pszichoszociális 
problémákból fakadó feszültséget és aggodalmat fejezik ki a testi tüneteken keresztül 
(Parsons és Wakely, 1993; Kirmayer és Young, 1998; Corey és mtsai., 2003). 

A járóbeteg szakrendelésen megjelen k több mint felénél a megmagyarázhatatlan testi 
tünetek okozzák az els dleges problémát, ami gyakran depresszív és szorongásos 
zavarokkal társul. A megmagyarázhatatlan testi tünetek mintegy negyed részben krónikus 
vagy visszatér formában jelentkeznek az egészségügyi alapellátásban megjelen 
pácienseknél (Kroenke, 2003; Kulcsár és Rózsa, 2004).       

A tünetek típusa, gyakorisága és tartama  

Az alábbiakban többfajta populáción végzett vizsgálatok eredményeit szemlézzük. Az 
egyes kutatásokba egészségeseket vontak be, a kutatások többségét azonban válogatatlan 
populációkon végezték. Ez utóbbiak tehát a testi tünetek epidemiológiai megközelítésének 
tekinthet k.

 

A mindennapos testi tünetek típusaira és osztályozására irányuló kutatások eredményei 
alapján az egyik legfontosabb átfogó kategóriának a szorongás-depresszió tünetegyüttes 
indikátorait tekinthetjük, amelyben olyan testi tünetek kapnak helyet, mint pl. a 
kimerültség, az alvászavar, a koncentrációs problémák, az étvágytalanság, a fejfájás és a 
nyugtalanság (Freer, 1980; Larsen és Kasimatis, 1991; Robbins és mtsai., 1997; Rusting és 
Larsen, 1998; Piccinelli és mtsai., 1999).  

A további típusokat többnyire a gyomor-bélrendszeri problémákra (pl. hasi fájdalmak, 
hasmenés, hányinger), az izom és mozgásszervi panaszokra (pl. ízületi fájdalmak, hátfájás),  
illetve a fels légúti problémákra utaló tünetek alkotják (Larsen és Kasimatis, 1991; Stoller és 
Forster, 1992; Robbins és mtsai., 1997; Eriksen és mtsai., 1999; Kroenke, 2003).    

Bár a vizsgálati minták összetétele (pl. n k, id sek, egyetemisták; egészségügyi 
alapellátásban megjelen k), a kutatási elrendezés (keresztmetszeti, prospektív és 
retrospektív) és az alkalmazott mér eszközök (pl. önjellemz tünetlisták, közérzeti 
naplók, strukturált diagnosztikai interjúk, spontán beszámolók) jelent sen 
befolyásolhatják a kapott eredményeket, a leggyakrabban el forduló tünetek a vázizom- és 
a légz rendszeri problémák, a fejfájás és az ezekkel együttjáró érzelmi distressz (Kroenke 
és mtsai., 1993; Burman, 1996).   
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Verbrugge és Ascione (1987) a testi tünetek 6 hétre kiterjed

 
közérzeti naplós 

vizsgálata alapján azt találták, hogy a véletlenszer en kiválasztott egészséges feln tt 
személyek 61%-a számol be valamilyen légz szervrendszeri, 51%-a pedig vázizommal 
kapcsolatos problémáról.  

Larsen és Kasimatis (1991) egészséges egyetemista hallgatók mindennapos testi tüneteire 
irányuló közérzeti naplós kutatásainak eredményei szerint az egyik leggyakrabban 
el forduló tünetcsoportot a fels légúti megbetegedésre utaló tünetek alkották, amelyet a 
depresszió és a fájdalmak, valamint a gasztrointesztinális zavarokra utaló szindrómák 
követtek.  

Stoller és Forster (1992) id sek körében

 

végzett vizsgálatai azt mutatták, hogy a 
leggyakrabban megjelen panaszok az izom- és ízületi problémák, a fáradtság, az 
orrdugulás és az orrfolyás. Ezek a vizsgálatok az orvosilag megmagyarázhatatlan és a 
krónikus vagy akut betegségb l ered panaszokat nem különítették el egymástól.

 

Kroenke és Priece (1993) több mint 13 ezer személyt számláló lakossági mintán az 
el forduló panaszok élethosszi alakulását vizsgálták a menstruációs problémák kizárásával. 
A tüneti beszámolókat strukturált diagnosztikus interjú módszerrel nyerték, majd a 
súlyosság és a feltételezhet okok mentén osztályozták. A leggyakrabban el forduló 
tünetcsoportok az ízületi fájdalmak (36%), a hátfájás (32%), a fejfájás (25%), mellkasi 
fájdalmak (24%), kéz- és láb fájdalmak (24%), hasi fájdalmak (23%), kimerültség (23%) és 
a szédülés (23%).  

Ihlebaek és munkatársai (2002) 1.240 f b l álló norvég lakossági mintán a 15 84 év közé 
es k általános testi tüneteit vizsgálták az általuk kidolgozott, 29 testi tünetet feltáró lista 
(Subjective Health Complaints) segítségével. A tünetek között olyanok szerepeltek, mint 
például köhögés, hátfájás, fejfájás, alvási problémák, szorongás. A tünetek súlyosságát 
négyfokozatú skálán, az elmúlt hónapot alapul véve kellett értékelnie a kitölt nek: 0-
jelentéktelen; 1-enyhe, 2-jelent s, 3-súlyos. A megkérdezettek 96 százaléka számolt be 
legalább egy egészségi állapottal kapcsolatos tünetr l az elmúlt hónapot alapul véve. A 
vázizom fájdalmakkal kapcsolatos tünet el fordulása volt a legmagasabb (80%), amit a 
pszeudoneurológiai panaszok / pl. álmatlanság, fáradság, szédülés, szorongás és 
depresszió/ (65%), a gasztrointesztinális problémák (60%), a megfázással (54%) és az 
allergiával kapcsolatos tünetek (34%) követtek. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a 
fenti el fordulási gyakoriságok lényegesen alacsonyabbak voltak abban az esetben, amikor 
a kutatók az el fordulást a jelent s és súlyos tünetekre korlátozták: vázizom (13%), 
pszeudoneurológiai (5%), gasztrointesztinális (4%), allergia (2%), megfázással kapcsolatos 
jelent s tünetek (18%). Hasonló módszerekkel végeztek kutatást négy Észak-Európai 
országban (Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország). Az összevont vizsgálati mintán 
végzett elemzések szerint a kutatásban résztvev k 75 százaléka számolt be valamilyen 
egészségi problémáról az elmúlt 30 napot alapul véve. Több mint 50 százalékuk 
fáradtságról panaszkodott, 42% fejfájást, 37% aggodalmat, 35% hátfájdalmakat, míg 33% 
végtagfájdalmakat jelzett (Eriksen és mtsai, 1998).  

A Hungarostudy 2002 hazai reprezentatív mintán végzett népegészségügyi vizsgálat 
eredményei alapján a leggyakrabban el forduló betegségek, amelyek miatt az emberek 
kezelés alatt álltak, a következ k voltak: mozgásszervi (csont, izom) betegségek, szív- és 
érrendszeri betegségek, diabetes mellitus, gyomor- bélrendszeri betegségek, depresszió és 
allergia (Kopp és mtsai., 2003, internetes hivatkozás). 
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Roghmann és Haggerty (1972) egy korai közérzeti naplós kutatásában a vizsgálatban 
résztvev egészséges személyek a megfigyelt 4 hetes id tartam 22 százalékában számoltak 
be valamilyen testi tünetr l. Az egymást követ tünetek átlagosan 2,1 napig álltak fenn. 

 
Larsen és Kasimatis (1991) 8 hétre kiterjed vizsgálatában (napi 3 értékelés) az 

egyetemista fiatalok átlagosan az értékelések 9 százalékában számoltak be valamilyen testi 
tünetr l. A leggyakoribb panaszokat, mint azt már fentebb jeleztük a fels légúti 
megbetegedések tünetei jelentették, melyek az értékelések 14,6%-ában fordultak el . A 
fels légúti megbetegedésre utaló tünetek tartama volt a leghosszabb, átlagosan 1,8 nap. A 
többi tünetegyüttes id tartama nem haladta meg a 24 órát. 

   

A tünetbeszámolókat befolyásoló szociodemográfiai és szocioökonómiai tényez k

  

A testi tünetek gyakorisága a különböz életkorokban 

  

Gyermekkorúak: A fej-, a végtag-, és a hasi fájdalmak számos súlyos betegség el jelei 
lehetnek, de a gyermekek többségénél ezen tünetek hátterében általában nem találnak 
organikus okokat. Perquin és munkatársainak (2000) nyomonkövetéses vizsgálata rávilágít 
arra, hogy a gyermek- és serdül korúak több mint fele (54%) beszámol valamilyen 
fájdalomról az elmúlt 3 hónapot alapul véve. Közülük minden negyedik hosszabb 
id szakon keresztül fennálló krónikus tünetet említ, ami jelent s hányaduknál (66%) két 
év elteltével már nem volt megfigyelhet .   

 

Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartásával foglalkozó nemzetközi 
összehasonlító kutatás (HBSC: Health Behaviour in School-aged Children) 1997 és 1998-
ban felmért összesített adatain végzett elemzések szerint a gyermek- és serdül korúak 
körében az ingerlékenység, a rossz hangulat, a fejfájás és az alvási problémák voltak a 
leggyakrabban el forduló tünetek (Torsheim és mtsai., 2006). A kutatás 29 ország 
reprezentatív gyermek- és serdül mintáján történt, amelyben hazánk is részt vett. A teljes 
adatbázist több mint 125 ezer 11 15 éves tanuló alkotta. Az egységes mér eszközzel és 
kutatásmódszertannal készült felmérésben 8 tételb l álló tünetlistát alkalmaztak, amelyben

 

az alábbi problémák el fordulási gyakoriságát kellett megítélniük a tanulóknak az elmúlt 
fél évet alapul véve: fejfájás, gyomorfájdalmak, hátfájás, rossz hangulat, ingerlékenység, 
szorongás, alvási problémák, szédülés. A tünetek el fordulását 5 fokozatú skálán 
ítélhették meg a diákok: szinte naponta, hetente többször, kb. hetente, kb. havonta, 
ritkábban vagy soha. Az életkor el rehaladtával szinte valamennyi tünet el fordulási 
gyakorisága  lányoknál és fiúknál egyaránt 

 

növekv tendenciát mutat. 

  

Fiatal feln ttkortól id skorig: Verbrugge (1986) vizsgálati eredményei szerint fiatal 
feln tteknél a leggyakrabban el forduló panaszokat a légz rendszerhez köthet 
problémák alkották, amelyet a vázizomrendszer megbetegedései, az általános tünetek (pl. 
fáradtság, fájdalmak) és a pszichológiai problémák (pl. feszültség, idegesség) követtek. A 
középkorúak és az id sek ezzel szemben több vázizommal kapcsolatos problémát 
említettek. Id skorban a vázizomrendszerhez köthet problémák kétszer olyan gyakoriak, 
mint bármely más probléma.  

A korábban már ismertetésre kerül négy észak-európai országra kiterjed vizsgálatban 
az izomfájdalmak az id sebb személyek csoportjánál voltak gyakoribbak, míg a fáradság, a 
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fejfájás, az aggodalom és a depresszió inkább a fiatalabb személyeknél volt gyakrabban 
megfigyelhet (Eriksen és mtsai., 1998). 

   
A testi tünetek percepciójának nemi különbségei  

A kutatások egybehangzó eredményei szerint a n k intenzívebb, több és gyakoribb 
szomatikus tünetr l számolnak be, mint a férfiak (Pennebaker, 1982; Rakowski és mtsai., 
1988; Gijsbers van Wijk és Kolk, 1997; Verbuegge, 1985; Barsky és mtsai., 2001).  

Gijsbers van Wijk és Kolk (1997) összefoglaló munkájukban mintegy 20 olyan 
tanulmányt tekintettek át, amelyek a testi tünetek nemi különbségeit bizonyítják. A 
különböz módszereket (pl. tünetlisták, közérzeti naplók, klinikai interjúk, doktori vizitek 
száma), kutatási elrendezéseket (pl. keresztmetszeti, prospektív és retrospektív) és 
vizsgálati mintákat (pl. egészségesek, alapellátásban megjelen k,

 

pszichiátriai betegminta) 
alkalmazó felmérések egyértelm en alátámasztják, hogy a n k több és intenzívebb testi 
tünetet élnek meg.  

Nathanson (1975, 1977) korai tanulmányaiban kifejti, hogy bár a férfiak általában 
rövidebb ideig élnek, ennek ellenére a n k jobban szenvednek az egészségügyi 
problémáiktól, mint a férfiak. Meg kell jegyeznünk, hogy a n k testi tünetei általában 
átmenetiek és kevésbé súlyosak, mint a férfiakéi. A férfiak sokkal ritkábban betegednek 
meg, de ha valamilyen probléma jelentkezik, akkor az súlyosabb tünetekben fejez dik ki, 
és magasabb halálozási arányszámot eredményez. Nathanson találóan a következ képpen 
összegzi a jelenséget: a n k megbetegednek, a férfiak meghalnak .       

 

Gijsbers van Wijk és Kolk (1997) a testi tünetek átfogó biopszichoszociális 
megközelítésében hét jelent s tényez t sorol fel, amelyek a n k fokozott 
tünetpercepcióját el segíthetik: 1. a n i reproduktivitási folyamatok (pl. menstruációs 
ciklus, terhesség, menopauza); 2. a szociális pozícióból fakadó hátrány, amely a küls 
környezeti információk besz külését eredményezheti (pl. GYES/ GYED, 
háztartásbeliség); 3. a testb l származó ingerek fokozott megfigyelése, melynek hátterében 
szocializációs és biológiai folyamatok állnak (pl. a fájdalomszenzitivitás nemi különbségei); 
4. a szomatikus attribúciós stílus preferenciája; 5. a szomatizációra való fokozott hajlam; 6. 
a tüneti beszámolókra való nagyobb hajlandóság (pl. gyermekkorban a fiúk testi 
fájdalmakra adott reakcióinak csökkentése: ilyen nagy fiúk már nem sírnak , 
katonadolog . A fenti faktorokban mutatkozó különbségek többnyire a korai 

szocializációban, az eltér tradicionális nemi szerepekben és a szociális pozícióban 
gyökereznek, de biológiai alapjuk is van (lásd pl. Kulcsár és Kökönyei, 2004).  

Roberts és Pennebaker (1995) különböz kutatási területek (pl. az interocepció 
pontossága, szignáldetekció, tünetbeszámolók, mez függés-mez függetlenség) 
eredményeinek összehasonlító elemzése során jutottak arra a következtetésre, hogy a 
férfiak és a n k eltér információforrásokra támaszkodnak, amikor a saját bels 
állapotukat definiálják vagy próbálják megérteni. A férfiak hajlamosabbak a bels 
fiziológiai jelz ingerekre támaszkodni, míg a n k szívesebben hagyatkoznak a küls , 
helyzeti jelleg információforrásokra. A

 

nemi különbség és az eltér jelz ingerek 
figyelembe vételére vonatkozó fenti állítás inkább következtetésen alapul, mintsem 
közvetlen kísérleti eredményeken, bár a szerz páros által áttekintett kutatási területek 
közül a téri tájékozódás és a mez függés-mez függetlenségre irányuló kutatási 
eredmények egyértelm en bizonyítékul szolgálnak a kijelentés érvényességére. Érdemes 
azonban megjegyezni, hogy az interoceptív pontosságra irányuló, kontrollált laboratóriumi 
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körülmények között végzett vizsgálatokban a férfiak érnek el jobb teljesítményt, ezzel 
szemben az externális jelz ingerekben b velked , természetes környezetben végzett 
kutatások nem mutatnak számottev eltérést a bels testi történések és a fizikai állapot 
megítélésében a kísérleti személyek között.  

A fentieket az érzelemelméletek irányában kiterjesztve Pennebaker és Roberts (1992) 
úgy véli, hogy az érzelem perifériális elméletei (pl. James Lange-elmélet) a férfiak érzelem-
percepcióját pontosabban leírják, míg a n k érzelmeinek észlelésére a kognitív 
kiértékelésen alapuló elméletek (pl. Schacter Singer elmélet) szolgáltatnak pontosabb 
leírást.    

A bels testi történések megítéléséhez felhasznált információforrások nemi eltéréseit 
Roberts és Pennebaker (1995) feltételezései szerint az alábbi tényez k

 

határozzák meg: 1. 
társadalmi státusz (a n k általában alacsonyabb társadalmi státuszúak, mint a férfiak; az 
alacsony státuszúak kiszolgáltatottabbak, így folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a 
társadalmi ranglétrán magasabban állók viselkedését; a domináns társadalmi pozícióval 
rendelkez k ezzel szemben kevésbé függenek másoktól, így a társas környezet 
jelz ingereire való támaszkodás számukra kisebb jelent séggel bír). 2.

 

biológiai különbségek 
(pl. feltételezhet , hogy a férfiak interoceptív feladatokban elért pontossága a fokozott 
féltekei lateralizáció következménye). 3. szocializáció és a bels testi érzetek hangolása

 

(pl. a 
menstruáció, diéta).   

Az általános egészségi állapot, a testi tünetek és a fájdalom átélésének etnikai különbségei: a szomatikus 
tünetképz dés, az érzelmi distressz és az etnokulturális tényez k viszonya 

  

Az általános egészségi állapottal, a testi tünetekkel, az orvos-látogatások gyakoriságával 
és a fájdalomküszöbbel foglalkozó kutatások alátámasztják, hogy a vizsgálati minta 
etnokulturális sajátosságai jelent sen befolyásolhatják a kapott eredményeket. 

 

A különböz tünetlistákkal végzett epidemiológiai vizsgálatok változatos eredményeket 
hoztak. Az egyik legnagyobb amerikai, reprezentatív lakossági mintán végzett 
epidemiológia felmérés (Epidemiologic Catchment Area: ECA) eredményei alapján az 
afro-amerikaiak jelent sen több testi tünetr l számoltak be, mint amerikai származású 
honfitársaik (Kirmayer és Young, 1998). Az ECA kutatást kiterjesztették Puerto Rico szigetének 
spanyol anyanyelv lakosaira is, ahol a testi tünetek el fordulási gyakorisága többszöröse volt az 
amerikai összpopuláción talált adatoknak (Canino és mtsai., 1992).  

Egy átfogó nemzetközi WHO vizsgálatban 14 ország több mint 5000 az egészségügyi 
alapellátásban megjelen páciensének testi tüneteit mérték fel. Az összehasonlító 
elemzések jelent s különbségeket mutattak az egyes tünetek el fordulási gyakoriságában, 
illetve a szomatizáció mértékét feltáró skála összértékeiben. A orvosilag nem 
megmagyarázható szomatikus tünetek különösen magas el fordulási aránya jellemezte a 
két dél-amerikai centrumot; a szerz k azonban nem tudtak egyéb, egyértelm gazdasági, 
földrajzi vagy kulturális jellemz ket azonosítani a magas szomatizációs arányú centrumok 
betegeinél (Ustun és Sartorius, 1995, id. Kirmayer és Young, 1998).  

A szomatikus tünetképz dés és az érzelmi distressz szintjének szoros együttjárását 
számos kutatási eredmény támasztja alá (lásd. pl. Katon és mtsai., 1982; Simon és mtsai., 
1991, 1996; Ladwig és mtsai., 2001). A különböz kultúrközi kutatások eredményei pedig 
azt jelzik, hogy az érzelmi distressz kifejez dését az olyan szociokulturális faktorok 
jelent sen befolyásolják, mint például az adott kultúrára sajátosan jellemz hiedelmek és 
normák. Több kutató úgy véli, hogy a nyugati és az elnyugatiasodott ipari társadalmakban 
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általában alacsonyabb a szomatizáció mértéke, mint a kollektivista hagyományokon 
nyugvó társadalmakban (pl. Kína, Japán, Korea). Az összehasonlító kultúrközi kutatások 
többsége a depressziót és a testi tüneteket egyidej leg vizsgálja, mivel a depresszióra utaló 
hangulati tünetek és a testi tünetek szoros együttjárást mutatnak (Simons és mtsai., 1991, 
1996).  

Racy (1970) kutatási eredményei azt mutatták, hogy hagyományokat rz arabok 
hajlamosabbak a testi tünetképzésre, mint az elnyugatiasodott értékeket vallók. A 
nyugatiasodott szemléltetet vallók depresszióra utaló tünetegyüttese sokkal közelebb áll az 
individualizálódott nyugati társadalmak depressziókonstruktumához, mint a hagyományaikat 

rz ké.

  

Iwata és Roberts (1996) több életkori csoport depresszióra utaló tünetein végzett 
kultúrközi összehasonlító elemzést. Azt vizsgálták, hogy az id sebb, hagyományaikat 
feltehet en szigorúbban rz életkori csoportokhoz tartozó japánok testi tünetei, 
valamint pozitív és negatív érzelmei különböznek-e az amerikanizálódott fiatalokhoz 
képest. Kontrollként lehet ség nyílt hasonló amerikai csoportok összehasonlító 
vizsgálatára is. Eredményeik szerint a széls séges, ultranacionalista társadalmi értékek 
között feln tt id sebb korcsoport a negatív hangulat és a testi tünetek kifejezésében 
kevésbé differenciált, mint a fiatalabb korcsoportba tartozó japánok. A pozitív érzelmekre 
adott válaszok jelent sen különböztek az amerikai mintától. A japánok hajlamosabbak a 
pozitív érzelmek kifejezésének korlátozására. A negatív érzelmek megnyilvánulásainál nem 
találtak eltérést (Iwata és mtsai., 1994, 1995).    

Kínaiak körében végzett kutatási eredmények azt mutatják, hogy a távol-keleti 
országokban él k kevésbé depressziósak, mint a Nyugati kultúrákban él k. (Chang és 
mtsai., 1995; Kleinman, 1982; Leung és mtsai., 1992; Parker és mtsai., 2001). A 
módszertani aspektusokat fontolóra véve több kutató hangsúlyozza, hogy a mérési 
módszerek jelent sen torzíthatják az eredményt (Lin, 1989; Roberts és mtsai., 1997). 
Felmerül, hogy vajon alkalmas módszernek tekinthet -e az önjellemzés, vagy hogy az 
énfeltárás mértékében mutatkozó kulturális különbségek következtében az eredmények 
összehasonlíthatatlanok. Vajon a nyugati világ betegségkonstruktumai (pl. depresszió) 
univerzálisak-e? Kirmayer és Young (1998; magyarul 2004) számos olyan betegséget említ, 
ami a távol-keleti orvoslásban jól körülhatárolható zavarnak számít, míg a nyugati 
társadalmakban nem jelenik meg. Feltehet , hogy számos epidemiológiai felmérésben a 
szomatizáció mérésére alkalmazott eljárások nem érzékenyek a szomatizáció 
kultúrspecifikus tüneteire, és a kultúra által meghatározott distressz-kommunikációs 
stílusokra.  

Több kutató véleménye szerint az ázsiaiak alacsony mérték depressziójának 
hátterében els dlegesen az áll, hogy az érzelmi problémáikat szomatizálják (Marsella és 
mtsai., 1973; Kleinman 1977; Cheung, 1981). Ezt a folyamatot több kulturális tényez is 
befolyásolhatja: pl. az érzelmek elfojtásának kulturális normája; a pszichés zavar 
stigmatizációja; a hagyományos kínai orvoslás azon koncepciója, hogy a pszichés 
problémák bizonyos testi szervek diszfunkcióját tükrözik, illetve, hogy a testi tünetek és 
panaszok a betegség elfogadott szociális jelzései.   

A roma és nem roma lakosság testi és lelki egészségét érint , részben hazai kutatások 
eredményei szerint a romák szinte valamennyi tünetre vonatkozóan (pl. kimerültség, 
fejfájás, izgatottság, szorongás) nagyobb arányban jeleztek problémát, mint a nem romák 
(Kemény és Havas, 1996; Kopp és Skrabski, 1996; Gyenei, 1997). A roma populáció 
általános egészségi állapota jelent sen rosszabb, mint a nem romáké, a várható élettartam 
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pedig közel 10 évvel rövidebb (Puporka és Zádori, 1999; Hajioff és mtsai., 2000; Kósa és 
mtsai., 2002; Zeman, 2003). A Beck-féle Depresszió Kérd ív rövidített változatával nyert 
népegészségügyi adatok egyértelm en alátámasztják, hogy a depresszió mértéke jelent sen 
magasabb a romák körében (Gyukits és mtsai., internetes hivatkozás). Serdül kön végzett 
hazai kutatások eredményei is azt jelzik, hogy mind a depresszió, mind a testi tünetek 
jelent sen magasabb arányban fordulnak el a roma fiataloknál, mint a nem roma 
társaiknál (Rózsa és Csorba, 2001; Rózsa és mtsai., megjelenés alatt). Fontos 
megjegyeznünk, hogy ezek a különbségek a szocioökonómiai státusz kontrollálásával is 
fennállnak.   

A fájdalom átélésének etnikai vonatkozásai: A fájdalom átélésének és kifejezésének 
etnikai sajátosságait különböz akut és krónikus fájdalmak esetében is sok kutató vizsgálta 
(lásd pl. Breitbart és mtsai., 1996; Sherwood és mtsai., 1998; Creamer és mtsai., 1999; 
Riley és Gilbert, 2001). Több fájdalmas beavatkozás és a különböz problémák, illetve 
betegségek (pl. AIDS, artritisz, zöldhályog, menopauza) során átélt fájdalmak 
szisztematikus elemzésének eredménye alátámasztja a fájdalom multidimenzionális 
jellegét. Price (1999; idézi. Riley, 2002), valamint Wade és munkatársai (1992, 1996; idézi 
Riley, 2002.) a fájdalom négylépcs s modelljét állították fel. A modell els , ún. szenzoros-
diszkriminatív szakaszában a legf bb komponens a fájdalom intenzitásának észlelése. A 
fájdalom folyamat második szakaszában az azonnali kellemetlenségérzet áll, amely a 
személy fájdalomra adott közvetlen érzelmi válaszát tükrözi, viszonylag csekély kognitív 
értékeléssel. A harmadik szakasz olyan tartós, reflektív vagy kognitív folyamatot tartalmaz, 
amely a fájdalom jelentésével, illetve implikációjával hozható kapcsolatba (pl. a fájdalomra 
adott negatív reakció: frusztráció, szorongás, düh). A modell utolsó komponense a 
fájdalomra adott olyan nyilvánvaló viselkedéses válaszból áll, mint például gyakori sóhajtozás, 
vagy jajgatás, a napi rutinfeladatok mell zése. A fájdalom folyamatának els lépcs i 
többnyire azonnaliak, míg a kognitív kiértékelés és a viselkedéses válaszok általában 
kés bbiek. A modell alapján az etnikai különbségek árnyaltabban értelmezhet k, így a 
fájdalom átélésének vizsgálata nem korlátozódik pusztán az intenzitásra, ami a korai 
vizsgálatokban gyakran jelent sen megnehezítette a kapott eredmények értelmezését 
(Riley, 2002). A fájdalom átélésével foglalkozó több kutatási eredmény is alátámasztja, 
hogy az etnikai különbségek a fájdalomfolyamat szenzoros-diszkriminatív szakaszában 
csak csekély hatást gyakorolnak; sokkal jelent sebb hatást fejtenek ki a kés bbi 
szakaszokban: pl. a kognitív értékelésnél és a viselkedéses válaszoknál.   

A testi tünetek és a szocioökonómiai tényez k kapcsolata    

  

A szocioökonómiai státusz (SES) és az egészségi állapot alakulásának inverz 
kapcsolatát számos egybehangzó kutatási eredmény támasztja alá (lásd pl. Marmot és 
mtsai., 1991; Adler és mtsai., 1994*; Andreson és Armstead, 1995; Der és mtsai., 1999). 
Bizonyítékok sora szól amellett, hogy a SES és az egészség kapcsolata nemcsak a 
szegénységküszöb alatt, hanem a társadalmi hierarchia minden szintjén érvényesül. A SES 
                                             

 

* A szocioökonómiai státusz és az egészség kapcsolatával az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai 
Tanszéke által 2002-ben meghirdetett Egészségpszichológia tantárgy keretében részletesen is 
foglalkoztunk. A kurzus témavezet je Prof. Kulcsár Zsuzsanna, további oktatói: Holics András, Kökönyei 
Gyöngyi és Rózsa Sándor. A kurzus részletes tematikáját és több tanulmány magyar nyelv kivonatát 
Kulcsár Zsuzsanna készítette el (pl. Adler és mtsai., 1994). Elektronikus formában elérhet .
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fokozatonkénti, ún. grádiens megközelítése nemcsak az egészségügyi problémák (pl. szív- 
és érrendszeri megbetegedések, diabétesz, magas vérnyomás, tumoros megbetegedések) 
esetében, hanem a legtöbb betegség mortalitási mutatóiban is kimutatható (Adler és 
mtsai., 1994). Adler és munkatársai (i. m.) a SES és az egészség kapcsolatának három 
lehetséges kapcsolódási pontját elemzi: közös genetikai tényez k, sodródási hipotézis és 
biológiai funkciók.  

A SES és az egészség kapcsolatának közös genetikai háttértényez kre történ 
levezetése azt jelenti, hogy a genetikai adottságok mind a SES-t (pl. az intelligencián és a 
fizikai alkaton keresztül), mind az egészségi állapotot befolyásolják. Ezt a hipotézist Adler 
és munkatársai elvethet nek tartják, mivel több vizsgálati eredmény szól amellett, hogy a 
genetikai tényez kb l fakadó jellemz k kontrollálása esetén a SES és az egészség közötti 
kapcsolat továbbra is fennáll. A szerz k úgy vélik, hogy ha léteznének eddig fel nem 
ismert közös genetikai tényez k, azok minden bizonnyal csak akkor válnának hatékonnyá, 
ha hatásukat környezeti és viselkedéses tényez k is er sítenék (Adler és mtsai., i. m.).  

 

A sodródási (drift) hipotézis szerint a SES és az egészség együttjárása abból adódik, 
hogy a betegség hat a SES-re, és nem fordítva. Ez valóban fennállhat, ha olyan esetekre 
gondolunk, mint például a betegség hatására kialakult munkavégzés-csökkenés vagy 
munkaképtelenség, de az újabb kutatások azt igazolják, hogy kicsi a valószín sége annak, 
hogy az egészségi állapot romlásának hatására bekövetkez szociálisstátusz-csökkenés 
dönt szerepet játsszon a SES és az egészség kapcsolatának alakulásában (Wilkinson, 
1986; Hahn és mtsai., 1989; mindkett t idézi Adler és mtsai., 1994).

  

A SES hatását közvetít komplex folyamatok:

 

Adler és munkatársai a SES és az 
egészségi állapot kapcsolatának harmadik magyarázó modelljében a biológiai funkciók 
szerepét hangsúlyozzák. Véleményük szerint a SES befolyásolja a biológiai funkciókat, 
amelyek visszahatnak az egészségre. Bár a szerz k magyarázó elméletének 
megfogalmazásakor még kevés empirikus bizonyíték állt rendelkezésre, az utóbbi id ben 
egyre több eredmény szól amellett, hogy a SES egészségre gyakorolt hatásában a 
pszichoszociális tényez k mellett fontos közvetít szerep jut pszicho- és neurobiológiai 
mechanizmusoknak is (Roy, 2004; Kristenson és mtsai., 2004).   

Több kutató úgy véli, hogy a társas kapcsolataink alapvet en meghatározzák általános 
jól-létünket*. A hierarchikusan szervez d társadalmakban a szociális pozíció minden 
szintjéhez rendelhet valamilyen mérték engedelmesség, ami olyan érzelmek kiváltására 
alkalmas, mint például a szégyen, a düh vagy a szomorúság (Roy, 2004). Ezek az érzelmek 
képesek aktiválni olyan fiziológiai védekez rendszereket, mint pl. a HPA-tengely** vagy a 
szimpatikus idegrendszer (lásd b vebben Chrousos, 1998, magyarul 2004; Sawchenko és 
mtsai., 2000; Lovallo és Thomas, 2000, magyarul 2004; Roy, 2004). A védekez rendszer 
hosszantartó vagy többször ismétl d aktivációja képes a jelz rendszer m ködési 
küszöbeinek átállítására, ami a védekez rendszer alul- vagy túlm ködését idézheti el . A 
védekez rendszer m ködési egyensúlyának megbomlása különböz bels szervek kóros 
m ködését idézheti el , melynek következtében olyan betegségek alakulhatnak ki, mint a 
diabétesz, a magas vérnyomás, az érsz kület, az autoimmun megbetegedések vagy a 
depresszió (Roy, 2004). A stresszbetegségek és a szomatizáció biológiai modelljeinek (pl. 

                                             

 

* Ennek az összefüggésnek a komplex neurális modelljét lásd részletesen Kulcsár Zsuzsanna (2005a) 
tanulmányában.  
** Hipofízis-hipothalamusz-mellékvesekéreg-tengely.  
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hipokortizolizmus modell, citokin-modell, id függ szenzitizáció modell) részletes 
ismertetését lásd Kulcsár és Kökönyei (2004) összefoglaló tanulmányában.  

A Gallo-Matthews modell: Gallo és Matthews (2003) átfogó tanulmányukban a 
negatív érzelmek és kogníciók lehetséges közvetít szerepét elemezték a szocioökonómiai 
státusz és az egészségi állapot között, különös tekintettel a szív- és érrendszeri 
problémákra, illetve a mortalitásra és morbiditásra. A rendelkezésre álló szakirodalmi 
eredmények áttekintése után egy olyan általános Tartalék kapacitás modellt vázoltak fel, 
amely szerint az alacsony szocioökonómiai státuszból fakadó stresszhatás jelent sen 
csökkenti az egyén tartalékait, megküzd képességét, így érzékenyebbé válik a negatív 
érzelmekre és kogníciókra. A Tartalék kapacitás modellt az 1. ábra szemlélteti.      

1. ábra  Gallo és Matthews (2003) Tartalék kapacitás modellje, amely az alacsony 
szocioökonómiai státusz, a stresszteli élethelyzetek, a pszichoszociális források, az érzelmek és 

kogníciók, valamint a biológiai és viselkedéses jellemz k dinamikus kapcsolatából származó 
bejósló hatást szemlélteti a szív- és érrendszeri problémákra, illetve a mortalitásra és morbiditásra. 

SES: Szocioökonómiai státusz; HPA: Hipofízis-hipothalamusz-mellékvesekéreg; SAM: 
Szimpatikus mellékvesevel .
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A szaggatott vonalak a lehetséges hatásokat mutatják. Az A jel nyíl a 
szocioökonómiai státusz közvetlen fenyeget hatását jelzi. A B jel nyíl a stressz 
közvetlen hatását mutatja az érzelmekre és a kogníciókra. A C jel nyíl a stressz 
viselkedéses és biológiai közvetít kre gyakorolt hatását jelzi, amelyek az L jelzés direkt 
hatáson keresztül befolyásolják az egészségi állapotot. A D jel nyíl az mutatja, hogy a 
szocioökonómiai státusz a megküzd kapacitások fontos feltétele. Az E jel szaggatott 
vonal azt jelzi, hogy az egyén tartalékai, megküzd kapacitása egy lehetséges közvetít 
tényez , amely összeköti a stresszt az érzelmi és kognitív jellemz kkel. Az F és G jel 
nyilak a rendelkezésre álló tartalékoknak az érzelmi és kognitív jellemz kre, valamint 
viselkedéses és biológiai közvetít kre gyakorolt közvetlen hatását szemléltetik. A H , I 
és J jelzés szaggatott nyilak az érzelmek és a kogníciók lehetséges visszahatását 
mutatják, és cirkuláris okságot jeleznek. A K jelzés szerint az érzelmi és kognitív 
tényez k a viselkedéses és biológiai jellemz kön keresztül fejthetik ki hatásukat az 
egészségi állapotra. Meg kell jegyeznünk, hogy az átfogó modell empirikus tesztelése még 
nem történt meg.     

Kiegészítések: A Roy (2004) által a fentiekben bemutatott érzelmek mellett több 
kutató számos olyan pszichológiai szint közvetít folyamatot is említ, amelyek a biológiai 
rendszereken keresztül szintén képesek a szocioökonómiai tényez k egészségkárosító 
vagy egészségvéd hatásait befolyásolni: pl. ellenségesség (Shekele és mtsai., 1983; 
Barefoot és mtsai., 1991), versengés (Kopp és mtsai., 1995; 1996), irigység (Kopp és 
mtsai., 1995; 1996; Glover, 1998) pszichológiai stressz (Kunz-Ebrecht és mtsai., 2004), 
depresszió (Gilman és mtsai., 2003; Muramatsu, 2003; Lorant és mtsai., 2003). A SES és 
az egészség személyiségszint protektív közvetít tényez i közül a leggyakrabban a 
kontrollérzést, az optimizmust, a társas támogatottságot és a megküzdési képességeket 
emelik ki (Taylor és Seeman, 1999; Kulcsár és mtsai., 2001; Schmeelk-Cone és mtsai., 
2003).   

A fentiekben bemutatott eredményeket természetesen nemcsak az egészség és betegség 
viszonylatában értelmezhetjük, hanem nagy valószín séggel vonatkoztathatjuk a 
mindennapos testi tünetekre is. A mindennapos testi tünetek és a SES kapcsolatának 
vizsgálatára azonban kevés olyan normatív mintán történ felmérés irányult, ami a 
módszertanát és a vizsgálati minta elemszámát tekintve alkalmas volna általános 
következtetések levonására.   

Kolk és munkatársai (2002, 2003) átfogó modelljükben az általános testi tüneteket és az 
orvosilag megmagyarázhatatlan testi tüneteket elemezték az alapellátásban megjelen 
páciensek és önkéntesek körében. A modellben a determináns változók között a SES is 
szerepelt. A 101 önkéntesekb l álló vizsgálati mintán a szocioökonómiai státusz az 
általános testi tünetekkel nem mutatott szignifikáns oksági kapcsolatot, de negatívan 
befolyásolta az orvoslátogatások számát, vagyis a magasabb szocioökonómiai státusszal 
rendelkez személyek kevesebb alkalommal keresték fel családorvosukat. A SES a szerep-
repertoárt is pozitívan befolyásolta. Egy másik vizsgálatukban 152 alapellátásban részesül 
pácienst vizsgáltak. Ezen a mintán a SES csak a krónikus megbetegedésekkel mutatott 
enyhe negatív kapcsolatot.          
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Viszcerális percepció, tünetpercepció és a testi tünetek interpretációja  

A tünetbeszámolókon alapuló vizsgálatok szemlézése után áttérünk a beszámolókat 
meghatározó, a viszcerális percepcióval, intrapszichikus történésekkel, perceptuális/ figyelmi 
tényez kkel, személyiségjellemz kkel és érzelmi funkciókkal kapcsolatos elméleti és empirikus 
kutatások vázlatos áttekintésére.    

Viszcerális percepció*  

A testükben zajló viszcerális események a fájdalomtól és néhány homeosztatikus 
szükséglett l (pl. éhség, szomjúság) eltekintve általában nem érnek el a tudatosság 
szintjére. Bizonyos feltételek mellett azonban képessé válhatunk egyes autonóm válaszok 
diszkriminációjára, s t akár kontrolljára is. A viszcerális történések észlelése tanulási 
folyamatok révén alapozható meg, melynek során a tudattalan események tudatossá 
válnak (Ádám, 1987). Az autonóm válaszok diszkriminációjának, tudatosításának és 
kontrollálásának jelent ségét, gyakorlati hasznát napjainkra a pszichoszomatika és az 
orvostudomány is felismerte. A relaxáció, a biofeedback, a különböz kognitív és 
viselkedésterápiák, vagy akár a jóga ma már széles körben elfogadott.  

Az interocepció általános fogalma két különböz percepciót foglal magába: a 
propriocepciót és a viszcerocepciót (Vaitl, 1996). A testb l jöv bels , proprioceptív 
szignálok els dlegesen a b rb l és az izmokból származnak. A viszcerocepció terminus 
olyan szignálok gy jt neve, ami a bels szervekb l (pl. gyomor, szív, vese) származik. 

 

Az interocepció alapvet m ködésének folyamatát a 2. ábrán Birbaumer és Schmidt 
(1990; id. Vaitl, 1996) modellje segítségével szemléltetjük. A szomatikus érzékenységet az 
ún. felszíni és a mély érzékenység alkotja. A Sherrington (1948, id. Reed és mtsai. 
1990) által megkülönböztetett mély érzékenységet az izmokból és az ízületekb l 
származó testérzetek alkotják, melyeket a proprioceptorok közvetítenek. Ezek az ingerek 
mozgásainkról, a végtagok és a fej testhez viszonyított helyzetér l folyamatosan 
tájékoztatják a központi idegrendszert. A felszíni érzékenység, a b r közvetítésével, a 
környezetb l származó küls ingerek (pl. taktilis inger) felvételét biztosítja. Ezt a fajta 
érzékenységet nem tekintjük interocepciónak. A viszcerális érzékenységet a különböz 
bels szervekb l származó érzetek alkotják, melynek közvetít i a szervekben található 
interoceptorok. Mivel az interoceptoroktól származó afferens jelzések, a szomatikus 
afferentációhoz hasonlóan, információt továbbítanak a központi idegrendszerbe, így 
néhány szignál feltehet en tudatosulhat, melyet szóbeli közlések vagy motoros válaszok 
(pl. egy billenty megnyomása) formájában megfigyelhetünk. Itt kell megjegyeznünk, hogy 
a viszcerális percepció egyik legkritikusabb pontja a tudatosság, mivel számos viszcerális 
receptor a percepciós küszöb alatti ingerlés intenzitásától függetlenül nem vált ki 
szubjektív érzetet (Ádám, 1987). Ádám és munkatársai (Ádám, 1987) több vizsgálatukkal 
is meger sítették, hogy némely bels szerv (pl. nyombél, méhnyak) percepciós küszöb 
alatti elektromos ingerlése nem vált ki semmilyen szubjektív érzetet, bár az agy elektromos 
aktivitása (EEG) jelent sen megváltozik. 

 

Az interocepció folyamatában a tanulási mechanizmusoknak nagy szerepe van (pl. 
diszkriminációs tanulás). Több humán és állatokon végzett vizsgálat egybehangzó 
eredménye alapján elmondhatjuk, hogy a viszcerális ingerekre feltételes reflexek 

                                             

 

* A témáról részletes összefoglaló található Kulcsár és Kökönyei (2004) tanulmányában.  



  

20

építhet ek, melyeket tudatosuló érzékelés nem szükségszer en kísér (Slucki és mtsai. 
1965; Bálint, 1981; Bárdos és Ádám, 1978; Ádám, 1998).   

A folyamatábrán a tanulás -ból származó leszálló ág jól szemlélteti, hogy az 
interocepció visszahat a jelzett funkciókra, melyek egy folyamatos szabályozáson keresztül 
vezetnek adaptív válaszhoz.                                                

2. ábra  Az interocepció folyamatának szemléltetése (forrás: Birbaumer és Schmidt, 1990)  

Tanulás

 

Beszámoló

 

Szóbeli

 

Motoros

 

Tudatosság

 

Központi 
idegrendszeri 
reprezentáció

 

Szomatikus 
érzékenység

 

Viszcerális 
érzékenység

 

Felszíni

 

érzékenység

 

Mély

 

érzékenység

 

B r

 

Izmok, 
ízületek

 

Interoceptorok 
Receptor fajták: mechano-, thermo-, kemo-, nociceptor 

Ingerek: pl. nyomás, h mérséklet

 

Zsigerek

 



  

21 

A figyelmi tényez k szerepe a tünetpercepcióban

  
A befelé fordulás hatása és feltételei: A küls és bels jelz ingerek folyamatos 

versengése következtében figyelmünk fluktuál. Ha a környezet nem biztosít elegend 
információt, akkor az éberség szinten tartása érdekében figyelmünk befelé, önmagunkra 
(szelf-fókusz), illetve a testb l jöv érzetekre irányul, ami a testi panaszokról való 
beszámolók mértékét fokozhatja (Pennebaker, 1982; Scheier és mtsai., 1983). A 
jelz ingerek versengésére irányuló vizsgálatok

 

eredményei szerint alacsony mérték 
környezeti ingerlés esetén a személyek sokkal nagyobb mérték fáradtságról, er teljesebb 
szívdobogásról és köhögési ingerr l számolnak be (Fillingem és Fine, 1986; Shahar és 
Lederer, 1990; Pennebaker, 1991; de Rijk és mtsai., 1999).  

Néhány vizsgálatban, melyben a személyek önmagukra irányuló figyelmének mértékét 
manipulálták, azt találták, hogy a befelé irányuló figyelem fokozódásával a testi 
panaszokról szóló beszámolók is megnövekedtek (Mechanic, 1980; Schmidt és mtsai., 
1994; Mor és Winquist, 2002). Mindezek alapján jól magyarázhatóak azok az 
epidemiológiai felmérésekb l származó eredmények is, amelyek az egyedül vagy 
elszigetelten él k, valamint a könny , monoton és unalmas munkát végz k fokozott testi 
tüneteinek megjelenésére utalnak (Moos és Van Dort, 1977; Swartz és mtsai., 1989; 
Cheng, 1992; Mahon és mtsai., 1993). Fontos megjegyeznünk, hogy a megnövekedett 
tünetbeszámolók nincsenek kapcsolatban a fiziológiai változások észlelésének 
pontosságával (Pennebaker és Watson, 1988, id. Pennebaker, 2000).   

A figyelemelterelés és -ráterelés  tünetpercepcióra gyakorolt hatása: A küls és 
bels jelz ingerek versengésére vonatkozó hipotézis segíthet megérteni azt, hogy a 
figyelemelterelés mint rövidtávú megküzdési stratégia milyen helyzetekben és miért lehet 
hatékony. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a figyelemelterelés csak átmenetileg 
képes csökkenteni a tünetpercepciót. A figyelemelterelésre irányuló direkt tréningek (pl. a 
szédülésnek, vagy a szívinfarktuson átesettek tüneteinek enyhítésére) a kutatási 
eredmények alapján kevésbé hatékonyak (Yardley, 1994; Nolan és Wielgosz, 1991; 
mindkett t idézi Pennebaker, 2000).

 

Az adaptív viselkedés egyik fontos tényez je, hogy a környezetb l származó 
információkat folyamatosan figyelemmel kísérjük (Neisser, 1976). Ez a folyamat nem 
véletlenszer , hanem a hiedelmeink és vélekedéseink meghatározzák azt, hogy hol és 
milyen módon keresünk, valamint azt, hogy mit találunk. A fentiekben megfogalmazott 
szelektív keresési hipotézis az egészségi panaszok esetében különösen fontos, mivel az 
egészséggel kapcsolatos hiedelmek befolyásolják a testb l származó érzetek kezelését és 
interpretációját (Pennebaker, 2000). 

Az orvosi egyetemek alsóéves hallgatóinak mintegy 70%-a átéli azoknak a 
betegségeknek a tüneteit, amelyekr l éppen tanulnak (Woods és mtsai., 1978; id. 
Pennebaker és Watson, 1991). Azok a hallgatók, akik fokozott stresszt élnek át (pl. 
vizsgaid szakban), számos testérzetr l számolnak be, ami feltehet en a vegetatív 
idegrendszer fokozott aktivitásának tulajdonítható. Amikor a medikushallgatók különböz 
betegségekr l és kísér tüneteikr l olvasnak, egyúttal saját testi érzeteiket is alaposabban 
megvizsgálják ( ráterelés ). A betegségek és kísér tüneteik ismerete tehát közvetlenül 
befolyásolhatja a figyelem testre való fókuszálását, és a tünetek interpretálását.  
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Gyakori jelenség, hogy az azonos munkahelyen dolgozók alkalmanként hasonló 
tünetekr l számolnak be. Ennek alapja a fentiekben megfogalmazott szelektív figyelmi 
hipotézis szerint az, hogy a megbetegedett személy jól megnyilvánuló tüneteit (pl. 
hányinger, rosszullét) látva a munkatársak felidézik sémájukat az adott betegségr l, s az 
ezzel egybevágó mindennapos tüneteiket a betegség kísér jellemz inek tekintik 
(Pennebaker, 2000). 

Korábban már jeleztük, hogy a fiziológiai aktivitás észlelési pontosságának 
laboratóriumi vizsgálatánál több kutató azt találta, hogy a testi tünetek megjelenésénél a 
n k sokkal érzékenyebbek a környezetb l jöv , míg a férfiak a bels fiziológiai 
jelz ingerekre. A laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító eredményei szerint a férfiak 
sokkal pontosabban képesek detektálni szívritmusukat, gyomoraktivitásukat, 
vérnyomásukat és vércukorszintjüket, mint a n k (Pennebaker és Watson, 1991). 

  

Szubjektív éntudatosság, bels állapottudat, szelf-fókusz*: Az emberek stabil 
egyéni különbségekkel jellemezhet k azon a téren, hogy figyelmüket mennyire fordítják a 
társas helyzetek, vagy a testb l jöv érzetek felé. Az éntudatosság (Buss, 1980), a személyes 
éntudatosság (Fenigstein és mtsai., 1975), vagy a szelf-fókusz (Carver és Scheier, 1981) olyan 
elméleti konstruktumok, amelyeket gyakran összefüggésbe hoznak a testi tünetképzéssel. 
Egyrészr l a magas éntudatosság az összes énaspektust feler síti, beleértve a szomatikus 
információkat is, ami fokozott tünetképzéshez vezet (Duval és Wicklund, 1972; Robbins 
és Kirmayer, 1991). Másrészr l pedig, néhány esetben a megnövekedett éntudatosság a 
személyes élmények negatív értékelését vonja maga után, ami szintén a testi tünetek 
fokozódását eredményezi (Fenigtein és mtsai., 1975; Hansell és Mechanic, 1984; Ward és 
mtsai., 1988). Ingram (1990) több klinikai zavar hátterében is a katasztrofizáló gondolatok 
és a fokozott szelf-fókusz kombinációját látja. Példaként a hipochondriás választ említi, 
ami általában a negatív érzelmek és a testi tünetekre történ besz külés interakciójaként 
jelenik meg. Ugyancsak ezen gondolat mentén értelmezhet a pánikzavar is, amit általában 
egy speciális testi tünetmintázódás, és a megjelen tünettel kapcsolatos negatív kogníció 
kombinációjaként írnak le. A fentiek alapján látható, hogy az önreflexió tünetfeler sít

 

tényez , míg a negatív értékelést l mentes bels állapottudat az elfogadás tényez je.

 

A személyes éntudatosság kett s természetét a Fenigstein és munkatársai (1975) által 
kidolgozott Társas és Személyes Éntudatosság Skála tételein végzett faktorelemzések 
eredményei is jól szemléltetik. A mér eszköz konceptuálisan a személyes éntudatosság, a társas 
éntudatosság és a társas szorongás dimenziókat különböztette meg. A tételeken végzett 
faktorelemzések azonban rávilágítottak arra, hogy a személyes éntudatosságot további 
aldimenziókra érdemes osztani: szelf-reflektivitásra és bels állapottudatra. Ezt követ en több 
vizsgálat is arról számolt be, hogy a szelf-reflektivitás pozitívan, a bels állapottudat pedig 
negatívan korrelál a depresszióval, az állapot- és vonásszorongással, a szégyennel és 
b ntudattal (Creed és Funder, 1998; Anderson és mtsai., 1996; Watson és mtsai., 1996 
idézik Kulcsár és mtsai., 2006). A bels állapottudat tehát a személyes éntudatosság azon a 
komponense, amely lehet séget teremthet az énközpontúság meghaladására, míg a 

                                             

 

* A tüneti viselkedésre hajlamosító pszichés tényez kkel (pl. katasztrofizáló gondolkodás, amplifikáció, 
énképkomplexitás, éntudatosság) az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszéke által 2002-ben 
meghirdetett Egészségpszichológia tantárgy keretében részletesen is foglalkoztunk. A kurzus 
témavezet je Prof. Kulcsár Zsuzsanna, további oktatói: Holics András, Kökönyei Gyöngyi és Rózsa 
Sándor. A kurzus részletes tematikáját és több tanulmány magyar nyelv kivonatát Prof. Kulcsár 
Zsuzsanna készítette el.  
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fokozott szelf-reflektivítással jellemezhet személynél viszont éppen a túlzott önvizsgálat 
gátolja a társas funkciókat (Kulcsár és mtsai., 2006).            

Szomatoszenzoros amplifikáció: A testi tünetek percepciójának és a különböz 
figyelmi stratégiák kapcsolódási pontjainak áttekintésekor érdemes kitérnünk Barsky és 
munkatársai (1979, 1988) elméletére, az ún. szomatoszenzoros amplifikációra is. A 
szomatoszenzoros amplifikáció kifejezés a testi érzetek kellemetlen fokozódására, zavaró 
hatására utal, amelynek 3 komponensét különítik el a szerz k: 1. fokozott éberség és 
figyelem a testb l származó érzetekre; 2. er s hajlam a ritka és gyenge testi érzetek 
figyelembe vételére; 3. a viszcerális és testi érzések kórosakként, a betegség jeleiként való 
megélése. Barskyék feltételezték, hogy azok a személyek, akik feler sítik testi 
történéseiket, mindenfajta negatív élmény felfokozására hajlamosak, vagyis a negatív 
érzelmek és a fizikai tünetek között szoros kapcsolatot vártak, amit a kés bbi empirikus 
kutatások igazoltak is.  

Barskyék szerint az amplifikációs stílus lehet id leges, helyzeti vagy más néven 
állapotjelleg (state), de sokaknál stabil személyiségvonásnak (trait) bizonyul. Barsky és 
munkatársai (1988) a szomatoszenzoros amplifikáció mérésére önjellemz kérd ívet 
dolgoztak ki, melynek kérdései a különböz modalitású ingerekre való érzékenységet 
mérik. Pl. Nagyon kényelmetlenül érzem magam, ha túlságosan meleg vagy hideg helyen 
vagyok , vagy A fájdalmat nem tudom úgy elviselni, mint a legtöbb ember . A 
szomatoszenzoros amplifikáció és a különböz tünetek együttjárásának vizsgálatai szerint 
az amplifikáció a lokalizálható tünetek (pl. köhögés, torokfájás, rekedtség) jobb bejóslója, 
mint a szervezet egészét érint általánosé (pl. láz, kimerültség, hányinger, étvágytalanság).  

Az amplifikáció jelensége természetesen nemcsak a fizikailag egészséges személyek testi 
panaszait értelmezi, hanem a ténylegesen meglév betegségek objektív tüneteinek 
fokozott megélését is. A Barsky-csoport korai vizsgálatában (Barsky és mtsai., 1988) 115 
fels légúti fert zéssel kezelt személy szubjektív panaszainak súlyosságát, a betegek rossz 
hangulatát, az 5 tételes testitünet-amplifikáció skálákon elért pontszámait és a betegség 
objektív, a kezel orvosok által megítélt súlyossági fokát határozták meg. A vizsgálat egyik 
legérdekesebb eredménye az volt, hogy míg az orvos által meghatározott egészségi 
problémák és a beteg által jelzett panaszok között alig volt kapcsolat, az amplifikáció és a 
rossz hangulat az átélt panaszok jó bejóslójának bizonyult, mégpedig az amplifikáció a 
lokalizált tünetekkel (pl. köhögés, hurut, torokfájás), a rossz hangulat pedig az általános 
panaszokkal (pl. fáradtság, hányinger, étvágytalanság) volt szorosabb kapcsolatban (Rózsa 
és mtsai., 2006a). 

A fejezetben leírtak alapján láthatjuk, hogy a figyelmi stratégiák olyan koncepciói, mint 
a szelf-fókusz, a testi tudatosság, a szelektív keresés vagy a szomatoszenzoros amplifikáció 
összefüggésbe hozhatóak, és alkalmas értelmezési keretet biztosíthatnak a fizikai 
állapotunk és a testi tünetek percepciójával kapcsolatosan.     

Személyiségszint közvetít tényez k a tünetpercepcióban

  

Negatív affektivitás: Az elmúlt két évtized empirikus kutatásainak eredményei 
meggy z bizonyítékul szolgáltak arra vonatkozóan, hogy a személyiségtényez k fontos 
szerepet játszanak a testi tünetek átélésében és a jelzett tünetek mennyiségében. A vizsgált 
személyiségjellemz k közül (pl. lelki edzettség, A-típusú személyiség) az egyik legátfogóbb 
és leggyakrabban kutatott dimenzió az ún. negatív affektivitás, amit többnyire a 
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neuroticizmussal vagy az érzelmi instabilitással rokon fogalomként írnak le (Watson és 
Clark, 1984; Costa és McCrae, 1987). A negatív affektivitás alapvet jellemz i az 
ingerlékenység, az érzelmi labilitás, a szorongás és az aggodalom. A fokozott negatív 
affektivitással jellemezhet személyek a különböz helyzetekben magasabb distresszt 
élnek át, elégedetlenebbek, negativisztikusak és nagyobb introspekcióval jellemezhet ek, 
mint az alacsony vagy átlagos negatív affektivitással jellemezhet személyek (Pennebaker 
és Watson, 1991).  

A különböz felmérések eredményeinek összefoglaló áttekintése szerint a negatív 
affektivitás szinte valamennyi testi tünet említésével együttjár; a korrelációs mutatók 0,30 
és 0,50 között mozognak. A magas és az alacsony negatív affektivitás értékkel 
jellemezhet csoportokba tartozók ellenben nem mutattak lényeges különbséget a 
tényleges egészségi állapot tekintetében (Watson és Pennebaker, 1989).  

Az egészségi állapot és a negatív affektivitás kapcsolatának feltárására irányuló 
kutatásokban az állapot- és vonásjelleg

 

negatív affektivitás megkülönböztetése hasznosnak 
bizonyult. A konstruktum vonásjelleg megközelítése a negatív affektivitást stabil 
diszpozíciónak tekinti, ami a személy affektív válaszait hónapokon, éveken vagy akár az 
egész életen át konzisztensen jellemzi. Ez az általános személyiségvonás nagyon gyakran 
alacsony önértékeléssel és rossz közösségi szellemmel, vonásszorongással, valamint 
pesszimizmussal társítható. Ezzel szemben az állapotjelleg negatív affektivitás olyan 
érzelmi válaszokat takar, amelyek id r l id re jelent sen változhatnak (Cohen és mtsai., 
1995). Több kutatás valószín síti, hogy az állapot és a vonásjelleg negatív affektivitás 
egymástól függetlenül is befolyásolja az egészségi állapottal kapcsolatos panaszok 
mértékét. A két konstruktum közötti együttjárás többnyire nem haladja meg a 0,5-nél 
magasabb korrelációt (Watson, 1988; Parker és mtsai., 1989; Smith és mtsai., 1989; Cohen 
és mtsai., 1995).  

Légz szervrendszeri megbetegedések vizsgálata során Cohen és munkatársai (1995) azt 
találták, hogy a gyakoribb testi panaszok a magas vonásjelleg negatív affektivitással 
rendelkez személyek esetében viszonylag függetlennek bizonyultak a tényleges 
betegségt l, ezzel szemben a magas állapotjelleg negatív affektivitást mutató személyek 
megnövekedett panaszai sokkal szorosabb kapcsolatot mutattak a betegséggel. A fentiek 

 

összhangban más kutatási eredményekkel (Costa és McCrae, 1985; Watson és 
Pennebaker, 1989) 

 

meger sítik, hogy a vonásjelleg negatív affektivitás olyan kognitív 
torzítással jár, ami számottev en befolyásolja a tünetbeszámoló mértékét. Mindezek azt a 
módszertani problémát is felvetik, hogy a magas vonásjelleg negatív affektivitást mutató 
személyek retrospektív módon történ önbeszámolói (a múltbéli betegségekr l és a

 

tünetekr l) jelent s mérték mérési hibát hordozhatnak. 

 

Larsen (1992) 43 egyetemi hallgatóra kiterjed és 2 hónapon keresztül tartó közérzeti 
naplós kutatásában (napi három értékelés) arra kereste a választ, hogy a neuroticizmus a 
tünetekr l hordozott információk kódolását vagy annak el hívását

 

befolyásolja-e 
jelent sebben. Eredményei szerint a neuroticizmus skálán magas pontszámot elér k 
baljósabbnak és fenyeget bbnek észlelik, illetve akként interpretálják testi tüneteiket 
(kódolás). Mindezek mellett az emlékezetb l történ el hívás tovább súlyosbíthatja a 
múltbeli tünetekr l és betegségekr l történ beszámolókat. 

 

Az elemzésre kerül négy tünetcsoport (depresszió, fájdalmak, gyomor és bélrendszeri, 
illetve légz szervrendszeri problémák) közül a fájdalomtól eltekintve mind a kódolás, 
mind az el hívás torzító hatása jelent s. A fájdalom esetében a kellemetlen tünetek 
felidézését nem befolyásolta számottev en a neuroticizmus mértéke. Összességében a 
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depresszió, a gyomor és bélrendszeri, valamint a légz szervrendszeri problémákra utaló 
tünetek esetében a felidézés torzító hatása jelent s, s az utóbbi kett esetében ez a torzítás 
nagyobb mérték , mint a kódolásból származó pontatlanság.

  
Hangulatindukció és tünetpercepció: A fenti jelenség okfejtéséhez érdemes 

megemlíteni Salovey és Birnbaum (1989) kutatássorozatának eredményeit, amelyek szerint 
a megfázással és influenzás megbetegedéssel küzd k körében a kellemetlen hangulatot 
indukáló kísérleti helyzetben résztvev k sokkal több betegséggel összefügg tünetr l

 

számoltak be, mint azok a személyek, akiknél semleges, vagy kellemes hangulatot idéztek 
el . A következ 

 

hasonló elrendezés 

 

vizsgálatukban azt nézték, hogy a különböz 
hangulati indukción átesett személyek csoportjai hogyan ítélik meg az egészségi 
problémáik jöv beni alakulását a kortársaikhoz képest. Mint ahogy azt a szerz k 
feltételezték, a negatív hangulatindukcióban részesül k jelent sen kedvez tlenebbül 
ítélték meg az egészségi állapotuk jöv beni alakulását azokhoz képest, akik semleges, vagy 
pozitív hangulatindukcióban részesültek.  

A következ vizsgálatban a kutatási elrendezés és a lebonyolítás megegyezett a második 
vizsgálatban leírtakkal, annyi különbséggel, hogy az egészséges személyeknek itt a jöv re 
vonatkozó egészségpercepcióját vizsgálták az egyes hangulati indukciók függvényében. A 
kapott vizsgálati eredményeket összegezve a szerz k rávilágítanak arra, hogy a jöv beni 
egészségi állapot megítélésében az aktuális hangulat hatását a személy jelenlegi egészségi 
állapota közvetíti.  

Mindezek mellett nyilvánvalóvá vált, hogy a negatív hangulat több módon is 
eredményezhet túlzott tünetbeszámolókat. A szerz páros egyik értelmezése szerint a 
negatív hangulat megnövekedett szelf-fókuszú figyelmet eredményez, ami a testi érzetek 
fokozott megfigyelését, s ezáltal a tünetek feler södését vonja maga után.  A másik 
értelmezés az emlékezés és a felidézés jellegzetességeit veszi alapul, miszerint a 
kellemetlen hangulat a hangulattal kongruens (vagyis a jelen esetben negatív) emlékek 
felidézését segíti el .

 

Ez visszacsatolható a negatív affektivitáshoz, mivel egy adott 
pillanatban a magas neuroticizmussal jellemezhet személy sokkal nagyobb 
valószín séggel érzi magát kellemetlen hangulati állapotban, mint az alacsony 
neuroticizmussal jellemezhet személy (Costa és McCrae, 1980).   

A pozitív affektivitás hatása: Clark és Watson (1988) a hangulati ingadozások és a 
napi események kapcsolatának közérzeti naplós kutatási eredményei alapján 
hangsúlyozzák, hogy a lelkesedéssel, az energiával és az örömmel jellemezhet pozitív 
affektivitás legalább annyira fontos (ha nem fontosabb) szerepet tölt be az általános 
egészségi állapot alakulásában, mint a negatív affektivitás. A két hangulati dimenziót 
általában egymástól függetlennek tekintik (Russel és Carroll, 1999; Kulcsár és Nagy, 2004). 
A pozitív affektivitás kiterjedt szociális interakciókkal jár, ezzel szemben a negatív 
affektivitás nem mutat számottev együttjárást a társas kapcsolatokkal. A szerz páros 
eredményei alapján a testi tünetek az alacsony pozitív és a magas negatív affektivitással 
hozhatók összefüggésbe.  

Az affektivtás hatásai, összefoglalás: Ezek az egybehangzó kutatási eredmények 
vezettek el annak a hipotézisnek a megfogalmazásához, amely szerint a negatív affektivitás 
a testre irányított figyelmen és az észlelési sajátosságokon keresztül jobban befolyásolja a 
tünetekr l való beszámolót, mint magukat a tényleges testi tüneteket (Watson és 
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Pennebaker, 1989). A magas negatív affektivitással jellemezhet személyek a kutatások 
szerint érzékenyebben reagálnak a testi érzetekre és a fájdalomra, figyelmük folyamatosan 
a potenciálisan fenyeget helyzetekre irányul. A fokozott pesszimizmusuk következtében 
gyakran aggodalmaskodnak az észlelt tünetek lehetséges következményei miatt. Mindezek 
alapján a negatív affektivitás a szomatizáció és a hipochondria jelent s rizikótényez jének 
tekinthet . 

   

Az érzelmek szerepe a tünetpercepcióban  

A fentiekben láttuk, hogy a testi tünetek és az affektivitás szoros kapcsolatban vannak 
egymással. Az alábbiakban az érzelmeknek a tünetpercepcióra gyakorolt hatását 
elemezzük. 

Számos specifikus testi tünetet általában nem észlelünk önmagában, s ennek 
következtében ritkán számolunk be róla. Ehelyett testérzeteink átfogóbb kategóriákba 
szervez dnek. Ha megéhezünk, általában nem szédülést és gyomorkontrakciót észlelünk, 
hanem az éhséget. Többnyire a betegségeket sem egyetlen tünet alapján észleljük, hanem 
több eltér tünet együtteseként (Pennebaker, 1982). A testi tünetek magasabb rend 
szervez désében az érzelmek fontos szerepet tölt be.

  

A fiziológiai állapot és az érzelmek kapcsolatának magyarázatára számos ismert 
pszichológiai elmélet született: az érzelmek maguk a fiziológiai változások (James-Lange 
elmélet); a két tényez csak együttjár (Cannon megközelítése); a fiziológiai

 

változások 
megel zik, illetve el idézik az érzelmeket (Schachter-Singer kísérletek); a fiziológiai 
változásokat az érzelmek váltják ki (Graham és munkatársainak vizsgálatai).    

Pennebaker (1982) vizsgálatsorozata alátámasztja, hogy a tüneteket specifikus 
konstellációban észleljük, amelyben az érzelmek fontos szerepet kapnak. A különböz 
testi tünetek és az ezekkel együttjáró érzelmek kapcsolódásairól azonban ritkán tudunk 
hitelesen beszámolni. Az érzelem- és a tünetlistákkal végzett kutatások során például azt 
találták, hogy általában nem tudjuk egyértelm en megfogalmazni a dühvel specifikusan 
együttjáró testi tünetek természetét.   

Pennebakerék (1982) els vizsgálatukban azt kérték a résztvev kt l, hogy 
véletlenszer en meghatározott érzelmeket (pl. öröm, düh, szomorúság, félelem) idézzenek 
el . Minden érzelem el idézésére 2 percet biztosítottak, amit a testi tünetekre vonatkozó 
17 tételes skála kitöltése követett. Eredményeik szerint 12 tünet esetében (pl. fejfájás, er s 
szívdobogás, izomfeszülés, könnyezés) statisztikailag szignifikáns különbségek adódtak a 
testi tünetekhez társuló, különböz önindukált érzelmi állapotok terén. A légszomj, a 
hideg kezek és lábak, a tenyér izzadása, a libab r és a remegés esetében azonban nem 
kaptak egyértelm érzelmi válaszmintát. A

 

vizsgálat végeztével történ kikérdezés során a 
személyek mintegy 70 százaléka arról számolt be, hogy a megadott érzelem el idézéséhez 
elképzelték a legutóbbi olyan helyzetet, amikor az adott érzelmet átélték. A közel 100 
résztvev közül nem volt olyan személy, aki spontán módon arról számolt volna be, hogy 
az érzelem önindukciója során el ször a testi érzetekre gondolt. A tünetek és az érzelmek 
id i szekvenciájára rákérdezve, a legtöbben azt mondták, hogy nem is gondoltak a 
tünetekre addig, amíg a listát nem kezdték el kitölteni.  

A következ vizsgálatban a bizonyos tünetegyüttesek felidézését kérték, ugyancsak 2 
perces el készülettel. A tünetegyüttesek az el z vizsgálat eredményei alapján kerültek 
kiválasztásra: pl. félelem 

 

mellkasi szorító érzés, feszültség a gyomorban, könnyezés. Az 
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egyes önindukciókat minden esetben a 6 érzelemb l álló lista értékelése követte. A testi 
tünetek indukciója során 6 érzelemb l 4 esetében kaptak olyan szignifikáns megfelelést, 
amelyet az el z vizsgálatban láthattunk. A félelemre és a szégyenre utaló tünetek esetén 
azonban a résztvev knek nem sikerült egyértelm en azonosítania a tünetekhez az el z 
vizsgálatban társított érzelmet. A vizsgálat végén történ kikérdezés során a résztvev k 
többsége nem tudta megmondani, hogy mi alapján töltötték ki az érzelemlistát, míg 18% 
spontán módon közölte, hogy az érzelem megítélésekor els ként a testi érzetekre 
hagyatkozott, majd olyan helyzetet képzelt el, amikor ezeket a testi érzeteket átélte. Mások 
(kevesebb mint 10%) arról számoltak be, hogy a tüneteket betegség jeleiként próbálták 
átélni és értelmezni. Az érzelemlista kitöltése során úgy találták, hogy az általuk 
csoportosított tünetek megfeleltethet k az egyes érzelmeknek. 

 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy az érzelmi állapotok különböz komplexitásúak 
lehetnek. Az egyszer bb érzelmi állapotokkal járó testi érzeteket minden bizonnyal a 
helyzetek ismerete és alapos kiértékelése nélkül is azonosíthatjuk. Ezzel szemben az olyan 
bonyolult érzelmeket, mint például a féltékenység, nehezebben tudjuk egy meghatározott 
tünetegyüttessel leírni, ha nincs információnk az állapotot meghatározó környezeti 
tényez kr l. 

 

Összefoglalva, Pennebaker (1982) elmélete szerint az érzelmeknek alapvet szerepe 
van a testi tünetek és érzetek kategorizációjában és szervez désében. A kapott 
eredmények fényében Pennebaker úgy gondolja, hogy a tünetek és az érzelmek 
tudatosítása azonos id ben megy végbe, s csak kismérték kauzalitás feltételezhet .    

   

A mindennapos testi tünetek és a környezeti stresszorok kapcsolata  

A környezeti stresszorok csoportjai   

Miel tt a testi tünetek és a stressz kapcsolatát megvizsgálnánk, érdemes egy rövid 
kitér t tenni a környezeti stresszorok jelenlegi osztályozási szempontjaira.

 

Környezeti stresszoroknak azokat a szervezetre ható küls ingereket nevezzük, 
amelyek általában pszichológiai vagy fiziológiai reakciókat váltanak ki. Az ilyen 
stresszreakciókat kiváltó ingerek többnyire két nagy csoportra oszthatóak: diszkrét és 
folytonos stresszorokra (Pearlin és mtsai., 1981; Wheaton, 1996). A diszkrét stresszorok 
körébe olyan, viszonylag ritkán el forduló, de a személy életvitelében jelent s 
változásokat el idéz életeseményeket sorolhatunk, mint például a válás, egy családtag 
halála vagy a munkahely elvesztése. Ezzel szemben a folytonos stresszorokat olyan 
tartósan fennálló problémaként definiálhatjuk, amelyek befolyásolják mindennapi 
életvitelünket.  

A folyamatosan ható stresszorok f ként elméleti megfontolások alapján ugyancsak két 
csoportra oszthatóak. Az els csoportba olyan intenzív hatású és tartós ún. krónikus 
stresszorokat sorolhatunk, amilyen például a munkahely elvesztését l való tartós félelem, 
vagy a szerepkonfliktusból származó folyamatos feszültség. A másik csoportba ezzel 
szemben olyan, többnyire váratlanul megjelen hétköznapi apró életesemények 
tartoznak, amelyek rövid id szakra megzavarhatják a napi életvitelt: pl. vitatkozás egy 
családtaggal, átmeneti pénzügyi nehézség, forgalmi dugó, vagy egy nehéz, már-már 
teljesíthetetlen munkahelyi feladat. Az utóbbi kategóriába tartozó bosszantó és zaklató 
mikroeseményeket (daily hassles) hétköznapi életeseményeknek fogjuk nevezni. Fontos 
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hangsúlyoznunk, hogy a hétköznapi kifejezés az esemény alacsony intenzitására 
vonatkozik, utalva arra, hogy ilyen mikrostresszekb l nap mint

 
nap akár több tucat is 

érhet bennünket. Ezek azonban nem tekinthet ek folytonosan fennállónak, hiszen akkor 
a krónikus stresszorok kategóriájába kellene sorolnunk.    

Az 3. ábra a különböz stresszorok felosztásának egyik legelfogadottabb modelljét 
szemlélteti (Pratt és Barling, 1988). A felosztás a stresszorok intenzitása és el fordulási 
gyakoriságuk alapján történik. Láthatjuk, hogy a legjelent sebb hatással, vagy intenzitással 
a grafikon els negyedében található krónikus stresszorok és a negyedik negyedben 
található jelent s stresszteli életesemények rendelkeznek. A két stresszort el fordulási 
gyakoriságuk különbözteti meg.       

Gyakoriság 
magas

  

II. 
krónikus stresszorok 

(hétköznapi életesemények)     

I. 
krónikus stresszorok 

Intenzitás

 

alacsony  

III. 
hétköznapi 

 életesemények   

alacsony

 

magas

  

IV. 
jelent s stresszteli 

életesemények 

 

3. ábra  A stresszorok felosztása (Pratt és Barling, 1988). A zárójelben szerepl hétköznapi 
életesemények csak a hagyományos, Lazarus és munkatársai által alkotott konceptuális 

modellben szerepel.   

Nincs teljes egyetértés a második és a harmadik negyedben található stresszorok 
felosztásában. Lazarus és munkatársai, az apró hétköznapi életesemények (daily hassles) 
els kutatói, úgy vélték, hogy a bosszantó és frusztráló mikrostresszorok viszonylag 
gyakran, egy-egy kisebb negatív esemény hetente akár többször is újra megjelenhet. Ennek 
alapján Lazarus és munkatársai a gyakran ismétl d mikrostresszorokat nevezték 
krónikusnak. Vagyis az elméletük alapján a grafikon második negyedében a krónikus 
stresszorok és a mindennapos életesemények átfedték egymást (lásd a zárójelben). Pratt és 
Barling (1988) a két stresszor átfedését alternatív definícióval próbálták feloldani. Így azt 
javasolták, hogy a hétköznapi életeseményeket tekintsük alacsony intenzitásúnak és 
viszonylag ritkán el fordulónak. Ezzel szemben a krónikus stresszorok két típusát 
különböztessük meg: alacsony és magas intenzitásút. A koncepció szerint a különböz 
hétköznapi életesemények közül egyidej leg több is megjelenhet, akár naponta több is, de 
egy adott életesemény viszonylag ritkán fordul el : például egy adott napon el re nem 
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látható forgalmi dugóba keveredünk, így elkésünk a munkahelyünkr l; tudomásunkra jut, 
hogy az egyik munkatársunk milyen pletykát terjeszt rólunk; gyermekünk osztályf nöke 
telefonál, hogy a gyermek rossz magatartása miatt mindenképpen szeretne személyesen 
találkozni velünk; fennáll annak a veszélye, hogy határid s munkánkat a holnapi napig 
nem tudjuk befejezni (Pratt és Barling, 1988).     

A hétköznapi életesemények, a lelkiállapot és a testi tünetek kapcsolata   

A stresszkutatások egybehangzó eredményei meger sítették, hogy a hétköznapi 
életesemények jelent s mértékben befolyásolják a testi és lelki egészség alakulását 
(Horwitz és Scheid, 1999). Mindezek mellett a hétköznapi életesemények a jelent s 
stresszteli életeseményeknél er sebb prediktoroknak bizonyultak mind a pszichológiai jól-
lét (Monroe, 1983; Chamberlain és Zika, 1990; Segal és VanderVoort, 1993), mind az 
egészségi állapot (Holm és mtsai., 1986; Weinberger és mtsai., 1987; Ruffin, 1993) 
esetében.  

A negatív életesemények és a rossz hangulat szoros együttjárást mutatnak a 
mindennapos testi tünetek megjelenésével. A negatív események többnyire azonnal 
kifejtik hatásukat, s még aznap rossz közérzetet és testi tüneteket idézhetnek el . Rehm 
(1978), illetve Stone és Neale (1984) korai kutatásai kimutatták, hogy a napi stresszorok 
többnyire nem befolyásolják a hangulatot a stressz utáni napon. Bolger és munkatársai 
(1989) nagyobb vizsgálati mintán és részletesebb elemzést alkalmazva némileg eltér 
eredményt kaptak. Azt találták, hogy a stresszes eseményt követ nem stresszes napon a 
hangulat más, nem stresszes napokhoz viszonyítva szignifikánsan jobb volt. Bár ez az 
eredmény nem volt robusztus, ennek ellenére azt sugallja, hogy a negatív esemény után 
gyors felépülés következik be, továbbá, hogy a negatív esemény megsz nése pozitív 
élménynek min sül. Solomon (1980*; Solomon és Corbit, 1974) ellenfolyamat elmélete éppen 
ezt a rebound hatást jósolja be. Az elmélet szerint, ha egy környezeti inger (pl. stresszor) 
érzelmi reakciót vált ki (pl. distresszt), akkor ez az érzelem vele ellentétes érzelmet (pl. jól-
létet) indukál. Egy személy érzelmi állapota bármely adott id pontban a kezdeti és az 
ellenreakció függvénye. Stresszkelt esemény alatt a kezdeti, negatív érzelmi válasz 
dominál, a stressz után azonban ellentétes, pozitív érzelem válik uralkodóvá, a szokásosnál 
jobb hangulati állapot jellemz . A munkacsoport eredményei szerint ez a hatás a

 

stresszt 
követ egész napon át tart. 

 

Ugyancsak érdekes kutatási eredmény, hogy az egészséggel kapcsolatos problémákat a 
néhány nappal korábban megjelen nemkívánatos események jelent sen meghatározzák. 
Stone és munkacsoportja (1987) a napi események és a különböz fert zéses 
megbetegedések kapcsolatának 12 héten keresztül tartó vizsgálta során azt kapta, hogy a 
fels légúti megbetegedések tüneteinek megjelenése el tt 3 4 nappal a nemkívánatos 
események száma jelent sen megn tt, míg a kellemesnek ítélt történések száma csökkent. 
A kutatócsoport a 3 4 napos eltérést azzal magyarázza, hogy a vírusfert zés és a fels 
légúti tünetek megjelenése között általában 3 5 nap lappangási id telik el. Véleményük 
szerint más testi tünetek közvetlenül a nemkívánatos események bekövetkezésekor is 
megjelenhetnek. A nemkívánatos események és az apróbb kellemetlenségek 

                                             

 

* Magyarul In: Kulcsár Zs. (Szerk., Megjelenés alatt). V allás és spiritualitás. Szöveggy jtemény. Trefort 
Kiadó, Budapest. 
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egészségkárosító hatását a kés bbiek folyamán számos kutatás meger sítette (pl. 
DeLongis, 1988; Evans és Edgerton, 1991; Wu és Lam, 1993; Gil és mtsai., 2003).   

Stresszreaktivitás és stressz által indukált testi tünetek  

A stressz és a mindennapi testi tünetek 

 
enyhe fels légúti tünetek 

 
kapcsolatát 

elemz kutatások fontos iránya a stressz testi tüneteket indukáló hatásait a vonásszint 
stresszreaktivitás és a környezeti feltételek interakciójának függvényeként elemzi. Ezekben 
a vizsgálatokban a stresszreaktivitás környezetfügg , adott esetben pozitív hatásait 
mutatták ki. Boyce és mtsai. (1995) pl. azt találták, hogy stresszreaktív óvodás korú 
gyerekek nyomonkövetéses vizsgálatban, természetes (családi, óvodai) stresszfeltételek 
mellett 

 

a hagyományos elvárásoknak megfelel en (amelyeket azonban számos kutatás 
nem tudott tetten érni) 

 

nagyobb arányban mutattak fels légúti tüneteket, mint a nem 
stresszreaktív óvodások, ezzel szemben alacsony stresszfeltételek mellett az arány 
megfordult: a stresszreaktív gyerekeknél kevesebb fels légúti tünet mutatkozott, mint a 
nem stresszreaktív óvodásoknál. Az eredményeket a szerz k kés bb komplex elméleti 
modell keretében értelmezték (Boyce és Ellis, 2005; Ellis és mtsai., 2005).  

Figyelemre méltó, hogy rhesus majmokkal végzett kísérletben hasonló interakcióról 
számoltak be vonás szint stresszreaktivitás és környezeti feltételek között (Suomi, 1997). 
Míg a vonásszinten fokozottan stresszreaktív majomkölykök kevéssé gondoskodó 
nevel anyák mellett lassabban fejl dtek, mint a nem stresszreaktív társaik, s emellett 
enyhe környezeti stresszre fokozott viselkedéses és biológiai válaszokat adtak, explorációs 
viselkedésmintázatuk eltért a nem reaktív társakétól. A fokozottan gondoskodó 
nevel anyák mellett feln tt stresszreaktív állatok feln ttkorban domináns társas pozíciót 
foglaltak el, emellett gyorsabban is fejl dtek (társakhoz képest koraérettek voltak). 

   

Traumatikus élmények és testi tünetek  

A traumatikus élmények (pl. természeti csapások, fizikai vagy szexuális abúzus, orvosi 
beavatkozások) és a fokozott testi tünetek, valamint az általános egészségi állapot közötti 
összefüggést számos empirikus eredmény támasztja alá (McCauley és mtsai., 1997; Walker 
és mtsai., 1999; Dickinson és mtsai., 1999). Pennebaker és munkatársainak (lásd pl. 
Pennebaker és Susman, 1988) kutatássorozata rávilágít arra, hogy azoknál a személyeknél, 
akik az elszenvedett traumatikus élményeiket meg tudják osztani másokkal, a traumák 
okozta problémák kisebb mérték ek, szemben azokkal, akik nemkívánatos élményeiket 
önmagukba fojtják .  

A szexuális bántalmazást elszenvedett n k bármely testi tünet átélésére hajlamosak, 
beleértve a fejfájást, a n gyógyászati panaszokat és a kimerültséget (Katon és mtsai., 2002; 
Stein és mtsai., 2004). A gyermekkori bántalmazás és az ezzel összefüggésbe hozható 
gyermekkori traumák a feln ttkorban jelentkez megmagyarázhatatlan testi tünetek 
fontos rizikótényez jének tekinthet k (Hotopf és mtsai., 1999). Fontos azonban 
megjegyeznünk, hogy a gyermekkori traumák számos pszichológiai és interperszonális 
problémát eredményezhetnek, így következményeik nem korlátozhatóak egyetlen tünetre 
vagy tünetcsoportra (Kendall-Tackett és mtsai., 1993).  

Több vizsgálati eredmény meger síti, hogy testtel és a testi tünetekkel való fokozott 
foglalatoskodás a gyermekkori traumán átesett személyek esetében jelent sen 
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megnövekszik. Ez összefüggésbe hozható azokkal az eredményekkel, amelyek szerint a 
hipochondriázisban szenved személyek sokkal gyakrabban számolnak be gyermekkori 
traumákról, mint a hipochondriával nem jellemezhet személyek (Barsky és mtsai., 1994). 

 
Stein és munkatársai (2004) feltételezik, hogy a korai szexuális traumák a testitünet-

percepció és a testi identitás zavarán keresztül vezetnek el a szomatizációhoz, és az 
egészséggel kapcsolatos túlzott mérték szorongáshoz. Érdemes azonban megjegyeznünk, 
hogy ezt a hatást több tényez is befolyásolhatja. Például néhány ikerkutatás eredménye 
azt mutatja, hogy bizonyos, szorongással kapcsolatos testi tünetek megjelenése, illetve 
néhány feln ttkori traumatikus esemény részben genetikailag meghatározott (Kendler és 
mtsai., 1995; Stein és mtsai., 2004).    

A tünetképzés kérdése  

Az érzelmek és a fokozott tünetképzés kapcsolódáspontjai  

Az utóbbi évtizedek kutatásai 

 

a negatív affektivitás mellett 

 

számos olyan 
kapcsolódási pontot tártak fel, amelyek rávilágítanak az érzelmek és a fokozott 
tünetképzés komplex összefüggéseire. Az érzelem és a szomatizáció kapcsolódásának 
egyik legkutatottabb területei az alexitímia, az egészséggel kapcsolatos szorongás vagy hipochondria, 
és a traumatikus élmények. A következ kben ezen kutatási eredményeket tekintjük át. 

  

Alexitímia: A fogalmat els ként Nemiah és Sifneos (1970; Nemiah, 1977) írták le, akik 
pszichoszomatikus betegségben szenved kkel végzett vizsgálódásaik során figyeltek fel 
arra, hogy pácienseik többsége érzelmeit nehezen tudja szavakba önteni, képzeletviláguk 
szegényes, és hajlamosak a küls környezeti tényez k vég nélküli, részletes leírására 
anélkül, hogy bels élményeiket vagy érzelmeiket figyelembe vennék (lásd b vebben 
Kulcsár, 1998; Taylor és mtsai., 2000). A besz kült érzelmi élettel jellemezhet alexitímia 
nem jelenti egyértelm en azt, hogy az ilyen problémával küszköd személyeknek 
nincsenek érzelmeik. Számos esetleírás meger síti, hogy az alexitímiával jellemezhet 
személynek vannak érzelmei, amelyek olykor még el is áraszthatják ket, de ezek 
differenciálatlanok és diffúzak (Taylor, 1984). Az alexitímiát tartós és konzisztens 
személyiségjellemz ként, azaz vonásként definiálhatjuk (De Gucht, 2003). 

 

Az alexitímia etiológiájáról több neurobiológiai elképzelés is létezik, bár az empirikus 
vizsgálatok eredményei szerteágazóak. Klinikai és nem klinikai mintákon végzett kutatási 
eredmények szerint az alexitímia kapcsolatba hozható a két agyfélteke közötti 
szenzomotoros információk cseréjének deficitjével (Zeitlin és mtsai., 1989; Parker és 
mtsai., 1999). Lane és munkatársainak (1997) feltételezési szerint az alexitímia az érzelmi 
válaszok feldolgozásában fontos szerepet játszó anterior cinguláris kortex deficitjéhez 
kapcsolható.   

Mivel az álmok a szimbolikus tevékenység kapacitását jelezhetik, és több klinikai 
megfigyelés támasztja alá azt, hogy az alexitímiával jellemezhet személyek álmai kevésbé 
szimbolikusak, s inkább az éber gondolatokhoz hasonlítanak, így néhány kutató az 
alexitímiás személyek alvásfiziológiai vizsgálatait kezdeményezte. Bauermann és 
munkatársainak (1999) vizsgálati eredményei meger sítik, hogy az alexitímiával 
jellemezhet személyek álmai kevésbé képzeletgazdagok, valamint REM aktivitásuk 
alacsonyabb, mint a nem alexitímiás kontroll csoporté.  
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Kooiman (1998), illetve De Gucht és Heiser (2003) az alexitímiával, a 
megmagyarázhatatlan testi tünetekkel, valamint a szomatizációval kapcsolatos újabb 
empirikus kutatások eredményeit áttekintve megállapítják, hogy a többnyire 
keresztmetszeti kutatások nem szolgáltattak elegend bizonyítékot az alexitímiának a 
megmagyarázhatatlan testi tünetek kiváltó tényez jeként való értelmezéséhez. S t, a 
Kooiman által vezetett kutatócsoport egy újabb nyomonkövetéses vizsgálatának 
eredménye azt bizonyítja, hogy az alexitímia nem tekinthet alkalmas bejósló tényez nek 
a megmagyarázhatatlan testi tünetek alakulásában (Kooiman, 2004).   

Hipochondriázis: A hipochondriázis meglehet sen korai klinikai koncepció, amely az 
egészséggel kapcsolatos szorongást és a testi tünetek miatti túlzott aggodalmat foglalja 
magába. A hipochondriázisban szenved személyek egyes testi tüneteiket (pl. heves 
szívdobogás, verejtékezés, köhögés) alaptalanul valamilyen súlyos betegség jeleiként 
értelmezik, és túlzott figyelmet fordítanak a tünetek jelentésére és eredetére (Abramowitz 
és mtsai., 2002). Az epidemiológiai felmérések a hipochondriázis élettartam-prevalenciáját 
0,8 8,5% közé teszik (Barsky és mtsai., 1990a; Faravelli és mtsai., 1997; Creed és Barsky, 
2004). Az egészségügyi alapellátásban megjelen pácienseknek kb. 4 6%-a elégíti ki a 
hipochondriázis kritériumait. A kutatási eredmények szerint a hipochondriázis nem mutat 
számottev összefüggést a szociodemográfiai tényez kkel (pl. családi állapot, 
szocioökonómiai státusz). A hipochondriázis legvalószín bb megjelenése a 20 30 éves 
kor közé tehet (Guggenheim, 2000).  

 

Napjainkra a hipochondriázis patofiziológiája és pszichológiai mechanizmusa jól feltárt 
terület (Guggenheim, i. m.). A legf bb etiológiai tényez k közül általában az alábbiakat 
hangsúlyozzák: az amplifikációs stílust, kognitív tényez ket (pl. a b ntudat következtében 
kialakult elhárító mechanizmus, vagy az agresszív és ellenséges vágyak testi panaszokba 
történ fordítása a represszió és az áttolás mechanizmusán keresztül), a betegszerepet (a 
szociális tanuláselméletb l kiindulva), illetve a kórképet a pszichiátriai zavarok módosult 
változatának, (pl. a szorongás és a depresszió variánsának) tekintik.   

A kutatási eredmények meger sítik, hogy az egészséggel kapcsolatos szorongás a testi 
érzetekre irányuló szelektív figyelemmel (Haenen és mtsai., 1996; Steptoe és mtsai., 1997), 
a testi tünetek téves interpretációjával (Hitchcock és Mathews, 1992; Rief és mtsai., 1998; 
Marcus és Church, 2003), a kellemetlen testérzetek iránti alacsony toleranciával (Pauli és 
mtsai., 1993; Lautenbacher és mtsai., 1998), a csökkent habituációval (Rief és Auer, 2000) 
és az orvos-beteg kommunikáció nehézségével (Lin és mtsai., 1991; Hahn és mtsai., 1996) 
hozható összefüggésbe.  

Az egészséggel kapcsolatos túlzott szorongás fenntartásának három faktorát: fiziológiai, 
kognitív és viselkedéses tényez ket

 

különböztetnek meg (Abramowitz és mtsai., 2002). A 
szorongásra adott normál stresszreakció következtében a szimpatikus arousal 
megnövekszik, amely a szervezet ún. támadj vagy menekülj néven ismert fiziológiai 
védekez mechanizmusát szolgálja. A stresszreakciókkal társuló autonóm válaszokat a 
hipochondriázisban szenved személy tévesen a súlyos betegség egyértelm jelének 
tekinti. Mindez egy tartós, nehezen kioltható önfenntartó kört eredményez. A zavart 
fenntartó kognitív tényez k közül a már korábban részletesen tárgyalt szelektív figyelmet 
(pl. a feltételezett betegséggel kapcsolatos információk gy jtése), a testi tudatosságot és a 
bizonytalansággal szembeni intoleranciát (pl. a problémák folyamatos felülvizsgálata) 
emelhetjük ki. Ez utóbbi tényez átvezet a viselkedéses tényez khöz, mivel a 
hipochondriázisban szenved személy biztonságkeres magatartása specifikus 
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viselkedéshez, a tévesen interpretált testi tünetek folyamatos önvizsgálatához vagy az 
orvosi segítség rendszeres igénybevételéhez vezet.  

Abramowitz és munkatársai (2002) az egészséggel kapcsolatos túlzott szorongás 
modelljét egy konkrét esettel szemléltetik, amely jól rávilágít a betegséggel kapcsolatos 
szorongás önfenntartó jellemz ire (4. ábra).                                    

4. ábra   Az egészséggel kapcsolatos szorongás modellje  
(Abramowitz és munkatársai nyomán, 2002)   

Tünetattribúció, betegségmagatartás: Az orvoshoz fordulás leggyakoribb okaként 
valamilyen testi betegségre utaló egészségügyi panaszainkat, tüneteinket jelöljük meg. A 
különböz testérzeteket az egyéni interpretációk alapján címkézhetjük testi tüneteknek. 
Sokszor ugyanaz a testérzet (pl. verejtékezés) eltér interpretációt eredményez. Egy adott 
tünetb l, illetve a tünetek együtteséb l, a betegséggel kapcsolatos el zetes 
tapasztalatainkból és a betegségségr l alkotott ismereteinkb l következtetünk a 
betegségre. Az interpretációt olyan kognitív és perceptuális folyamatok határozzák meg, 
amelyek pszichológiai és társas hatásokat tükröznek (Pennebaker, 1982; Cioffi, 1991).  

A mindennapos testi tünetek többsége jelentéktelen és átmeneti, így rendszerint nem 
igényelnek tartós és fokozott figyelmet; nem interpretáljuk ket a betegség jeleiként. 

Fels mellkasi 
fájdalmak észlelése 

Lehet, hogy nyel cs rákom van.

 

Nem mondtam el az orvosnak minden 
tünetem? Lehet, hogy most már túl kés . 

L assú és fájdalmas halálom lesz .

 

E z azt jelenti, hogy rákos vagyok.

 

E z a halálhoz vezet út els lépcs je.

 

Szorongással összefügg arousalnövekedés

 

Szédülés, Száj- és torokszárazság,  
Er s szívdobogás, Hányinger.

 

Biztonságkeresés

 

A nyel cs és a torok monitorozása

 

Az orvosi leírások ellen rzése

 

A tünetek újraértékelése a 
családtagok vagy az orvosok által  

Szorongás és 
bizonytalanság
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Akadnak olyan tünetek, amelyeket a stressznek, vagy valamilyen pszichológiai tényez nek 
(pl. a túlhajszoltságnak) tulajdonítunk; ezek rendszerint valamilyen egészségvéd 
magatartásra ösztönöznek. Mindezek mellett olyan tüneteket is észlelhetünk, amelyeket 
súlyos betegség jeleiként értelmezünk, amelyek aggodalmat válthatnak ki, és szakemberhez 
való fordulást eredményeznek (Robbins és Kirmayer, 1991).  

A tünetek és a betegség hátterében álló oki tényez k megítéléséhez, az 
oktulajdonításhoz vagy attribúcióhoz szükség van olyan betegségsémákra és kognitív 
struktúrákra, amelyek korábbi, a betegségekkel kapcsolatos tapasztalatainkon és 
elképzeléseinken alapulnak.  

A kutatások alátámasztották, hogy érdemes megkülönböztetni a tünetattribúciót a 
betegségre vonatkozó oktulajdonítástól. A betegségattribúció többnyire nem a 
betegséglefolyás kezdeti stádiumaiban történik, hanem kés bb, a tartós és súlyos 
tünetegyüttesek alapján felállított diagnózist követ en, vagy a kezelés során. Ezzel 
szemben a szokványostól eltér testérzetek, és a diagnózist megel z , bevezet tünetek 
értelmezése széles interpretációs tartományban mozog.  

A pszichológiában az oktulajdonításnak két nagy típusát különböztetjük meg: a.) a 
bels diszpozíciókon alapulókat és b.) a helyzeti, vagy küls környezeti tényez kön 
nyugvókat. A Kelly-féle leszámítolási elvb l (Kelly, 1973) következik, hogy egy eseményt 
csak azokban az esetekben magyarázunk személyes jellemz kkel, diszpozíciókkal, ha azt a 
küls környezeti tényez kt l függetlennek ítéljük. Ha a fenti elvet a testi tünetek 
attribúciójára alkalmazzuk, akkor azt kapjuk, hogy ha lehet ség nyílik rá, a testi tünetek 
megjelenési okainak inkább olyan helyzeti és környezeti tényez ket tulajdonítunk, mint 
például átmeneti kimerültség, túlterheltség, alváshiány, fokozott környezeti ingerlés (pl. 
hang, fény, h mérséklet). Ha a helyzeti vagy környezeti tényez kön alapuló oktulajdonítás 
nem kielégít , akkor kerülhet sor olyan diszpozicionális tényez k számbavételére, mint

 

például megbetegedés, fokozott aggodalmaskodás vagy testi gyengeség (Robbins és 
Kirmayer, 1991).   

Robbins és Kirmayer (1991) a tünetek attribúciójának három f típusát különböztetik 
meg: környezeti, testi és pszichológiai. Elméletük alapján a környezeti, vagy más néven 
normalizáló attribúciós stílus alapvet jellemz je az, hogy a különböz testérzetek 
megjelenésének okát els dlegesen a helyzeti tényez knek, küls környezeti hatásoknak 
vagy a test normál fiziológiai reakcióinak tulajdonítjuk: pl. azért fáj a fejem, mert rossz a 
szoba megvilágítása; azért szédülök, mert hirtelen álltam fel. Testi attribúciós stílusról 
akkor beszélünk, ha a testérzetek interpretálásának alapját a test m ködésének zavarai és 
megbetegedései jelentik: pl. azért fáj a fejem, mert az agyi vérkeringésem rossz. A 
pszichológiai attribúciós stílus esetében a testérzeteket olyan bels , pszichológiai 
állapotokkal értelmezik, mint amilyen a szorongás vagy a depresszió: pl. azért fáj a fejem, 
mert túlságosan levert vagyok. Alapvet en az attribúciós stílus határozza meg azt, hogy 
egy testérzetet szomatikus vagy pszichológiai tünetként élünk-e meg.  

A fenti felosztásból láthatjuk, hogy a normalizáló attribúciós stílus a helyzeti és a 
környezeti tényez k oktulajdonítását foglalja magába, míg a

 

testi és pszichológiai 
attribúciós stílus diszpozicionális attribúciónak tekinthet . A testi és pszichológiai 
attribúciók közötti megkülönböztetés az orvosi gyakorlatban is megjelenik, mivel a 
diagnózisoknak két jól elkülönül osztályát különböztetik meg:

 

organikus eredet

 

és 
funkcionális megbetegedések. Az organikus eredet megbetegedések (pl. daganatos 
megbetegedés, ízületi gyulladás) esetén valamilyen testi elváltozás következik be, míg a 
funkcionális problémák (pl. fejfájás, insomnia, kimerültség) hátterében többnyire 
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pszichológiai konfliktusok és viselkedésjellemz k állnak (Schmelkin és mtsai., 1988; 
Robbins és Kirmayer, 1991). Az attribúciós stílus alapján megkülönböztetett személyek 
csoportját normalizálóknak, szomatizálóknak vagy pszichologizálóknak nevezzük. 

Itt érdemes megemlítenünk Peterson és Bossio (1991, idézi Kulcsár, 1998) 35 éven 
keresztül zajló longitudinális kutatását, amely a pozitív gondolkodás és az egészség 
összefüggését vizsgálta. Többek között azt elemezték, hogy a fizikailag egészséges és 
sikeres egyetemi hallgatók milyen okokkal magyarázták kritikus élethelyzeteiket. Az 
oktulajdonítás következ három dimenzióját különítették el: 1. általános érvény , illetve 
egyszeri, esetleges; 2. stabil, illetve csak az adott helyzetre érvényes; 3. bels

 

és küls , a személy 
akaratától, törekvéseit l, személyiségvonásaitól függ , illetve attól független okokra 
vezették vissza. A szerz k az általános, stabil és bels oktulajdonítást tekintették 
pesszimistának, míg ezzel szemben az egyszeri, csak az adott helyzetre érvényes és a küls 
okkal érvel oktulajdonítást optimistának. A fentiek alapján tehát az optimista szemlélettel 
jellemezhet egyén általában a következ képpen vélekedik kritikus élethelyzetér l: Bármi 
okozta is a kedvez tlen eseményt, ez holnap már nem lesz érvényben . A kutatás f eredménye, 
hogy a fiatalkorban meghatározott optimizmus és az évtizedekkel kés bb felmért 
egészségi állapot közötti viszonylag szoros kapcsolat van (r=0,37, p<0,01), ami er sebb, 
mint a dohányzás és a tüd rák között mutatkozó együttjárás (Kulcsár, 1998). 

   

A testi tünetek, az érzelmek és a hangulat variabilitása   

Bár az érzelmek és a hangulat számos ponton átfedhetik egymást (pl. affektív 
komponens, kifejez dés, fiziológiai jellemz k), ennek ellenére érdemes 
megkülönböztetnünk a gyors változásokkal és a fokozott intenzitással jellemezhet 
érzelmeket a lassabb és kevésbé intenzív hangulattól. Az érzelmek és a hangulat 
változásainak kutatásai többnyire két jól elkülönül területre összpontosulnak: az általános 
személyiségjellemz kkel feltételezhet kapcsolatok, valamint a különböz pszichiátriai 
megbetegedésekben szenved k csoportjainak összehasonlító vizsgálatára.     

 

A hangulatingadozások kérdésköre már régóta kutatott terület, amelyet leginkább olyan 
pszichiátriai kórképekkel kötöttek össze, mint például a szkizofrénia, a pánik, a borderline 
személyiségzavar, a szorongás vagy a depresszió (Fichtner és mtsai., 1989; Savino és 
mtsai., 1993; Benedetti és mtsai., 1996; MacKinnon és mtsai., 2003; Bohus és mtsai., 2004; 
Bowen és mtsai., 2004). Eastwood és munkatársai (1985) egy korai kutatásukban 30 
affektív zavarban szenved páciens 14 hónapon keresztül tartó napi hangulati ingadozását 
vetették össze 34 egészséges személyt l nyert jellemzéssel. A hangulati ingadozások 
bizonyos formái mindkét csoportnál fellelhet ek voltak, de különböztek az 
amplitúdójukban. A részletes kutatási eredmények alapján a szerz k arra a következtetésre 
jutottak, hogy a hangulati ingadozások önmagukban véve nem mutatják a 
pszichopatológiai zavart, de a széls séges hangulati ingadozások mértéke bejósolja a 
hangulati zavarok meglétét.       

Az utóbbi évtizedek kiterjedt személyiségtaxonómiai kutatásai rávilágítottak arra, hogy 
az érzelmek és a hangulat ingadozásai szoros kapcsolatba hozhatók olyan általános 
személyiségjellemz kkel, mint például a neuroticizmus, az extraverzió, vagy a 
pszichoticizmus (Eysenck és Eysenck, 1985; McConville és Cooper, 1992).  

Murray és munkatársai (2002) több mint 300 személy hangulati változásait 2 éves 
nyomonkövetéses kutatás segítségével vizsgálták. Az évenként kétszer történ 
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felméréssorozatban az általános személyiségjellemz k 5 dimenziójának (extraverzió, 
lelkiismeretesség, barátságosság, neuroticizmus, nyitottság) feltárására a NEO-FFI (Costa 
és McCrae, 1992) kérd ívet, a pozitív és negatív affektivitás állapotszint felmérésére 
pedig a Watson és munkatársai (1988) által kidolgozott Pozitív és Negatív Affektivitás 
Skálát (PANAS) használták. A hangulati ingadozások becslésére az egyénen belüli (within-
subject), pozitív és negatív affektivitás-pontszámok szórásait, valamint a variabilitások 
összegét használták, melynek alkalmazhatóságát és megbízhatóságát számos más kutatás is 
meger sítette (pl. Kardum, 1999; McConville és Cooper, 1999; Wessman és Ricks, 1966; 
Williams, 1990, 1993). A vizsgált általános személyiségjellemz k közül a neuroticizmus 
dimenzió volt az egyetlen szignifikáns prediktor, amely a széls séges hangulati 
ingadozások variabilitását bejósolta. A nemi és életkori hatások közül csak az életkor 
bizonyult szignifikánsnak; az id sebb vizsgálati személyek kevesebb hangulati 
ingadozásról számoltak be, mint a fiatalabbak. A kutatás egyik célkit zése volt annak 
elemzése is, hogy az extraverzió és neuroticizmus dimenzió interakciójaként elkülöníthet 
négy személyiségtípus eltér hangulati ingadozásokkal jellemezhet -e. Mint ismeretes, 
Eysenck az extraverzió és neuroticizmus dimenzió keresztezésével olyan alvonásokat 
alakított ki, amelyek a Hippokratész-Galénosz vérmérsékleti tipológiát is magukba 
foglalták. Például a kolerikus személyek a magas neuroticizmussal (érzelmi labilitás) és 
extraverzióval (pozitív érzelmek) jellemezhet személyek voltak,

 

akiknél a széls séges 
hangulati ingadozások elvárhatóak (Eysenck és Eysenck, 1985). Williams (1990) 
ugyancsak markáns hangulatingadozásokat feltételezett a magas neuroticizmussal és 
introverzióval (negatív érzelmek) jellemezhet , melankolikus vérmérsékleti típusba tartozó 
személyek esetében is. A Murray és munkacsoportja által kapott kutatási eredmények 
meger sítették, hogy a két, magas neuroticizmussal jellemezhet vérmérsékleti típusba 
sorolható személyek a hangulati ingadozásokat tekintve szignifikánsan eltérnek az 
alacsony neuroticizmussal jellemezhet , flegmatikus és szangvinikus vérmérsékleti típusba 
sorolt személyek csoportjától, de a kolerikus és melankolikus csoportok között nincs 
számottev különbség. Mindezek alapján feltételezhet , hogy a neuroticizmus olyan 
átfogó személyiségdimenzió, amely a hangulati ingadozások els dleges bejósló tényez je. 
Az eredmények azt is meger sítették, hogy a neuroticizmus dimenzió nem csak a negatív 
affektivitás varianciáját jósolta be jelent sen, hanem a pozitív affektivitásét is. Ez azért is 
érdekes eredmény, mivel elméletileg a pozitív affektivitást els dlegesen az extraverzióhoz 
kötik, és a neuroticizmus dimenziótól függetlennek gondolják (Meyer és Shack, 1989; 
Tellegen és mtsai., 1999). A fenti eredmények alapján a szerz k azt feltételezik, hogy a 
neuroticizmus és a neurotikus spektrum nem csak kiterjedt szorongással jellemezhet , 
hanem a motiváció hiányával is. Ez mintegy kapocs is lehet a neuroticizmus és a hangulati 
zavarok között, mivel a hangulati zavarok egyik f jellemz je a motivációban 
bekövetkez , klinikailag jelent s változás (Watson és mtsai., 1988). Mint ahogy azt már 
több elméletalkotó (pl. Akiskal, 1995; Depue, 1995) is sugallta, feltételezhet , hogy a 
neuroticizmus és a hangulati ingadozások közötti szoros kapcsolat azt jelenti, hogy a 
hangulatingadozás nem más, mint az affektív sebezhet ség krónikus megnyilvánulási 
formája.        

Néhány normatív mintán történ kutatás meger sítette, hogy az érzelmek váltakozása 
és a hangulatingadozások meglehet sen

 

stabil jellemz knek tekinthet k (Penner és mtsai., 
1994; McConville és Cooper, 1997). McConville és Cooper (1997) 78 egyetemi hallgató 
hangulati jellemz it 32 napon keresztül követték nyomon önjellemzésen alapuló 
kérd ívek segítségével. A kés bbiekben a fenti 78 személyb l 17-et néhány hónap 
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elteltével ismét felkerestek, és további, hangulati jellemz k hat napon át tartó értékelésére 
kérték fel ket. Ekkor már véletlenszer en jelet adó személyhívót alkalmaztak az aktuális 
érzelmi állapot feltárására. A különböz összehasonlításokon alapuló korrelációs 
együtthatók (pl. pozitív és negatív affektivitás, 32 és 6 napos összevetések) összességében 
az egyénre jellemz hangulatingadozások id i stabilitását mutatták (átlagosan: r=0,70; 
p<0,01).            

Larsen és Kasimatis (1990) a hangulati változások ciklicitását elemezték 74 egyetemi 
hallgató bevonásával. A hallgatók 84 napon keresztül adtak számot pillanatnyi hangulatuk 
alakulásáról. A különböz érzelmeket (pl. boldog, elégedett, dühös) tartalmazó listát 
minden este 6 fokozatú Likert-skálán kellett jellemezniük a hallgatóknak. A résztvev k 
általános személyiségjellemz it az Eysenck-féle EPQ kérd ív segítségével tárták fel, 
melynek felvételére a 84 napon keresztül tartó felmérés megkezdése el tt került sor. A 
szerz páros a 84 nap összevont adatainak elemzése során azt kapta, hogy a hangulati 
változások egy jól körülhatárolható, 7 napos ciklicitást mutatnak, ahol a hangulati 
csúcspont péntekre vagy szombatra esik, míg a mélypont a hétf i vagy keddi nap. A 7 
napos ciklusok kialakulásában feltehet en számos kulturális, társadalmi, gazdasági és 
vallási tényez is szerepet játszhat. S t, Larsen és Kasimatis számos biológiai tényez t (pl. 
a környezeti stresszre adott adaptív válaszok, immunreakciók) is felsorakoztat a 7 napos 
ritmicitás adaptivitása mellett. A kutatás azt is meger sítette, hogy a 7 napos ritmicitás az 
extravertált személyekre kevésbé illeszkedik, szemben az introvertáltakkal. Az 
extravertáltak sokkal inkább ingerkeres k, mint az introvertáltak, így kevéssé 
jellemezhet ek a mindennapos rutinfeladatokban való részvétellel. 

 

Larsen és Kasimatis (1991) egy következ vizsgálatukban 43 egyetemi hallgató 
mindennapos testi tüneteit és érzelmeit mérték fel napi háromszor (reggel, ebédid ben, és 
lefekvés idején) kitöltésre kerül közérzeti napló segítségével 8 héten keresztül. A 24 testi 
tüneten végzett faktorelemzés alapján a következ dimenziókat különböztették meg: 
depresszió, fájdalmak, gyomor- és bélrendszeri problémák, fels légúti problémák. Az 
eredményeik alapján a leggyakrabban megjelen tünetek a fels légúti problémákra utaltak, 
amit a depresszió, a fájdalmak, valamint a gyomor- és bélrendszeri problémák követtek. A 
tünetek tartamát tekintve a fels légúti panaszok átlagosan mintegy két napon keresztül 
(5-6 értékelésen keresztül) voltak megfigyelhet ek. A legrövidebb tartamú tünetcsoport a 
gyomor- és bélrendszeri problémák voltak, amelyek rendszerint alkalmanként voltak 
megfigyelhet ek, és a következ értékeléskor már elt ntek. Fontos megjegyezni, hogy a 
fáradékonysággal, az érdekl dés elvesztésével, a koncentrációs problémákkal, valamint a 
sírással jellemezhet depresszió az egyetemi hallgatók körében meglehet sen rövid ideig 
fennálló tünetcsoportnak tekinthet , mivel átlagosan csak két egymást követ alkalommal 
volt kimutatható. Érdekes eredmény, hogy a depressziós epizód tartama rövidebb volt, 
mint a fájdalomé. A szerz páros négy olyan személyiségjellemz t is felmért, ami 
feltételezhet en kapcsolatba hozható a tünetek megjelenésével és id tartamával. Ezek a

 

személyiségjellemz k a következ k voltak: A-típusú személyiség, düh-kontroll, 
ellenségesség, neuroticizmus. A különböz tünetcsoportok megjelenésének számával 
mindössze három szignifikáns együttjárás volt megfigyelhet . Az A-típusú személyiség és 
a depresszió megjelenése enyhe pozitív kapcsolatot (r=0,31; p<0,05), a neuroticizmus és a 
depresszió (r=0,47; p<0,01), valamint a neuroticizmus és a gyomor- és bélrendszeri 
problémák (r=0,44; p<0,01) közepes mérték korrelációt adtak. Az A-típusú személyiség 
a depresszió tartamával (r=0,37; p<0,01), a düh-kontroll a depresszió (r=-0,40; p<0,01), a 
fájdalmak (r=-0,41; p<0,01) és a gyomor- és bélrendszeri problémák (r=0,26; p<0,05) 
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tartamával, az ellenségesség pedig a gyomor- és bélrendszeri problémák (r=0,31; p<0,01) 
fennállásának tartamával mutatott szignifikáns együttjárást. Kiemelésre méltó eredmény, 
hogy a neuroticizmus egyetlen tünetcsoport fennállásának tartamával sem adott 
szignifikáns korrelációt. Ugyancsak érdekes tény, hogy a leggyakrabban el forduló és a 
leghosszabban fennálló fels légúti megbetegedések egyetlen vizsgált 
személyiségjellemz vel sem korreláltak számottev en, vagyis a fels légúti 
megbetegedésekb l való felépülés függetlennek t nik a vizsgálatba bevont 
személyiségjellemz kt l. A különböz tünetcsoportok és az érzelmek közös 
varianciahányadával, vagyis a kovarianciával az A-típusú személyiség minden tünetcsoport 
esetében szignifikáns korrelációt mutat. De míg a depresszió, a fájdalmak és a fels légúti 
problémák esetében ez az együttjárás negatív, addig a gyomor- és bélrendszeri 
problémáknál ez éppen ellenkez el jel , azaz pozitív. Mindez azt jelenti, hogy az A-
típusú személyiségjegyekkel fokozottan jellemezhet egyének a tünetek fennállása során 
sokkal inkább mentesek az érzelmekt l, mint az A-típusú személyiség skálán alacsony 
pontszámot elér k. Ugyanakkor ennek éppen ellenkez je igaz a gyomor- és bélrendszeri 
problémák esetében.                                   

Köt dés és testitünet-képzés  

Az állat- és humán kutatások szakirodalmi adatai alapján feltételezhet , hogy a köt dés 
és a különböz megbetegedések kialakulása között kapcsolat van. A vizsgálati eredmények 
rávilágítanak arra, hogy a köt dés jellege hozzájárul a fiziológiai stresszválasz individuális 
különbségeihez (Maunder és Hunter, 2001/ 2004). Az empirikus eredmények azt is 
alátámasztják, hogy a bizonytalan köt dés összefüggésbe hozható a fokozott 
tünetképzéssel és a gyakoribb egészségkárosító magatartásformákkal (pl. gyógyszerabúzus, 
a kezelési el írások be nem tartása).  

 

Feeney és Ryan (1994) azt találták, hogy a jól ismert ainsworthi kategóriarendszer 
alapján szorongó-ambivalens köt dési stílussal jellemezhet egyetemi hallgatók 
szignifikánsan több testi tünetr l számolnak be, mint a biztonságosan köt d k. 
Megjegyzésre méltó kutatási eredmény, hogy az elkerül köt dési stílussal jellemezhet 
személyek tünetbeszámolóinak mennyisége nem különbözött számottev en a 
biztonságosan köt d két l. Kotler és munkatársainak (1994) vizsgálata ez utóbbi 
eredményt nem er sítette meg, mivel k azt találták, hogy az elkerül köt dési stílussal 
jellemezhet személyek sokkal több testi tünetr l számoltak be, mint a biztonságosan 
vagy ambivalensen köt d k. Kotlerékhez hasonló eredményt kaptak Wearden és 
munkatársai (2003) is, akik 142 f s egyetemi hallgatói mintán végeztek felmérést. 

A Bartholomew és Horowitz (1991) által kidolgozott köt dési prototípusokat 
(biztonságos, megszállott, elutasító és félelemteli) alkalmazó kutatások szerint a 
megszállott és félelemteli köt dési típusba sorolhatók sokkal több

 

megmagyarázhatatlan 
testi tünetekr l számolnak be, mint a biztonságosan köt d k (Ciechanowski és mtsai., 
2002). Az eredmény érdekessége, hogy az elutasító és félelemteli köt dési stílus az 
ainsworthi kategória elkerül típusának felosztása. Vagyis az elkerül köt dési stílus a 
tünetbeszámolás szempontjából min ségileg is megkülönböztethet . 

 

A köt dési bizonytalanság és az egészségmagatartás, illetve a tünetbeszámolók közötti 
mediáló tényez k közül az alábbiak mellett szólnak empirikus eredmények: negatív 
emocionalitás (Feeney és Ryan, 1994; Wearden és mtsai., 2005; Armitage és Harris, 2006), 
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érzelmi kontroll és társas támogatottság (Kotler és mtsai., 1994; Simpson és mtsai., 1996; 
Collins és Feeney, 2000), alexitímia (Wearden és mtsai., 2003; 2005), düh (Mikulincer, 1998; 
Kidd és Sheffield, 2005). Fontos megjegyezni, hogy a fenti eredmények többnyire 
egészséges vizsgálati mintán alapulnak. Számos olyan kutatás létezik, amely a köt dési 
bizonytalanság és a tünetképzés kérdését speciális klinikai csoportokon (pl. depressziósok, 
poszttraumás zavarban szenved k, szexuális abúzuson átes k) vizsgálja. A jelen dolgozat 
erre nem tér ki.   

Végezetül érdemes megemlítenünk Maunder és Hunter (2001/ 2004) hipotetikus 
elméleti modelljét, amely a bizonytalan köt dés betegséghez vezet kockázatát a 
következ három mechanizmussal magyarázza: fokozott stressz-érzékenység, küls 
szabályozók gyakoribb alkalmazása az érzelemszabályozásban, segítségkeres magatartás 
(5. ábra).                          

5. ábra  A bizonytalan köt dés, a betegség és a tünetbeszámolók közötti oksági modell 
(Maunder és Hunter, 2001/2004, 561/165. oldal )   

A testi tünetek átfogó tünetpercepciós modelljei  

Mint ahogy azt a fentiekben már láthattuk, a tünetek percepciójával foglalkozó 
kutatások többnyire a figyelmi folyamatok , a tünetattribúció, valamint a személyiségjellemz k

 

szerepét hangsúlyozzák.  
A tünetpercepció és a szomatizáció átfogó leírására több olyan elméleti modellt is 

megalkottak, amelyek a testi tünetek hátterében lév biológiai, pszichológiai és 
szociodemográfiai tényez k szerepét hangsúlyozzák. A legjelent sebb integratív modellek 
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Pennebaker (1982), Cioffi (1991), valamint Kirmayer és munkatársai (Kirmayer és 
Taillefer, 1997; Kirmayer és Young, 1998/2004) nevéhez köthet ek. 

 
Az els átfogó tünetpercepciós modell Pennebaker (1982) nevéhez köthet , aki 

kiterjedt kutatássorozattal a tünetpercepció olyan fontos kérdéseit vizsgálta, mint például a 
jelz ingerek versengése, a sémák szerepe vagy a szelektív monitorozás a perceptuális 
folyamatokban, az interocepció pontossága és az érzelmek szerepe a tünetképzésben. 
Munkáiban, a hagyományos biomedikális modellt meghaladva, a pszichológiai és 
környezeti tényez ket is beemelte, így a tünetképzést biopszichoszociális perspektívából 
vizsgálta.    

Cioffi (1991) kognitív-perceptuális modellje számos olyan interaktív folyamatot 
tartalmaz, amely az észlelt fizikai állapot és a pszichológiai vagy viselkedéses válasz között 
mediál. A modell f közvetít i a szomatikus címkézés, az attribúció, az el zetes 
tapasztalatok, az érzelmek és a motivációk. A modell alapján, a valós vagy észlelt fizikai 
állapotot a szomatikus címkézés követi. A címkézés után az oki attribúció következik, 
melynek során az adott testi érzetnek valamilyen okot tulajdonítunk. Ezt az 
oktulajdonítást az érzelmek, a személyes diszpozíciók, az el zetes tapasztalatok, a célok és 
motivációk befolyásolják, ami meghatározza a viselkedést, de visszahat a fizikai állapotra 
is.    

A Kirmayer és munkatársai (Kirmayer és Taillefer, 1997; Kirmayer és Young, 
1998/ 2004) által kidolgozott integratív szomatizációs modell alapján a tünetamplifikáció 
önrontó köréhez fiziológiai, pszichológiai, interperszonális és szociokulturális tényez k 
járulnak hozzá, amelyek orvosilag megmagyarázhatatlan, súlyos szomatikus tünetekhez 
vezetnek. A modell a pszichológiai mechanizmusok (pl. a testérzetekre irányuló figyelem, 
betegség-attribúció) mellett társas interakciókat (pl. segítségkeresés), és társadalmi 
aspektusokat (pl. a társadalom reakciója) is tartalmaz.  
Gijbers van Wijk és Kolk holland kutatópáros a fenti elméleti megközelítéseket és a 
rendelkezésre álló empirikus eredményeket egyesítve olyan átfogó tünetpercepciós 
modellt állított fel és tesztelt, amelyben a testi tüneteket a kognitív és perceptuális 
folyamatok eredményeként értelmezik (Gijbers van Wijk és Kolk, 1997; Kolk, 2000; Kolk 
és mtsai., 2003). A 6. ábrán látható modell kiindulópontját a testb l származó információk 
jelentik, amelyek a normál fiziológiai tényez kb l, kóros testi történésekb l, környezeti 
hatásokból és érzelmekb l erednek

 

(Gijsbers van Wijk és Kolk, 1996).   
A testb l származó információk a figyelem és a testi tudatosság közvetítésével 

válhatnak testérzetekké. A figyelmi folyamatot jelent sen meghatározhatja a környezet, a 
figyelmi kapacitás vagy az adott személyre jellemz negatív affektivitás. A testérzeteket az 
interpretáció alapján tekinthetjük testi vagy pszichológiai tünetnek. Ahhoz, hogy egy 
testérzetet tünetként értelmezzünk, olyan betegségsémákra és kognitív struktúrára van 
szükség, amely el zetes ismereteken és a betegséggel kapcsolatos korábbi tapasztalatokon 
nyugszik. A testi és a pszichológiai tünetek megjelenésénél a szerz k hangsúlyozzák, hogy 
a két tényez különválasztása f ként teoretikus, hiszen a különböz leképez dések 
gyakran elválaszthatatlanul együtt járnak. A szerz k feltételezése szerint az egészséges 
személyeknél a két kimenet gyakran váltakozik, s a széls séges preferenciák javarészt 
klinikai esetekben alakulnak ki (pl. szomatizálók).     
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6. ábra  A tünetpercepció egyszer sített modellje (Kolk és mtsai., 2003) 

   

A fenti elméleti modellt a holland szerz páros klinikai és normatív vizsgálati mintákon 
már tesztelte, s eredményeik a tünetpercepciós modell érvényessége mellett szólnak. A 
modell mérésére összeállított tesztbattéria több skálájának (pl. Pennebaker-féle Testi 
tünetlista, Testi tudatosság kérd ív, Pozitív és negatív affektivitás skála) bemutatására az 
alábbi kutatásmódszertannal foglalkozó részben részletesen is sor kerül.                  
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IIII..  AA  MMIINN DDEENN NN AAPPOOSS  TTÖÖRRTTÉÉNN ÉÉSSEEKK  MMÉÉRRÉÉSSÉÉNN EEKK  MMEETTOODDIIKKÁÁJJAA    

Az el z szakirodalmi áttekintésben  láthattuk, hogy a testi tünetképzés meglehet sen 
komplex mechanizmus, melyet számos tényez befolyásol, így megbízható feltárása és 
vizsgálata átfogó kutatási módszereket igényel. A mindennapos testi tünetek szoros 
kapcsolatban vannak a napi történésekkel (pl. stressz, hétköznapi életesemények). Ennek 
megfelel en jelen fejezet nemcsak a testi tünetek feltárásának módszertanát tekinti át, 
hanem bemutatja a testi történésekhez szorosan köt d mindennapos történések 
feltárására kidolgozott kutatási metodikát is.  

Els ként a mindennapos történések felmérésének történeti el zményei, és az 
önjellemz módszerek f bb típusai kerülnek bemutatásra. Ezt követ en kerül sor a testi 
tünetek és az ezekhez szorosan köthet jellemz k kutatási módszertanának részletes 
ismertetésére, valamint a mérésre kidolgozott módszerek áttekintésére. Az áttekintés 
azokat a módszereket próbálja egy csokorba gy jteni, amelyekkel már kedvez 
nemzetközi és hazai tapasztalatokkal rendelkezünk. A különböz vizsgálati módszerek 
részletes bemutatása ajánlást is közvetít, amely feltehet en további hazai alkalmazásokat 
eredményezhet, és nem utolsó sorban e fontos terület további kutatására ösztönözheti a 
hazai szakembereket.     

A mindennapos történések felmérése  

A mindennapos történések és az átélt élmények kapcsolatának vizsgálata olyan sajátos 
vizsgálati módszerek kidolgozását igényelte, amelyek lehet séget biztosítanak a társas, a 
pszichológiai és a fiziológiai folyamatok mindennapos élethelyzetekben történ 
vizsgálatára, a változások személyiségszint figyelembe vételére, valamint az önjellemzés 
torzító hatásainak kiküszöbölésére.  

Az érzelmek és a viselkedés változékonysága a személyiségpszichológiában már régóta 
kutatott terület. Bár a legtöbb kutató egyetért abban, hogy a 

 

különösen az érzelmi 

 

variabilitás a személyiség fontos tényez je, ennek ellenére nincs széles kör egyetértés 
abban, hogy a variabilitás miként konceptualizálható és mérhet (Larsen, 1987).

 

A természettudomány átfogó és egyetemes törvényszer ségekkel foglalkozó nomotetikus 
megközelítése kevéssé alkalmas az egyéni jellemz k és reakciók, illetve a változások 
megbízható feltárására. Gordon Allport már az 1940-es években rámutatott arra, hogy a 
pszichológiának az átélt élmények egyediségét, egyéni mintázódását is meg kell ragadnia, s 
mindezt az események természetes környezetében kellene tennie (Allport, 1937/ 1980; 
1942). Ezt a megközelítést idiografikus módszernek nevezzük. Allport a tudomány és az 
egyediség közötti dilemma feloldására a viszonyítási normák általános, csoport és egyedi 
típusát ajánlja. Az általános normák alkalmazásakor a vizsgált személy jellemz it az 
emberek összességével hasonlítjuk össze. A csoportnormák esetében az összehasonlítás 
alapjául szolgáló emberek összességét a vizsgálati személy valamely általános 
tulajdonságainak figyelembe vételével sz kíthetjük (pl. életkor, nem, nemzetiség). Az 
egyedi normák alkalmazásakor a vizsgált személy sajátos jellemz it vesszük alapul, és 
ennek fényében értelmezzük az éppen aktuális megnyilvánulásaikat.  

A testi és lelki történések leghitelesebb forrásának magát a vizsgálati személyt 
tekinthetjük. A szubjektív beszámolók (pl. önjellemz kérd ívek, interjúk) azonban 
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számos torzító tényez t hordoznak. A retrospektív önbeszámolókkal foglalkozó 
kutatások egyértelm en meger sítették, hogy a személyek autobiografikus emlékezete 
sokszor pontatlan az elmúlt évek, hetek, napok vagy akár órák történéseinek felidézésében 
(Stone és mtsai., 1999). Az emlékezést az információfeldolgozás különböz szintjein 
számos olyan torzító tényez befolyásolhatja, amelyek meglehet sen nehezen 
kontrollálhatók: pl. az esemény jelent sége az egyén számára, az információ elraktározása 
és felidézése során átélt érzelmi állapot, a személy implicit elmélete a stabilitásról és a 
változásról (Blaney, 1986; Bradburn és mtsai., 1987; Ross, 1989; Eisenhower és mtsai., 1991).    

A mindennapos események feltárásának történeti gyökerei  

A hétköznapi események önjellemzésen alapuló feltárása az 1970-es évek második 
felét l kiemelt fontosságúvá vált. A vizsgálati eredmények érvényességét több módszer 
(pl. megfigyelésen alapuló jellemzések, önbeszámolók) egyidej alkalmazásával igyekeztek 
biztosítani a kutatók (Wheeler és Reis, 1991). Ha a különböz módszerekkel kapott 
eredmények hasonló konklúzióhoz vezettek, akkor az egyes módszereket érvényesnek, 
azaz jó konvergens validitással rendelkez módszernek tekintették. A különböz 
értékel források és módszerek konvergenciájára számos többváltozós modern statisztikai 
megközelítés is támaszkodik: pl. a több vonás 

 

több módszer megközelítés vagy a 
látensváltozó-elemzés.  

A különböz életesemények testi és lelki egészségre gyakorolt hatásának kutatása nagy 
hagyománnyal rendelkezik. Az alábbiakban néhány fontosabb, mérföldk nek számító 
megközelítés ismertetésére kerül sor, amely a mindennapos testi és lelki történések 
kutatási módszertanának alapját képezi.     

Az életutat kísér jelent s életesemények és betegségek grafikus ábrázolásának alapjait 
Emil Kraepelin (1921) fektette le, aki a pszichiátriai betegség hosszmetszeti lefolyásának 
vizsgálatára olyan grafikus ábrázolást használt, amely megkülönböztette a páciens 
ciklikusan változó mániás és lehangolt hangulati epizódjait. A módszer segítségével 
els ként definiálta a mániás depressziót, elkülönítve azt a szkizofréniától. A kés bbiekben

 

Adolph Meyer fejlesztette tovább a módszert, és az  közvetítésével ismerhették meg az 
amerikai szakemberek. A Meyer-féle életútdiagram tartalmazta a személy életútját 
befolyásoló jelent s életeseményeket, az erre adott érzelmi reakciókat, valamint a 
különböz megbetegedéseket. 

 

A meyeri idiografikus megközelítési módra támaszkodva Thomas Holmes és Richard 
Rahe az 1960-as évek végén több mint 5000 páciens orvosi kartonjait megvizsgálva 
támasztották alá, hogy a jelent s stresszteli életesemények különböz megbetegedésekhez 
vezethetnek (Rahe, 1990). Vizsgálataik alapján dolgozták ki azt a 44 életeseményb l álló 
listát, amely az elmúlt évben el forduló jelent s életesemények önbeszámolón alapuló 
felmérését célozza. A kés bbiekben részletesen is bemutatásra kerül lista a pozitív és 
negatív életesemények széles körét öleli fel: egészségi állapot, munka, otthon és család, a 
személyes életvitelben és a szociális kapcsolatokban történ változások, gazdasági 
átalakulások.  

A pszichológiai és/ vagy a fiziológiai reakciókat kiváltó környezeti stresszorok 
kutatásának következ állomását Lazarus és munkatársainak vizsgálatai jelentették, akik a 
jelent s és diszkrét életesemények mellett a folytonosan ható, s a mindennapi életvitelt 
befolyásoló apró hétköznapi események (pl. vitatkozás egy családtaggal, átmeneti 
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pénzügyi nehézség, forgalmi dugó, vagy egy nehéz, már-már teljesíthetetlen munkahelyi 
feladat) befolyásoló szerepét is nézték. A Holmes Rahe-féle Életesemény Listával és a 
saját fejlesztés hétköznapi életeseményeket feltáró mér eszközzel (Hassles Scale) végzett 
kutatási eredményeik rávilágítottak arra, hogy a hétköznapi életesemények er sebb 
prediktorai a pszichológiai és a testi tüneteknek, mint a jelent s stresszteli életesemények 
(Kanner és mtsai., 1981; DeLongis és mtsai., 1988). A kés bbiekben ezt a kutatási 
eredményt több vizsgálat is alátámasztotta (lásd pl. Monroe, 1983; Holm és mtsai., 1986; 
Weinberger és mtsai., 1987; Chamberlain és Zika, 1990; Segal és VanderVoort, 1993, 
Ruffin, 1993).  

Az élménybeszámolókon alapuló felmérések legf bb problémái közül az eseményekre 
és az átélt élményekre való visszaemlékezés nehézségét, valamint az élmények dinamikus 
szervez déséb l fakadó tozító hatásokat emelhetjük ki. E problémák mérséklésének 
tekinthet az önbeszámolók random mintavételének módszere, amelynek els alkalmazói 
Csíkszentmihályi Mihály és munkatársai voltak (1987, 1998, 2001), akik az áramlatélmény 
vizsgálatára dolgoztak ki speciális eljárást. Az általuk kialakított Élményértékel Mintavételi 
Eljárás (Experience Sampling Method) lényege, hogy a vizsgálatban résztvev knek 
közvetlenül a személyhívó beredezés csipogó jelzése után kell feljegyezniük, hogy éppen 
mit csinálnak, hogyan érzik magukat. A jelzések naponta többször is ismétl dhetnek.

   

A hétköznapi események feltárását célzó önjellemz módszerek típusai 

  

Az apró hétköznapi események feltárását célzó önjellemz módszereket általában 
három nagy csoportra osztják a kutatók: intervallum-, jelzés- és eseményfügg metódusokra 
(Wheeler és Reis, 1991).  

Az el re meghatározott id i intervallumon alapuló önjellemzések

 

a mindennapos történések 
felmérésének legrégebbi módszerei. Általában az intervallumokat jól meghatározható id i 
viszonyítási pontokhoz rendelik: pl. reggel, felkelés után; a nap végén; minden étkezés 
után. Ilyen kutatási elrendezést alkalmaztak például Laurenceau és munkatársai (2002), 
akik házaspárok intimitását vizsgálták a nap végén történ  beszámolók segítségével 6 
héten keresztül, vagy Larsen és Kasimatis (1991), akik 43 egyetemi hallgató mindennapos 
testi tüneteinek és hangulati ingadozásainak alakulását kísérték figyelemmel 8 héten 
keresztül, napi három alkalommal (reggel, ebédid ben, és lefekvés idején) történ 
értékelés segítségével. Ezt a módszert f ként bizonyos hétköznapi  események 
el fordulási gyakoriságának (pl. stresszt kiváltó tényez k), vagy az átélt élmények, 
hangulati állapotok leírására és jellemzésére (pl. a hangulati állapot igadozásainak 
felmérése két héten keresztül) használják a kutatók.   

A jelzésen alapuló önbeszámolós módszerek során a kutatók arra kérik a vizsgálatban részt 
vev személyeket, hogy az adott jelzéseket követ en jellemezzék önmagukat. A jelzések 
lehetnek el re meghatározottak, véletlenszer ek, vagy ezek kombinációi. Ilyen 
módszerekkel, mint azt már fentebb jeleztük, els ként Csíkszentmihályi Mihály és 
munkatársai végeztek kutatásokat. A személyiségpszichológiával foglalkozó kutatók hamar 
felismerték az Élményértékel Mintavételi Eljárás jelent ségét, és számos vizsgálatban 
sikerrel akalamazták a módszert a legkülönfélébb kutatási területeken: pl. az affektív 
élmények napi ingadozása (Eckenrode, 1984; Zevon és Tellegen, 1982; Barett, 2004), a 
mindennapos stresszesemények (Bolger és Schilling, 1991), vagy az önértékelés és az 
interperszonális kapcsolatok alakulása (Tennen és mtsai., 1991; Fleeson, 2001). A módszert 
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az 1990-es évekt l két jelent s irányban, a kivitelezés és az adatfeldolgozás irányában 
fejlesztették tovább. Jelenleg Ecological Momentary A ssessment (EMA) néven ismeretes, amit 
magyarul leginkább az Ökológiai pillanatfelvétel módszerének nevezhetnénk. A megközelítés 
többek között a viselkedéstudomány, illetve az egészségpszichológiai és a klinikai 
pszichológia területén is hamar népszer vé vált. Az Ökológiai pillanatfelvétel lebonyolítására 
a legtöbb kutató már számítógépes programot használ, amelynek segítségével a jeladás és 
az adatgy jtés is teljesen automatizálhatóvá vált (Barrett és Barrett, 2001). Az adatgy jtést 
általában tenyérben elfér , kis méret számítógépekkel oldják meg (pl. Penner és mtsai., 
1994; Oishi, 2002). Az adatok feldolgozását olyan többszint modellezési eljárásokkal 
végzik, amelyek lehet séget biztosítanak idiografikus (személyen belüli) és nomotetikus 
(személyek közötti) szimultán összehasonlításokra.  

Az eseményfügg önbeszámolós módszerek alkalmazásánál a vizsgálati személyeknek egy el re 
meghatározott esemény bekövetkezésekor kell a kutatók által összeállított kérdéseket 
megválaszolni. Ezt a kutatási elrendezést széles körben alkalmazzák a társas interakciók 
vizsgálatánál (pl. Duck és mtsai., 1991; Reis és Wheeler, 1991; Jensen-Campbell és mtsai., 
2000; Ackerman és mtsai., 2000). A kutatók által definiált események a legkülönfélébb 
területeket ölelhetik fel: pl. stresszkelt életesemények, kábítószer- vagy alkoholhasználat, 
szexuális zaklatás (Wheeler és Reis, 1991).  

Az el re meghatározott id i intervallumon alapuló önjellemzések egyik legnagyobb 
hátránya, hogy az önbeszámoló ideje nem feltétlenül esik egybe a kutatók számára érdekes 
eseménnyel, vagy az esemény által kiváltott hatásokkal, így a visszaemlékezés torzító 
hatása érvényesülhet. Például a nap végén feltett  Milyen volt a hangulata a mai napon? 
kérdésre adott válasz teljes egészében figyelmen kívül hagyhatja a reggeli felkelést követ 
bosszúságot, levertséget (Wheeler és Reis, 1991). Természetesen ez a módszerbeli 
hiányosság a naponta többszöri beszámolóval csökkenthet (pl. 9, 13, 17 és 21 órakor 
történ beszámolók). A módszer el nyei közül az egyszer sége, a napi feladatok közé 
történ könny beilleszthet sége emelhet ki, hiszen a vizsgálati személynek el re 
meghatározott id ben, rendszeresen kell önbeszámolókat adnia. 

 

A jelzésen alapuló önbeszámolós módszerek legf bb el nye, hogy a vizsgálati személy 
a jelzést követ en azonnal, a pillanatnyi valós helyzetnek, a pszichés állapotnak 
megfelel en végzi az értékelést. A legtöbbször véletlenszer en adott jelzések olyan 
szisztematikus hibákat is kiküszöbölhetnek, amelyek például abból fakadhatnak, hogy 
közvetlenül az étkezéseket követ en kért beszámolók a táplálkozáshoz való érzelmi 
reakciókat is tükrözhetik (pl. jóllakottság és kellemes ellazulás, vagy túlsúlyos személynél a 
diéta megszegését követ lekiismeretfurdalás, levertség). Mindezek mellett míg az el re 
meghatározott, id i intervallumon alapuló módszernél a vizsgálati személy 
megfeledkezhet a kitöltésr l, esetleg az önbeszámolóra készülve rendszeresen olyan 
helyzetet teremt, amely nem teljesen életszer (pl. a munkáját abbahagyja, és félrevonul 
egy nyugodt helyre), ezeket a hibaforrásokat a jelzésen alapuló módszer kiküszöböli.  

A jelzésen alapuló önbeszámolós módszerek hátrányai között kell megmelíteni, hogy 
ha a vizsgált esemény ritkán el forduló (pl. nappali álmodozások), akkor kicsi az esélye, 
hogy a jelzés az eseményhez közel esik. Ha pedig a véletlenszer en adott jelzések számát 
növelik, akkor sok esetben megterhel vé

 

válhat a résztvev nek, és a mindennapos 
életvitelt is megzavarhatja.        
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A testi tünetek feltárásának módszertani kérdései  

A testi tünetek vizsgálatának kutatásmódszertani problémái közül els ként a vizsgálati 
minta kiválasztásának és a tünetek mérésének nehézségei kerülnek bemutatásra. Az 
ismertetés alapját az Indianapoliszi Orvosi Egyetem kutatójának, Kurt Kroenke-nek 
(2001) az átfogó tanulmánya jelenti, melyben a tünetpercepció megbízható mérését 
befolyásoló központi tényez k alábbi 8 jellemz jét tárgyalja: 1. a fokozott tünetképzés 
magas el fordulási aránya a klinikai és a normatív mintákon, illetve a patológiás és nem 
kóros folyamatok megkülönböztetésének nehézsége; 2. a különböz vizsgálati 
populációkon kapott eredmények sokszor nehezen összevethet k, mivel nem tudjuk, 
hogy az orvoshoz fordulás döntési mechanizmusának hátterében milyen tényez k állnak 
(pl. epidemiológiai vizsgálatokban résztvev k, az egészségügyi alapellátásban vagy speciális 
szakrendeléseken megjelen k); 3. a tünetek detektálása (pl. spontán megjelen , kérdésre 
történ beszámoló, a kórlapokon ténylegesen megjelen ); 4. a megjelenés, a tartam és a 
gyakoriságra vonatkozó átmeneti tényez k (pl. újonnan vagy ismétl d en megjelen 
tünetek, a tünetek fennállásának tartama); 5. a súlyosság feltárására alkalmazott módszer 
(pl. általános vagy tünetspecifikus skálák alkalmazása); 6. az oksági következtetés 
megbízhatósági szintje; 7. a komorbiditás befolyásoló hatása; 8. a kimeneteli változó típusa 
(pl. önbeszámolós módszer, mortalitás és morbiditás mutatók). 

A szerz fejtegetése alapján a testi tünetek feltárásának és vizsgálatának egyik 
nehézségét az adja, hogy a testi  érzeteket meglehet sen eltér módon értelmezzük. 
Számos testi tünetünkr l soha nem számolunk be családorvosunknak, s akadnak olyanok, 
amelyeket az egyes betegségekr l akotott elképzeléseink és feltevéseink miatt el térbe 
helyezünk. Mindezek alapján talán nem meglep , hogy a testi tünetek el fordulási 
gyakoriságával foglalkozó felmérések rendkívül változatos eredményekkel szolgálnak. A 
testi tünetek el fordulási gyakoriságát jelent sen befolyásolja a felmérésekbe bevont 
populáció típusa: pl. normatív minta, az egészségügyi alapellátásban megjelen k, klinikai 
minta. Az egészségügyi allapellátásban megjelen páciensek körében például Cathebras és 
munkatársai (1992) azt találták, hogy a 686 páciens közül 6,7%-a jelölte meg az orvoshoz 
fordulás els dleges okaként a kimerültséget, míg másodlagos panaszként 13,6%-uk. Egy 
másik vizsgálatban, melynek résztvev i ugyancsak az egészségügyi alapellátásban 
megjelen páciensek, az 1159 személyb l 24% jelölte meg a kimerültséget az orvoshoz 
fordulás els dleges okaként (Kroenke és mtsai., 1988). Mindezek mellett a normatív 
mintán készült epidemiológiai felmérések egyik leggyakrabban el forduló testi tünete a 
fáradtság és a kimerültség, amelyr l a megkérdezettek akár 50%-a is beszámolhat (Chen, 
1986; Pawlikowska és mtsai., 1994). A klinikai és az epidemiológiai tanulmányok 
eredményei szerint számos más közönséges testi tünet (pl. fejfájás, emésztési zavarok) 
el fordulási gyakorisága szintén magas és rendkívül populációfügg , ami megnehezíti a 
testi tünetek vizsgálati csoportjainak kiválasztását: pl. célcsoport, kontrollcsoport.  

A testi tünetek feltárására három tünetdetekciós módszert különböztetnek meg a 
klinikai vizsgálatokban: 1. áttekint diagram, amely a páciensek kórtörténeti 
el zményeinek feljegyzésein alapul; 2. interjúval, kérd ívvel vagy közérzeti naplóval 
történ feltárás; 3. a páciens spontán tünetbeszámolója (Kroenke, 2001). A módszerek 
különböz érzékenységgel és megbízhatósággal tárják fel a testi tüneteket. A páciensek 
korábbi testi tüneteir l szóló retrospektív beszámolók sokszor jelent sen alulbecsülik a 
tünetek el fordulási gyakoriságát a részletes diagnosztikai interjúkhoz képest. A strukturált 
vagy félig-strukturált diagnosztikai interjúkat alkalmazó klinikai kutatások eredményei azt 
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jelzik, hogy számos testi tünet az egyszer tünetbeszámolókon alapuló módszerek 
esetében feltáratlan marad (Kroenke és Mangelsdorff, 1989; Marple és mtsai., 1997). A 
részletes diagnosztikai interjúk vagy a tünetlisták olyan tünetekre is ráirányíthatják a 
figyelmet, amelyeknek a páciens vagy az orvos nem tulajdonít jelent séget. Számos 
klinikailag releváns tünet más tünetekkel és panaszokkal együtt jelenik meg, megnehezítve 
ezzel a diagnózis kialakítását és a hatékony kezelést. A páciens spontán tünetbeszámolója 
a klinikai gyakorlat legelterjedtebb módszere, annak ellenére, hogy a páciens 
személyiségjellemz i, az orvos kérdezési technikája vagy klinikai érdekl dése jelent sen 
befolyásolhatja a módszer megbízhatóságát.  

A különböz testi tünetekkel rendelkez személyek vizsgálati csoportokba sorolása 
meglehet sen kényes feladat. Mivel a legtöbb testi tünet nem tapasztalható folyamatosan, 
így a bevonási és kizárási kritériumokhoz egyértelm en meg kell jelölni a tünetekre 
vonatkozó id i dimenziókat: pl. a megjelenés kezdete, a testi tünet fennállásának 
id tartama, szakaszossága. A testi tünetek megjelenési gyakoriságával foglalkozó 
kutatásoknál a krónikus testi tünetek el fordulása gyakran kizáró okként szerepel. Ilyen 
vizsgálatok esetében meghatározott id tartamra korlátozzák a tünetek megjelenését: pl. az 
elmúlt hét vagy az elmúlt két hét. A tünetek epizodikus megjelenése miatt az 
összehasonlítás alapját jelent kontrollcsoportok megválasztása nehéz. Felmerül a kérdés, 
hogy milyen id tartamú tünetmentesség kell ahhoz, hogy egy személyt az összehasonlító 
kutatások során a kontrollcsoportba sorolhassunk. Kroenke és munkatársai (1993) a 
pszichiátriai problémák és a szédülés kapcsolatának kutatása során azt kapták, hogy a 
klinikai ambulanciákon megjelen k közül 21% jelölte meg a szédülést a vezet tünetek 
között. További 20% számolt be arról, hogy az elmúlt id szakban már érzett er s 
szédülést. A fennmaradó személyek közül 51% jelezte, hogy életében még soha nem 
fordult el komoly szédülése. Belátható, hogy számos más közönséges testi tünet esetében 
(pl. fejfájás, kimerültség) hasonló mintázatokat kaphatunk, s az is nyilvánvaló, hogy a 
különböz testi tünetek összehasonlító vizsgálatakor a legtisztább kontrollcsoport 
azokból a személyekb l alakítható ki, akik életük során még soha nem tapasztalták a 
célcsoportra jellemz tünetet. 

 

A testi tünetek id i dimenzió mellett további lényeges jellemz a tünet súlyosságának 
megítélése, ami többnyire a páciens önjellemz beszámolóin alapul. A testi tünetek 
súlyosságának feltárása a klinikai és az egészségpszichológiában a leggyakrabban olyan 
önjellemz tünetlisták segítségével történik, ahol a különböz tünetek súlyosságát 
kategoriális válaszformátumon (pl. igen-nem), többfokozatú Likert-skálán vagy vizuál-
analóg skálán értékeltetik. Számos testi tünet vagy tünetegyüttes súlyosságának feltárására 
több tételb l álló skálákat szerkesztettek a kutatók: pl. McGill Fájdalom Kérd ív

 

(Melzack, 
1975; Bende és mtsai., 1993), Vitális Kimerültség Skála (Kopp és mtsai., 1998). Számos skála 
azonban nem csak a tünetek súlyosságát ragadja meg, hanem a különböz területek 
m ködésére gyakorolt hatását is. Számos betegség-specifikus kérd ív esetében a f bb testi

 

tünetek feltárása mellett, a tünetek életvitelre gyakorolt hatását is feltérképezik, s ezen 
jellemz kb l következtetnek a betegség vagy a tünetek súlyosságára. Számos olyan átfogó 
skála is létezik, ami az általános egészségi állapotra, vagy az életmin ségre helyezi a 
hangsúlyt, amelyek szintén alkalmasak lehetnek arra, hogy az egyes testi tünetek vagy 
betegségek súlyosságára következtessünk. Ilyen, hazánkban is népszer kérd ívek például 
az SF-36 Egészségprofil Kérd ív

 

(Ware, 1993; Czimbalmos és mtsai., 1999), a WHO Jól-lét 
Kérd ív (Bech és mtsai., 1996; Rózsa és mtsai., 2003; Susánszky és mtsai., 2007), a 
Betegségteher Index (Devins és mtsai., 1990; Novák és mtsai., 2005).     
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A testi tünetek és ezek kiváltó okainak feltárását megnehezíti az a tény, hogy számos 
betegség azonos testi tüneteket eredményezhet. Ennek alapján sokszor egyetlen általános 
testi tünetb l nehéz a kiváltó okra következtetni. A kutatók az etiológiai bizonyosság 
különböz szintjeit különböztetik meg. Nagy bizonyossággal következtethetünk a kiváltó 
okra például olyan esetekben, ha az adott betegség tünetképzési mechanizmusa jól ismert, 
ha az objektív (pl. laboratóriumi) vizsgálatok eredményei az okokat egyértelm en 
meghatározzák, vagy ha a speciális kezelésre adott válasz az elvárásoknak megfelel en 
alakul (Kroenke, 2001). Ezzel szemben alacsony etiológiai bizonyosságról beszélünk olyan 
esetekben, amikor az explicit diagnosztikai kritériumok a szakirodalmi áttekintésen vagy 
szakért k véleményén alapulnak, a tünetek feltárása pedig a páciens önbeszámolóira épít 
(pl. önjellemz tünetlisták, interjú, élettörténeti adatok). A testi tünetek etiológiai típusú 
osztályozására gyakran a testi, a pszichológiai és a funkcionális felosztást alkalmazzák. A 
testi eredet esetén a tünetet valamilyen fiziológiai elváltozás okozza, míg pszichológiai 
vagy pszichés etiológiáról olyan esetekben beszélünk, amikor a tünet kiváltó oka 
els dlegesen valamilyen pszichés tényez (pl. pszichológiai stresssz). A funkcionális eredet 
olyan esetekben merül fel, amikor az orvosilag megmagyarázhatatlan tünetek eredetét az 
idegrendszer funkcionális zavarának tulajdonítják.  

A testi tünetek ritkán fordulnak el egyedüliként. A testi tünetekkel rendelkez 
páciensek gyakran valamilyen fizikai (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, ízületi 
gyulladás) vagy pszichés (pl. depresszió, szorongás) megbetegedésekben szenvednek, de 
az is gyakori, hogy a vizsgált testi tünet mellett más testi tünetek is megjelennek (Kroenke, 
2001). A fizikai, a pszichés vagy a tüneti komorbiditás meglehet sen megnehezíti a 
problémák okának azonosítását vagy a kutatásokban szerepl vizsgálati csoportok 
egyértelm besorolását. A járulékos tünetek és megbetegedések a vizsgált tünet 
súlyosságát, mérésének lehet ségét, valamint a vizsgálati csoportokba került személyek 
homogenitását  alapvet en meghatározzák. Ennek megfelel en a kutatóknak el kell 
dönteniük, hogy egy adott tünet vizsgálatakor más megbetegedésekben szenved k, vagy 
más tünetekr l is beszámoló személyek esetében miként járnak el (pl. bevonási és kizárási 
kritériumok). A pszichiátriai megbetegedések jelenléte a tünetekkel foglalkozó 
kutatásoknál komoly nehézséget okoz, mivel például a depresszió vagy a szorongás szoros 
összefüggésben van a testi tünetek jellemz ir l (pl. súlyosság) közölt beszámolókkal. 

   

A testi és pszichiátriai tünetek, valamint a kognitív-perceptuális jellemz k 
mérésére kifejlesztett mér módszerek áttekintése

  

A testi tünetek feltárásának és más tényez kkel való kapcsolatának vizsgálatát, 
valamint a kapott eredmények általánosítását jelent sen megnehezíti az a tény, hogy kevés, 
széles körben validált mér eszköz létezik, amely a testi tüneteknek és a velük összefügg 
kognitív-perceptuális jellemz knek a feltárására alkalmas. 

 

A jelen fejezet áttekintést kíván nyújtani azokról a mér eszközökr l, amelyek 
nemzetközileg a legelfogadottabbak, valamint léteznek hazai változatai, vagy adaptálásuk 
els lépései megtörténtek. A következ mér eszközök lefordítása és hazai adaptációja a 
dolgozat vizsgálati részében ismertetésre kerül , vagy az ezeket

 

megalapozó kutatások 
keretében történt: Pennebaker-féle Testi Tünetlista (PILL), Szubjektív Egészségi 
Panaszok (SHC), Testi Tudatosság Kérd ív (BAQ), Szomatoszenzoros Amplifikáció 
Skála (SSAS), Tünetinterpretáció Kérd ív (SIQ), Pozitív és Negatív Affektivitás Skála 
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(PANAS), Hétköznapi Életesemények Kérd ív (SRLE). Az ismertetésre kerül 
mér eszközök a dolgozat Függelékében megtalálhatóak. A mér eszközök pontos 
beazonosíthatósága érdekében a magyar mellett az eredeti angol elnevezés is szerepel, 
rövidítésként pedig mindig az eredeti megnevezésb l származó mozaikszó látható. A 
mér eszközök pontos dokumentációja és a Függelékben történ elhelyezése minden bizonnyal 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a hazai mér eszközkészlet átláthatóbb legyen. Így talán elkerülhet ek 
olyan párhuzamos, egymásról nem tudó mér eszköz-adaptációk, ami például a Betegségpercepció 
Kérd ív esetében fordult el . Néhány év eltérésével ugyanis az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karán, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében és a Szegedi Tudományegyetem 
Pszichológiai Intézetében is elkészült a mér eszköz fordítása, és megtörtént a speciális mintán 
történ alkalmazása is.        

 

A bemutatásra kerül valamennyi mér eszköz tudományos folyóiratokban publikált, 
így kutatási célra ingyenesen felhasználható. Az áttekinthet ség érdekében a különböz 
mér eszközöket csoportosítva ismertetem.    

   

Testi és pszichiátriai tünetlisták  

Pennebaker-féle Testi Tünetlista (Pennebaker Inventory of Limbic Languidness: 
PILL): A mindennapos testi tünetek feltárásának egyik legszélesebb körben alkalmazott 
mér eszközét Pennebaker (1982) dolgozta ki. A Pennebaker-féle Testi Tünetlista 54 testi 
tünet megítélését tartalmazza. A tünetlistában szerepl mindennapos testi tüneteket és 
érzeteket a kitölt knek öt fokozatú skálán kell megítélniük attól függ en, hogy azok 
milyen gyakran fordulnak el : soha, évi 3-4 alkalomnál kevesebbszer, havonta, hetente, 
vagy hetente többször. A tételek között szerepelnek olyanok, mint például gombóc a 
torokban, köhögés, emésztési zavar, fejfájás, szemhéjrángás, hányinger. A kiértékelés 
során azok a tünetek kapnak 1 pontot, amelyeknek az el fordulási gyakoriságát havonta 
vagy annál s r bben megjelen nek ítéli a kitölt . Ha az adott tünet soha, vagy évente 3-4 
alkalomnál kevesebbszer fordul el , akkor a tünetet 0-val pontozzuk. Ennek alapján a 
tünetlistán elérhet pontszámok 0-tól 54 pontig terjednek. A tünetlista megbízhatóságát 
becsl Cronbach-alfa mutató mértéke magas: több kutatási eredményt figyelembe véve 
0,88 és 0,93 között ingadozik (Pennebaker, 1982; Gijsbers van Wijk és Kolk, 1996). A 
mér eszköz id beli stabilitását a szerz k két hetes és két hónapos id intervallum elteltével 
nézték. A teszt-reteszt korreláció az els esetben 0,73, míg a másodikban 0,79 volt. 

 

A hazai kutatási eredmények szintén a mér eszköz kiváló megbízhatóságát és 
alkalmazhatóságát támasztják alá (Rózsa és K , 2007; Rózsa és mtsai., 2008a). A közel 350 
f s hazai vizsgálati mintán a tünetlista bels konzisztenciáját becsl Cronbach-alfa mutató 
értéke: 0,90. A szakirodalmi adatoknak megfelel en a tünetlistán szignifikánsan magasabb 
pontszámot értek el a n k, mint a férfiak. A tünetlista összpontszáma szignifikáns pozitív 
együttjárást adott a Tünetinterpretáció Kérd ív Testi attribúció skálájával (r=0,43; 
p<0,01), a Rövidített Beck Depresszió Kérd ívvel (r=0,39; p<0,01) és a PANAS kérd ív 
Negatív affektivitás vonás skálájával (r=0,39; p<0,01).     

Derogatis-féle Tünetlista (Symptom Checklist, SCL-90R): A Derogatis (1977) által 
szerkesztett Tünetlista széles körben használatos önkitölt kérd ív, amely pszichés és a 
testi tünetek fennállásának és súlyossági fokának mérésére alkalmas. A mér eszköz 90 
tétele a következ 9 skálából áll: szomatizáció, kényszeresség, interperszonális 
érzékenység, depresszió, szorongás, ellenségesség, fóbia, paranoia, pszichoticizmus, 
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valamint a skálákba sem sorolt tételek csoportja. Ez utóbbi körbe olyan, gyakran 
el forduló testi és pszichés tünetek kerültek, amelyek egyértelm en egyik skálába sem 
voltak besorolhatóak. A kérd ív értékelésekor három globális indexet is használnak: 
Globális Súlyossági Index (GSI), Pozitív Tünet Distressz Index (PSDI), Pozitív Tünet 
Összes (PST).  

A kérd ív 90 állítását 5 pontos skálákon értékelik, amely 0-tól (egyáltalán nem) 4-ig 
(nagyon) terjed annak alapján, hogy mennyire zavarta az adott tünet a vizsgálati személyt 
az elmúlt egy hétben. Az id beli kiterjedést 7 14 nap között szokták meghatározni. A 
kérd ív kitöltése átlagosan 12 15 percet vesz igénybe. 

Az SCL-90R-t széles körben használják pszichológiai distressz mérésére 
hatékonyságvizsgálatokban (Davies-Osterkamp és mtsai., 1996; Schmitz és mtsai., 2000), 
mentális zavarok sz résére (Schmitz és mtsai., 1999). Pszichofarmakológiai kezelésekben 
detektálja a kezelés hatására kialakult javulást kényszeres betegek körében (Turner és 
mtsai., 1985), depressziósok körében (Agosti és mtsai., 1991). 

A mér eszköz hazai változatával szerzett tapasztalatok a skálák megbízhatóságát 
támasztják alá mind normatív, mind klinikai mintán (Unoka és mtsai., 2004). A skálák 
bels konzisztenciája a szakirodalmi adatokkal egybehangzóan a klinikai mintánkon volt 
magasabb. A nemek szerinti összehasonlítás alapján a klinikai vizsgálati mintába tartozó 
n k a legtöbb skálán szignifikánsan magasabb pontszámot értek el.

 

A hazai vizsgálati mintán elvégzett feltáró faktorelemzés az SCL-90R 
unidimenzionalitását jelezte, ami inkább egy általános pszichológiai distressz mutatónak 
tekinthet , mintsem egymástól jól elkülönül , pszichiátriai tünetegyütteseknek. 

  

Szubjektív Egészségi Panaszok (Subjective Health Complaint, SHC): A mér eszköz 
29 testi és pszichés tünetre kérdez rá, amelyeket a kitölt nek az elmúlt hónap tapasztalatai 
alapján kell megítélnie (Eriksen és mtsai., 1999). A panaszok súlyosságát négyfokozatú 
skálán értékelheti a kitölt : 0 

 

egyáltalán nem; 1 

 

kissé; 2 

 

meglehet sen; 3 

 

nagyon 
súlyos. A súlyosság mellett a panaszok elmúlt hónapban történ el fordulásának tartamát 
is meg kell ítélni. Gyakran a súlyosság (0 3) és a panasz tartamának (0 30) szorzata 
alapján számítják ki egy adott tünet összpontszámát.   

Az empirikus eredmények alapján a tünetek következ 5 nagy csoportját 
különböztették meg: 1. vázizomrendszeri panaszok (pl. vállfájdalom, fájdalmak a 
kezekben); 2. pszeudoneurológiai problémák (pl. arcpirulás, szorongás); 3. gyomor- és 
bélrendszeri panaszok (pl. hasi fájdalom, hasmenés); 4. allergia (pl. asztma, ekcéma); 5. 
influenza (pl. köhögés; influenza). A fenti alskálákat gyakran a tünetek súlyosságára adott 
értékek összeadásával számolják ki.  

A mér eszközt számos skandináv országban nagy elemszámú feln tt és serdül 
vizsgálati mintákon alkalmazták. A mér eszköz magyar nyelv változatát a jelen dolgozat 
írója készítette, s az el vizsgálat kis létszámú egyetemi hallgatói mintán már megtörtént.    

   

A testi tudatosságot, a betegségpercepciót és a tünetinterpretációt feltáró módszerek   

Testi Tudatosság Kérd ív (Body Awareness Questionnaire, BAQ): Shields és 
munkatársai (1989) a testi történésekre vonatkozó szelektív figyelem felmérésére olyan, 18 
tételb l álló önjellemz skálát szerkesztettek, amelynek kérdései a normál testi folyamatok 
változásainak és ritmicitásának érzékelésére irányulnak. A skála kidolgozásának alapját 
módszeresen összegy jtött, 52, különböz testi történésekre vonatkozó állítás jelentette, 
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melyekb l a tételeken végzett pszichometriai elemzéseket követ en 18-at véglegesítettek. 
A 18 állításon végzett faktorelemzés a tételek 4 dimenzióba történ szervez dését jelezte: 
1. a testi folyamatokban bekövetkez változás észlelése

 
(pl. Ha eszem valamit, szinte érzem, 

ahogy az energiaszintem változik ); 2. a testi reakciók bejóslása (pl. Mindig tisztában vagyok 
azzal, mikor er ltetem meg magam annyira, hogy az már a következ napon is fáj ); 3. az 
alvás-ébrenlét ciklusa (pl. Általában meg tudom mondani azt, hogy mikor fogok lefeküdni, 
és hogyan fogok aludni ); 4. a betegségek megjelenése (pl. Már el re tudom, hogy mikor 
leszek influenzás ). A mér eszköz teszt-reteszt korrelációját a szerz k 70 egyetemistán két 
hetes id intervallum elteltével vizsgálták, a kapott eredmény jó id beli stabilitást tükröz: 
r=0,80, p<0,01). A skála bels konzisztenciája magas, a Cronbach-alfa mutató értéke: 
0,80. A mér eszköz hazai változatával szerzett pszichometriai eredmények jók (Rózsa és 
K , 2007). A bels konzisztenciát becsl mutató a hazai egyetemista mintán 0,79, a skála 
szignifikáns pozitív összefüggést adott a Pennebaker-féle Testi Tünetlistával és a 
Tünetinterpretáció Kérd ív Testi attribúció skálájával.   

  

Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (Somatosensory Amplification Scale, SSAS): 
A korábbiakban a testi tünetek percepciójának és a különböz figyelmi stratégiák 
kapcsolódási pontjainak áttekintésekor már említést tettem a szomatoszenzoros 
amplifikációról. A testi történések feler sítésének mérésére az elméletet kidolgozó csoport 
egy 10 tételb l álló önjellemz skálát szerkesztett, amelyek a testb l származó érzetek 
fokozott éberségére (pl. Gyorsan felfigyelek arra, ha a gyomrom összehúzódik, amikor 
éhes vagyok ), a gyenge testi érzetek figyelembe vételére (pl. Gyakran érzékelem, hogy 
mi történik a testemben ), és a testi érzetekre történ érzelmi és kognitív válaszokra (pl. 
Nagyon kényelmetlenül érzem magam, ha túlságosan meleg vagy hideg helyen vagyok ) 

utalnak.  
A mér eszköz megbízhatóságát és érvényességét számos nemzetközi tanulmány is 

meger sítette (Barsky és mtsai., 1988, 1990b; Speckens és mtsai., 1996; Nakao és Barsky, 
2007; Gülec és Sayar, 2007). A Kulcsár Zsuzsanna által fordított Szomatoszenzoros 
Amplifikáció Skálát már korábbi hazai vizsgálatokban is sikerrel alkalmazták (Rózsa és 
mtsai., 2006a).   

Tünetinterpretáció Kérd ív (Symptom Interpretation Questionnaire, SIQ): A 
tünetattribúció típusának és mértékének felmérésére Robbins és Kirmayer (1991) olyan 
önjellemz kérd ívet dolgozott ki, amely az alábbi 13 mindennapos testi tünet 
interpretációján alapul: 1. elhúzódó fejfájás; 2. er s izzadás; 3. hirtelen szédülés; 4. 
szájszárazság; 5. er s szívdobogás;

 

6. kimerültség; 7. kézremegés; 8. rossz alvás; 9. 
gyomorrontás; 10. az étvágy elvesztése; 11. nehézlégzés; 12. a végtagok bizsergése; 13. 
székrekedés. A Tünetinterpretáció Kérd ív

 

mind a 13 felsorolt testi tünetre 3-3 lehetséges 
interpretációt kínál, s a vizsgálati személynek az a feladata, hogy négyfokozatú skálán 
megítélje, mennyire fogadja el oki tényez nek a felkínált magyarázatot. Az alábbiakban a 
Tünetinterpretáció Kérd ív egyik tételét szemléltetjük példaként:

  

3. Ha hirtelen megszédülök, akkor az valószín leg azért van, mert    

 

___ valami probléma van a szívemmel vagy a vérnyomásommal  
___ nem ettem eleget, vagy túlságosan hirtelen álltam fel  
___ nagyon sok stresszes eseményen estem át  

Igaz   Nem   A z elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy hirtelen megszédült?
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Láthatjuk, hogy a felkínált interpretációk a kiváltó okok 3 dimenzióját írják le. A 
hirtelen megszédülés okaként leírt, a vérnyomással vagy a szívm ködéssel kapcsolatos 
probléma a testi, ezzel szemben a Nagyon sok stresszes eseményen estem át állítás a 
pszichológiai oktulajdonításra utal. A Nem ettem eleget, vagy túlságosan hirtelen álltam 
fel állítással a hirtelen megszédülés okát els dlegesen a helyzeti, illetve küls környezeti 
hatásoknak tulajdonítjuk.  

A felkínált magyarázatok mellett minden egyes tételnél található egy olyan kérdés is, 
amely az adott testi tünet elmúlt 3 hónapban történ megjelenésére kérdez rá: pl. Az 
elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy hirtelen megszédült? .   

 

A Tünetinterpretáció Kérd ívben szerepl 13 testi tünetet a széles körben használt 
Derogatis-féle Tünetlista (SCL-90R) Szomatizáció skálájából (Derogatis és mtsai., 1973; 
Unoka és mtsai., 2004), valamint a Pennebaker-féle Testi Tünetlistából (Pennebaker, 
1982) választották ki. A tünetek lehetséges oksági magyarázatait a családorvosokkal és az 
érintett terület kutatóival egyeztetve, valamint orvostanhallgatók nyitott formátumú 
kérdésekkel történ interjúja segítségével dolgozták ki. A kés bbiekben a lehetséges 
oksági magyarázatok adekvátságát, illetve elfogadhatóságát kisebb vizsgálati mintán 
tesztelték, s a kevésbé releváns magyarázatokat kihagyták vagy átalakították. 

Érdemes megjegyezni, hogy a mér eszközt kidolgozó szerz páros empirikus 
vizsgálódásai alapján a kérd ív válaszformátuma ún. kényszerválasztásossá is alakítható. 
Ebben az esetben a kitölt nek az a feladata, hogy a 3 felkínált válaszból a számára 
leginkább elfogadhatót jelölje be. A Tünetinterpretáció Kérd ív kényszerválasztásos 
változatának el nye, hogy a kitölt beleegyez hajlamából fakadó torzításokat (pl. hogy 
mindhárom felkínált attribúciót egyaránt magasra értékeli) mérsékli, illetve rövidebb, 
kevesebb id alatt is kitölthet . Hátránya azonban, hogy az így nyert három skála egymás 
lineáris kombinációjának tekinthet . A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bármelyik két 
skála között negatív együttjárást kapunk, ami artefaktumnak tekinthet , így azokban az 
esetekben, amikor például a 3 skálát mint prediktort együttesen alkalmazzuk egy 
regressziós modellben, a kapott regressziós együtthatók torzítanak. A fentieket mérlegelve 
a szerz páros inkább a kérd ív teljes, nem kényszerválasztásos változatának alkalmazását 
ajánlja, s így a különböz attribúciós stílusok nem merev, egymást kizáró kategóriákként 
jelennek meg.   

A Tünetinterpretáció Kérd ív skálainak pszichometriai jellemz i a hazai vizsgálati 
mintán jók, az egyes tételek válaszalternatíváira adott gyakoriságok elfogadhatóak (Rózsa 
és mtsai., 2008a). A mér eszköz faktorstruktúrája a feltáró faktorelemzéssel 
elfogadhatónak t nik, ellenben a meger sít faktorelemzés segítségével kapott 
eredményeket tekintve 

 

csakúgy, mint a kérd ívet kidolgozó szerz páros vizsgálatai 
alapján  az adatok nem illeszkednek tökéletesen a hipotetikus modellhez.   

Betegségpercepció Kérd ív

 

(Illness Perception Questionnaire, IPQ-R): A 
Betegségpercepció Kérd ív elméleti alapját a Leventhal és munkatársai (1998) által 
kidolgozott önszabályozási modell jelenti, amely szerint egy betegségre adott reakció az 
egyéni betegségpercepción alapul. Ha egy egészséget veszélyeztet helyzet alakul ki, akkor 
a személy megkonstruálja az egyéni, kognitív és érzelmi elemeket tartalmazó betegség-
reprezentációját, amely meghatározza a betegséggel kapcsolatos viselkedés teljes 
folyamatát. Leventhal és munkatársainak önszabályozási modellje teljességgel leírja ezt a 
folyamatot a tünetészlelést l a megküzdési mód (pl. megközelít , elkerül ) kiválasztásán 
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át az érzelmi reakciókig (pl. félelem, szorongás, depresszió). A modell értelmében az 
emberek egészség-fenyegetettséggel kapcsolatos sémáikat, kognitív reprezentációikat 
használják fel, hogy betegségüket kategorizálják, feldolgozzák és megértsék, ugyanakkor az 
empirikus bizonyítékokon alapuló adatok értelmében a betegségr l vallott nézetek hatással 
vannak a megküzdési stílusra, a szorongásra, a betegségre adott érzelmi reakciókra, az 
életvitel szociális aspektusaira, és ezek által magára a gyógyulásra is. 

Az önszabályozási modell 5 komponenst különít el, melyek mentén a személy 
gondolkodik a betegségér l. A betegség-reprezentációt alkotó 5 komponens a következ : 
1. azonosítás 

 

a betegség és a tünetek azon címkéi , amiket a személy a kórkép részének 
tekint; 2. következmények 

 

milyen rövid és hosszú távú következményei vannak a 
betegségnek mind fizikailag, mind mentálisan; 3. id

  

mennyi ideig húzódik el a betegség, 
milyen lesz az id i mintázata; 4. kontroll/gyógyulás  milyen esélyei vannak a betegnek, hogy 
kontrollálja betegségét, annak tüneteit, saját állapotát, és milyen kilátásai vannak a 
gyógyulásra; 5. kiváltó ok  mi okozta a betegséget.   

A Betegségpercepció Kérd ív eredeti változatát a betegségpercepció elméleti 
koncepciójának mérésére Weinman és munkatársai dolgozták ki (1996). Moss-Morris és 
munkatársai (2002) a mér eszköz pszichometriai jellemz inek javítása érdekében több 
tételt módosítottak, és további 4 alskálát különítettek el. A módosított kérd ív (IPQ-R) a 
következ három komponensb l áll: I. betegség-reprezentáció; II. azonosítás; III. 
oktulajdonítás. A betegség-reprezentáció komponenst a következ 7 alskála alkotja: 1. 
akut/ krónikus id i lefolyás; 2. ciklikus id i lefolyás; 3. a következmények észlelése; 4. 
személyes kontroll; 5. a kezelési kontroll percepciója; 6. a betegség megértése 
(betegségkoherencia); 7. a betegség érzelmi reprezentációja.   

A mér eszköz els részében a kitölt nek 14 testi tünet (pl. fájdalom, fáradtság, 
alvászavar) fennállását, és az adott betegségéhez való kapcsolódását kell megítélnie, 
melyb l az igen válaszok összegzésével számolható ki a betegségazonosítás-mutató. Ezt 
követ en a kitölt nek 38 betegség-reprezentációra vonatkozó tételt kell ötfokozatú skálán 
megítélnie: pl. Úgy gondolom, ez a betegség életem végéig megmarad ; Módomban áll 
befolyásolni a betegségemet . A tételek a fent említett 7 alskálába rendezhet k. Végezetül 
az adott betegség lehetséges okára vonatkozó 18 állítást kell ugyancsak ötfokozatú skálán 
értékelnie a kitölt nek, ami alapján az oktulajdonítás-mutató számítható ki.  

A mér eszköz pszichometriai mutatói jók, széles kör alkalmazhatóságát és 
népszer ségét a mintegy 15 nyelvre történ fordítás is jól tükrözi. A mér eszköznek 
többféle változata is van: pl. rövidített, egészséges személyekre kidolgozott.  

A hazai alkalmazást tekintve elmondható, hogy az IPQ-R kérd ívnek párhuzamosan 
három változata is elkészült. Két pszichológiai témájú szakdolgozatban és egy doktori 
értekezésben az IPQ-R kardiovaszkuláris betegségben, Parkinson-kórban és krónikus 
megbetegedésben szenved k körében került felvételre (Veréczi, 2004; Dorotovics, 2006; 
Bartha, 2004, 2006ab). Reinhardt (2007) a mér eszközt I. és II. típusú cukorbetegek 
körében alkalmazta. A speciális vizsgálati mintáknak és a viszonylag alacsony 
elemszámoknak köszönhet en a mér eszköz részletes pszichometriai elemzése hazai 
vizsgálati mintán még nem történt meg.           
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A z érzelmek és az érzelemkifejezés feltárására kidolgozott mér eszközök

   
Pozitív és Negatív Affektivitás Skála (Positive and Negative Affectivity Schedule: 

PANAS): A pozitív és negatív érzelmi aspektusok feltárására Watson és munkatársai 
(1988) egy 20 tételb l álló mér eszközt dolgoztak ki. A módszer 10 pozitív (pl. lelkes, 
figyelmes) és 10 negatív (pl. zaklatott, ingerlékeny) személyiségjellemz t tartalmaz, amelyet 
a kitölt nek egy ötfokozatú skálán kell önmagára vonatkozóan értékelnie. Az értékelés 
alapját több id intervallum is képezheti: pl. éppen most, az elmúlt héten, az elmúlt 
hónapban, az elmúlt évben vagy általában hogyan érzi magát. A mér eszköz különböz 
skáláinak (állapot, vonás, pozitív és negatív affektivitás) megbízhatóságát becsl 
Cronbach-alfa mutatók a módszert kifejleszt k kutatási eredményei alapján 0,85 és 0,90 
között ingadoznak (Watson és mtsai., 1988). A mér eszközön végzett faktorelemzések a 
pozitív és negatív affektivitás dimenziók függetlenségét támasztják alá. A kutatási 
eredmények alapján a pozitív és negatív affektivitás közötti együttjárás alacsony, 0,12 és  

0,25 közötti tartományban ingadozik (Watson és mtsai., 1988, Chen és mtsai., 1997; 
Joiner és Blalock, 1995; Mehrabian, 1998).   

Toronto Alexitímia Skála (Toronto Alexithymia Scale, TAS-20): A besz kült 
érzelemvilágnak és az érzések kifejezési nehézségének feltárására leggyakrabban használt 
önjellemz mér eszköz els változatát Taylor és munkacsoportja (1985) dolgozta ki.  A 
41 tételb l álló skála az alexitímia 5 különböz aspektusát érintette: 1. az érzések 
leírásának nehézsége; 2. az érzelmek és a testi érzetek közötti differenciálás nehézsége; 3. 
az introspekció hiánya; 4. fokozott társas adaptáció; 5. besz kült képzeletvilág és az 
álmokra való emlékezés nehézsége.  

A pszichometriai elemzések eredményei alapján a szerz k 15 tételt töröltek, így 
elkészült a mér eszköz 26 tételes változata (TAS-26), melyet ötfokozatú Likert-skálán 
ítélhettek meg a kitölt k (1=egyáltalán nem értek egyet, 5=teljesen egyetértek). A TAS-26 
mér eszközön végzett faktorelemzés a következ 4 dimenzió szervez dését jelezte: 1. az 
érzelmek azonosításának problémája, illetve az érzelmek és a testérzetek 
megkülönböztetésének nehézsége; 2. az érzések kifejezésének nehézsége; 3. a nappali 
álmodozások besz külése; 4. externálisan orientált kognitív stílus, vagyis a küls 
eseményekre való fókuszálás el nyben részesítése a bels tapasztalatokkal szemben 
(Bagby és mtsai., 1990).             

A TAS-26 mér eszközön végzett további pszichometriai elemzések (nagyobb 
elemszámú és speciális vizsgálati mintákon) újabb tételek törlését eredményezték, ami a 23 
tételes TAS-R elkészítéséhez vezetett (Taylor és mtsai., 1992). Mivel a tételek számának 
csökkentése a jól interpretálható faktorszerkezet összeomlásához vezetett, a skála 
egydimenzióssá vált, így a munkacsoport újabb tételek bevonásával, majd a pszichometriai 
eredményeken nyugvó sz kítésével megalkotta és véglegesítette a mér eszköz 20 tételes 
változatát (TAS-20). A TAS-20 az alexitímia következ három dimenzióját fedi le: 1. az 
érzelmek azonosításának nehézsége; 2. az érzelmek kifejezésének nehézsége; 3. 
pragmatikus gondolkodás (Bagby és mtsai., 1994a,b).  

A TAS-20 megbízhatóságát és érvényességét számos kutatási eredmény igazolja. A 
mér eszközt az elmúlt évtizedben a legkülönfélébb vizsgálati mintákon tesztelték (pl. 
szomatizálók, affektív zavarban szenved k, szerhasználók, id sek, serdül k), és 
érvényességét számos más módszerrel történ összevetéssel ellen rizték. A TAS-20 
mér eszközt számos nyelvre lefordították (pl. francia, hindi, német, olasz, svéd), és eredeti 
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faktorstruktúráját meger sít faktorelemzéssel sikerrel tesztelték. A TAS-20 skálát méltán 
tartják az alexitímia legjobb mér eszközének (Linden és mtsai., 1995; Kooimana és mtsai., 
2003).  

A mér eszköz hazai változatát több kutatócsoport is elkészítette és alkalmazta. A 
magyar egyetemista populáción tesztelt TAS-20 pszichometriai jellemz i jók, a 
nemzetközi eredményekkel egybehangzóak (Cserjés és mtsai., 2007; Kökönyei, 2008; 
Begya és Varga, 2008).                 

Az életesemények feltárására kidolgozott módszerek   

Hétköznapi Életesemények Kérd ív (Survey of Recent Life Experiences, SRLE): A 
Hétköznapi Életesemények Kérd ív eredeti változata 51 mindennapos életesemény 
leírását tartalmazza. A mér eszközt kitölt személynek azt kell megítélnie egy 
négyfokozatú skálán, hogy az adott hétköznapi életeseménnyel találkozott-e az elmúlt 
hónap során. Ezzel a válaszformátummal a szerz k megpróbálták minimalizálni a 
pszichológiai tünetek súlyosságával és gyakoriságával való átfedést. A kérd ív a 
munkahelyi problémákra, a munkatársakkal és a családtagokkal kapcsolatos 
konfliktusokra, a megfeszített munkatempóra és az anyagi problémákra vonatkozó 
leírásokat tartalmaz: pl. konfliktusai voltak a felettesével a munkahelyen, cserbenhagyták a 
barátai, pénzügyi nehézségei támadtak. A mér eszköz részletes pszichometriai 
jellemz ir l a mér eszközt kidolgozó szerz páros  Kohn és MacDonald (1992)  eredeti 
tanulmánya mellett de Jong és munkatársai (1996) is beszámolnak. De Jong és 
munkatársainak nagy elemszámú holland vizsgálati mintán kapott eredményei részben 
alátámasztották a mér eszköz faktorszerkezetét. Kohn és MacDonald a hétköznapi 
életeseményeken végzett faktorelemzés alapján 6 dimenziót kaptak. 10 tétel faktorsúlya 
alacsony volt, egyik dimenzióba sem voltak egyértelm en besorolhatóak. De Jong és 
munkatársai az eredeti faktorszerkezethez hasonlóan a kérd ív 6 dimenzióját 
különböztették meg: 1. társas és kulturális nehézségek; 2. munka; 3. id nyomás; 4. 
pénzügyi problémák; 5. társas elutasítás; 6. kihasználás, becsapás. Vizsgálatukban a 10 
alacsony faktorsúlyú tétel kihagyásával nyert 41 tételb l álló f skála megbízhatóságát 
becsl Cronbach-alfa mutató értéke 0,89 volt.  

A hazai környezetre adaptált hétköznapi élethelyzeteket felmér kérd ív eredeti 
alskáláinak megbízhatóságát becsl Cronbach-alfa mutatója elfogadható, kivétel ez alól a 4 
tételes Kihasználás, becsapás alskála. A 41 tételb l álló f skála bels konzisztenciája az 
egyetemista és egészségügyi alapellátásban megjelen páciensek összevont mintáján a 
nemzetközi eredményekkel megegyezik: Cronbach-alfa = 0,89.     

A mér eszköz faktorszerkezetének vizsgálata nem hozott teljesen megnyugtató 
eredményeket, hiszen az eredetileg kidolgozott 6 dimenzióból csak öt meglétét sikerült 
igazolni. Az eredményeink érvényességét alátámasztja de Jong és munkatársainak (1996) 
vizsgálati eredménye is, hiszen nagy elemszámú vizsgálati mintán k is csak az els 5 
dimenzió megjelenését tudták meger síteni. 

 

A 41 tételb l képzett, a hétköznapi életesemények feltárására kidolgozott skála 
validitásvizsgálatai összességében a konstruktum érvényességét támasztják alá. A kapott 
eredményeink kivétel nélkül hasonló mintázódást mutatnak a nemzetközi 
szakirodalomban található adatokkal (Rózsa és mtsai., megjelenés alatt). 
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A mér eszközzel végzett hazai vizsgálatok eredményei alapján összességében a kérd ív 
jó pszichometriai jellemz kkel rendelkezik, amely lehet séget biztosít a gyakorlatban és a 
kutatásban egyaránt arra, hogy a személyre ható mikrostresszorokat azonosíthassuk, és 
összefüggésbe hozzuk a testi és lelki egészséggel (Kopp és mtsai., megjelenés alatt).   

Holmes Rahe-féle Életesemény-lista (Social ReadjustmentRating Scale, SRRS): A 
lista 54 jelent s életesemény feltárását célozza, amelyet Rahe és munkatársa a korábban 
kifejlesztett, 77 tételes életesemény-listájukból dolgoztak ki (Miller és Rahe, 1997; Rahe, 
1975). A lista a pozitív és negatív életesemények széles körét öleli fel: egészségi állapot, 
munka, otthon és család, a személyes életvitelben és a szociális kapcsolatokban történ 
változások, gazdasági átalakulások. Az életeseményeket az elmúlt évre visszamen leg kell 
megítélni. A mutató kiszámítása az egyes életesemények súlyozott összegzésével történik 
(pl. válás / 96/ , megházasodott / 50/ , bevétele nagy mértékben csökkent / 60/ ). Az egyes 
életesemények súlyozása egy olyan lakossági vizsgálat keretében történt, melyben 394 
amerikai feln ttet kértek fel arra, hogy értékeljenek egy 44 tételb l álló, életeseményeket 
tartalmazó listát aszerint, hogy mekkora változást képviselnek a megszokott életvitelhez 
képest. Viszonyítási pontnak a házasságkötést adták meg, amit 50 ún. Life Change Unit-
ként definiáltak. Az összes életeseményt ehhez képest kellett megítélniük a felmérésben 
részt vev személyeknek. Az így kapott eredmények alapján alakították át azokat 0 és 100 
közötti pontértékekké. A súlyozott pontértékek összegzésével kiszámítható, hogy az adott 
személyt milyen mérték stressz érte az elmúlt év során. A módszer legf bb kritikájaként 
a retrospekciót és az életesemények személyre szabott súlyozásának hiányát tekintik a 
kutatók (Jenkins és mtsai., 1979; Yager és mtsai., 1981). 

Rahe és munkatársainak (Holmes és Rahe, 1967; Rahe és Arthur, 1978; Rahe és mtsai., 
1970, 1972) nagy elemszámú vizsgálati mintákon történ kutatásai egyértelm en 
alátámasztották az életesemények által kiváltott stressz, és az ennek következtében 
megjelen betegségek kapcsolatát. Bár a kapcsolati mutató a legtöbb vizsgálati eredmény 
alapján alacsony (a korreláció mértéke: 0,1 és 0,2 közötti), ennek ellenére a kutatók 
többsége az életesemények és a morbiditásmutatók közötti kapcsolatot bizonyítottnak 
véli.  

Az életesemény-lista hazánkban a Kopp Mária professzor asszony által vezetett 
Hungarostudy 2002 reprezentatív népegészségügyi vizsgálat keretében került felvételre 
több mint 12.000 személlyel. A lineáris regressziós számítások alapján az életesemény-lista 
összpontszáma a különböz életmin ségi mutatók (pl. Életmin ség Skála, Rövidített Beck 
Depresszió Kérd ív) varianciájának 11 18%-át magyarázta (Szabó és Rózsa, 2006).  

Egy másik felmérésben, melyben 152 egészséges személy vett részt, az életesemény-
lista összpontszáma szintén szignifikáns mértékben bejósolta mind a pszichológiai tünetek 
(standardizált  = 0,18, p<0,05), mind a testi tünetek (standardizált  = 0,17, p<0,05) 
alakulását (Rózsa és mtsai., 2005).              

Speciális módszerek  

Életútdiagram (Life Chart): Az életútdiagram segítségével a betegséggel vagy 
kezeléssel összefügg retrospektív, illetve prospektív adatok módszeres gy jtése 
végezhet el. A módszer kidolgozójának Kraepelin tekinthet (1921), aki a szkizofréniától 
elkülönítve els ként definiálta a mániás depressziót, a betegség hosszmetszeti lefolyásának 
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vizsgálatára pedig olyan grafikus ábrázolást használt, amely megkülönböztette a páciens 
ciklikusan változó mániás és lehangolt hangulati epizódjait. Ez a módszer jelentette az 
amerikai National Institute of Mental Health Life Chart Methodology (NIMH-LCM) 
kidolgozásának alapját, amely a klinikai gyakorlatban napjaink egyik legszélesebb körben 
alkalmazott életútdiagramja (Leverich és mtsai., 1993; Post és mtsai., 1988). Az 
életútdiagramok vízszintes tengelye jelenti az alapvonalat és a grafikon id beli tengelyét. A 
grafikon id beli tengelyének felosztása lehet évekre, hónapokra vagy napokra bontott, 
attól függ en, hogy milyen id intervallumról kívánunk információkat szerezni. Az 
életútdiagramokat a legtöbbször szakember jegyzi le, de vannak olyan változatok is, 
amelyek önjellemz formában készülnek. 

 

Hangulatzavarban szenved betegek esetében általában a mániás és a levert állapotokat 
különböztetik meg, de van olyan változat is, ahol a szül k a gyermek impulzivitását vagy 
visszahúzódását értékelik. A hangulati állapotok változásai mellett a leggyakrabban olyan 
jellemz ket szoktak rögzíteni, mint például az orvosi kezelés típusa, a páciens által szedett 
gyógyszer, az alvás ideje, jelent s életesemények, viselkedéses tünetek.

 

A szemléltetés végett a dolgozat Függelékében egy olyan Életútdiagramot láthatunk, 
amely a mániás és depressziós hangulati állapotok alakulását vizsgálja egy adott évben 
hónapok szerinti bontásban*. A tünetek alakulása mellett a grafikon tartalmazza a páciens 
kezelésére vonatkozó adatokat: a páciens gyógyszerszedését, kórházi ápolását vagy 
pszichoterápiáját. Ugyanezen id dimenzión ábrázolhatóak a páciens életében elforduló 
jelent sebb életesemények. A jelent s életesemények el re gyártott listán szerepelnek, így 
a megadott cellákba csak az életesemény kódját és intenzitását kell beírni.      

A NIMH-LCM validitás- és reliabilitásvizsgálatainak eredményei meggy z ek 
(Denicoff és mtsai., 1997; Honig és mtsai., 2001). A kutatások tapasztalatai alapján a 
fontosabb élettörténeti és a betegség lefolyására utaló adatok kiválóan feltárhatók a 
módszerrel, és jól használhatóak a betegségek diagnosztizálásában, valamint az orvosi 
kezelésekre adott reakciók áttekintésében.   

Az életútdiagramok egyszer bb változatait a páciensek önállóan vagy kis segítséggel 
képesek kitölteni. Az utóbbi néhány évben megjelentek a különböz életútdiagramok 
számítógépes változatai is, ami a felvétel idejét lerövidíti, a kitöltést pedig leegyszer síti.  

A közérzeti napló**: A mindnennapos testi tünetekre és a közérzetre irányuló 
vizsgálatok egyik legfontosabb módszerének a közérzeti naplók alkalmazása bizonyult 
(Bolger és mtsai., 2003; Smyth és Stone, 2003). A módszer jelent ségét, mint ahogy azt 
már fentebb láthattuk, többek között az adja, hogy a hagyományos retrospektív 
önjellemzések vagy a laboratóriumi kutatások nem képesek a vizsgált jelenség természetes 
környezetében megragadni azokat a komplex és dinamikusan szervez d pszichológiai, 
viselkedéses és a fiziológiai folyamatokat, amelyek a vizsgálat tárgyát képezik. A közérzeti 
naplós eljárás olyan adatgy jtési módszer, melynek segítségével a mindennapos 
történéseket valós környezetükben, a megjelenésükkel közel azonos id ben vizsgálhatjuk. 
A közérzeti naplóval végzett vizsgálatok eredményei kiválóan alkalmasak a 
tünetpercepciónak, a betegség kialakulásának és a személyiségjellemz k komplex 
kapcsolatrendszerének az elemzésére. 
                                             

 

* A bemutatott Életútdiagram Szádóczky Erika és Rózsa Sándor hangulatzavarban szenved k körében 
végzett nyomonkövetéses vizsgálatából származik.   
** Az egyszer áttekinthet ség kedvéért a közérzeti naplóhoz sorolunk minden olyan eljárást, amely a 
mindennapos testi történések, a hangulat, a környezeti tényez k és az aktivitás feltárására szolgál.  
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A mindennapos történések értékelése az aktuális kontextusban történik, így kevéssé 
tekinthet idealizáltnak. Több kutatás is bizonyítja, hogy a közérzeti naplós felmérésekb l 
származó adatok min sége jobb, mint például a gyakori telefonhívásokkal történ 
lekérdezéseké (Sudman és Lannom, 1980; Dahlquisit és mtsai., 1984).   

Az aktuális testi tünetek, a hangulati jellemz k és a mindennapos életesemények napról 
napra történ értékelése lehet séget teremt ezen jellemz k viszonyának, egymásra 
hatásának vagy a problémák kezelésének elemzésére is. A módszer segítségével például jól 
nyomon követhet , hogy egy családi konfliktushelyzet milyen érzelmi reakciókat és testi 
tüneteket vonhat maga után.   

A kapott eredmények idiografikus és nomotetikus összehasonlításra egyaránt 
alkalmasak, mivel a vizsgálatban részt vev személyek éppen aktuális testi és lelki állapota 
nemcsak egy standard vagy kontrollmintához hasonlítható, hanem a személy korábbi 
értékeléseivel is összevethet ( within-subject megközelítés). Eszerint a személy által 
említett testi történések közvetlenül összevethet k az aktuális és múltbeli lelki állapottal és 
a korábbi panaszokkal. Ezeket a csekély, de jelent s változásokat a nagy elemszámú 
csoportok közötti összehasonlításon alapuló elemzések a legtöbbször elmossák .  

A közérzeti naplós eljárás az intervallum-, a jelzés- és az eseményfügg

 

értékelésre egyaránt 
alkalmas módszer. Az értékelések id tartama általában a felmért jellemz k el fordulási 
gyakoriságától, az értékelések bonyolultságától és a mérési céltól függ. A viszonylag ritkán 
el forduló eseményfügg értékelésnél (pl. asztmás rohamok) a naplózás több hónapon 
keresztül is tarthat, míg az aktivitást monitorozó naplózás akár félóránként is történhet. A 
közérzetet és a testi tünetek alakulását általában 4 8 héten át tartó intervallumjelleg 
értékeléssel vizsgálják, ahol az értékelések naponta, vagy napota akár többször is 
történhetnek. A közérzeti naplókban zárt és nyitott kérdések egyaránt szerepelhetnek. 
Mérlegelni kell azonban azt, hogy a nyitott kérdések kódolása id igényes feladat. 

 

Fontos kérdésként merül fel, hogy a közérzeti napló rendszeres kitöltése milyen 
hatással van a kitölt kre, illetve az adatok min ségére. Kézenfekv nek t nik, hogy egy 
szomatizációra hajlamos személynél a rendszeres állapotmonitorozásra irányuló felkérés 
növeli a tünetérzékenységet, vagyis szenzitizálódás történik. A rendelkezésre álló néhány 
kutatási eredmény azonban nem er síti meg ezt a hatást (Litt és mtsai., 1998; Bolger és 
mtsai., 2003). Gleason és munkatársai (2001. idézi Bolger és mtsai., 2003) egyik 
vizsgálatukban a hangulati zavarok felmérésére alkalmazott kutatási elrendezések hatását 
nézték a résztvev k hangulati állapotának változásaira. A közérzeti naplós kutatási 
elrendezéssel készült felmérés valóban meger sítette azt a tényt 

 

amir l már több 
hasonló vizsgálat is beszámolt , hogy a negatív hangulati eseményeket a résztvev k a 
kitöltések  els napjaiban magasabbra értékelik. Gleasonék eredményei szerint ez a hatás 
néhány nap elteltével elmúlik, a személy habituálódik. A szerz k véleménye szerint éppen 
a közérzeti naplós eljárás során mutatkozó habituálódási folyamat eredményezi azt, hogy a 
módszer kevésbé érzékeny az els reakciók esetében mutatkozó torzításokra, mint más 
keresztmetszeti vagy retospektív elrendezés eljárások. A retrospektív beszámolókon 
nyugvó interjúknál fokozottan kell számolni az interjúhelyzet által támasztott szociális 
kívánatossággal is (Carp és Carp, 1981). 

A habituálódási folyamatnak azonban van kedvez tlen hatása is, mivel a kitölt k 
gyakran felületesekké válnak olyan kérdések megítélésében, amelyek csak ritkán jellemzik 
élményeiket, így az ilyen kérdéseket gyakran kihagyják. Itt érdemes megjegyezni, hogy az 
utóbbi id ben a papír alapú közérzeti naplókat felváltják az elektronikus alapú naplózások, 
amelyek rengeteg olyan lehet séget biztosítanak, melyek az adatok min ségét javítják: pl. a 
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kihagyott és megválaszolatlan tételek kezelése, az utólagos beírás kiküszöbölése, 
folyamatos monitorozás és segítségnyújtás.  

Bár csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre, de Thomas és Diener (1990) 
kutatási eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy a retrospektív hangulati 
beszámolók pontosságát a több héten át zajló közérzeti naplózás nem befolyásolja 
számottev en. 

 
A közérzeti naplók kitöltési hatásai között érdemes ismételten is megjegyezni 

Pennebaker és munkacsoportjának (Pennebaker és Susman, 1988; Suedfeld és 
Pennebaker, 1997) kutatásait, melyek alapján bebizonyosodott, hogy számos negatív 
történés újbóli felidézése és átrendezése terápiás hatást válthat ki. Természetesen meg kell 
jegyezni, hogy a közérzeti naplózás esetében ez a felidézés f ként az aznapi eseményekre 
vonatkozik.    

A fentieken túl fontos egészségedukációs célok is megvalósulhatnak, mivel a kitölt 
például felismerheti a hangulati változások, vagy a különböz testi tünetek megjelenésének 
hátterében rejl összefüggéseket (pl. stressz).     

 

A közérzeti naplós eljárások és a retrospektív beszámolók adatainak összevetvetése 
alapján úgy t nik, hogy a közérzeti naplózás során a tünetbeszámolók fokozottabbak, a 
tüneteket súlyosabbnak értékelik. Fontos megjegyezni, hogy a kisebb és rövid ideig 
fennálló tüneteket 1 2 hét elteltével gyakran már jelentéktelennek ítéljük. Ezt er síti meg 
Dahlquist és munkatársainak (1984) kutatási eredménye, miszerint a vizsgálati személyeik 
hajlamosak voltak az egészségi állapottal összefügg kisebb tünetekr l megfeledkezni, 
akár már a tüneteket követ 1 hét múlva. Ugyanakkor a visszaemlékezéseik során 
túlbecsülték azt, hogy az adott tünet hány napig állt fenn. 

A közérzeti naplós eljárások hátrányai és korlátai közül ki kell emelnünk az id igényes 
kitöltést, a résztvev kt l elvárt fokozott együttm ködést és töretlen motivációt, a kitöltést 
megel z tájékoztatót és tréninget.

 

A módszer kevéssé alkalmas a ritkán el forduló 
problémák, vagy nagyobb életesemények jellemz inek feltárására.    

   

Az adatelemzés módszerei  

A mindennapos történésekre, az érzelmek és a viselkedés változékonyságára irányuló 
kutatások általában speciális elemzési stratégiákat követelnek. A közérzeti naplóval, és az 
ehhez hasonló, ismételt felvételeken alapuló módszerekkel készült felmérések során 
általában 3 különböz típusú kérdést fogalmazhatunk meg: 1. Milyen mintázódások 
jellemzik az egyes személyeket, milyen hasonlóságok és különbségek vannak közöttük?; 2. 
Milyen id i lefolyás jellemzi a személy élményeit, mindennapos történéseit?; 3. Milyen 
folyamatok húzódnak meg a változások hátterében? (Bolger és mtsai., 2003).  

Az ismételt felvételek sorozatával nyert adatok jellegzetességei közül ki kell emelnünk, 
hogy az egyéni adatok nem függetlenek egymástól; mindezek mellett az ismételt 
beszámolók száma olyan nagy, hogy már nem teszi lehet vé a hagyományos, ismételt 
méréseknél alkalmazott statisztikai elemzéseket. Végül azt is meg kell jegyezni, hogy az 
ismétl d mintázódások és ciklusok feltárása flexibilis matematikai modelleket igényel. Az 
utóbbi id ben a közérzeti naplók, és az ehhez hasonló adatok elemzéséhez olyan, 
többszint elemzéseket lehet vé tev matematikai modelleket ajánlanak a szakemberek, 
mint például a hierarchikus lineáris modellezés (Hierarchical Linear Modeling, HLM). 
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Ilyen speciális elemzési eljárásokra 
fejlesztették ki a HLM (Bryk és mtsai., 
1996), az MLWin (Prosser és mtsai., 
1996), vagy az R (Bliese, 2006) 
programokat.     

Az egyéni mintázódások legegysze-
r bb elemzési módszere, amikor egy 
adott változó átlagait és variabilitását 
kiszámoljuk, és grafikonon ábrázoljuk. 
Az átlagolás és a variabilitás kiszámí-
tása történhet a vizsgálatban részt 
vev személyek szintjén, vagy a 
személyes adatokon (ún. within 
subject megközelítés). Viszonylag kis 
elemszámnál az összesít grafikonon 
ábrázolt egyéni eredmények jól inter-
pretálhatóak. A gyakorlatban történ 
alkalmazásoknál általában ezek az 
összegzések elegend ek. 

 

A változások id i lefolyásának 
elemzéséhez szintén érdemes az egyén 
és a csoport megkülönböztetést alkal-
mazni. Az egyéni elemzések során 
vizsgálható, hogy a személy milyen 
id i mintázódásokat ad: megfigyelhet -
e valamilyen törvényszer ség vagy 
ciklicitás az eredmények alakulásában. 
Példaként tekinthetjük egy kialakuló 
betegség fokozódó fájdalomérzetét, 
amit leginkább egy növekedési 
modellel jellemezhetnénk. De feltehet -
en hasonló növekedés jellemezné a friss 
szerelmespárok intimitásának alakulá-
sát is. A napi, heti, vagy havi ciklicitás 
szintén olyan jellemz , ami a 
mindennapos történések vizsgálatakor 
gyakorta megjelenik. A különböz 
változások vizsgálatánál érdemes meg-
említenünk az egyéni variablitás 
alkalmazásának korlátját. Larsen 
(1987) az egyéni szórásmutató (within-
subjects standard deviation) interpre-
tációjának problémáját három személy 
80 napos hangulati változásain 
keresztül szemlélteti (7. ábra). A 
széls séges esetek azt jelzik, hogy 
közel azonos egyéni szórásmutatók 

7. ábra  Hipotetikus adatok az egyéni 
szórásmutatók interpretációs lehet ségeinek 

torzítására (Larsen, 1987)
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mellett milyen eltér hangulati ingadozások állhatnak fenn. Az A személynél 
meglehet sen gyakori hangulatingadozásokat látunk, míg a B személynél a 80 nap alatt 
csak egyetlen nagy pozitív növekedés, majd visszaesés következett be. A C hangulati 
változását egyszer lineáris növekedés jellemzi. Az ilyen problémák kisz résére a szerz az 
id sorelemzés speciális módszerének alkalmazását, a spektrálanalízist ajánlja, melynek 
segítségével a különböz ciklusok megbízhatóan azonosíthatóak. 

 
Az ismétl d mintázódások feltárásának egyik módszere az autokorreláció, amely a 

közérzeti naplós felméréseknél lehet séget teremt például arra, hogy az egymást követ 
értékelések hasonlóságát vagy különböz ségét jellemezzük. Feltételezhetjük, hogy a 
mindennapos történések nem véletlenszer en oszlanak el az id ben, hanem valamilyen 
egyedi mintázódást mutatnak. A pozitív autokorreláció azt jelenti, hogy egy közeli 
id intervallumba tartozó értékelések jobban hasonlítanak egymásra, mint az id ben 
távolabbi értékelésekre. Ha például egy fels légúti megbetegedésre utaló tünet megjelenik, 
akkor ez a tünet nagy valószín séggel több értékelésen keresztül (pár nap) fennáll, vagyis 
pozitív autokorrelációt kapunk. A negatív autokorreláció ezzel szemben az egymáshoz 
közel es értékelések különböz ségét jelzi. 

 

A változások hátterében álló oki tényez k azonosítására a többváltozós lineáris 
regresszió speciális formáját, az autoregressziót alkalmazhatjuk, melynek lényege, hogy 
ugyanazon változónak a korábbi értékeib l próbáljuk a pillanatnyi nagyságát megbecsülni. 
Az autoregresszión és a mozgó átlagoláson alapuló modellek egyesítésével a napjainkban 
népszer ARMA és ARIMA modelleket kapjuk meg, amelyek a modern id sorelemzések 
fontos módszerei.               
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EEMMPPIIRRIIKKUUSS  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTOOKK  



   
Bevezetés  

A dolgozatomban bemutatásra kerül empirikus vizsgálatok konceptuális váza része az 
ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai tanszékén folyó biopszichoszociális 
szemlélet kutatásoknak. Az egyik vezet , egészségpszichológiával foglalkozó intézmény 
munkatársaiként folyamatosan keressük az átfogó és újszer elméleti, gyakorlati és 
módszertani megközelítéseket.  

Ennek keretében 1999 és 2003 között több pályázati forrás által is támogatva sikerült 
egy, a szomatizáció jelenségére irányuló kutatássorozatot megvalósítani. A kutatás elméleti 
koncepciójának kidolgozója és témavezet je Kulcsár Zsuzsanna professzor asszony volt, s 
jómagam a kutatási terv kidolgozásában, a módszerek kialakításában, a vizsgálatok 
lebonyolításában, és a kapott eredmények feldolgozásában vettem részt. A kutatássorozat 
a legkülönfélébb megközelítéseket ötvözte: pl. a biológiai markerek (kortizolszint) felmérése, 
számítógépes figyelemvizsgálatok , mélyinterjúk, önjellemz kérd ívek

 

és több héten keresztül, napi 
rendszerességgel kitöltend közérzeti naplók . Az elmúlt években számos tudományos 
közleményben számoltunk be a kutatás f bb eredményeir l: lásd pl. Kulcsár és mtsai., 
2002, 2004a,b,c,d; Kulcsár és mtsai. (Szerk.), 2004; Kökönyei és mtsai., 2004, 2006; Rózsa 
és mtsai., 2005, 2006a. Jelen dolgozatban két olyan vizsgálat (II. és III.) áttekintésére is sor 
kerül, amelyek a fenti, átfogó kutatássorozat részét képezték.  

Az els ként bemutatásra kerül , önállóan kialakított és lebonyolított kutatással arra 
kerestem a választ, hogy az egészséges személyeknél milyen tényez k befolyásolják a 
tünetképzés mechanizmusát. Ez a megközelítés egyrészt a szomatizáció dimenzionális 
megközelítésére támaszkodik, melynek alkalmazhatóságát a fentebb bemutatott tanszéki 
kutatássorozat meggy z en alátámasztotta, másrészr l pedig olyan integratív törekvés 
jellemzi, amelybe a  szakirodalom alapján feltárt  tünetképzéssel kapcsolatos valamennyi  
lényeges jellemz t beemeltük. A vizsgálatnak a korábbi, hasonló kutatásokhoz viszonyítva 
több szempontú, átfogóbb megközelítését emelném ki. Munkámban nagyban 
támaszkodtam Gijsbers van Wijk és Kolk (1996, 1997; Kolk és mtsai., 2003) 
tünetpercepciós modelljére, amit további változókkal b vítettem.  

Mivel a tünetképzést számos szociodemográfiai tényez befolyásolja, így kiindulásként 
az egyetemista hallgatók könnyen elérhet és homogén csoportját mértem fel. Ezt a 
választást az is indokolta, hogy a vizsgálatban szerepl önjellemz módszerek 
többségének nincs hazai környezetre adaptált változata, így nem lett volna célszer a 
mér eszközöket költséges és nehezen elérhet vizsgálati csoportokon történ kutatások 
keretében kipróbálni.       

A felállított tünetpercepciós modell speciális elemzési eljárást is igényelt, hiszen az 
els dleges célom az volt, hogy a továbbfejlesztett tünetpercepciós modell érvényességét 
igazoljam. Erre az utóbbi évtizedek társadalom- és viselkedéstudományokban egyre 
népszer bb módszerét, a modellezést (Structural Equation Modeling, SEM) választottam.  
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A második empirikus vizsgálat a tünetpercepció egy speciális területének 
problematikáját járja körül, nevezetesen a tünetképzés hátterében feltételezhet észlelési 
és figyelmi funkciók zavarát. A fokozott tünetképzés hátterében rejl 
információfeldolgozási sajátosságok vizsgálatára már több kutatás is irányult, de ezek jó 
része önjellemz beszámolókon alapul. Felmerült, hogy az objektív adatokat biztosító 
számítógépes figyelmi feladatok (pl. Stroop-teszt, Mentális forgatás) megbízhatóbb 
eredményekkel támaszthatják alá a szomatizáció információfeldolgozáson alapuló 
patomechanizmusát.  

A harmadikként ismertetésre kerül vizsgálat hasznosságát és újszer ségét a közérzeti 
napló alkalmazása jelenti. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az idiografikus megközelítés 
milyen kutatási és gyakorlati el nyökkel jár; a mindennapos történések pillanatfelvételei 
mennyire segítik a tünetképzés mechanizmusának feltárását.           
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I. A mindennapos testi problémák el fordulási gyakorisága és befolyásoló

 
tényez i egyetemista fiatalok körében*  

A kutatás célkit zése

  
A hazai egyetemi hallgatók körében végzett kutatás céljai a következ k: 1.) a Gijsbers 

van Wijk és Kolk (1996, 1997; Kolk és mtsai., 2003) által felállított tünetpercepciós modell 
hazai mintán történ tesztelése; 2.) a tünetpercepciós modellben szerepl tényez k 
b vítése és tesztelése; 3.) a testi tünetek felmérését és bejóslását segít mér eszközök 
validálása; 4.) a tünetpercepció nemi sajátosságainak vizsgálata.  

A Gijsbers van Wijk és Kolk által felállított tünetpercepciós modell b vítésének gondolatát a 
rendelkezésre álló szakirodalmi adatok elméleti megfontolásai és empirikus eredményei 
egyaránt támogatják. Ezek az alábbiakban részletesen is kifejtésre kerülnek.   

A tünetpercepciós modell tesztelésére és további b vítésére irányuló kutatássorozat 
els lépéseként egyetemi hallgatói mintát vontam be**. A viszonylag homogén vizsgálati 
minta alkalmas arra, hogy a felmérésbe bevont külföldi mér eszközök els adaptációs 
változatait elkészítsük és bemérjük , valamint a tünetpercepciós modellt viszonylag 
homogén normál vizsgálati személyek csoportján teszteljük és b vítsük. 

 

A holland szerz páros eredeti tünetpercepciós modelljében szerepl változókat a 
szociális támogatottság mérésére kifejlesztett kérd ívvel, a pozitív affektivitás feltárására 
alkalmas skálával, a negatív hangulati állapotot feltáró Beck Depresszió Kérd ív rövidített 
változatával, a köt dés

 

feltárására kifejlesztett skálával, a mindennapos, bosszantó életeseményeket 
becsl listával, valamint az érzelmi tudatosság mérésére alkalmas módszerrel b vítettük (a 
módszerek részletes leírását lásd a A kutatásban alkalmazott mér eszközök bemutatása

 

cím részben). 

 

A társas támogatás kiemelt fontosságára Kulcsár Zsuzsanna átfogó elméleti modellje 
irányította a figyelmemet (Kulcsár, 2005a). A társas kapcsolatok poszttraumás 
növekedésben betöltött központi szerepét közös empirikus kutatásban igazoltuk (Kulcsár 
és mtsai., 2006; Rózsa és mtsai., 2006). Hazai reprezentatív lakossági mintán és affektív 
zavarban szenved k körében ugyancsak azt találtuk, hogy a társas támogatottság fontos 
közvetít tényez (Szádóczky és mtsai., 2004; Skrabski és mtsai., 2005). 

 

A szakirodalmi áttekint részben láttuk, hogy a pozitív affektivitást több kutató 
legalább annyira fontosnak tekinti az általános egészségi állapot alakulásában, mint a 
negatív affektivitást (lásd pl. Clark és Watson, 1988). Az empirikus eredmények alapján a 
pozitív affektivitás kiterjedt szociális interakciókkal jár, így ezeket a társas támogatással 
együttesen fontos protektív tényez nek feltételezem, amelyek csökkenthetik a testi és 
pszichológiai tünetek megjelenését. 

Gijsbers van Wijk és Kolk tünetpercepciós modelljének egyik fontos kimeneti változója 
a pszichológiai tünetek, amelyet a PANAS Negatív Affektivitás Állapot Skálájával mértek. 

                                             

 

* A kutatás megtervezése, lebonyolítása, statisztikai elemzése, valamint értelmezése saját, önálló munka. Az 
adatok felvételében Krekó Kata, Unoka Zsolt, Ottmár Edit és Fecskó Edina volt segítségemre. A 
mér eszközök fordításában K Natasa, a kapott eredmények interpretációjában pedig Kulcsár Zsuzsanna 
közrem ködtek. A vizsgálat eredményeir l több tudományos közleményben is beszámoltunk: Rózsa és 
K , 2007, 2008; Rózsa és mtsai., 2008; Rózsa és mtsai., megjelenés alatt. 

 

** Érdemes megjegyeznünk, hogy a kutatást az egészségügyi alapellátásban megjelen páciensek körére is 
kiterjesztettük. Az adatok feldolgozása és értékelés folyamatban van, néhány részeredményr l azonban 
már beszámoltunk: pl. Rózsa és mtsai., 2008a; Rózsa és K , 2008.  
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Mivel hazánkban ez a mér eszköz még nem került adaptálásra, jelen kutatásban a Beck 
Depresszió Kérd ív rövidített változatát is felvettük. Feltételezéseim szerint ez a 
mér eszköz legalább annyira alkalmas a pszichológiai tünetek feltárására, mint a PANAS 
Negatív Affektivitás Állapot Skálája.  

A Gijsbers van Wijk és Kolk által tesztelt tünetpercepciós modell tartalmaz egy olyan 
változót, amely a küls környezeti információk figyelembe vételét térképezi fel. Az elmélet 
és a kutatási eredmények szerint a változatos környezeti információk csökkentik a bels 
testi történésekre jutó figyelmi kapacitás mértékét. A szerz páros azonban nem 
különítette el a változatos környezeti információkat és a mindennapos, apró 
bosszankodásra okot adó életeseményeket. Vizsgálatomba éppen ezért a mindennapos 
stresszkelt életesemények feltárására kifejlesztett mér eszközt is bevezettem. 
Hipotézisem szerint a két konstruktum elkülönül egymástól, s a mindennapos apró 
történések jobb prediktora lesz a testi tünetek megjelenésének, mint a változatos 
környezeti információkat feltáró skála.     

A szakirodalmi áttekint részben láthattuk, hogy a bizonytalan köt dés összefüggésbe 
hozható a fokozott tünetképzéssel és a gyakoribb egészségkárosító magatartásformákkal. 
Feltételezhet , hogy a különböz köt dési stílussal jellemezhet egyetemista hallgatók 
körében a tünetképzés és a tünetattribúció eltér sajátosságokat hordoz. Jelen vizsgálatban 
a köt dés feltárására a Collins (1996) által kidolgozott

 

Feln tt Köt dési Stílus Kérd ívet 
használtuk . A dolgozatban ismertetésre kerül szakirodalmi adatok alapján azt várom, 
hogy a bizonytalanul köt d k több testi tünetr l fognak beszámolni.   

 

A felvett tesztbattériába a Lane és munkatársai (1990) által kidolgozott Érzelmi 
Tudatosság Skála (Level of Emotional Awareness, LEAS) is bekerült, amellyel az érzelmi 
válaszok differenciáltsága ragadható meg. A LEAS az érzelmi tudatosságot a Piaget-féle 
kognitív fejl dési keret mentén konceptualizálja (Lane és Pollermann, 2002). Az érzelmi 
feldolgozást olyan progresszív folyamatnak tekinti, ami a kognitív fejl déssel egyre 
komplexebbé válik. Az elméleti megközelítés az érzelmi tudatosság 5 szintjét az alábbiak 
szerint jellemzi: 1. testérzetek; 2. tevékenységre való hajlam; 3. egyszer érzelmek; 4. 
különböz érzelmek egyidej megjelenése; 5. az érzelmek kombinációi (Lane és mtsai., 
1990). A magas és komplex érzelemtudatosság képessé teheti a személyt a környezete 
megértésére, ami a környezeti stresszorokkal való hatékonyabb megküzdést 
eredményezhet. Feltételezhet , hogy a fokozott testi tünetképzés alacsonyabb érzelmi 
tudatossággal társul. A szakirodalmi bevezet ben láthattuk, hogy az érzelmek 
differenciálatlanságát a kutatók gyakran összefüggésbe hozzák a megmagyarázhatatlan 
testi tünetekkel. Az alexitímia önjellemzésen alapuló mér eszközével, a Torontó 
Alexitímia Skálával (TAS) azonban több, egymásnak ellentmondó eredményt is kaptak. 
Lane és munkatársai (2000) a LEAS és a TAS összevetésekor alacsony együttjárást kaptak: 
r=-0,19, p<0,001. Ugyanakkor azt találták, hogy a LEAS jelent sen magasabb 
varianciahányadot magyaráz az érzelmi felismerés képességéb l, mint a TAS (Lane és 
mtsai., 1998). Feltételezhet , hogy azok a személyek, akik magas negatív affektivitással 
jellemezhet k, önmagukról is kedvez tlen véleményt alkotnak, így a TAS önjellemz 
skálán magas pontszámot érnek el. Úgy vélhetik, hogy érzelmeik leírásában nehézségeik 
vannak, ami nem feltétlenül valós. Vagyis a képességalapú LEAS és az önjellemz TAS 
eltér jelenséget ragad meg, így ezekre a mér eszközökre egymás kiegészít iként 
tekinthetünk, amelyek az érzelmi folyamatok feltárásának hasznos módszerei.           
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A holland szerz páros eredeti tünetpercepciós modelljében szerepl változókat a 
fentiek alapján az alábbi mér módszerekkel b vítettük*:  

 
a társas támogatottság mérésére kifejlesztett kérd ívvel (SDS); 

 
 a pozitív affektivitás feltárására alkalmas skálával (PANAS);  

 
a negatív hangulati állapotot feltáró rövidített Beck Depresszió Kérd ívvel (BDI-R);  

 
a mindennapos, bosszantó életeseményeket becsl listával (SRLE); 

  

a köt dés feltárására kifejlesztett skálával (RAAS);

 

 az érzelmi tudatosság mérésére alkalmas módszerrel (LEAS).    

Módszer  

Vizsgálati személyek és az eljárás menete  

A kutatásban összesen 345 (243 n és 102 férfi), fels fokú tanulmányokat folytató 
hallgató vett részt. A személyek átlagéletkora 21,5 év (szórás: 2,9); a legfiatalabb kitölt 18, 
míg a legid sebb 40 éves volt. A résztvev ket négy fels fokú oktatási intézményb l 
toboroztuk: 1.) 152 személy (85 n és 67 férfi) a Pécsi Tudományegyetem idegen nyelv, 
történelem és magyar szakán; 2.) 96 f (81 n és 15 férfi) az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem pszichológia szakán; 3.) 57 személy (38 n és 19 férfi) a Budapesti 
Semmelweis Egyetemen Általános Orvosi Karán folytatja tanulmányait; 4.) 39 n és 1 
férfi pedig tanítóképz f iskolás hallgatók. 

 

A hallgatók túlnyomó többsége gimnáziumi (81,7%) vagy szakközépiskolai (13,9%) 
érettségivel rendelkezett, míg a fennmaradó 15 hallgató másoddiplomásként végezte a 
tanulmányait.  A teljes vizsgálati mintából 9 házas (2,6%), 33 élettársi kapcsolatban él 
(9,6%), 1 pedig elvált (0,3%) személy volt. A fennmaradó 302 személy (87,5%) családi 
állapota n tlen vagy hajadon. 

 

A tesztbattéria kitöltése minden esetben csoportosan, és a név feltüntetése nélkül, 
jeligével történt. A kitöltés átlagosan 35 percet vett igénybe.     

A kutatásban alkalmazott mér eszközök bemutatása**  

A tünetpercepciós modell empirikus tesztelésére olyan tesztbattériát állítottunk össze, 
amelynek vázát a Gijsbers van Wijk és Kolk által alkalmazott kérdések és skálák alkották. 
A tesztbattéria els részében az általános szociodemográfiai adatok mellett (életkor, nem, 
legmagasabb iskolai végzettség, családi állapot, jelenlegi aktivitás, jövedelem) a szubjektív 
és objektív egészségi állapotra, valamint a meglév krónikus betegségekre is rákérdeztünk. 

 

                                             

 

* A módszerek részletes leírását lásd a jelen fejezet A kutatásban alkalmazott mér eszközök bemutatása 
cím részében. A mér eszközök azonosításához szükséges rövidítés zárójelben látható.           
** A mér eszközök közül az alábbiakat jelen vizsgálat keretében alkalmazták hazánkban el ször: 
Pennebaker-féle Testi Tünetlista (PILL), Pozitív és Negatív Affektivitás Skála (PANAS), Testi Tudatosság 
Kérd ív, Externális Információk Kérd ív (EIQ), Mindennapos Életesemények Felmérése (SRLE), 
Tünetinterpretáció Kérd ív (SIQ), Feln tt Köt dési Stílus Kérd ív (RAAS). A fordítások ellen rzésében 
K Natasa (PILL, PANAS, EIQ, SRLE, SIQ) és Krekó Kata (RAAS) voltak segítségemre. A Testi 
Tudatosság Kérd ívben szerepl Szomatoszenzoros Amplifikáció Skálát Kulcsár Zsuzsanna fordította 
magyar nyelvre.      
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1. A mindennapos testi tünetek gyakoriságának feltárására a Pennebaker (1982) által 
kidolgozott 54 tünetb l álló listát alkalmaztuk: Pennebaker Inventory of Limbic Languidness 
(PILL; a továbbiakban testi tünetek ). A tünetlista a dolgozat Függelékében, a 
részletes bemutatása pedig írásom Testi és pszichiátriai tünetlisták cím részében 
található meg.  

2. A pozitív és negatív affektivitás felmérésére a Watson és munkatársai (1988) által 
kidolgozott 20 tételes Pozitív és Negatív A ffektivitás Skálát (Positive and Negative 
Affectivity Schedule) használtuk. A skála a dolgozat Függelékében, a részletes 
bemutatása pedig Az érzelmek és az érzelemkifejezés feltárására kidolgozott 
mér eszközök cím fejezetben található. Érdemes megjegyezni, hogy a holland 
szerz páros ajánlásait (Gijsbers van Wijk és Kolk, 1996) megtartva a negatív 
affektivitás skála állításait egy tétellel (dühös) b vítettük.     

 

3. A Beck Depresszió Skála rövidített változata 9 tételb l áll, amelyet négyfokozatú skálán kell 
megítélnie a kitölt nek. A mér eszköz magyar nyelv , rövidített változatát Kopp Mária 
és munkatársai fejlesztették ki (Kopp és mtsai., 1990). A rövidített kérd ívet a korábbi 
felmérések eredményeinek felhasználásával (a tételeken végzett lépésenkénti regresszió-
elemzéssel és faktoranalízissel), s az eredeti mér eszköz rövidített formájának 
figyelembe vételével az alábbi 9 tételre csökkentették: szociális visszahúzódás, 
döntésképtelenség, alvászavar, fáradékonyság, túlzott aggódás a testi tünetek miatt 
(hipochondria), munkaképtelenség, pesszimizmus, az elégedettség és az öröm hiánya, 
valamint önvádlás. A hazai eredmények a mér eszköz kiváló pszichometriai 
tulajdonságát támasztják alá (Rózsa és mtsai., 2001; Kopp és Fóris, 1995). 

4. A testi történésekre vonatkozó szelektív figyelmet a Gijsbers van Wijk és Kolk (1996) 
által összeállított Testi Tudatosság Kérd ívvel* (Somatic Awareness Questionnaire, SAQ) 
mértük, ami a szerz páros feltételezései alapján integrálja a Miller és munkatársai 
(1981) által kidolgozott testi tudatosság konstruktumot, a Pennebaker-féle szelektív 
figyelmet (Pennebaker, 1982), és a Barsky és munkatársai (1988) által  kidolgozott 
szomatoszenzoros amplifikációt. A 27 tételb l álló kérd ívet a következ három 
mér eszköz tételei alkotják: a normál, bels testi folyamatok monitorozására 
kidolgozott Shields-féle Testi Tudatosság Kérd ív

 

(Body Awareness Questionnaire, BAQ, 
Shields és mtsai., 1989), a különböz testérzetek fokozott megfigyelésének feltárása 
kidolgozott Szomatoszenzoros A mpifikáció Skála (Amplification Questionnaire, SSAS, 
Barsky és mtsai., 1988), és a bels testérzetekre irányuló figyelem diszpozicionális 
aspektusait felmér Privát Testi Tudatosság Skála (Private Body. Consciousness 
Questionnaire, PBCQ, Miller és mtsai., 1981).  

A Testi Tudatosság Kérd ív és a Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála a dolgozat 
Függelékében, a részletes bemutatásuk pedig dolgozatomnak A testi tudatosságot, a 
betegségpercepciót és tünetinterpretációt feltáró módszerek cím  fejezetében 
olvashatómegtalálható. A Testi Tudatosság Kérd ívet és a Privát Testi Tudatosság 
Skálát jelen kutatás keretében fordítottuk magyarra.     

A három mér eszközb l összeállított battéria tételeit ötfokozatú skálán ítélhetik 
meg a kitölt k. Az állítások a gyakran megjelen fiziológiai folyamatoknak és a test 
globális állapotának a figyelembe vételére vonatkoztak: pl. Észre szoktam venni azt, 
hogy a testem a különböz ételekre reagál ; A hirtelen, hangos zajok nagyon 

                                             

 

* A modellben legtöbbször szelektív figyelemként hivatkozunk rá. 
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zavarnak ; Gyakran érzem, ahogy a szívem dobog . Gijsbers van Wijk és Kolk (1996) 
kutatási eredményei alapján a Testi Tudatosság Kérd ív megbízhatóságát becsl 
Cronbach-alfa mutató értéke egyetemi hallgatói mintán 0,90, míg páciensek körében 
0,80. A kérd ív teszt-reteszt korrelációját 88 f s hallgatói mintán vizsgálták: r=0,69. A 
Szomatoszenzoros Amplifikáció Skálát már a korábbi hazai vizsgálatokban sikerrel 
alkalmaztuk (Rózsa és mtsai., 2006a).  

5. A küls környezeti információk

 

figyelembevételét a Gijsbers van Wijk és Kolk (1996) 
szerz páros által kidolgozott 18 állításból álló Externális Információk Kérd ívvel (External 
Information Questionnaire; EIQ) mértük. A mér eszköz kidolgozásának alapját a 
jelz ingerek versengésére vonatkozó hipotézis képezte, vagyis ha a környezet 
ingerszegény, akkor az éberségünk fenntartása érdekében figyelmünk önmagunkra, 
bels testi folyamatainkra irányul (Pennebaker, 1982; Scheier és mtsai., 1983). Az 
ötfokozatú skálán megítélésre kerül állítások olyan mindennapos helyzeteket és 
érzéseket írnak le, mint pl. A hétköznapjaim nagyon egyhangúan telnek (fordított 
tétel), Senkivel sem cserélnék , A napjaimat általában egyedül töltöm (fordított 
tétel). A szerz páros hallgatói mintán végzett vizsgálatai alapján a skála 
megbízhatóságát becsl Cronbach-alfa mutató értéke 0,80, a teszt-reteszt korreláció 
pedig 0,74.  

6. A mindennapos apró zaklatások, bosszantó és stresszkelt események (daily hassles) 
feltárására a Mindennapos Életesemények Felmérése (Survey of Recent Life Experiences, 
SRLE; a továbbiakban napi életesemények) elnevezés mér eszközt alkalmaztuk, 
melynek kidolgozói Kohn és Macdonald (1992). A skála a dolgozat Függelékében, a 
részletes bemutatása pedig jelen dolgozat Az életesemények feltárására kidolgozott 
módszerek cím részénél található. A mér eszköz hazai alkalmazhatóságáról és 
kedvez pszichometriai jellemz ir l a következ , megjelenés alatt álló tanulmányokban 
számoltunk már be: Rózsa és mtsai., megjelenés alatt; Kopp és mtsai., megjelenés alatt.      

7. A tünetattribúció típusát és mértékét a Robbins és Kirmayer (1991) által kidolgozott, 13 
mindennapos testi tünet interpretációján alapuló kérd ív segítségével mértük. A 
Tünetinterpretáció Kérd ív

 

(Symptom Interpretation Questionnaire, SIQ) mind a 13 
felsorolt testi tünetre 3-3 lehetséges interpretációt kínál, s a vizsgálati személynek az a 
feladata, hogy négyfokozatú skálán megítélje, mennyire fogadja el oki tényez ként a 
felkínált magyarázatot. A kérd ív a dolgozat Függelékében, a részletes bemutatása 
pedig jelen dolgozat A testi tudatosságot, a betegségpercepciót és tünetinterpretációt 
feltáró módszerek cím részénél található. A mér eszközt jelen kutatás keretében 
fordítottuk magyar nyelvre. A hazai tapasztalatokat és a részletes pszichometriai 
jellemz ket Rózsa és munkatársainak (2008) tanulmánya tartalmazza.     

 

8. A szociális támogatottság mérésére a Caldwell és munkatársai (1987) által kidolgozott 
Társas Támogatottság Kérd ív

 

(Support Dimension Scale, SDS) magyar nyelvre átültetett 
változatát használtuk. A kérd ív hazai adaptációját Kopp Mária és munkacsoportja 
készítette (Kopp és mtsai, 1990). Az eredeti mér eszköz 32 tételb l áll, amely a 
különböz , potenciális segít k (pl. család, barátok, szomszéd, professzionális segít k) 
támogatásának elérhet ségét, s az ezekkel kapcsolatos elégedettséget térképezi fel. A 
pontszámok képzésekor lehet ség van a társas támogatás különböz típusainak 
megkülönböztetésére is: emocionális támogatás, gyakorlati segítség, baráti kapcsolat, 
illetve tanáccsal vagy információval történ támogatás. Jelen felmérésben a mér eszköz 
egyszer sített változatát alkalmaztuk, amely 11 segít forrás (pl. szül , szomszéd, 
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rokon, egyházi csoport) nehéz élethelyzetben történ elérhet ségére kérdez rá. A 
rövidített változat alkalmazhatóságát és megbízhatóságát több hazai tanulmány is 
alátámasztja: pl. Szádóczky és mtsai., 2004; Skrabski és mtsai., 2005.  

9. A 18 tételb l álló Feln tt Köt dési Stílus Kérd ívet (Revised Adult Attachment Scale, 
RAAS) Collins (1996) alakította ki. Az önjellemzésen alapuló tételek 3 skálát alkotnak: 
Közelség, Függés, Szorongás. A közelség dimenzió a kapcsolatokban kifejez d intimitás és 
közelség mértékének feltárására irányul: pl. Viszonylag könnyen közel tudok kerülni 
más emberekhez . A függés a másokban való bizalom és dependencia érzését tárja fel: 
pl. Tudom, hogy számíthatok másokra, amikor szükségem van rájuk . Végül a 
szorongás dimenzió az elhagyatottságtól, a társas elutasítástól való félelem feltárását 
célozza: pl. Gyakran aggódom amiatt, hogy a partnerem elhagy . A biztonságosan 
köt d ket magas intimitás és függ ség, valamint alacsony szorongás jellemzi. A tételek 
megítélése 5 fokozatú skálán történik: 1=egyáltalán nem jellemz , 5=nagyon jellemz . 
A skálák bels konzisztenciáját becsl Cronbach-alfa mutatók a szerz kutatási 
eredményei alapján 0,69 és 0,75 közöttiek. A skálák id beli stabilitása egy kéthónapos 
id intervallumot alapul véve 0,52 és 0,71 között ingadozott. 

 

10. A komplex érzelmek differenciálásának képességét az Érzelmi Tudatosság Skálával 
(Levels of Emotional Awareness Scale, LEAS, Lane és mtsai., 1990) jellemeztük.  A 
mér eszköz az érzelmi válaszok tudatosságát öt összetettségi szinten ragadja meg. A 
LEAS 20 darab, kétszerepl s jelenetb l áll, amit két kérdés követ: Hogy érezné magát 
ebben a helyzetben? és Hogy érezné magát a másik fél? A válaszadók írásban 
fogalmazzák meg feleleteiket, amelyeket a részletes instrukciók alapján lehet pontozni. 
A kétfajta kérdésnek megfelel en két külön pontszámot számíthatunk ki a tesztb l: 
egyet a saját, egyet a másik érzelmeire vonatkozó válaszok alapján, így a saját 
érzelmeink tudatossági szintje elválasztható a mások érzelmeinek tudatossági szintjét l. 
Mindemellett az egész tesztre is lehet összpontszámot kalkulálni.  

A pontozás a válaszok érzelmi differenciálásának függvényében történik*: A 
legalacsonyabb pontszámot (0 pont) akkor adjuk, amikor nincs válasz az adott tételre, 
vagy a válasz inkább gondolatokat tükröz, mint érzelmeket. 1 pont arra a válaszra 
adható, ahol a kitölt azt jelzi, hogy nem érezne semmit, vagy nem tudja megmondani, 
hogy a másik személy mit érezne, illetve olyan válaszokat ad, amik inkább csak fizikai 
érzéseket tükröznek (pl. émelygést érezne ). 2 pontot ér az a válasz, ami túlságosan 
általános, vagy differenciálatlan érzelmekr l árulkodik. A 3 pontos válaszoknak 
tartalmazniuk kell legalább egy diszkrét érzelmet, vagy olyan érzés megnevezését, ami 
szorosan kapcsolódik bizonyos érzelmekhez. 4 pont akkor adható, ha a kitölt két vagy 
több diszkrét érzelmet is említ; ezek mennyiségileg és/ vagy min ségileg is 
megkülönböztethet érzelmek, vagy ha egy érzelemnek több tárgya is van, akkor az 
több, különböz célpontra irányul. 

 

A mér eszköznek kidolgozták a rövidített és a gyermek változatait is (Lane és mtsai., 
1990; Bajgar és mtsai., 2005). Kutatásomban a mér eszköz 10 történetb l álló 
rövidített változatát használtuk fel.   

                                             

 

* Mivel az értékelés sokszor intuitív megítélésen alapszik, ezért a jelen kutatás szöveges jellemzéseinek 
pontozását végz 3 személy a betanulási fázisban több pontozást közösen végzett, majd pontozási rutin 
megszerzése után 

 

kisebb mintán (N=35) 

 

a pontozói megbízhatóságot is felmértük. A magas 
korrelációs mutatók (rátlag=0,92) és a Cohen-féle kappák átlaga ( átlag=0,83) alapján a 3 értékel t 
megbízhatónak tekinthetjük.      
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A mér eszközzel végzett hazai el vizsgálatok eredményei során a LEAS 
pszichometriai mutatói jónak bizonyultak. A mér eszköz szignifikáns pozitív 
együttjárásokat adott olyan más, képesség alapú érzelmi intelligencia tesztekkel, mint 
például az Érzelmek Felismerése Teszt, vagy a Guilford-féle Szociális Intelligenciateszt 
(Nádor, 2004).   

Adatelemzés  

Mivel a kutatás során számos mér eszköz els hazai alkalmazására került sor, a 
felhasznált mér eszközök pszichometriai jellemz it részletesen is megvizsgáltuk. 
Valamennyi skála esetében kiszámítottuk a tételek bels konzisztenciáját becsl 
Cronbach-alfa mutatót, valamint az egyes tételek megbízhatóságát jelz ún. tétel-maradék 
korrelációkat*. A Cronbach-alfa mutatók esetében a kutatási gyakorlatban széles körben 
elfogadott 0,70-es kritériumot alkalmaztuk, míg a tételek megbízhatóságánál a 0,20-as 
korrelációt (Nunnally és Bernstein, 1994; Rózsa és mtsai., 2006b). A mér eszközök 
konstruktum- és kritériumvaliditását pedig más mér eszközökkel történ , illetve 
csoportok közötti összehasonlítással vizsgáltuk.  

A kutatásban alkalmazott skálák leíró statisztikáinak ismertetéséhez átlagokat, 
szórásokat és Pearson-féle korrelációkat számoltunk. A csoportok összehasonlításakor 
kétmintás t-próbát használtunk.  

A kutatásunkban szerepl változók oksági kapcsolatrendszerét a társadalom- és 
viselkedéstudományokban egyre népszer bb, ún. strukturális egyenletekkel történ 
modellezéssel (Structural Equation Modeling: SEM) vizsgáltuk (Byrne, 1994; Hoyle és 
Smith, 1994; Crowley és Fan, 1997; Rózsa és mtsai., 2006b). A modellezés 

 

más, 
többváltozós statisztikai eljárásokkal összehasonlítva 

 

a változók közötti teoretikus 
kapcsolatok meger sít elemzésére szolgál, s így lehet séget biztosít arra, hogy teoretikus 
modellünk érvényességét az empirikus adatok felhasználásával teszteljük. Az adatok és a 
teoretikus modell egybeesésének mértékét ún. illeszkedési mutatókkal jellemezhetjük 
(Cole, 1987; Tanaka, 1993; Anderson és Gerbing, 1984; Marsh és mtsai., 1988; Bentler, 
1990). Általánosan elfogadott és ajánlott, hogy a modell illeszkedésének jóságát több 
kritérium alapján ítéljük meg. Az egyik leggyakrabban használt illeszkedési mutató a 2 
próba mértéke, amelyet akkor tekinthetünk elfogadhatónak, ha a szabadságfokhoz 
viszonyított értéke alacsony (kisebb, mint a szabadságfok kétszerese), és nem szignifikáns 
(p>0,05). Ez a mutató nagy elemszámú minta esetén kevésbé informatív. 
Tanulmányunkban 2 mutató mellett az alábbi illeszkedési mutatókat vettük figyelembe: 
GFI (Goodnes of Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) és a CFI 
(Comparative Fit Index). 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). A modellelemzés az 
Amos 3.62 programcsomaggal készült (Arbuckle, 1997; Byrne, 2001).  

                                             

 

* Egy adott tétel korrelációja a skála többi tételéb l  a maradékokból  képzett összpontszámmal. 
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Eredmények  

A mér eszközök pszichometriai jellemz i és leíró statisztikái

  
Els ként a mér eszközök megbízhatóságát, a skálákat alkotó tételek bels 

konzisztenciáit becsl Cronbach-alfa mutatókat vizsgáltam meg. A mutatók szinte 
valamennyi skála esetében magasak: az általánosan alkalmazott 0,70-es kritériumnak 
megfelelnek (1. táblázat). Kivételt képez a Feln ttkori Köt dési Stílus Kérd ív két skálája 
és a Társas Támogatottság Kérd ív, melyek Cronbach-alfa mutatói 0,70 alattiak. Mivel a 
Társas Támogatottság Kérd ív szerkezeti felépítése nem kívánja meg azt, hogy az egyes 
segít források elérhet sége (pl. szomszéd, rokon, munkatárs) szoros együttjárást 
mutasson egymással, így ennél a mér eszköznél a kapott konzisztenciamutatót 
elfogadhatónak tekinthetjük. Mérlegelve a Feln ttkori Köt dés Kérd ív Függés és 
Közelség skáláinak viszonylag alacsony tételszámát, és a 0,20-nál magasabb tétel-maradék 
korrelációkat, a két alacsony konzisztenciával rendelkez skála megbízhatósága 
összességében elfogadhatónak t nik*. Érdemes azt is megemlíteni, hogy néhány 
nemzetközi vizsgálat eredménye szintén ezen skálák esetében jelez gyengébb 
konzisztenciákat (Collins, 1996). A kutatásban alkalmazott többi skála tételeinek 
megbízhatóságára irányuló tétel-maradék korrelációk vizsgálata során azt találtuk, hogy 
valamennyi korrelációja meghaladja a 0,20-as kritériumot.  

A nemek közötti összehasonlítás során a n k az alábbi hat mér eszközön 
szignifikánsan magasabb pontszámot értek el, mint a férfiak: 

 a Pennebaker-féle Testi Tünetlistán (p<0,001),  
 a Negatív Affektivitás Vonás Skáláján (p=0,011),  

 

a Beck Depresszió Kérd ív rövidített változatán (p=0,038), 

  

az Externális Információk Kérd íven (p=0,043), 

  

a Tünetinterpretáció Kérd ív mindhárom skáláján: Testi Attribúció (p=0,009), 
Pszichológiai Attribúció (p<0,001) és Környezeti Attribúció (p<0,001); 

 

az Érzelmi Tudatosság Skála mindkét alskálájánál (Saját érzelmek tudatossága p< 
0,001; Mások érzelmeinek tudatossága p<0,001), és az összevont mutatónál 
(p<0,001).     

A kapott eredmények egybeesnek azokkal a nemzetközi adatokkal, amelyek szerint a 
n k intenzívebb, több és gyakoribb szomatikus tünetekr l számolnak be, mint a férfiak 
(Pennebaker, 1982; Gijsbers van Wijk és Kolk, 1997; Verbuegge, 1985; Barsky és mtsai., 
2001). Pennebaker és munkatársai (1982) több vizsgálati minta összesített eredményei 
(N=939) alapján azt találták, hogy a tünetlista átlaga 17,9 (szórás: 6,9), azaz a kitölt k 
átlagosan mintegy 18 tünetet értékelnek havonta vagy annál s r bben el fordulónak.

 

Láthatjuk, hogy a hallgatói mintánkon kapott átlag összességében mintegy két ponttal 
alacsonyabb (átlag: 16,0; szórás: 8,3). A mintánkban szerepl n i hallgatók átlagai azonban 
hasonlóan alakultak, mint a fent említett kutatási eredmények (átlag: 17,3; szórás: 8,2).      

                                             

 

* A kérd ív pszichometriai mutatóinak nagyobb vizsgálati mintán történ tesztelése folyamatban van. Az 
alacsony konzisztencia mutatók lehetséges hatását a jelen vizsgálat eredményeinek interpretációjánál 
figyelembe vesszük.     
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A n k magasabb negatív affektivitásáról több olyan normatív és klinikai mintán végzett 
tanulmány is beszámol, amely a Pozitív és Negatív Affektivitás Skálát alkalmazta (Gijsbers 
van Wijk és Kolk, 1997; Terraciano és mtsai., 2003; Crawford és Henry, 2004). A nemzetközi 
összehasonlító eredmények azt is meger sítik, hogy a n k hajlamosabbak a vonás jelleg 
skálán magasabbra értékelni negatív affektivitásukat, mint az állapot skálán.  

A különböz mér eszközökkel (pl. Beck Depresszió Kérd ív) végzett nemzetközi és 
hazai kutatások egyaránt alátámasztják, hogy a depressziós tünetek el fordulási 
gyakoriságában jelent s nemi eltérések adódnak (Angst, 1992; Nolen-Hoeksema, 1993; 
Beck és mtsai., 1996; Storch és mtsai., 2001; Rózsa és mtsai., 2001; Kopp és mtsai., 2006). 
A n k a legtöbb kutatási eredmény szerint er teljesebbnek ítélik meg a depressziós 
tüneteiket, negatív hangulatukat, mint a férfiak. 

Az Externális Információk Kérd ívvel végzett holland vizsgálatok sem a hallgatói, sem 
a klinikai mintán nem találtak szignifikáns különbséget a nemek között (Gijsbers van Wijk 
és Kolk, 1997). Érdemes megjegyezni, hogy a hazai vizsgálati mintán is az elfogadható 
5%-os szignifikanciaszint határán lév különbség mutatkozott a n k javára (p=0,043).   

 

A Tünetinterpretáció Kérd ív skáláinak nemi különbségét vizsgáló nemzetközi 
kutatások eredményei változatosak. A mér eszközt kidolgozó Robbins és Kirmayer 
(1991) szerz páros az egyetemi hallgatók mintáján mind a pszichológiai, mind a testi 
tünetattribúció skáláknál szignifikáns eltérést talált; a n k magasabb pontszámot értek el, 
mint a férfiak. Gijsbers van Wijk és Kolk (1997) csak a pszichológiai és a testi attribúciós 
skálákat használták fel egyetemi hallgatók és páciensek körében végzett vizsgálataikban. A 
nemek szerinti összehasonlítások során mindössze az egyetemi hallgatók pszichológiai 
tünetattribúciójánál találtak szignifikáns nemi eltérést a n k javára. 

 

Az Érzelmi Tudatosság Skálán elért nemi különbségeket szintén több nemzetközi és 
hazai tanulmány is meger síti (Lane és mtsai., 1990; Subic-Wrana és mtsai., 2001; Nádor, 
2004).          
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*p<0,05; **p<0,01. 

1. táblázat  A kutatásban alkalmazott mér eszközök leíró statisztikái, és a megbízhatósá-
gukat becsl Cronbach-alfa mutatók (a szignifikáns nemi különbségeket csillaggal jelöltük)   

A korrelációs elemzések eredményei  

A mér eszközök közötti kapcsolati mutatók szemléltetésénél a kutatás szempontjából 
lényeges célváltozókat emeltük ki, s els dlegesen ezek kapcsolatát értelmezzük (2. 
táblázat). A kapott korrelációs eredményeinket a Gijsbers van Wijk és Kolk (1996) 
szerz páros eredményeivel is összevetjük. Az általuk végzett kutatás empirikus hátterét 
egyetemi hallgatók (N=182), valamint az egészségügyi alapellátásban megjelen páciensek 
(N=173) mintája alkotta.    

Érdemes megjegyeznünk, hogy Gijsbers van Wijk és Kolk vizsgálataikban a 
pszichológiai tünetek mérésére a Negatív Affektivitás Állapot Skáláját alkalmazták. Mivel 
hazánkban ez a mér eszköz korábban nem került adaptálásra, jelen kutatásban a Beck 
Depresszió Kérd ív rövidített változatát használtuk, ami feltételezéseink szerint 

Férfiak  N k

 
Skálák  Tételek                        

száma 
Cronbach-

alfa 
Átlag Szórás

 
Átlag Szórás 

Pennebaker-féle Testi Tünetlista  54 0,90 13,05 7,82 17,32**

 
8,22 

Pozitív és Negatív Affektivitás Állapot Skála 

       
   Pozitív Affektivitás Skála  10 0,83 31,37 6,44 30,31 6,89 

   Negatív Affektivitás Skála 10 0,88 16,87 6,26 16,19 6,61 

Pozitív és Negatív Affektivitás Vonás Skála       

   Pozitív Affektivitás Skála  10 0,86 34,12 5,93 34,76 6,38 

   Negatív Affektivitás Skála 10 0,89 17,37 6,13 19,31* 6,51 

Beck Depresszió Kérd ív rövidített változat

 

9 0,80 3,72 3,43 4,66* 4,00 

Testi Tudatosság Kérd ív

 

27 0,78 81,36 9,43 82,34 11,34 

Externális Információk Kérd ív 

 

18 0,78 63,82 7,92 65,76* 8,12 

Tünetinterpretáció Kérd ív

       

   Testi Attribúció 13 0,78 19,38 5,32 21,13**

 

5,71 

   Pszichológiai Attribúció 13 0,85 23,42 7,05 26,98**

 

7,07 

   Környezeti Attribúció 13 0,77 32,72 6,48 35,74**

 

6,38 

Társas Támogatottság Kérd ív

 

11 0,63 16,24 4,43 15,56 4,40 

Mindennapos Életesemények Felmérése 41 0,89 75,60 14,10 77,09 15,49 

Feln ttkori Köt dési Stílus Kérd ív   

       

   Függés 6 0,62 15,31 2,44 15,10 2,77 

   Szorongás 6 0,72 13,12 3,75 14,09 5,00 

   Közelség 6 0,51 22,70 2,73 21,07 2,72 

Érzelmi Tudatosság Skála       

   Saját érzelmek tudatossága 10 0,85 20,21 7,72 24,91**

 

8,16 

   Mások érzelmeinek tudatossága 10 0,75 19,12 7,65 22,38**

 

7,02 

   Összevont érzelmi tudatosság 10 0,89 39,34 14,12 47,29**

 

14,57 
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hasonlóan alkalmas a pszichológiai tünetek feltárására, mint a Negatív Affektivitás Állapot 
Skálája. Fontos kiemelnünk, hogy a Negatív Affektivitás Állapot Skála az éppen aktuális 
állapot jellemzésére szolgál, ezzel szemben a Beck Depresszió Kérd ív az elmúlt két hét 
pszichológiai tüneteinek jellemzésére épít.  

A kapott eredmények az alábbiakban összegezhet ek:  

 
A Beck Depresszió Kérd ív rövidített változata és a Negatív Affektivitás Állapot Skála

 

közötti együttjárás: r=0,43 (p<0,001). Bár a két skála közötti együttjárás nem túl 
magas, ennek ellenére a kutatásunk szempontjából lényeges konstruktumokkal, mint 
például Pennebaker-féle Testi Tünetlista, Tünetinterpretáció Kérd ív, Testi 
Tudatosság Kérd ív, mindkét skála esetében hasonló mintázódás figyelhet meg.  
Összességében a Beck Depresszió Kérd ív rövidített változata enyhén magasabb 
együttjárásokat eredményezett a fent említett skálákkal, mint a Negatív Affektivitás 
Állapot Skálája. 

 

A testi tüneteket feltáró Pennebaker-féle Testi Tünetlista és az általános pszichológiai 
tüneteket, hangulatot mér Beck Depresszió Kérd ív rövidített változata között 
mérsékelt pozitív együttjárás mutatkozott: r=0,39 (p<0,01). 

 

A Pennebaker-féle Testi Tünetlista a Tünetinterpretáció Kérd ív mindhárom 
skálájával pozitívan korrelált. Az elvárásoknak megfelel en a legszorosabb együttjárást 
a testi attribúció és a testi tünetek között kaptuk: r=0,43 (p<0,01). Érdemes 
megjegyeznünk, hogy a holland szerz páros vizsgálatában a testi tünetlista és a testi 
attribúciós stílus, valamint testi tünetlista és a pszichológiai attribúciós stílus közötti 
együttjárások a hallgatói mintán mindkét esetben alacsonyabbak voltak, mint a jelen 
vizsgálatban (r=0,26 és r=0,28). 

 

A negatív affektivitás állapot és vonás skálái egyaránt pozitívan korrelálnak a 
Pennebaker-féle Testi Tünetlistával és a pszichológiai tüneteket feltáró Beck 
Depresszió Kérd ív rövidített változatával. A 2. táblázatban láthatjuk, hogy a negatív 
affektivitás a pszichológiai tünetekkel szorosabban együttjár, mint a testi tünetekkel.  

 

A tünetattribúciók közül a pszichológiai attribúciós stílus és a negatív affektivitás 
vonás skálája között kaptuk a legmagasabb korrelációt: r=0,55 (p<0,01).  

 

A pozitív affektivitás a fentiekben vizsgált skálákkal ellentétes, és enyhébb kapcsolatot 
mutat. Csak két esetben szignifikáns: a Pennebaker-féle Testi Tünetlistával és a Beck 
Depresszió Kérd ív rövidített változatával mutat negatív együttjárást. 

  

Érdemes megjegyeznünk, hogy a pozitív és negatív affektivitás állapot skálái közötti 
együttjárás: r=-0,25 (p<0,01), míg a vonás skálák esetében: r=-0,20  (p<0,01). A 
kapott eredmény egybeesik a nemzetközi tapasztalatokkal, miszerint a pozitív és 
negatív affektivitás közötti együttjárás alacsony, -0,12 és  -0,25 közötti tartományban 
ingadozik (Watson és mtsai., 1988, Chen és mtsai., 1997; Joiner és Blalock, 1995; 
Mehrabian, 1998).    

 

A környezeti ingerekre való nyitottságot feltáró Externális Információ Kérd ív nem 
mutat szoros negatív együttjárást a testi tünetekkel. Ezzel szemben jelent s negatív 
együttjárást kaptunk az externális információk mértéke és a pszichológiai tüneteket 
feltáró Beck Depresszió Kérd ív rövidített változata között: r=-0,40 (p<0,01).  
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Az Externális Információ Kérd ív a Környezeti Attribúció Skálával enyhén, de 
szignifikánsan korrelált. Gijsbers van Wijk és Kolk kutatásukban szintén hasonló 
korrelációs mintázatokat kaptak.  

 
A Testi Tudatosság Kérd ív a testi tüneteket feltáró Pennebaker-féle tünetlistával és 
mindhárom tünetattribúciós stílussal enyhe pozitív együttjárást mutat. A testi 
tudatosság és a tünetattribúciós stílusok közötti korrelációk közel azonos mérték ek. 

  

A társas támogatottság az elvárásoknak megfelel en a pszichológiai tüneteket feltáró 
Beck Depresszió Kérd ív rövidített változatával és a pszichológiai attribúciós stílussal 
korrelál a legszorosabban. Az együttjárás mindkét esetben negatív.  

 

A kisebb bosszantó és stresszkelt események felmérésére használt Mindennapos 
Életesemények Felmérése skála a pszichológiai és a testi tünetekkel, valamint a 
pszichológiai tünetattribúciós stílussal korrelál a legszorosabban.  

 

Érdemes megjegyeznünk, hogy a Mindennapos Életesemények Felmérése skála és az 
Externális Információk Kérd ív közötti együttjárás alacsony (r=-0,12, p<0,026), ami 
a két konstruktum különbségét mutatja. Ez ellentmond Gijsbers van Wijk és Kolk 
feltételezéseinek, miszerint az Externális Információk Kérd ív a mindennapos 
életesemények feltárását is magában foglalja. 

 

A Feln tt Köt dési Stílus Kérd ív bizonytalan köt désre utaló Függés és Szorongás 
skálái a szakirodalmi adatoknak megfelel en pozitív együttjárást adtak a Pennebaker-
féle Testi Tünetlistával (Függés: r=0,17, p<0,001; Szorongás: r=0,25, p<0,001) és a 
Beck Depresszió Kérd ív rövidített változatával (Függés: r=0,32, p<0,001; 
Szorongás: r=0,39, p<0,001). A Függés és Szorongás skálák, valamint a 
Tünetinterpretáció Kérd ív Pszichológiai Attribúció Skálája között szintén a 
depresszióval hasonló nagyságú kapcsolati mutatókat láthatunk. A biztonságos 
köt dést megjelenít Közelség skála szignifikáns együttjárás mutatott a pszichológiai 
tünetekkel (Beck Depresszió Skála rövidített változat). A Közelség skála a 
tünetinterpretáció típusai közül 

 

az elvárásoknak megfelel en 

 

a Környezeti 
Attribúció skálával adta a legalacsonyabb együttjárást.  

 

Az érzelmi tudatosság mutatói a Beck Depresszió Kérd ív rövidített változatával 
korreláltak a legszorosabban. Az érzelmi differenciáltság, a testi tünetképzésre utaló 
Pennebaker-féle Testi Tünetlista összpontszámával enyhe, nem szignifikáns 
együttjárásokat mutat. Ez tehát ellentmondani látszik azon feltételezésnek, hogy a 
fokozott testi tünetképzés alacsony érzelmi tudatossággal társul. Érdemes 
megjegyezni azt is, hogy az Összevont érzelmi tudatosság mutató viszonylag jelent s 
negatív együttjárást mutatott a testi tudatossággal: r=-0,40 (p<0,001). A leger sebb 
együttjárást az Összevont érzelmi tudatosság és a Feln tt Köt dési Stílus

 

Kérd ív 
Közelség dimenziója adta: r=0,59 (p<0,001).     
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Pennebaker-
féle Testi 

Tünetlista

 
Beck 

Depresszió 
Kérd ív

 
Testi 

Attribúció

 
Pszichológiai 
Attribúció

 
Környezeti 
Attribúció

 
Pennebaker-féle Testi Tünetlista  0,39**

 
0,43**

 
0,35** 0,22** 

Beck Depresszió Kérd ív

   
0,22**

 
0,44** -0,06 

Testi Attribúció (SIQ)    0,40** 0,35** 

Pszichológiai Attribúció (SIQ)     0,17** 

Pozitív Affektivitás Skála (állapot) -0,14** -0,24**

 

-0,04 -0,05 0,09 

Negatív Affektivitás Skála (állapot) 0,23** 0,42**

 

0,11* 0,36** -0,05 

Pozitív Affektivitás Skála (vonás) -0,14** -0,38**

 

-0,01 -0,09 0,18** 

Negatív Affektivitás Skála (vonás) 0,39** 0,58**

 

0,19**

 

0,55** 0,05 

Testi Tudatosság Kérd ív

 

0,22** 0,10 0,21**

 

0,18** 0,15** 

Externális Információk Kérd ív

 

-0,09 -0,40**

 

-0,04 -0,10 0,13* 

Társas Támogatottság Kérd ív

 

-0,17** -0,30**

 

-0,16**

 

-0,24** 0,01 

Mindennapos Életesemények Felmérése

 

0,43** 0,50**

 

0,23**

 

0,39** 0,04 

Függés (Köt dési Stílus Kérd ív)   

 

0,17** 0,32**

 

0,18**

 

0,26** -0,03 

Szorongás (Köt dési Stílus Kérd ív)    0,25** 0,39**

 

0,18**

 

0,36** -0,02 

Közelség (Köt dési Stílus Kérd ív)   

 

-0,09 -0,22**

 

-0,12* -0,17** -0,06 

Saját érzelmek tudatossága (LEAS) -0,06 -0,26**

 

0,05 0,00 -0,15** 

Mások érzelmeinek tudatossága (LEAS)

 

-0,07 -0,18**

 

-0,06 -0,12* -0,17** 

Összevont érzelmi tudatosság (LEAS) -0,07 -0,23**

 

0,00 -0,06 -0,17** 

p**<0,01; p*<0,05.  

2. táblázat  A kutatásban alkalmazott mér eszközök közötti korrelációk

   

Az általános egészségi állapotra vonatkozó eredmények  

A felmérésbe bevont hallgatók mintegy 34%-a (117 f ) jelezte, hogy valamilyen 
betegség miatt részesült orvosi kezelésben az elmúlt 6 hónap folyamán. Az orvoshoz fordulás 
okaként a leggyakrabban influenzát, megfázást, allergiát, b rgyógyászati és 
gyomorproblémákat jelöltek meg. Bár a n k nagyobb arányban fordultak orvosi 
segítségért (36,3%), mint a férfiak (28,4%), ez a különbség nem volt szignifikáns.  

A teljes mintából 55 személy (15,9%) említett olyan krónikus betegséget, amely 
jelent sen befolyásolja az életét. A betegségek túlnyomó többsége a gyomor és 
bélrendszeri, légz szervi, pszichiátriai, valamint izom- és csontrendszeri problémák közül 
került ki. Itt sem találtunk szignifikáns eltérést a nemek között. Érdemes megjegyezni, 
hogy néhány esetben olyan betegség, vagy elhanyagolható probléma is említésre került, 
ami nem tekinthet krónikus betegségnek: pl. térdkopás, rövidlátás. 

 

A szubjektív egészségi állapotra két kérdés vonatkozott: 1. Összességében hogyan min síti 
saját egészségi állapotát? ; és 2. Saját kortársaihoz hasonlítva hogyan min síti egészségi állapotát? . 
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Mindkét kérdésre ötfokozatú skálán lehetett válaszolni (1-t l 5-ig terjed pontszám), ahol 
az alacsonyabb pontszám a rosszabb egészségi állapotot jelöli. Az els kérdésre adott 
válaszok átlaga 3,78 (szórás: 0,72), míg a második kérdésre adott átlag 3,22 (0,72). A n k 
mindkét kérdésnél szignifikánsan (p1=0,006 és p2=0,037) alacsonyabbra értékelték 
egészségi állapotukat, mint a férfiak. A szubjektív egészségre vonatkozó két kérdés közötti 
korreláció mértéke: r=0,54 (p<0,001). 

A tesztbattéria tartalmazott olyan kérdést is, ami a kórházi kezelések számára kérdez rá: 
Életében hányszor került egészségügyi problémák miatt kórházba? . A kapott 

eredményeink alapján a férfiak szignifikánsan (p=0,015) több kórházi kezelésr l 
számoltak be, mint a n k. A teljes vizsgálati minta közel 30%-a (102 f ; a férfiak 16,7%-a, 
a n k 35%-a) jelezte, hogy még nem szorult kórházi ápolásra élete során. A minta 27,2%-a 
egy, 19,1%-a kett , 10,4%-a három, míg a fennmaradók 4 vagy annál több alkalommal 
szorultak kórházi kezelésre.   

Az egészségi állapotra vonatkozó két kérdés szignifikánsan korrelált a Pennebaker-féle 
Testi Tünetlista összpontszámával: r1=-0,40 (p1<0,001) és r2=-0,31 (p2<0,001).         

Az átfogó tünetpercepciós modell tesztelése  

Az átfogó tünetpercepciós modell tesztelésére az Adatelemzés részben leírt modellezési 
eljárás került alkalmazásra. A modellezés kiindulópontját a Kolk és Gijsbers van Wijk által 
vezetett munkacsoport empirikusan tesztelt modellje adta (Kolk és mtsai., 2003). A 
modellépítés során a testi és pszichológiai tünetekkel szorosabban együttjáró 

 

el zetesen 
tesztelt 

 

változókból többet is beillesztettünk: pl. a Feln tt Köt dési Kérd ív skáláit, az 
Érzelmi Tudatosság Skálát. A kiterjesztett modellen végzett elemzések illeszkedési 
mutatói, valamint a változók kapcsolatrendszerének vizsgálata alapján sikerült olyan 
átfogó tünetpercepciós modellt felállítani, amely az illeszkedési mutatók alapján a 
vizsgálati adatokra illeszthet . Nem meglep , hogy a kimeneti változókkal kevésbé 
együttjáró jellemz kb l néhányat el kellett hagyni annak érdekében, hogy a modell 
érvényessége növekedjen, és az illeszkedési mutatók elfogadhatóak legyenek. A saját 
kezdeményezésként felhasznált konstruktumok közül a Társas Támogatottság Kérd ív, a 
rövidített Beck Depresszió Kérd ív és a Mindennapos Életesemények Felmérése skála 
szerepel a végs kiterjesztett modellben. Az elméleti modell és az empirikus adatok 
illeszkedését becsl mutatók kiválóak, ami a modell érvényességét dicséri ( 2=20,91; 
p=0,104; GFI=0,987; AGFI=0,958; CFI=0,990). 

A 8. ábra a modellezés eredményét szemlélteti, amelyben a szignifikáns standardizált 
együtthatókat ábrázoljuk. Láthatjuk, hogy a Pennebaker-féle Testi Tünetlistával felmért 
tüneteket három tényez befolyásolja közvetlenül: a negatív hangulat, amelyet a Beck 
Depresszió Kérd ív rövidített változatával mértünk, a Mindennapos Életesemények 
Felmérése mér eszközzel feltárt napi stresszkelt életesemények, és a szomatikus 
attribúciós stílus. Mindhárom tényez növeli a testi tünetek megjelenésének gyakoriságát. 
A leger sebb hatást a szomatikus attribúciós stílus gyakorolja, amit a napi életesemények, 
majd a negatív hangulat követ.  

A negatív hangulatot els sorban a negatív affektivitás (PANAS vonás skálája), az 
externális információk (negatívan), a napi életesemények, a pszichológiai attribúciós stílus, 
valamint a társas támogatottság (negatívan) befolyásolta közvetlenül.  
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A pszichológiai attribúciós stílus legf bb befolyásoló tényez je a negatív affektivitás, de 
szignifikáns hatást gyakorolnak a szomatikus attribúciós stílus és a napi életesemények is. 
A szomatikus attribúciós stílust a napi életesemények és a Testi Tudatosság Kérd ívvel 
mért szelektív figyelem befolyásolja számottev en. 

 
A vizsgálati mintánkon a szelektív figyelmet (testi tudatosság) három tényez határozta 

meg: a negatív affektivitás, az externális információk és a napi életesemények. Meglep 
eredmény, hogy a küls környezeti ingerek változatossága pozitív hatást gyakorol a testi 
tudatosságra, vagyis a szelektív figyelemre. A nemek szerinti összevetésnél láthatjuk, hogy 
ez a hatási inkább a férfiaknál érvényesül.  

A determinánsok (azok a változók, amelyeket a modellben nem befolyásol más 
tényez ) közötti kapcsolatokat korrelációk mutatják. A negatív affektivitás és az externális 
információk közötti együttjárás -0,22, s ugyanilyen irányú és mérték korreláció figyelhet 
meg a negatív affektivitás és a társas támogatottság között is. A társas támogatottság és az 
externális információk közötti kapcsolat mértéke: 0,23.                            

8. ábra  Az átfogó tünetpercepciós modell a szignifikáns (p<0,05) együtthatókkal   

A tünetpercepció nemi különbségei  

A tünetpercepciós modell tesztelése a nemek bontásában is megtörtént. A vizsgálatban 
szerepl 243 n adatai kiválóan illeszkedtek a hipotetikus modellhez ( 2=16,19; p=0,510; 
GFI=0,986; AGFI=0,962; CFI=1,000). Részben az alacsony elemszámnak köszönhet en 
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a korábban bemutatott modellben a legkisebb regressziós együtthatóval szerepl két hatás 
a n k mintáján nem volt szignifikáns: a Napi életesemények és a Szelektív figyelem, 
valamint az Externális információ és a Szelektív figyelem közötti hatás. A n k vizsgálati 
mintáján kapott modell jellemz it a 9. ábra szemlélteti. Az együtthatók mintázódásából 
látható, hogy a teljes mintán készült modellhez képest az együtthatók mértéke csekély 
változást mutat. 

A 102 f s, férfiakon végzett modellelemzés eredményei elfogadható illeszkedési 
mutatókat eredményeztek ( 2=24,59; p=0,039; GFI=0,951; AGFI=0,844; CFI=0,947), 
de a szociális támogatottság befolyásoló hatásai már nem voltak szignifikánsak. A többi 
együttható összességében hasonló mintázódást mutat, mint a n knél (10. ábra).                                  

9. ábra  Az átfogó tünetpercepciós modell a n k vizsgálati mintáján (243 f ), 

 

a szignifikáns (p<0,05) együtthatókkal          
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10. ábra  Az átfogó tünetpercepciós modell a férfiak vizsgálati mintáján (102 f ), 

 

a szignifikáns (p<0,05) együtthatókkal    

A kutatási eredmények összefoglalása  

A hazai egyetemi hallgatók mintáján végzett kutatási eredmények szerint a testi 
tünetekkel és ezek percepciójával foglalkozó mér eszközök összességében kiváló 
pszichometriai jellemz kkel rendelkeznek, így alkalmasak a további kutatásokban történ 
felhasználásra. A Pennebaker-féle Testi Tünetlista, a Testi Tudatosság Kérd ív

 

és a 
Tünetinterpretáció Kérd ív minden bizonnyal jól használhatóak az egészségügyi 
alapellátásban és a klinikumban megjelen páciensek tüneti sajátosságainak feltárására, és 
hasznos támpontot nyújthatnak a pszichodiagnosztikában is. Természetesen a 
mér eszközök klinikai mintán történ további pszichometriai vizsgálata a mér eszközök 
megbízható alkalmazásának elengedhetetlen feltétele.  

A nemek közötti összehasonlítás során többnyire a szakirodalmi adatoknak megfelel 
eltéréseket kaptuk. A n k magasabb pontszámot értek el a Pennebaker-féle Testi 
Tünetlistán, a Negatív Affektivitás Vonás Skáláján, a Beck Depresszió Kérd ív rövidített 
változatán, a Tünetinterpretáció Kérd ív skáláin és az Érzelmi Tudatosság Skáláin. 
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A szubjektív egészségi állapotra vonatkozó kérdésekre a n k szignifikánsan rosszabb 
egészségi állapotról számoltak be, mint a férfiak és nagyobb arányban is kértek orvosi 
segítséget. Ezzel szemben a súlyosabb problémákra utaló kórházi kezelések száma a 
férfiak esetében volt magasabb. Mindez összefüggésbe hozható Nathanson (1975, 1977) 
elméleti áttekint részben megfogalmazott állításával, miszerint a férfiak sokkal ritkábban 
betegednek meg, de ha valamilyen probléma jelentkezik, akkor az súlyosabb tünetekben 
fejez dik ki. 

 

A testi tünetképzés dimenzionális megközelítésének jogosságát er síti az az eredmény, 
hogy a vizsgálati mintánk egészséges fiataljai 

 

csakúgy, mint Pennebakerék 
felméréseiben 

 

havonta átlagosan mintegy 16 testi tünetr l számoltak be.  

 

A Gijsbers van Wijk és Kolk által felállított átfogó tünetpercepciós modell hazai 
egyetemista hallgatók mintáján történ tesztelése alátámasztotta a modell érvényességét. 
Mindezek mellett sikerült új tényez kkel 

 

társas támogatottság és mindennapos, 
bosszantó életesemények 

 

b víteni a modellt, amelyek a tünetpercepció fontos elemét 
képezték.  

A testi tünetek három fontos prediktorának a szomatikus attribúciós stílus, a 
bosszantó, napi életesemények és a negatív hangulat bizonyult. A három változó a 
Pennebaker-féle Testi Tünetlista varianciájának 33%-át magyarázta. A szelektív figyelem, a 
negatív affektivitás, a pszichológiai attribúció, a társas támogatottság és az externális 
információk csak közvetve gyakoroltak hatást a testi tünetekre. A szelektív figyelem a 
szomatikus attribúciós stíluson keresztül, a negatív affektivitás, az externális információk, 
a pszichológiai attribúciós stílus, valamint a társas támogatottság pedig a negatív 
hangulaton keresztül fejtettek ki hatást a testi tünetekre. A kutatásba bevont változók a 
Beck Depresszió Kérd ív rövidített változatával mért negatív hangulat varianciájának 
50%-át magyarázták.    

Az elemzések rávilágítottak arra, hogy a környezeti ingerekre való odafigyelés, melyet 
az Externális Információk Kérd ívvel mértünk, hatásmechanizmusát tekintve különbözik 
a mindennapos bosszantó életeseményekt l (Mindennapos Életesemények Felmérése); a 
két konstruktum nem korrelál egymással. Kivételt képez azonban a szelektív figyelem 
(testi tudatosság), mivel ezt az externális információk és a napi életesemények együttesen 
határozzák meg. A feltételezéseknek ellentmondó eredmény azonban, hogy a küls , 
környezeti ingerek változatosságát feltáró Externális Információk Kérd ív pozitív oksági 
kapcsolatban van a testi tudatossággal, vagyis a szelektív figyelemmel. Ez a hatás a 
férfiaknál érvényesül. A bosszantó, napi életesemények és a testi tudatosság között kapott 
pozitív együttható magyarázható azzal, hogy a negatív történések, a testi és a pszichés 
tünetek feler sítése során egyúttal a testi tudatosságot is növelhetik.     

 

Az egyetemi hallgatók mintáján a mindennapos, bosszantó életesemények fontos 
prediktornak bizonyultak, ami közvetve és közvetlenül egyaránt jelent s hatást gyakorol a 
testi tünetekre. A kés bbiekben e konstruktum klinikai mintán történ vizsgálata fontos 
eredményeket hozhat. 

Fontos megjegyezni, hogy a vonás jelleg pozitív affektivitás mind a testi tünetekre, 
mind a negatív hangulatra nézve véd faktornak bizonyult, amit a szignifikáns korrelációk 
is sejtettek. A modellbe történ beemelése során a szakirodalmi adatoknak megfelel en 
pozitívan befolyásolta a társas támogatottság mértékét is. A pozitív affektivitás beemelése 
a modellbe azonban gyengébb illeszkedési mutatókat eredményezett 

 

különösen 
megfigyelhet volt ez a férfiak mintáján történ elemzéseknél , így a végleges modellb l 
kihagytuk.  
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Ugyancsak említésre méltó, hogy ha a negatív hangulat mérésére a Negatív Affektivitás 
Állapot Skáláját raktuk a modellbe, akkor az illeszkedési mutatók bár elfogadhatóak 
voltak, de gyengébbek, mint amikor a Beck Depresszió Kérd ív rövidített változatát 
alkalmaztuk. A végleges modellben ezért a negatív hangulatot a Beck Depresszió Kérd ív 
rövidített változatával jellemeztük. 

Bár a korrelációs vizsgálatok során a Feln tt Köt dési Stílus Kérd ív bizonytalan 
köt désre utaló skálái (Függés és Szorongás) szignifikáns pozitív együttjárásokat adtak a 
testi és pszichológiai tünetekkel, ennek ellenére a modellbe mint oki közvetít tényez k 
nem kerültek be. Feltehet azonban, hogy a bizonytalan köt dési stílus a klinikai 
mintákon már fontos szerepet játszik a tünetképzésben.   

A várakozásaimmal ellentétben nem igazolódott az, hogy a fokozott testi tünetképzés 
alacsony érzelmi tudatossággal társul.  

A tünetpercepció nemi sajátosságait elemezve azt találtuk, hogy az alkalmazott modell 
mind a n knél, mind a férfiaknál elfogadható illeszkedési mutatókkal rendelkezik. 
Feltehet , hogy a vizsgálatba bevont férfiak és n k jelent sen eltér száma okozta azt, 
hogy a férfiak esetében néhány együttható már nem volt szignifikáns, így a szociális 
támogatottság befolyásoló szerepe a modellben megkérd jelezhet .   

 

Összességében a kutatás eredményeit hasznos kiindulópontnak tekinthetjük, melynek 
folytatását a klinikai mintán történ tesztelés jelentheti. 
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II. A szomatizáló és nem szomatizáló személyek perceptuális és figyelmi teljesít-
ményének összehasonlító elemzése*  

Problémafelvetés  

A szomatizáció patomechanizmusára vonatkozó elképzelések között kitüntetett helyet 
foglal el az észlelés és a figyelmi funkciók zavarának feltételezése. Eszerint a szomatizáció, 
azaz testi tünetek megjelenése az érintett szervek kimutatható megbetegedése nélkül, az 
interoceptív jelzések kóros megélésével lehet kapcsolatban (Kulcsár, 2004a).  

Ezt a kézenfekv feltételezést a korábban már ismertetett, Barsky és munkatársainak a 
testi érzetek feler sítésér l (szomatoszenzoros amplifikáció) alkotott elmélete is 
meger síti (Barsky, 1979, 1992; Barsky és mtsai., 1988). Barsky (1992) tanulmányában jelzi 
az amplifikációnak az eredetileg Petrie (1978) által leírt augmentációval és a Byrne (1964) 
által bevezetett represszió-szenzitizáció konstruktummal, ezen belül értelemszer en a 
szenzitizációval való kapcsolatát, és rámutat az egymást átfed fogalmak egységesítésének, 
és a hátterükben álló idegrendszeri funkciók kutatásának szükségességére.  

Simon és VonKorff (1991) a szomatizációt olyan információfeldolgozási módként 
értelmezték, amely az emocionális distressz megélésére való fokozott hajlamot is magában 
foglalja. E szerz k szomatizálóknál mind az interoceptív, mind az exteroceptív ingerekre 
vonatkozó fokozott érzékenységet feltételeztek.  

A szomatizálókra jellemz szomatoszenzoros amplifikáció gondolatát a Barsky-csoport 
legújabb publikációja az általános hiperarousal feltételezésére terjeszti ki (Hammad és 
mtsai., 2001). A szerz k 

 

a központi idegrendszeri információfeldolgozás zavarának 
feltevéséb l kiindulva 

 

a szomatizáció kérd ívvel (Somatization Sensation Inventory) 
meghatározott mértéke és a szintén kérd ívvel (Hyperarousal Scale) mért hiperarousal 
közötti kapcsolatot vizsgálták, és a két mutató között er s pozitív korrelációt találtak. 
Rámutattak arra, hogy a hiperarousal skála, különösen annak a vizsgálatban leginkább 
érzékenynek bizonyult tételei, a korábbi kutatások szerint szignifikánsan korrelálnak az 
EEG-vel meghatározott kérgi reaktivitással, és kérgi kiváltott potenciál amplitúdókkal is, 
azaz a szomatizáció fokozott kérgi arousallal lehet kapcsolatban.  

A hiperarousal feltevéshez jól illeszkedik Rief és Auer (2000) tanulmánya, amelyben a 
szerz k a fokozott általános fiziológiai aktivitás szerepét elemzik a szomatizációra 
jellemz tüneteket feler sít észlelésben. A vizsgálatban 24, szomatizációs szindrómában 
szenved , 34, szomatizációs szindrómában és társbetegségként depresszióban szenved , 
valamint 23 kontrollszemély vett részt. Figyelmi feladatokat oldottak meg négy blokkban, 
szívritmus-regisztrálás mellett. A személyek szubjektív feszültségszintjét is megítéltették. 
Azt találták, hogy a szomatizálók szívritmusa a feladatblokkok közötti szünetekben 
kevésbé csökkent, mint a kontrollszemélyeké, és szubjektív feszültségszintjük a vizsgálat 
során egyre emelkedett, míg a kontrollszemélyeké csökkent. A szerz k felvetik a 
szomatizáció és a habituáció zavara közötti kapcsolat lehet ségét. Érdemes megjegyezni, 

                                             

 

* A kutatás a Fels oktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatok keretében elnyert, 0207/ 1999 nyilvántartási 
számú, valamint az OTKA T-029512, 1999-2002; AKP 97-44 1.2/ 5 számú pályázat támogatásával készült. 
A kutatás témavezet je Kulcsár Zsuzsanna. Résztvev k: Rózsa Sándor, Kökönyei Gyöngyi és Holics 
András. Az eredményekr l több tudományos közleményben is beszámoltunk: Rózsa és Kulcsár, 2000; 
Rózsa és mtsai., 2006. A kérdésfeltevés f ként Kulcsár Zsuzsanna munkája, a

 

kutatástervezést és 
lebonyolítást Kulcsár Zsuzsanna, Rózsa Sándor és Kökönyei Gyöngyi, a statisztikai elemzést Rózsa Sándor 
készítette.     
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hogy a szomatizáció ebben a vonatkozásban hasonlóságot mutat a vele jelent s 
átfedésben lév többszörös kémiai szenzitivitás (Multiple Chemical Sensitivity) 
szindrómával (Simon és mtsai., 1990; Bell és mtsai., 1998, 1999; Kulcsár, 2004b), és 
emellett a poszttraumás stressz-betegséggel is (Yehuda és McFarlane, 1995; van der Kolk, 
1996). 

Hoehn-Saric (2006) a szorongás és a szomatizáció kapcsolatát boncolgató 
tanulmányában kifejti, hogy az egyéni önbeszámolókkal ellentétesen a legtöbb krónikusan 
szorongó beteg fokozott izomtenzióval jellemezhet nyugalmi állapotban is; ezzel 
szemben az autonóm hiperarousal szint nem mutat emelkedést. A vizsgálatok eredményei 
alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a szorongó személyek a 
mindennapos stresszre hajlamosak alacsonyabb fiziológiai flexibilitással reagálni, mint az 
egészséges kontroll (Hoehn-Saric és mtsai. 1997). Mindemellett a szorongók általában 
szubjektív és fiziológiai szinten is túlreagálják a szorongást kiváltó ingereket. A csökkent 
fiziológiai flexibilitást feltehet en a szorongás által indukált túlzott reakció okozza, amely 
már a semleges ingereknél is kiváltódik, csökkentve ezzel a további ingerek 
diszkriminációját. Az önjellemzésen alapuló testi beszámolók és az objektív fiziológiai 
mutatók közötti eltérésekért olyan, a testérzetet befolyásoló pszichológiai tényez k 
felel sek, mint például az elvárások, és a testi történésekre irányuló perceptuális 
torzítások.           

Gordon és munkatársai (1986) közöltek els ként az ingersz rés zavarára utaló adatot 
szomatizációs zavarban szenved knél. Hangdiszkriminációs helyzetben ritkán (15%-ban) 
és gyakran (85%-ban) bemutatott hangokra (2000, illetve 1000 Hz) adott  
kiváltottpotenciál-komponenseket hasonlítottak össze, azaz odball paradigmát 
alkalmaztak 15 szomatizáló és 15 nem szomatizáló személynél (13 n és 2 férfi). Bár 
eredményeik szerint a vizsgált komponensek (háttéringer: P1, N1, P2, N2; célinger: P1, 
N1, P2, N2, P3) egyik csoportban sem különítették el a kétfajta hangingert egymástól, és 
egy kivétellel a csoportokat sem differenciálták, a tendenciaszinten talált nagyobb N1 
amplitúdók alapján a szomatizálóknál a szelektív figyelmi funkciónál elemibb ingersz r -
funkció elégtelenségére, konkrétan a triviális afferens ingerlés kisz résére, az ilyen 
ingerekre fordított figyelem gátlásának zavarára következtettek. Úgy vélekedtek, hogy ez 
a deficit lehet felel s a krónikus szomatikus panaszok megéléséért. Felvetették, hogy 
bonyolultabb (pl. dichotikus) szelektív figyelmi feladat alkalmazásával a szomatizálók 
szelektív figyelmi problémája is tetten érhet volna (i. m. 300. oldal).

 

Ugyanez a kutatócsoport (James és mtsai., 1989) kés bb össze-nem-illési negativitás 
(mismatch negativity: MMN) mutatókat vizsgált 10 szomatizáló és 10 kontrollszemélynél. 
Ebben a paradigmában a célinger által kiváltott potenciálok, és a háttéringerek által 
kiváltott potenciálok közötti különbséget a szelektív figyelmi funkció mutatójának 
tekintik. Feltevésüknek megfelel en a szerz k azt találták, hogy a MMN szomatizálóknál 
kisebb volt, mint a kontrollcsoportban, és ez a különbség legkifejezettebbnek a központi 
területek fölött mutatkozott. A figyelmi folyamatok ily módon feltárt zavarát a szerz k 
neurofiziológiai funkciózavar jeleként értelmezték. 

Végül Duckworth és munkatársai (1997) kísérletét említjük, amelyben szomatizáló és 
nem szomatizáló, krónikus fájdalomszindrómában szenved betegek és kontrollszemélyek 
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emocionális Stroop-teszt teljesítményét hasonlították össze*. Tesztingerként a 
fájdalommal és a depresszióval kapcsolatos, valamint semleges tartalmú szavakat 
alkalmaztak. Szomatizáló csoportjuk a szavak tartalmától függetlenül válaszkésést 
mutatott, ami általános tesztingersz rési deficitre utal. 

 
Az alábbiakban bemutatásra kerül vizsgálat els dleges célja

 
a szomatizáló és a nem 

szomatizáló személyek perceptuális és figyelmi teljesítményének összehasonlító elemzése. 
A fent bemutatott szakirodalmi eredmények alapján feltételezhetjük, hogy a szomatizáció 
a szelektív figyelmi feladatok viszonylagos deficitjével társul.      

Módszer   

Vizsgálati személyek   

A számítógépes figyelemvizsgálatainkban összesen 49 önként jelentkez n vett részt, 
akiket újsághirdetés alapján vontunk be az ELTE PPK Személyiség- és 
Egészségpszichológiai Tanszékén folyó kutatásainkba. Bevonási kritériumok: 25 és 35 év 
közötti életkor, egy vagy több, legalább 6 hónapja fennálló testi panasz, amely jelent s 
szenvedést vagy funkcióromlást okoz, és nem magyarázható valamely ismert betegséggel 
vagy gyógyszerhatással (az orvosi kivizsgálás leletei negatívak), vagy a tünet(ek) a fizikális 
vizsgálat vagy a laborleletek alapján várhatónál  súlyosabb(ak). A vizsgálatainkba nem 
vontunk be olyan személyeket, akik organikus idegrendszeri betegségben vagy pszichiátriai 
zavarban szenvedtek (a szomatoform zavarokon túl), vagy rendszeres gyógyszer-
fogyasztók voltak. Kontrollszemélyeinket a nem, az életkor és a kizárási kritérium 
betartásával szintén újsághirdetés segítségével toboroztuk. A résztvev ket a kutatás els 
szakaszában végzett kérd íves mérések, valamint mélyinterjúk segítségével soroltuk 
szomatizáló és nem szomatizáló csoportokba**. A fentiek alapján a vizsgálatba 26 
szomatizáló és 23 nem szomatizáló személyt tudtunk bevonni.   

Számítógépes feladatok   

Az információfeldolgozás és a szelektív figyelmi folyamatok vizsgálatára az Experimental 
Run Time System (ERTS, Beringer, 1995a,b,c) nev programcsomagot használtuk, amely 
különféle kognitív képességek feltérképezésére kialakított pszichológiai paradigmák 
számítógépes változatát tartalmazza. A vizsgálatunkban részt vev knek a következ 
számítógépes feladatokat adtuk: 1. Mentális Forgatás; 2. Stroop-teszt; 3. Posner-féle Illesztéses 
feladat. A számítógépes feladatokat minden esetben szóbeli instrukció és egy próba el zte 
meg. A kb. 30 perces számítógépes vizsgálatot minden vizsgálati személlyel két 

                                             

 

* Az emocionális Stroop-tesztben 

 

az eredeti Stroop-teszttel ellentétben 

 

nem színszókat, hanem 
emocionális jelentés szavakat vetítenek színes bet kkel, és a személyek feladata a szó színének 
megnevezése. Az emocionális szavak a színmegnevezés feladatával hasonlóképpen interferálnak, mint a 
jelentésükt l eltér színben bemutatott színszavak (Greco, 1993).

 

** Fontos ismételten megjegyezni, hogy a megközelítésünkben a szomatizáció dimenzionális 
megközelítését alkalmaztuk, így a szomatizáló csoportba sorolt személyeink nem feltétlenül esnek egybe a 
pszichiátriai diagnosztikai osztályozásokkal. Az alkalmazott önjellemz mér módszerekr l lásd Kökönyei 
és munkatársainak (2004, 2006) a közleményeit.    
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alkalommal, egyszer délel tt és egyszer délután végeztük el. Az els és a második vizsgálat 
között 4 hét telt el (ezzel az id renddel a hormonális ciklus esetleges hatásának 
kontrollálása volt a célunk). A délel tti (8:00 11:00 óra) és a délutáni (16:00 19:00 óra) 
id pontokra való beosztás pszeudorandom módon történt, a napi munkaterhelésb l, 
illetve a cirkadián biológiai ritmusból fakadó befolyásoló hatás kontrollja érdekében. Az 
alábbiakban röviden ismertetjük a három számítógépes feladatot.  

A Mentális Forgatás feladathelyzetében az R, G, 2 vagy 4 jelek valamelyike jelent meg a 
képerny n, különböz mértékben elforgatva (0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°). A 
forgatáson túl a jelek lehettek szabályosak vagy tükrözöttek. A vizsgálati személynek el 
kellett döntenie, majd a számítógép adott billenty jének megnyomásával jeleznie, hogy a 
megjelen karakter szabályos-e vagy tükrözött. A feladatsor összesen 48 randomizált 
próbából állt (forgatás / 6/ x szabályos és tükrözött / 2/ x  karakter / 4/ ). A számítógépes 
program a megjelen karaktereket, ezek sorrendjét, az elforgatás és a tükrözés mértékét, 
az adott válaszok reakcióidejét, valamint a válaszbillenty k kódját rögzítette. A feladatot 
megel z gyakorlószakasz 8 próbát tartalmazott. 

 

A Stroop-teszt során a vizsgálati személyeknek az volt a feladata, hogy a képerny 
közepén megjelen színnév aktuális színének megfelel válaszbillenty t nyomják meg, 
azaz hagyják figyelmen kívül magát a színnevet (pl. a képerny közepén a PIROS színnév 
jelent meg, de kék színnel nyomtatva; ebben az esetben a vizsgálati személynek a kék 
színnek megfelel válaszbillenty t kellett megnyomnia). Az általunk használt 
feladathelyzetben 4 színnel (piros, sárga, zöld és kék) dolgoztunk, összesen 96 randomizált 
próbában. A megjelen színnév és a nyomtatás színe 96 próbából 48 esetben egybeesett. 
A vizsgálati fázist egy 16 próbából (8 egybees próba) álló gyakorlás el zte meg. 

 

A Posner-féle Illesztéses Feladat három elkülönül blokkból állt. Az els ben a 
résztvev knek az volt a feladatuk, hogy a képerny n megjelen bet párok fizikai 
hasonlóságát ítéljék meg, és azt a számítógép billenty jének megnyomásával jelezzék. Két 
bet t akkor tekintettünk fizikailag hasonlónak, ha mindkett nyomtatott kis vagy nagybet 
volt, függetlenül attól, hogy milyen bet r l volt szó. Pl. az F és R vagy az a és f 
bet párok fizikailag hasonlóak. A vizsgálat során a bet párok 4 kis és nagy bet (A, E, F, 
R, a, e, f, r) lehetséges kombinációiból álltak. A második blokkban ugyanezen bet k 
hangtani hasonlóságát kellett megítélni. Hangtani hasonlóságon azt értettük, hogy a 
megjelen bet párokat azonosan ejtjük-e, függetlenül attól, hogy kis vagy nagy bet r l 
van szó. Pl. az f és a F hangtanilag hasonló. Az ismertetésre kerül mindkét blokk 24 
próbából állt (12 hasonló és 12 különböz ). A próbák el tt egy bet (P: fizikai hasonlóság, 
N: hangtani hasonlóság) figyelmeztette a vizsgálati személyeket, hogy melyik kritériumnak 
megfelel en kell dönteniük. Erre a harmadik blokk bevezetéseként volt szükség, mivel 
ebben a feladathelyzetben már a két kritérium véletlenszer en váltakozott (24 próba).     

 

Tanulmányunkban mindhárom számítógépes feladat esetén a hibás válaszok számát, 
valamint a jó válaszok reakcióidejének átlagát és szórását hasonlítottuk össze a két 
vizsgálati csoportunknál. A Posner-féle Illesztéses feladathelyzetben a három blokk 
eredményeit külön is kiszámítottuk. A Stroop-teszt esetén lehet ségünk volt külön is 
kiszámítani a hibázásokat, a reakcióid ket és szórásokat azokban az esetekben, amikor a 
megjelen színnév nem esett egybe a nyomtatás színével, és akkor, ha egybeesett. 

 

A számítógépes feladatokat 4 hét elteltével ugyanazon instrukció és gyakorlási szakasz 
biztosításával ismételtük meg a vizsgálatban résztvev kkel. 
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A Pszichológiai Immunrendszer Kérd ív

  
A 80 tételb l álló Pszichológiai Immunrendszer Kérd ív (PIK) a személyiség 

immunkompetenciáját, stresszt r képességét és megküzdési kapacitását biztosító 
rendszer 16 személyiségkomponensét ('pszichológiai antitest') tárja fel (Oláh, 2005). A 
kérd ív az alábbi skálákból áll: Pozitív gondolkodás, Kontrollérzés, Koherenciaérzés, 
Öntisztelet, Növekedésérzés, Rugalmasság és kihíváskeresés, Empátia és társas 
monitorozás, Leleményesség, Énhatékonyság, a Társas mobilizálás képessége, Szociális 
alkotóképesség, Szinkronképesség, Kitartás, Impulzusgátlás, Érzelmi kontroll, 
Ingerlékenység gátlás. A fenti mutatók mellett három összevont mutató is képezhet : I. 
Megközelít és monitorozó rendszer, II. Mobilizáló, alkotó, végrehajtó rendszer, III. 
Önszabályozás.   

Eredmények  

A számítógépes figyelmi vizsgálatok eredményei  

A két vizsgálati csoportnál sem az életkorban, sem az iskolai végzettség tekintetében 
nem volt statisztikailag szignifikáns eltérés.  

Els ként a 3 számítógépes paradigma hibás válaszain végzett összehasonlító elemzések 
eredményeinek ismertetése következik. A téves válaszok mellett a megadott id korláton 
belül kihagyott válaszokat is hibásnak min sítettük. A statisztikai feldolgozásnál els ként 
kétszempontos varianciaanalízist használtunk. Egyik szempontunkat a vizsgálati csoport 
jelentette (szomatizáló és nem szomatizáló), míg a másikat a délel tti

 

vagy délutáni vizsgálati 
helyzet. Az els és második alkalommal mutatott teljesítményeket a viszonylag alacsony 
elemszám miatt külön elemeztük.  

A hibás válaszok kétszempontos varianciaanalízise során az els alkalommal

 

végzett 
Stroop-teszt és a második alkalommal felvett Mentális Forgatási Feladat esetén kaptunk 
tendenciaszint csoport-f hatásokat

 

(F[1,45]=2,65; p=0,09 és F[1,44]=3,42; p=0,07). 
Mindkét feladatnál a szomatizáló csoport mutatott jobb teljesítményt, azaz kevesebbet 
hibázott. A szórások összehasonlító elemzésekor a Stroop-teszt els alkalommal történ 
felvétele során enyhe, de nem szignifikáns eltérés mutatkozott, s összességében a 
számítógépes feladatok megoldása során a szomatizáló csoport minden esetben 
alacsonyabb szórásokat adott, mint a nem szomatizáló.  

Mivel a számítógépes feladatok végrehajtásának id pontja (délel tt vagy délután), egyik 
esetben sem eredményezett jelent s eltérést és az interakciók estén sem találtunk 
szignifikáns hatásokat, ezért a további elemzéseinkben a délel tti és délutáni 
teljesítményeket már összevontan kezeltük.  

Az els és második alkalommal végzett számítógépes feladatok hibás válaszainak 
összegén végzett kétmintás t-próbák közül a Mentális Forgatás esetében mutatkozott 
szignifikáns eltérés a két csoport között (t[1,47]=2,08; p=0,04). A szomatizáló csoport 
szignifikánsan alacsonyabb számú hibás választ adott, mint a nem szomatizáló.  

Bár a szórások nem különböztek szignifikánsan, de megfigyelhet volt, hogy a 
szomatizálók értékei alacsonyabbak, mint a nem szomatizálóké. 

A különböz feladatokra adott hibás válaszok számát Z-transzformáció segítségével 
standard értékké alakítottuk, melynek eredményeit a szomatizáló és nem szomatizáló 
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csoportbontásban a 10. ábrán szemléltetjük. Jól látható, hogy a szomatizáló csoport 
valamennyi számítógépes feladathelyzetben alacsonyabb hibával teljesített.    

ROT_TOT: a Mentális Forgatási feladat összes hibás válaszai (I. és II. alkalom összevonva) 
ROT_I: a Mentális Forgatási feladat hibás válaszai az els számítógépes vizsgálatkor

 

ROT_II: a Mentális Forgatási feladat hibás válaszai a második számítógépes vizsgálatkor 
STROOP_TOT: a Stroop-teszt összes hibás válaszai (I. és II. alkalom összevonva) 
STROOP_I: a Stroop-teszt hibás válaszai az els számítógépes vizsgálatkor

 

STROOP_II: a Stroop-teszt hibás válaszai a második számítógépes vizsgálatkor 
STROOP_NEM: a Stroop-teszt hibás válaszai a nem egybees  feladathelyzetekben 
POS_TOT: a Posner-féle Illesztéses feladat hibás válaszai (I. és II. alkalom összevonva) 
POS_I: a Posner-féle Illesztéses feladat hibás válaszai az els számítógépes vizsgálatkor

 

POS_II: a Posner-féle Illesztéses feladat hibás válaszai a második számítógépes vizsgálatkor   

A reakcióid kön számított kétmintás t-próba az els alkalommal felvett Stroop-teszt 
esetén tendenciaszint [t(1,47)=1,74; p=0,08], a második alkalommal végzett Posner-féle 
feladat esetében pedig szignifikáns [t(1,40)=2,57; p=0,01] eltérést eredményezett. Mindkét 
esetben a szomatizáló csoportok teljesítménye volt jobb, vagyis a személyek alacsonyabb 
reakcióid vel hajtották végre ugyanazokat a feladatokat, mint a nem szomatizálók (11. 
ábra). Itt kell megjegyeznünk, hogy a reakcióid kön el zetesen elvégzett kétszempontos 
varianciaanalízisek sem mutattak szignifikáns f hatást vagy interakciót a napszakra 
(délel tt, délután).   

  

    

10. ábra   A számítógépes feladatok hibázási gyakoriságának Z-
transzformációval el álló értékei szomatizáló és nem szomatizáló 

csoportoknál (p*<0,05)
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ROT_I: a Mentális Forgatási feladat jó válaszainak reakcióid átlagai az els számítógépes vizsgálatkor

 

ROT_II: a Mentális Forgatási feladat jó válaszainak reakcióid átlagai a második számítógépes vizsgálatkor

 

STROOP_I: a Stroop-teszt jó válaszainak reakcióid átlagai az els számítógépes vizsgálatkor

 

STROOP_II: a Stroop-teszt jó válaszainak reakcióid átlagai a második számítógépes vizsgálatkor 
POS_I: a Posner-féle Illesztéses feladat jó válaszainak reakcióid átlagai az els számítógépes vizsgálatkor

 

POS_II: a Posner-féle Illesztéses feladat jó válaszainak reakcióid átlagai a második számítógépes vizsgálatkor

   

A második alkalommal adott hibás válaszok, illetve a válaszok reakcióideje minden 
számítógépes feladatnál szignifikánsan csökkent. A 12. ábra az egyes feladatokra adott 
reakcióid k átlagainak alakulását szemlélteti szomatizáló és nem szomatizáló 
csoportbontásban. Látható, hogy a mentális forgatás reakcióid átlagai csökkentek a 
legjelent sebben. A szomatizáló és a nem szomatizáló csoportok összehasonlításakor a 
reakcióid csökkenésének mértékében nem találtunk jelent s eltérést. 

 
11. ábra   A számítógépes feladatok reakcióidején Z-transzformációval 

el álló értékei szomatizáló és nem szomatizáló csoportoknál
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12. ábra  Az egyes feladatokra adott reakcióid k átlagai szomatizáló és 
 nem szomatizáló csoportok bontásában 

ROT_M1: a Mentális Forgatási feladat jó válaszainak reakcióid átlagai az els számítógépes vizsgálatkor

 

ROT_M2: a Mentális Forgatási feladat jó válaszainak reakcióid átlagai a második számítógépes vizsgálatkor 
STROOP_M1: a Stroop-teszt jó válaszainak reakcióid átlagai az els számítógépes vizsgálatkor

 

STROOP_M2: a Stroop-teszt jó válaszainak reakcióid átlagai a második számítógépes vizsgálatkor

 

POS_M1: a Posner-féle Illesztéses feladat jó válaszainak reakcióid átlagai az els számítógépes vizsgálatkor

 

POS_M2: a Posner-féle Illesztéses feladat jó válaszainak reakcióid átlagai a második számítógépes vizsgálatkor

   

A 3 számítógépes feladat hibás válaszainak együttjárásai az alábbiak szerint alakultak: 
Mentális Forgatás és Stroop-teszt: r=0,29 (p<0,05); Mentális Forgatás és Posner-féle 
Illesztéses Feladat: r=0,25 (p<0,10),  a Stroop-teszt és Posner-féle Feladat: r=0,38 
(p<0,01). A szomatizáló és nem szomatizáló csoport szerinti bontásnál az együttjárások 
között a Posner-féle Feladat és a Stroop-tesztnél mutatkozott jelent s különbség: nem 
szomatizálók: r=0,56 (p<0,01), szomatizálók: r=0,09 (p>0,10).     

A Pszichológiai Immunrendszer Kérd ív és a számítógépes eredmények kapcsolatai

  

A Pszichológiai Immunrendszer Kérd ív 16 skálájából három esetében szignifikáns, 
egy skálán pedig tendenciaszint különbséget kaptunk a szomatizáló és nem szomatizáló 
csoportok összehasonlításakor. Az Önszabályozás mutatót alkotó 3 skálán 
(Impulzusgátlás, Érzelmi kontroll és Ingerlékenység gátlás) a szomatizáló személyek 
szignifikánsan alacsonyabb pontszámot értek el, mint a nem szomatizálók. A 
tendenciaszint különbség a saját fejl dés folyamatosságának és az önkiteljesedés 
mértékének feltérképezésére kidolgozott Növekedés-érzés skálán mutatkozott. A 
szomatizáló személyek ezen a skálán is alacsonyabb pontszámot értek el, mint a nem 
szomatizálók.   

A továbbiakban a számítógépes vizsgálataink eredményeit a Pszichológiai 
Immunrendszer Kérd ív skáláival vetettük össze. Az 3. táblázat a skálák és a vizsgálati 
mutatók korrelációit szemlélteti nem szomatizálóknál (1. sor) és szomatizálóknál (2. sor). 
A skálákhoz tartozó 3-as jel sor a különböz csoportok korrelációinak páronkénti 
összehasonlítását tartalmazza (z-értékek).  
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A szomatizáló és nem szomatizáló csoportok azonos korrelációinak 
összehasonlításakor a legtöbb szignifikáns eltérés a Leleményesség, a Szociális alkotóképesség, a 
Szinkronképesség és az Ingerlékenység gátlás esetében mutatkozott.  

Megfigyelhet , hogy az esetek túlnyomó többségében a nem szomatizáló csoport (1. 
sor) megküzd képessége negatív kapcsolatban van a figyelmi feladatok hibás válaszainak 
a számával, valamint a reakcióid kkel. A 14 jelent sen eltér korrelációpár esetében (3. 
sor) mindössze három alkalommal kaptunk pozitív együttjárást. Ezzel ellentétben a 
szomatizáló csoportnál több helyen jelent s pozitív együttjárást figyelhetünk meg a 
megküzd képesség mutatói és a figyelmi feladatok rossz válaszai, valamint reakcióid k 
között. A kiemelt korrelációpárok közül (3. sor) kett kivételével valamennyi korreláció 
pozitív.     

3. táblázat   A számítógépes vizsgálatok eredményeinek összevetése a különböz 
személyiségjellemz kkel
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Pozitív gondolkodás        

 

1 
2 
3

 

-0.22 
0.41 

-1.70+

 

-0.04 
-0.08 
0.09 

-0.26 
0.26 

-1.37 

0.05 
0.40 

-0.95 

0.20 
-0.33 
1.42 

-0.17 
-0.04 
-0.35 

-0.10 
-0.01 
-0.25 

-0.31 
-0.23 
-0.24 

-0.18 
0.06 

-0.64 
                                        
Kontrollérzés                 

1 
2 
3

 

-0.07 
0.28 

-0.92 

-0.05 
-0.01 
-0.09 

0.06 
0.19 

-0.36 

-0.03 
0.22 

-0.67 

0.45+ 
0.01 
1.19 

0.12 
0.29 

-0.45 

-0.14 
0.28 

-1.13 

-0.21 
0.14 

-0.92 

-0.05 
0.16 

-0.57 
                                           
Koherenciaérzés           
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2 
3

 

0.00 
0.57* 

-1.64 

-0.35 
-0.18 
-0.48 

-0.31 
0.28 

-1.56 

-0.01 
0.17 

-0.48 

-0.00 
-0.21 
0.54 

-0.28 
0.09 

-1.00 

-0.19 
0.22 

-1.09 

-0.18 
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-0.06 
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Öntisztelet                        
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-1.57 

-0.20 
0.23 

-1.12 
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-1.79+

 

-0.51* 
-0.15 
-1.04 

-0.31 
0.18 

-1.30 
                   
Növekedésérzés               
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Kihívás, rugalmasság       
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3
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0.48 
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Társas monitorozás      
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képesség, 
leleményesség 
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Énhatékonyság                 
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0.43* 
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3. táblázat (folytatás) A számítógépes vizsgálatok eredményeinek összevetése a különböz 
személyiségjellemz kkel
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Társas mobilizálás        
képessége                         

1 
2 
3

 

0.05 
0.36 

-0.83 

-0.07 
-0.13 
0.13 

-0.36 
0.29 

-1.75+

 

0.10 
0.34 

-0.64 

0.01 
0.26 

-0.65 

-0.10 
0.41 

-1.37 

-0.45+ 
0.19 
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-0.26 
-0.14 
-0.32 

-0.42 
0.27 

-1.88+

 

Szociális 
alkotóképesség  
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Kitartás                           
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Érzelmi kontroll              
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Ingerlékenység 
gátlás       
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-0.36 
0.87 

-0.51+

 

0.27 
-2.15*
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0.51 

0.15 
-0.16 
0.83 
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-0.27 
0.68 

-0.19 
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-0.36 

0.26 
-0.49* 
2.09* 

-0.13 
0.10 

-0.60 

-0.08 
0.23 

-0.81 

  

A 13. ábra  a Pszichológiai Immunrendszer Kérd ív Önszabályozás dimenziójának 
kapcsolatát mutatja a három számítógépes feladat összhibáiból számított 

 

standardizált 
értékével. A vízszintes és a függ leges szaggatott vonalak a változók átlagait szemléltetik. 
A grafikon els negyedébe a sokat hibázó, s az önszabályozás tekintetében magas 
pontszámot elér személyek tartoznak, akik valamennyien a nem szomatizálók közül 
kerültek ki. A legtöbb szomatizáló az alacsony önszabályozást és hibázást megjelenít 
harmadik negyedbe került, ahol a nem szomatizáló személyek száma viszonylag kevésnek 
mondható.       
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13. ábra A szomatizáló és nem szomatizáló személyek teljesítménye a számítógépes 
feladatok hibázásainak és a Pszichológiai Immunrendszer Kérd ív Önszabályozás 

dimenziójának rendszerében   

Önszabályozás (PIR)
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Összefoglalás és következtetések  

A három számítógépes feladatban (Mentális Forgatás; Stroop-teszt; Posner-féle 
Illesztéses Feladat) a teljesítményt két-két mutató, a hibás válaszok száma és a reakcióid 
mentén jellemeztük. További változóként szerepelt a vizsgálat id pontja (délel tt vagy 
délután), illetve száma (els , illetve második alkalom). A kés bbiekben a figyelmi feladatok 
teljesítménymutatói és a PIK skálák közötti kapcsolatokat vizsgáltuk.  

Érdemes megjegyeznünk az elemzések során elvégzett számos statisztikai próba az I-
fajú hiba megnövekedését okozza. Mivel semmilyen korrekciót nem használtunk, ezért a 
kapott eredményeket óvatossággal kell kezelnünk. 

Eredményeink szerint 

 

amelyekben külön elemeztük az els , és külön a második 
alkalommal végzett vizsgálatok adatait 

 

a szomatizálóknál tendenciaszinten kevesebb 
hibás választ kaptunk az els alkalommal végzett Stroop-tesztben és a második 
alkalommal végzett Mentális forgatási feladatban.  

A különböz feladatokra

 

adott hibás válaszok számát és a reakcióid ket Z-
transzformáció segítségével standard értékekké alakítva azt találtuk, hogy a szomatizáló 
csoport valamennyi számítógépes feladathelyzetben alacsonyabb hibával és rövidebb 
reakcióid vel teljesített. 

 

A reakcióid kön végzett varianciaanalízis szerint a szomatizáló csoport tagjai az els 
alkalommal felvett Stroop-tesztben tendenciaszinten, míg a második alkalommal végzett 
Posner-féle Illesztéses Feladatban szignifikánsan alacsonyabb reakcióid vel teljesítettek,

 

mint a nem szomatizáló csoport tagjai. Hasonló különbségek mutatkoztak a szórások 
között is: a szomatizálók szórásértékei alacsonyabbak voltak, bár ez az eltérés nem volt 
szignifikáns.  
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A vizsgálat fontos eredménye volt, hogy a délel tt és délután meghatározott mutatók 
sem a szomatizáló, sem a kontrollcsoportnál nem különböztek egymástól.  

A Pszichológiai Immunrendszer Kérd ívvel nyert eredmények szomatizálóknál az 
önkontrollfunkciók gyengeségére engednek következtetni, ami feltehet en a pszichológiai 
érettség hiányosságaira utal. Érdemes megjegyeznünk, hogy további két független 
populáción nyert eredmények (Lakatos, 2000; Barna és Kulcsár, 2000) a saját mintánkon 
nyert eredményekhez viszonyítva súlyosabb képet mutatnak. Lakatos (2000) vizsgálatában 
a PIK kérd ív 16 skálája közül 14-ben, Barna és Kulcsár (2000) vizsgálatában pedig 12 
skála esetében volt jelent s különbség a csoportok között, minden esetben a szomatizálók 
értékei jeleztek gyengébb megküzd képességet. 

 

Érdekes eredményeket hoztak a figyelmi feladatok mutatói és a PIK skálák közötti korrelációk 
a két csoportban. Míg a nem szomatizáló csoportban a megküzd képesség mutatói (PIK 
értékek) és a figyelmi feladatok mutatói között az esetek dönt többségében negatív 
korrelációt kaptunk (azaz a jó megküzd képesség a számítógépes feladatokban mutatott 
alacsony hibaszámokkal és reakcióid kkel járt együtt), addig a szomatizáló csoportban 
számos szignifikáns pozitív korrelációt találtunk a rossz válaszok, a reakcióid k és a PIK 
mutatók között. A két csoportban nyert korrelációk közötti különbségek összesen 14 
esetben legalább tendenciaszinten a fenti irányba mutattak.  

A vizsgálatok váratlan eredményeket hoztak, mivel a szomatizálók a nem 
szomatizálóknál jobb eredményeket mutattak mind a hibaszám, mind a reakcióid 
mutatók tekintetében. Az eredmények ellentmondanak azoknak a szakirodalmi adatoknak, 
amelyek szerint a szomatizáció a szelektív figyelmi folyamatok viszonylagos deficitjével 
társul (lásd még Guggenheim és Smith [1995]).  

A feladat 

 

elvárásunkkal szemben 

 

alkalmatlannak bizonyult a napszakos 
teljesítményingadozás kimutatására is.  

Az önmin sítés (PIK) és a figyelemvizsgálat teljesítményének fordított korrelációja a 
szomatizációs csoportban önértékelési zavarra enged következtetni, amelynek 
értelmezését Bandura (1977) modellje alapján tettünk kísérletet. Eszerint a 
hatékonyságélmény egyik feltétele az akciót kísér fiziológiai visszajelzés, azaz a 
teljesítmény fiziológiai ára . Gyötr er feszítéssel járó teljesítmény nem eredményez 
hatékonyságélményt , így a küzd szellemet aláássa (Kulcsár, 1998). Következésképpen: 
feltételezzük, hogy szomatizálóknál a jó teljesítmény hátterében álló er feszítés 
diszfunkcionális pszichológiai és 

 

esetleg 

 

fiziológiai válaszokkal társul. Feltételezhet , 
hogy a szomatizáló csoport jó teljesítménye a személyeknek a vizsgálatra vonatkozó 
magas motiváltsági szintjét jelzi.             
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III. A mindennapos testi tünetek összehasonlító vizsgálata szomatizáló és nem 
szomatizáló személyeknél: közérzeti naplós felmérés  **   

Célkit zés

  
A mindennapos történések mérésének módszertani leírásánál láttuk, hogy az 

idiografikus megközelítésen alapuló közérzeti naplós eljárások a mindennapos 
történéseket a maguk természetes környezetében, a megjelenésükkel közel azonos id ben 
képesek megragadni. Az ígéretes módszer alkalmazhatóságát az elmúlt évek számos 
klinikai és egészségpszichológiai témájú kutatása támasztotta alá: pl. táplálkozási zavarok 
(Carels és mtsai., 2004; Engel és mtsai., 2007; Muehlenkamp és mtsai., 2009), dohányzás és 
szerhasználat (Gwaltney és mtsai., 2008; van Zundert és mtsai., 2009), érzelmek állapot és 
stressz (Tong és mtsai., 2007; Yoshiuchi és mtsai., 2008), krónikus megbetegedések (Cruise és 
mtsai., 1996; Gendreau és mtsai., 2003; Hamilton és mtsai., 2008).  

Jelen vizsgálattól azt várjuk, hogy az érzelmi reakciók és a testi tünetek mintázódásai 
alapján a szomatizáló és nem szomatizáló személyek jól elkülönülnek. Feltételezzük, hogy 
a szomatizáció dimenzión magasra értékelt személyek a testi tünetek fokozott 
megjelenésér l számolnak majd be, a tüneteik változékonyabbak lesznek, gyakran 
megfigyelhet lesz a tünetváltás, szemben a nem szomatizálókkal. Ez a sajátosság fontos 
diagnosztikai támpontul is szolgálhatna.   

Larsen és Kasimatis (1991) felmérését alapul véve arra kerestünk választ, hogy a hazai 
szomatizáló és nem szomatizáló csoportban az általános személyiségjellemz k hogyan 
befolyásolják a tünetek megjelenését és tartamát, valamint a tünetek és a hangulat 
interakcióit.      

Módszer  

A vizsgálati személyek és az eljárás menete  

A vizsgálatban 40, önként jelentkez n vett részt, akiket újsághirdetés alapján vontunk 
be az ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén folyó kutatásainkba. 
Bevonási kritériumnak az alábbi jellemz ket tekintettük: 25 és 35 év közé es n , akinél 
egy vagy több fizikális panasz legalább 6 hónapja fennáll, jelent s szenvedést vagy 
funkcióromlást okozva, s a panaszok nem magyarázhatóak valamely ismert betegséggel 
vagy gyógyszerhatással (azaz az orvosi kivizsgálás leletei negatívak), vagy a tünet(ek) a 
fizikális vizsgálat vagy a laborleletek alapján a várhatónál súlyosabb(ak))**. A 
vizsgálatainkba nem vontunk be olyan személyeket, akik organikus idegrendszeri 
betegségben vagy pszichiátriai zavarban szenvednek (a szomatoform zavarokon túl), vagy 
                                             

 

* A kutatás a Fels oktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatok keretében elnyert, 0207/ 1999 nyilvántartási 
számú, valamint az OTKA T-029512, 1999-2002; AKP 97-44 1.2/ 5 számú pályázat támogatásával készült. 
A kutatás témavezet je Kulcsár Zsuzsanna. Résztvev k: Rózsa Sándor, Kökönyei Gyöngyi és Holics 
András. Az eredményekr l több tudományos közleményben is beszámoltunk: Kulcsár és mtsai., 2002; 
Rózsa és mtsai., 2002ab, 2005; Kökönyei és mtsai., 2002, 2003, 2004, 2006. Az elméleti koncepció  
kialakítása els dlegesen Kulcsár Zsuzsanna munkája, a kutatástervezést és lebonyolítást Kulcsár 
Zsuzsanna, Rózsa Sándor és Kökönyei Gyöngyi, a statisztikai elemzést Rózsa Sándor készítette. 
** Érdemes megjegyezni, hogy az el z ekben bemutatásra kerül számítógépes figyelem vizsgálatban és a 
jelen kutatásban résztvev k nem teljesen ugyanazon személyek. 
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rendszeres gyógyszerfogyasztók. Kontrollszemélyeinket a nem, az életkor és a kizárási 
kritérium betartásával szintén újsághirdetés segítségével toboroztuk. A kutatás els 
szakaszában végzett kérd íves mérések, valamint mélyinterjúk segítségével a résztvev ket 
szomatizáló és nem szomatizáló csoportokba soroltuk. A fentiek alapján 21 szomatizálót 
és 19 nem szomatizáló személyt különítettünk el. 

A vizsgálatban részt vev személyek a közérzeti napló kitöltésével négy héten keresztül 
napi 3 alkalommal (reggel, délben és este) számoltak be a pillanatnyi hangulati állapotukról 
és az aktuális testi tüneteikr l. A személyeknek közvetlenül a felkelést követ en kellett 
megítélniük az éjszakai alvás min ségét és az ébredés utáni általános közérzetüket. Az 
ebéd el tt és a lefekvés el tt kitöltend kérdések abban különböztek a reggeliekt l, hogy a 
napló a közben eltelt id eseményeir l (a felébredés és az ebédid között, illetve az ebéd 
és a lefekvés között), testi történéseir l és az átélt hangulatról kért beszámolót.  

A közérzeti naplók kitöltésének módját személyes találkozó keretében magyaráztuk el. 
A felkészítés során ügyeltünk arra, hogy a személyeket motiválttá tegyük a kitöltésre, és a 
lehet ség szerint a legnagyobb odafigyeléssel készítsék értékeléseiket. A közérzeti naplókat 
heti bontásban kapták meg a résztvev k, s a kitöltött naplókat hétf i napokon postázták 
Tanszékünkre. Összesen egy olyan személy volt, akinek a kitöltései néhány értékelésnél 
hiányosságot mutattak. Mivel a hiányzó adatok mennyisége csekély volt, így ezeket a 
hiányzó értékelés el tti és utáni értékek átlagával helyettesítettük.   

   

A közérzeti napló  

Larsen és Kasimatis (1991) eljárását követve a hangulatot naponta három alkalommal 
az alábbi, 9 fokozatú skála (a skálák végpontjai: egyáltalán nem érzem és a nagyon 
er sen érzem ) mentén kellett megítélni: 1. depressziós-szomorú; 2. szorongó-
aggodalmas; 3. ingerült-dühös; 4. boldog; 5. örül valaminek; 6. egyszer en kellemes, 
pozitív a hangulata; 7. vidám. 

A testi közérzetet ugyancsak napi három alkalommal a következ 22 tételb l álló 
tünetlista segítségével mértük fel: 1. fejfájás, 2. hátfájás, 3. szédülés, 4. hányinger/ 
gyomorpanasz, 5. szívdobogás, 6. hasmenés/ székrekedés, 7. idegesség, 8. izomfájdalom, 
9. hideglelés, 10. h hullám, 11. reszketés, 12. légszomj, 13. feszültség, 14. mellkasi szorító 
érzés, 15. fáradtság, 16. koncentrációs nehézség, 17. rossz étvágy, 18. unalom, 19. sírás 
vagy sírhatnék, 20. torokfájás, 21. orrdugulás, 22. orrfolyás. A kitölt k aláhúzással jelezték, 
hogy jelenleg, illetve az adott napszakban milyen tünetek fordultak el . A tünetlista végén 
arra is biztosítottunk helyet, hogy a listában nem szerepl tüneteken túl más problémákat 
is felsorolhassanak.  

A naplóban mindhárom alkalommal (ébredés után, ebéd el tt és lefekvés el tt) 
szerepelnek az éjszakai, illetve napi történésekre, eseményekre és az esetleges 
stresszhatásokra vonatkozó kérdések is. A vizsgálatban alkalmazott közérzeti napló 
instrukcióját és a kitöltend rész 1 napjának szemléltetését lásd a Függelékben.         
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A kutatás során alkalmazott önjellemz kérd ívek

  
Pszichológiai Immunrendszer Kérd ív (PIK):

 
A 80 tételb l álló kérd ív a 

személyiség immunkompetenciáját, stresszt r képességét és megküzdési kapacitását 
biztosító rendszer 16 személyiségkomponensét ( pszichológiai antitest ) tárja fel (Oláh, 
2005). A mér eszköz részletes ismertetését lásd az el z vizsgálat bemutatásának 
Módszer cím fejezetében. 

  

Beck Depresszió Kérd ív

 

(Beck Depression Inventory, BDI, Beck, 1961): a 
mér eszköz 21 tétele a depressziós tünetek széles körét öleli fel érzelmi, kognitív, 
motivációs és szomatikus területeken. A tételek egyenként 4 válaszlehet séget 
tartalmaznak. A pontozás a négy választási lehet ségt l függ en 0-tól 3 pontig történik, 
ahol a magasabb pontszám a depressziós tünetek fokozottabb el fordulását jelzi. Az 
összpontszám 0-tól 63 pontig terjedhet. A tételek az alábbi tünetekre kérdeznek rá: 1. 
szomorúság; 2. pesszimizmus; 3. kudarcok; 4. elégedetlenség; 5. értéktelenség; 6. 
önbüntetés; 7. önutálat; 8. önhibáztatás; 9. öngyilkosság; 10. sírás; 11. ingerlékenység; 12. 
visszahúzódás; 13. döntésképtelenség; 14. testkép; 15. munkaképtelenség; 16. álmatlanság; 
17. fáradtság; 18. étvágytalanság; 19. súlycsökkenés; 20. hipochondria; 21. a szexuális élet 
zavara. A mér eszköz nemzetközi és hazai viszonylatban is a hangulati problémákat 
feltáró legmegbízhatóbb önjellemz kérd ív. A hazai eredmények a mér eszköz 
alkalmazhatóságát és kiváló pszichometriai jellemz it támasztják alá (Rózsa és mtsai., 
1998, 2001).   

NEO-PI-R Személyiségkérd ív

 

(NEO-PI-R, Costa és McCrae, 1992): Az általános 
személyiségjellemz k mérésére kidolgozott, és széles körben elterjedt ún. Big Five típusú 
240 tételes kérd ív az alábbi dimenziók feltárását célozza: Extraverzió, Lelkiismeretesség, 
Barátságosság, Érzelmi instabilitás, Nyitottság. Az 5 dimenziót további 6 alskála alkotja. A 
mér eszközzel szerzett hazai eredmények a skálák megbízhatóságát és érvényességét 
támasztják alá (Nagy és Rózsa, 1996, 1998; Rózsa és Nagy, 1998; Rózsa és mtsai., 2008b).       

Eredmények  

A testi tünetek csoportosítása és el fordulási gyakoriságaik

  

A különböz testi tünetek együttjárását, csoportokba való szervez dését faktoranalízis 
segítségével vizsgáltuk. Mivel a vizsgálatunkban részt vev 40 személy 28 napon át napi 3 
alkalommal töltötte ki a tünetlistát, így összesen 3360 (40 X 28 X 3) értékelésen végeztünk 
faktorelemzést*. Az elemzés négy, jól elkülönül dimenziót eredményezett, amely az 
összvariancia mintegy 34%-át magyarázza (4. táblázat). Az els faktor olyan tételeket 
tartalmaz, amelyek a kontrollvesztés tehetetlenség szubjektív állapotát írják le (pl. feszültség, 
idegesség, fáradtság, koncentrációs nehézség, mellkasi szorító érzés). A második faktor 
agitált feszültségre utaló tételeket tartalmaz (reszketés, szívdobogás, izomfájdalom); a 
                                             

 

* Az elemzéseinkben nem a hagyományos (R), hanem az ún. P-technikájú faktorelemzés módszerét 
használtuk. Ezt a speciális technikát els sorban olyan esetekben alkalmazzák, amikor ugyanazon személyek 
faktorpontszámainak változásait vizsgálják különböz id pontokban (Gorsuch, 1983; Nunnally, 1978).    
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harmadik faktor egyértelm en fels légúti panaszokat

 
foglal magában (orrdugulás, torokfájás, 

orrfolyás), míg a negyedik gasztrointesztinális tünetekb l

 
áll, de itt szerepel a fejfájás és a 

h hullám is, ami a gyomor-bél panaszok központi idegrendszeri eredetét valószín síti (a 
vesztibuláris eredet tengeribetegség analógiájára). 

 
A kommunalitás mutatót (H2) megvizsgálva látható, hogy a fent említett 4 faktor az 

unalomra, a hátfájásra és a rossz étvágyra utaló tünetek varianciájának kevesebb mint 
10%-át magyarázza.    

TÜNETEK I. II. III. IV. H2 % 

mellkasi szorító érzés 0,65    -0,37 0,57 2,9 

feszültség 0,64       0,42 20,3 

idegesség 0,61       0,42 13,9 

légszomj 0,57     -0,38 0,47 2,0 

sírás vagy sírhatnék 0,46       0,22 4,9 

szédülés 0,45       0,30 5,1 

koncentrációs nehézség 0,44       0,21 4,9 

fáradtság 0,40       0,19 23,1 

reszketés   0,82     0,68 2,9 

szívdobogás   0,72     0,61 9,4 

izomfájdalom   0,68     0,48 3,5 

unalom   (0,05)      0,00 1,9 

orrdugulás     0,74   0,56 5,3 

torokfájás     0,70   0,49 2,7 

orrfolyás     0,67   0,45 7,1 

hányinger/gyomorpanasz       0,62 0,41 7,3 

fejfájás 0,32     0,44 0,29 15,3 

hasmenés/székrekedés       0,35 0,12 2,1 

h hullám

       

0,34 0,16 2,5 

rossz étvágy       (0,28) 0,09 1,0 

hideglelés       (0,28)  0,16 0,8 

hátfájás       (0,23) 0.06 4,6 

Magyarázott variancia 11,62 8.16 7,10 7,00     

 

4. táblázat  A közérzeti napló tünetlistáján végzett faktoranalízis eredményei  
(A 0,30-nél kisebb faktortöltéseket csak abban az esetben jelöltük zárójelben,  

ha az egy adott tétel legmagasabb töltése).      
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Leggyakrabban az olyan tünetek szerepeltek, mint a fáradtság (23,1%), a feszültség 
(20,3%), a fejfájás (15,3%) és az idegesség (13,9%). Vizsgálati személyeink körében 
viszonylag ritkán el forduló tünetnek számít a hideglelés (0,8%), a rossz étvágy (1,0%) és 
az unalom (1,9 %). A listában nem szerepl tünetek mellett gyakori problémaként 
mutatkoztak az alhasi görcsök, a derékfájás, a zsibbadás és a végtagfájdalmak. 

A szomatizáló és nem szomatizáló csoportok testitünet-gyakoriságának összehasonlító 
elemzését az 5. táblázat szemlélteti. A 28 nap során a szomatizáló csoportba sorolt 
személyek szignifikánsan magasabb, több mint 1,5-szer annyi tünetr l számoltak be, mint 
a nem szomatizálók. A faktoranalízis segítségével feltárt dimenziók vizsgálatánál a két 
csoportot a kontrollvesztés tehetetlenség és a gasztrointesztinális tünetek faktorai különböztették 
meg jelent sen.   

    

Szomatizálók Nem szomatizálók

  

Átlag Szórás Átlag Szórás 

A t-próba 
szignifikancia-

szintje 

 

Az összes testi tünetek száma  151,2 94,8 94,3 67,8 0,03 

 I. Kontrollvesztés-tehetetlenség 43,7 21,5 27,6 17,4 0,01 

 II. Agitált feszültség 11,8 15,7 8,2 19,8 0,53 

 

III. Fels légúti panaszok

 

11,1 12,1 8,6 13,5 0,54 

 IV. Gasztrointesztinális tünetek  23,5 18,3 13,3 11,0 0,04 

 

5. táblázat  Az össztünetek és a tünetcsoport-gyakoriságok összehasonlító elemzése    

A tünetcsoportok el fordulásának id beli stabilitása 

  

Egy adott tünetcsoport megjelenésének id tartamát minden személynél külön 
id sorelemzéssel vizsgáltuk. Az autokorreláció segítségével azt néztük, hogy egy 
tünetcsoportra adott értékelés milyen kapcsolatban van a következ napokban megjelen 
értékelésekkel. Pl. egy adott napon (T) a fels légúti panaszokra adott tünetgyakoriság 
szignifikáns kapcsolatban van-e a következ (T + 1), az azt követ (T + 2), vagy az erre 
rákövetkez (T + 3) napi tünetgyakoriságokkal. Ha egy tünet, illetve tünetcsoport több 
napon keresztül is fennáll, akkor feltételezhet , hogy több egymást követ id szakaszhoz 
tartozó szignifikáns autokorrelációt találunk.  

A tünetcsoport-gyakoriságok egymást követ szignifikáns autokorrelációs értékeinek 
(time log) összehasonlító eredményeit a 6. táblázat szemlélteti. A tünetek stabilitását az 
egymást követ szignifikáns autokorrelációk száma jelzi. Minél nagyobb a szám, annál 
tartósabban állnak fenn az egy adott csoportba tartozó tünetek. Mivel a vizsgálati 
személyek naponta 3 értékelést adtak, így a 3-nál nagyobb értékek azt fejezik ki, hogy a 
tünetcsoportot alkotó problémák 24 óránál hosszabb ideig álltak fenn. A szomatizáló 
csoport mind a négy tünetcsoportban nagyobb id beli stabilitást mutatott, vagyis a 
tünetek esetükben hosszabb ideig álltak fenn. Szignifikáns eltérést a kontrollvesztés
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tehetetlenség tünetcsoport estében kaptunk. Ezen eredmény interpretálásánál figyelembe 
kell vennünk, hogy a tünetek száma valamennyi tünetcsoportban magasabb volt a 
szomatizálóknál, mint a nem szomatizálóknál. A legrövidebb ideig 

 
mindkét csoport 

esetében  az agitált feszültségre utaló tünetek álltak fenn. A szomatizáló csoport esetében 
a kontrollvesztés tehetetlenségre utaló tünetek, míg a nem szomatizálóknál a fels légúti 
panaszok mutatkoztak tartósnak. A szomatizálók esetében valamennyi tünetnél 1 napnál 
hosszabb fennállást láthatunk, míg a nem szomatizálóknál csak a fels légúti panaszok 
bizonyultak 24 óránál hosszabb id szakra kiterjed nek. Míg a nem szomatizáló 
személyeknél a feszültségre, a szorongásra és a fáradtságra utaló I. és II. tünetcsoport 
megjelenése nem éri el az egymást követ két alkalmat (pl. reggel-délben), addig a 
szomatizálóknál ez meghaladja a 24 órát, vagyis kihat a következ napra is. 

   

Szomatizálók Nem szomatizálók

  

Átlag Szórás Átlag Szórás 

A d-próba vagy a 
t-próba 

szignifikancia-
szintje 

 I. Kontrollvesztés-tehetetlenség 5,70 7,31 1,68 3,48 0,03 

 II. Agitált feszültség 3,65 6,19 1,11 3,78 0,13 

 

III. Fels légúti panaszok

 

5,30 7,12 4,11 6,51 0,58 

 IV. Gasztrointesztinális tünetek  4,35 5,95 2,05 4,62 0,18 

 

6. táblázat  A tünetcsoportok id beli stabilitását kifejez autokorrelációs 

 

értékek összehasonlító elemzése    

A tünetcsoportok tartama és megjelenési gyakorisága közötti összefüggések  

A tünetcsoportok közötti együttjárás mindkét csoportnál (szomatizálók és nem 
szomatizálók) a kontrollvesztés tehetetlenség és a fels légúti panaszok között volt a 
legszorosabb. Érdemes megjegyezni, hogy a szomatizálók körében valamennyi 
tünetcsoport pozitív együttjárását találtuk, míg a nem szomatizálók esetében több helyen 
negatív, vagy alacsony korrelációk mutatkoztak (7. táblázat).  

A tünetcsoportok tartama közül a tartam tekintetében a nem szomatizálóknál a 
kontrollvesztés tehetetlenség és a fels légúti panaszok között találtunk tendenciaszint 
pozitív összefüggést. A szomatizálóknál a különböz típusú panaszok tartamai között 
nem volt szignifikáns korreláció.          
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MEGJELENÉS I. II. III. IV. 

  I. Kontrollvesztés tehetetlenség  -0,29 0,55*

 
0,11 

  II. Agitált feszültség 0,36  -0,14 -0,34 

  
III. Fels légúti panaszok

 
0,43+ 0,22  0,00 

  IV. Gasztrointesztinális tünetek  0,24 0,51* 0,21  

TARTAM I. II. III. IV. 

  I. Kontrollvesztés tehetetlenség  -0,18 0,43+ 0,26 

  II. Agitált feszültség -0,05  -0,04 -0,14 

  

III. Fels légúti panaszok

 

-0,17 -0,38  0,31 

  IV. Gasztrointesztinális tünetek  0,14 0,15 0,23  

                 +p<0,10; *p<0,05. 

7. táblázat  A tünetcsoportok gyakorisága és a megjelenések tartama közötti kapcsolatok. A jobb 
fels részben a nem szomatizálók, a bal alsóban pedig a szomatizálók adatai láthatóak 

 

(p*< 0,05; p+ < 0,1).    

A következ kben a tünetcsoportok megjelenése 

 

gyakorisága 

 

és tartama közötti 
kapcsolatot vizsgáltuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy aki gyakrabban jelez tüneteket, 
vajon hosszabb ideig szenved-e. A teljes adatbázison (szomatizálók és nem szomatizálók 
együttesen) végzett elemzések alapján a legszorosabb összefüggést a fels légúti panaszok 
megjelenése és tartama között találtuk (r=0,60, p<0,01). Mivel a tünetcsoportok közül a 
fels légúti fert zéseket tekinthetjük a leghosszabb lefutásúnak, így

 

nem meglep az 
eredmény, hogy azoknál a személyeknél, akiknél ez megjelenik, a tünetek valóban 
tartósabban fennállnak. Az agitált feszültségre utaló tünetek, valamint a 
gasztrointesztinális problémák megjelenése és tartama közötti kapcsolatok együttjárásai 
mérsékelnek mondhatóak, míg a kontrollvesztés tehetetlenség tünetcsoport megjelenése 
és tartama között nem volt jelent s kapcsolat. Mindezek alapján a kontrollvesztés
tehetetlenség tünetcsoportot olyan problémának tekinthetjük, amelyek eltér módon 
kapcsolódnak a személyiséghez.  

A szomatizálók és nem szomatizálók csoportján végzett elemzések eredményeit a 8. 
táblázat szemlélteti. A fels légúti panaszok, az agitált feszültség és a gasztointesztinális 
tünetek tartama és megjelenési gyakoriságai közötti együttjárások a két csoportnál hasonló 
mintázódást mutattak. Ezzel ellentétben a szomatizálók esetében a kontrollvesztés
tehetetlenségre utaló tünetcsoport el fordulási gyakorisága enyhe negatív együttjárást 
mutatott a tünetcsoport tartamával, míg ugyanez a kapcsolat a nem szomatizálóknál 
pozitív volt. Ugyancsak ellentétes irányú összefüggéseket láthatunk a kontrollvesztés
tehetetlenség megjelenési gyakorisága és a gasztointesztinális tünetcsoportok tartama       
(-0,20 vs. 0,30), valamint a fels légúti panaszok el fordulási gyakorisága és a 
kontrollvesztés tehetetlenség (-0,55** vs 0,32), illetve a gasztointesztinális tünetek tartama 
között (-0,12 vs 0,43**).     
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MEGJELENÉS 
TARTAM 

I. II. III. IV. 

  Szomatizálók     

  I. Kontrollvesztés tehetetlenség -0,16 -0,07 -0,55**

 

-0,44*

 

  II. Agitált feszültség -0,16 0,54**

 

-0,18 0,39*

   

III. Fels légúti panaszok

 

0,17 -0,27 0,62**

 

0,03 

  IV. Gasztrointesztinális tünetek  -0,20 -0,12 -0,12 0,18 

  Nem szomatizálók     

  I. Kontrollvesztés tehetetlenség 0,16 -0,18 0,32 -0,07 

  II. Agitált feszültség 0,01 0,56**

 

-0,08 -0,30 

  

III. Fels légúti panaszok

 

0,43* -0,11 0,61**

 

-0,22 

  IV. Gasztrointesztinális tünetek  0,30 -0,16 0,43*

 

0,22 

                 *p<0,05; **p<0,01.  

8. táblázat  A tünetcsoportok és a megjelenések tartama közötti kapcsolat     

A tünetcsoportok el fordulási gyakoriságának és tartamának együttjárásai más mutatókkal

  

A kontrollvesztés tehetetlenség tünetcsoport megjelenési gyakorisága az egész 
populáció adatai alapján a vizsgálatunkban felhasznált mér eszközök skálái közül a NEO-
PI-R Neuroticizmus alskálájával (0,51**), a Beck Depresszió Kérd ív összpontszámával 
(0,46**) és a Spilberger Szorongásleltár vonás változatának összpontszámával (0,58**) 
mutatott szignifikáns pozitív együttjárást. A tünetcsoport tartama szinte valamennyi PIK 
skálával szoros negatív együttjárást mutatott (a 16 skála átlagkorrelációja 0,41).  

Az agitált feszültségre utaló tünetcsoport megjelenési gyakorisága a PIK Kontrollérzés 
skálájával (-0,46**) és a Beck Depresszió Kérd ív Teljesítményzavar alskálájával (0,37**) 
mutatott mérsékelt együttjárást. A tünetcsoport tartama nem mutatott jelent s 
összefüggést egyetlen önjellemz kérd ív skálájával sem.

 

A fels légúti panaszok megjelenési gyakoriságai szoros negatív együttjárást mutattak a 
NEO-PI-R Lelkiismeretesség dimenziójával (-0,41**) és 

 

váratlan módon 

 

a Beck 
Depresszió Kérd ív Teljesítményzavar alskálájával (-0,46**). A tünetcsoport 
megjelenésének tartama a NEO-PI-R Lelkiismeretesség (-0,47**) dimenziójával és a PIK 
Kitartás skálájával (-0,38**) mutatott negatív kapcsolatot.      
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A testi tünetek és a hangulati állapot összefüggései  

A személyek emocionális állapotát úgy jellemeztük, hogy a pozitív és negatív 
emocionalitásra utaló tételek pontértékeit összegeztük, és napi átlagokat számoltunk, így 
személyenként 28 adatot nyertünk. Az így meghatározott negatív emocionalitás átlaga és 
szórása a szomatizáló csoportban 

 
a nem szomatizáló csoporthoz viszonyítva 

 

szignifikánsan magasabbnak bizonyult. Ugyanezen eljárással a pozitív emocionalitás átlaga 
tendenciaszinten (p=0,09) alacsonyabb, szórása pedig nagyobb volt a szomatizáló 
csoportban a nem szomatizálókhoz képest.  

A pozitív és negatív emocionalitás mutatói között mindkét csoport tagjainál negatív 
korrelációkat kaptunk, amelyek átlagai a két csoportban nem tértek el szignifikánsan 
egymástól: a nem szomatizálóknál -0,51**, míg a szomatizálóknál -0,60**.  

A 28 nap pozitívemocionalitás-mutatóit megvizsgálva a hónap második felében a 
szomatizáló csoportnál enyhe csökkenést figyelhetünk meg, míg a nem szomatizálóknál ez 
a tendencia nem érvényesül. A 14. ábrán bemutatott pozitív- és negatívérzelem-mutatók 
ingadozásai a Larsen és Kasimatis szerz páros (1990) által feltételezett hétnapos ciklicitást 
sugallják. A negatív érzelmek péntekre és szombatra es viszonylagos alacsony értékeit a 
vasárnapi emelkedés kíséri.     

14. ábra  A szomatizáló (sz) és a nem szomatizáló (nsz) személyek testi tüneteinek (tünet) és 
hangulati állapotának (dep, öröm) változásai a vizsgálat 28 napja során   

A következ kben azt vizsgáltuk, hogy a negatív emocionalitás milyen kapcsolatba 
hozható egy adott nap testi tüneteinek mértékével. Két nap (15. és 22.) testi tüneteinek 
korrelációit számítottuk ki az adott id pontot megel z és az arra következ teljes hét 
negatívemocionalitás-mutatóinak mértékével. Az adott napok kiválasztása során 
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mérlegeltük azt is, hogy a közérzeti napló kitöltésének els szakaszában (1 hét) az 
értékelések az újdonság, a testi történésekre irányított figyelem és a megfelelni vágyás 
következtében torzulhatnak.  

A 15. nap testi tüneteinek mértéke a nem szomatizálóknál nem hozható összefüggésbe 
sem az id szakot megel z hét negatív emocionalitásával, sem az azt követ ével (9. 
táblázat). A szomatizálók testi tünetei ezzel szemben a legtöbb esetben szoros pozitív 
együttjárást mutattak a negatív emocionalitással. Az adott nap testi tünetei és a negatív 
emocionalitás együttjárása a szomatizálók esetében 0,48**, míg a nem szomatizálóknál -
0,09. A korrelációs vizsgálat korlátaiból fakadóan a kapott eredmények nem alkalmasak 
kauzális kapcsolatok feltérképezésére, de az együttjárási mintázatok feltételezhet en a 
negatív emóciók és a testi tünetek közötti kölcsönviszonyra utalnak. Az adott napot 
megel z en és azt követ en is találunk szoros korrelációkat. A 22. nap testi történései a 
nem szomatizálóknál hasonló képet mutatnak, mint korábban a 15. nap korrelációi, vagyis 
ennél a csoportnál a negatív emocionalitás nem hozható összefüggésbe a testi tünetek 
mértékével. A szomatizálók testi tüneteinél szintén szoros együttjárást láthatunk mind a 
megel z , mind az azt követ n hét napjain el forduló negatív emocionalitással. Ebben az 
esetben is az együttjárások kölcsönhatásaira következtethetünk.           

TESTI TÜNETEK 

15. nap (hétf )

 

22. nap (hétf )

 

N EGATÍV 
EMOCIONALITÁS 

NSz Sz NSz Sz 
8. nap (hétf )

 

-0,23 0,28   
9. nap (kedd) -0,05 0,35   
10. nap (szerda) -0,16 0,46*   
11. nap (csütörtök) -0,19 0,45*   
12. nap (péntek) -0,09 0,34   
13. nap (szombat) -0,14 0,18   
14. nap (vasárnap) -0,19 0,46*   
15. nap (hétf )

 

-0,09 0,48* -0,01 0,59**

 

16. nap (kedd) -0,11 0,41 -0,08 0,77**

 

17. nap (szerda) -0,13 0,32 0,00 0,53* 
18. nap (csütörtök) -0,00 -0,05 -0,03 0,16 
19. nap (péntek) -0,06 0,01 0,02 0,28 
20. nap (szombat) -0,01 0,45* 0,05 0,41 
21. nap (vasárnap) -0,17 0,47* -0,08 0,56**

 

22. nap (hétf )

 

-0,09 0,56** 0,00 0,54* 
23. nap (kedd)   0,03 0,60**

 

24. nap (szerda)   -0,06 0,56**

 

25. nap (csütörtök)   0,04 0,50* 
26. nap (péntek)   0,04 0,45* 
27. nap (szombat)   -0,03 0,45* 
28. nap (vasárnap)   -0,09 0,34 

 

9. táblázat A testi tünetek és a negatív emocionalitás kölcsönhatásai a szomatizáló és nem 
szomatizáló csoportok bontásában  
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Az összevont átlagok alapján láthatjuk, hogy a pozitív emocionalitás a nem 
szomatizálók esetében a szombati, míg a szomatizálók esetében a pénteki napon éri el a 
legmagasabb értékét. A negatív emocionalitás értékei a nem szomatizálóknál monoton 
csökken , majd enyhe emelked tendenciát mutatnak, ugyanakkor a szomatizálóknál a 
szinuszgörbéhez hasonló mintázódás látható. A tünetek alakulása egyik csoportban sem 
mutat a hét napjaihoz köthet felt n mintázatot; a szomatizálók tünetszámai 

 
kisebb 

amplitúdóval  együtt mozognak a depresszió görbéjével és mindvégig magasabbak a nem 
szomatizálók tünetszámainál.   

15. ábra A szomatizáló (sz) és a nem szomatizáló (nsz) személyek testi tüneteinek (tünet) és 
hangulati állapotának (dep, öröm) változásai a hét napjainak bontásában    

Az eredmények összefoglalása  

A szomatizáló csoport nagyobb testitünet-el fordulási aránya valamennyi napon azért 
nem közhely , mert a szomatizációval kapcsolatban felmerül a gondolat, hogy az enyhe 
és múló testi tünetek szomatizálóknál és nem szomatizálóknál egyaránt el fordulnak 

 

a 
nem szomatizálók azonban ezeknek nem tulajdonítanak jelent séget. Ezt a lehet séget 
teszteli a közérzeti napló vezetése, amely 

 

a konkrét tünetlista kitöltésének feladatával 

 

ráirányítja a személy figyelmét a múló tünetekre is. Vizsgálatunk szerint a szomatizálókat a 
múló tünetek is nagyobb mértékben jellemzik, mint a nem szomatizáló személyek 
csoportját.  

Az általunk kontrollvesztés tehetetlenség címkével jelölt 1. faktorban mutatkozó különbség 
jól összhangban van a kérd íves eredményekkel (lásd Kökönyei és mtsai., 2004), amelyek 
szintén az autonómia öndetermináció csökkent mértékét jelzik szomatizálóknál. A 
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gasztrointesztinális panaszok gyakoribb el fordulása 

 
az együttjáró központi 

idegrendszeri tünetekkel 

 
arra a spekulatív értelmezésre csábít, amely szerint az önmagát 

a világában tehetetlennek megél személy egyúttal az egyensúlyvesztés szimbolikus 
tüneteit is mutatja. A gyomor-bélpanaszok gyakoribb el fordulása az alexanderi 
pszichoszomatika-modell alapján (Alexander, 1950) a tehetetlenségérzéssel társuló 
paraszimpatikus túlsúlyra enged következtetni.  

A pszichés tényez kkel összefügg tünetcsoportok (kontrollvesztés tehetetlenség és 
agitált feszültség) érvényességét a NEO-PI-R, a Beck Depresszió Kérd ívvel és a 
Pszichológiai Immunrendszer Kérd ívvel kapott eredményeink támasztják alá.    

A tünetcsoportok tartamának összehasonlító elemzése során azt kaptuk, hogy a nem 
szomatizálóknál csak a fels légúti panaszok fennállása haladja meg a három egymást 
követ értékelést (1 nap), míg a kontrollvesztés tehetetlenség, az agitált feszültség vagy a 
gasztrointesztinális tünetek tartama 24 óránál kevesebbre tehet . A szomatizálók esetében 
a kontrollvesztés tehetetlenség tünetcsoport áll fenn legtartósabban (közel két nap), amit 
a fels légúti panaszok követnek. Ennél a csoportnál valamennyi tünetegyüttes tartama 
meghaladja az 1 napot. A tünetcsoport tartamát tekintve a kontrollvesztés tehetetlenség 
esetében kaptunk szignifikáns eltérést.  

A különböz tünetcsoportok megjelenési gyakorisága a szomatizálók körében szoros 
együttjárását mutatott, ami a tünetcsoportok átjárhatóságát jelenti, ezzel szemben a nem 
szomatizálókra csak a kontrollvesztés tehetetlenség és a fels légúti panaszok szoros 
kapcsolata volt jellemz , más tünetcsoportok nem korreláltak egymással, vagy enyhe 
negatív együttjárást mutattak. A tünetcsoportok tartamai közül csak a nem 
szomatizálóknál a kontrollvesztés tehetetlenség és a fels légúti panaszok között kaptunk 
tendenciaszint pozitív együttjárást.  

 

Eredményeink alapján a 4 hét során megjelen pozitív- és negatívemocionalitás-értékek 
ingadozása a Larsen és Kasimatis (1990) szerz páros által feltételezett hétnapos ciklicitást 
sugallják. A negatív érzelmek péntekre és szombatra es viszonylagos alacsony értékeit a 
vasárnapi emelkedés kíséri.  

A testi tünetek és a negatív hangulat összefüggéseire irányuló elemzéseink szerint a 
nem szomatizálóknál nem találtunk jelent s kapcsolatot, szemben a szomatizálókkal, 
akiknél a testi tünetek mértéke szoros összefüggésbe hozható a tünetek megjelenése idején 
fennálló negatív emocionalitással, továbbá jelent s együttjárást találtunk a tünetek 
megjelenése el tti és utáni id szak negatív emocionalitásával is. A korrelációs eredmények 
a hangulat és a testi történések közötti összefüggések ciklikusságára utalnak.     
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Az empirikus eredmények összefoglalása, konklúzió és kitekintés  

A fokozott testi tünetképzés, és ennek különböz megnyilvánulásai rendkívül nagy 
problémát jelentenek az egészségügyi ellátásban. A járóbeteg szakrendelésen megjelen k 
több mint felénél a megmagyarázhatatlan testi tünetek okozzák az els dleges problémát, 
ami gyakran depresszív és szorongásos zavarokkal társul. A megmagyarázhatatlan testi 
tünetek mintegy negyed részben krónikus vagy visszatér formában jelentkeznek az 
egészségügyi alapellátásban megjelen pácienseknél (Kroenke, 2003; Kulcsár és Rózsa, 
2004). Mindezek mellett a szomatizációs zavarok és a funkcionális stresszbetegségek (pl. 
krónikus fáradtság szindróma, fibromialgia) komoly népegészségügyi problémának is 
tekinthet ek, mivel a társas kapcsolatok alakulását és a munkaképességet alapvet en 
meghatározzák.  

A disszertációban bemutatott elméleti áttekintés és az empirikus munka arra tesz 
kísérletet, hogy a testi tünetképzés mechanizmusát tisztázza, és olyan átfogó 
tünetpercepciós modell érvényességét igazolja, amely a további kutatások alapját képezheti 
és a fokozott tünetképzés gyakorlati szint sz rését (pl. egészségügyi alapellátásban) 
valósíthatja meg.  

A disszertációban szerepl els kutatás egy átfogó tünetpercepciós modell

 

érvényességét igazolta. A modell újszer ségét az átfogó és integratív jellegzetessége adja. 
Gijsbers van Wijk és Kolk szerz páros által felállított modellt sikerült olyan 
személyiségszint közvetít kkel kiegészítenem, és érvényességüket igazolnom, mint 
például a társas támogatottság és a napi életesemények. Az alkalmazott modellelemz 
eljárás (Structural Equation Modeling, SEM) meggy z en alátámasztja a tünetképzés 
többszint elképzelését a férfi és n i vizsgálati mintákon egyaránt. A tünetpercepció nemi 
különbségeinek összehasonlítása nem hozott meglep eredményt; az egyes 
mér eszközökön kirajzolódó különbségek a szakirodalmi adatoknak megfelel en 
alakultak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kauzális kapcsolatokon nyugvó 
tünetpercepciós modell sem jelzett jelent s nemek közötti eltérést, vagyis a tünetképzés 
mechanizmusa minkét nem esetében hasonló. Kivételt képez ez alól a társas támogatottság, 
ami a n knél szignifikáns kapcsolatokat eredményezett a napi életeseményekkel, az 
externális információkkal, a negatív affektivitással és a negatív hangulattal. Láthattuk, hogy 
a társas támogatottság a n knél közvetve, de befolyásolja a testi tünetek alakulását, míg a 
férfiak tünetképzésénél ez a közvetít tényez nem jelenik meg. 

 

A modellbe kiegészítésként beemelt napi életeseményeket feltáró skála szintén hasznos 
kezdeményezésnek bizonyult, hiszen a pszichológiai és testi tüneteket közvetlenül, és az 
attribúciós stílusokon keresztül is befolyásolja. Fontos további kutatások tárgyát képezheti 
a napi életesemények és az externális információk közötti kapcsolat feltárása. 
Emlékeztet ül jegyezném meg, hogy a holland szerz páros a két konstruktumot 
hasonlónak véli, eredményeink alapján viszont nincs közöttük kapcsolat. Ugyancsak az 
externális információk feltárására kidolgozott módszer alapos áttekintését és 
újragondolását szorgalmazza az az eredmény is, hogy 

 

az elvárásokkal ellentétben 

 

a 
változatos környezeti ingerek enyhén növelték a testi tudatosságot. Ez a kapcsolat csak a 
férfiak esetében mutatkozott jelent snek, ugyanakkor a n knél az externális információk 
és a testi tudatosság között nem volt számottev kapcsolat. 

 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kapott eredmények általánosíthatóságát 
jelent sen korlátozza az a tény, hogy kutatásban egészséges egyetemista fiatalok vettek 
részt. Feltehet , hogy a környezeti ingerek változatossága és a testi tudatosság kapcsolata 
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más vizsgálati mintán (pl. egészségügyi alapellátásban megjelen k, pszichés zavarban 
szenved k) eltér en alakulna*.  

A kutatás hasznos gyakorlati eredményének tekinthet az alkalmazott módszerek hazai 
bevezetése és adaptációja. Néhány mér eszköz esetében, a hazai tapasztalatokról már be

  
számoltunk (lásd pl. Rózsa és mtsai., 2008a, Rózsa és mtsai., megjelenés alatt).  

Véleményem szerint, a kutatásban bemutatott egyszer és gyorsan kitölthet 
önjellemz s módszerek hasznos támpontul szolgálhatnának az egészségügyi alapellátásban 
megjelen páciensek testi és pszichológiai tünetképzési mechanizmusának feltárásában, 
illetve az ebb l fakadó problémák kezelésében.   

A disszertáció második vizsgálata az elvárásokkal ellentétben azt támasztotta alá, hogy a 
szomatizáló személyek csoportja összességében jobb eredményt ért el a számítógépes 
figyelmi feladatokban, mint a nem szomatizáló személyek csoportja. A különböz figyelmi 
feladatok hibaszám mutatóin és a reakcióid kön alapuló összehasonlítás szerint az 
eredmények ellentmondanak annak a feltételezésnek, hogy a szomatizáció a figyelmi 
folyamatok viszonylagos deficitjével társul. A kapott eredmények interpretációjánál 
érdemes fontolóra vennünk azt, hogy a vizsgálati mintánk kialakításánál fontos kizáró 
kritériumként kezeltük a pszichiátriai zavart és az organikus betegséget. Elképzelhet , 
hogy a pszichiátriai diagnosztika szomatizációs zavar címkéjével jellemezhet pácienseknél 
sokszor a szomatizáció mellett más pszichiátriai zavar is fellelhet , ami a kognitív 
funkciókat jelent sen befolyásolhatja. 

 

Mindezek mellett azzal a korláttal is számolnunk kell, hogy a vizsgálatunkba bevont 
személyek száma viszonylag alacsonynak tekinthet a több különböz szempont szerinti 
statisztikai elemzésekhez. Sajnos ez az id - és költségigényes vizsgálóeljárásoknál gyakran 
felmerül probléma. Az elemzések során elvégzett számos statisztikai próba az I-fajú hiba 
megnövekedését okozza. Mivel semmilyen korrekciót nem használtunk, ezért a kapott 
eredményeket óvatossággal kell kezelnünk. 

Ugyancsak felvethet , hogy a vizsgálatban alkalmazott számítógépes figyelmi feladatok 
mutatói mennyire alkalmasak a szomatizáló személyek szelektív figyelmi folyamatainak 
feltárására. Számos kutatás ugyanis olyan elemi ingersz rési funkciót vizsgált, mint például 
a kiváltott potenciál.        

A figyelmi teljesítménymutatók és a megküzdési kapacitás közötti együttjárások a 
kapott eredmények olyan értelmezését teszik lehet vé, miszerint a szomatizáló személyek 
jó teljesítményének hátterében olyan fokozott er feszítés áll, amely diszfunkcionális 
pszichológiai és fiziológiai válaszokkal társulhat. Ennek a feltételezésnek az igazolása 
további vizsgálatokat igényel. 

A legtöbb egészségpszichológiai kutatás a személyiség és a különböz tünetek vagy 
tünetcsoportok megjelenési gyakoriságának kapcsolatát elemzi. A disszertáció harmadik 
vizsgálata ezt a hagyományt követve egy olyan eljárást szemléltet, ami a személyiség és az 
egészség kapcsolatának alakulását napi szinten és prospektív módon ragadja meg. Ez az 
újszer közérzeti naplós megközelítés különbözik a leggyakrabban alkalmazott 
keresztmetszeti kutatási elrendezésekt l, vagy a retrospekción alapuló felmérésekt l. 

 

Larsen és Kasimatis (1991) vizsgálatát alapul véve, a napi testi tünetek megjelenési 
gyakorisága, tartama és az érzelmekkel való kapcsolata alkalmas keretnek bizonyult a 
szomatizáló és nem szomatizáló vizsgálati csoportok összehasonlítására.  

                                             

 

* Mint azt már korábban is jeleztem, a modell más mintákra történ kiterjesztése folyamatban van.
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A testi tüneteken végzett faktorelemzés 4 jól értelmezhet dimenziót eredményezett. A 
faktorok érvényességét Larsen és Kasimatis által kapott eredmények is támogatják.  

Fontos eredmény, hogy a testi tünetek és a pszichés jellemz k szoros egybefonódását a 
legnagyobb varianciahányadot magyarázó kontrollvesztés tehetetlenség szubjektív állapotát 
leíró dimenzió egyértelm en tükrözi. Éppen ebben a dimenzióban különültek el leginkább 
a szomatizáló és nem szomatizáló csoportjaink. A faktor érvényességét a NEO-PI-R 
Neuroticizmus skálája, a Beck Depresszió Kérd ív és a Spilberger Szorongás Skála is 
alátámasztja. Ez az eredmény jól összhangban van azokkal a kérd íves eredményeinkkel 
is, amelyek az autonómia-öndetermináció csökkent mértékét jelzik a szomatizálóknál 
(Kökönyei és mtsai., 2004).  

A testi tünetek megjelenési gyakoriságának és tartamának közérzeti naplós vizsgálata 
szintén alkalmas módszernek bizonyult arra, hogy a szomatizáló és nem szomatizáló 
csoport jellegzetességeit megragadjuk. A szomatizálókra gyakran jellemz tünetcsoport-
váltást az eredményeink is egyértelm en meger sítik. 

 

Több kutató is úgy véli, hogy néhány személyiségjellemz a testi tünetek érzelmi 
állapotra gyakorolt hatását feler sítik. Ennek alapján az érzelmeket jelz rendszernek is 
tekinthetjük, amelyek visszatükrözik a szervezet m köd képességét (Larsen és Kasimatis, 
1991). A szomatizáló személyeink negatív érzelmi reakcióinak megemelkedése, a nem 
szomatizálókkal összevetve, jól bizonyítja a fenti állítást.                     

Eredményeink alapján az általános személyiségjellemz k közül a neuroticizmus, a 
lelkiismeretesség, a kontrollérzés és a kitartás voltak azok, amelyek összefüggtek a 
faktorelemzéssel nyert tünetcsoportok valamelyikével.  

A vizsgálat fontos eredménye, hogy a szomatizálóknál a testi tünetek mértéke szoros 
összefüggésbe hozható a tünetek megjelenése idején fennálló negatív emocionalitással, 
továbbá jelent s együttjárást találtunk a tünetek megjelenése el tti és utáni id szak negatív 
emocionalitásával is.  

A kapott eredményeink alapján elmondható, hogy a közérzeti naplós eljárás hasznos 
módszernek bizonyul a személyiség és az egészség/ betegség kapcsolatrendszerének 
feltárásában. A módszer klinikai gyakorlatban történ alkalmazását nem csak a várható 
kutatási eredmények, vagy diagnosztikai támpontok jelentik, hanem megfelel 
támogatással akár terápiás eszköz is lehet, hiszen a testi tünetek és érzelmek egymásra 
hatásának felismerése a hatékony önszabályozás fontos tényez je. A bevonódást 
bizonyítja, hogy a vizsgálatban résztvev k a legtöbb esetben töretlen lelkesedéssel és 
odaadással töltötték hétr l hétre a mindennapos történéseket monitorozó naplót.        
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Pennebaker-féle Testi Tünetlista (PILL)  

A következ kben számos testi érzetet és tünetet sorolunk fel. A legtöbb ember alkalomadtán 
szokott ilyen tüneteket érezni. Minket annak feltárása érdekel, hogy a különböz embereknél 
milyen gyakran fordulnak el az alábbiakban található jellemz k. Kérjük, hogy az alábbiakban 
található testi érzetek és tünetek el fordulásának gyakoriságát a következ módon értékelje:

  

A B C D E 
Soha nem 

tapasztalta, vagy 
csak nagyon 

ritkán 

Évi 3-4 
alkalomnál 

kevesebbszer 
Havonta Hetente Hetente többször

  

___ 1. Könnyezés

 

___ 28. Dagadt ízületek

 

___ 2. Szem vagy b rviszketés

 

___ 29. Izommerevség vagy izomfájdalmak

 

___ 3. Fülcsöngés

 

___ 30. Hátfájdalmak

 

___ 4. Átmeneti hallászavar

 

___ 31. Érzékeny b r

 

___ 5. Gombóc a torokban

 

___ 32. Arcpirulás

 

___ 6. Fulladásérzés

 

___ 33. Mellkasi szorító érzés

 

___ 7. Tüsszentések sorozata

 

___ 34. B rkiütések

 

___ 8. Orrfolyás

 

___ 35. Pattanások az arcon

 

___ 9. Orrdugulás

 

___ 36. Pattanás máshol

 

___ 10. Orrvérzés

 

___ 37. Furunkulosok (sz rtüsz gyulladás)

 

___ 11. Asztma vagy zihálás

 

___ 38. Izzadás még hidegben is

 

___ 12. Köhögés

 

___ 39. Allergia rovarcsípésre

 

___ 13. Légszomj

 

___ 40. Fejfájás

 

___ 14. Dagadt bokák

 

___ 41. Nyomás a fejben

 

___ 15. Mellkasi fájdalmak

 

___ 42. H hullámok

 

___ 16. Szapora szívverés

 

___ 43. Megfázás 

 

___ 17. Hideg kezek és lábak még melegben is

 

___ 44. Szédülés

 

___ 18. Lábgörcs

 

___ 45. Ájulás

 

___ 19. Álmatlanság vagy rossz alvás 

 

___ 46. Zsibbadás vagy bizsergés a test bármely részén

 

___ 20. Fogfájás

 

___ 47. Szemhéj rángás

 

___ 21. Gyomorrontás

 

___ 48. Rángás máshol

 

___ 22. Emésztési zavar

 

___ 49. Kézremegés vagy reszketés

 

___ 23. Gyomorégés vagy puffadás

 

___ 50. Merev, nehezen hajló ízület

 

___ 24. Hasi fájdalom

 

___ 51. Izomfájdalmak

 

___ 25. Hasmenés

 

___ 52. Torokfájás

 

___ 26. Székrekedés

 

___ 53. Leégés (a nap hatására)

 

___ 27. Aranyér

 

___ 54. Hányinger
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Derogatis-féle Tünetlista (SCL-90R)  

Az alábbiakban egy listát közlünk olyan problémákról és panaszokról, amelyek id nként 
mindenkinél el fordulhatnak. Kérjük, gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje be azt a 
válaszlehet séget, amely az elmúlt hét alapján a legjellemz bb volt Önre.

    

Mennyire zavarták Önt az alábbi problémák az elmúlt héten? 

 

E
gy

ál
ta

lá
n 

ne
m

 

K
is

sé
 

M
ér

sé
ke

lte
n 

K
öz

ep
es

en
 

N
ag

yo
n 

1.  Fejfájás 0 1 2 3 4 
2.  Idegesség, bels bizonytalanság érzés

 

0 1 2 3 4 
3.  Akaratlan dolgok, szavak, amelyeket nem tud a gondolataiból 

ki zni 

 

0 1 2 3 4 

4.  Gyengeség vagy szédülés 0 1 2 3 4 
5.  Szexuális érdektelenség, örömtelenség 0 1 2 3 4 
6.  Mások kritikája 0 1 2 3 4 
7.  Olyan érzés, hogy valaki más ellen rzi a gondolatait

 

0 1 2 3 4 
8.  Az az érzés, hogy leginkább mások felel sek az Ön problémáiért

 

0 1 2 3 4 
9.  Probléma visszaemlékezni dolgokra 0 1 2 3 4 
10. Felületesség vagy gondatlanság miatti aggodalom 0 1 2 3 4 
11. Könnyen bosszúsnak vagy felingereltnek érzi magát 0 1 2 3 4 
12. Mellkasi vagy szívtáji fájdalom 0 1 2 3 4 
13. Nyílt téren vagy az utcán érzett félelem 0 1 2 3 4 
14. Csökken energia vagy lelassultság érzése

 

0 1 2 3 4 
15. Az elmúlás vagy a halál gondolata 0 1 2 3 4 
16. Olyan hangok hallása, amelyet mások nem hallanak 0 1 2 3 4 
17. Reszketés, remegés 0 1 2 3 4 
18. A legtöbb emberrel szemben érzett bizalmatlanság 0 1 2 3 4 
19. Étvágytalanság 0 1 2 3 4 
20. Könnyen sírva fakad 0 1 2 3 4 
21. Félénkség, nehéz kapcsolatteremtés a másik nemmel 0 1 2 3 4 
22. Csapdában érzi magát 0 1 2 3 4 
23. Hirtelen ok nélkül pánikba esik 0 1 2 3 4 
24. Olyan hangulatkitörés, amit nem tud kontrollálni. 0 1 2 3 4 
25. Fél egyedül elmenni otthonról (kimenni a saját házából, 

lakásából egyedül) 0 1 2 3 4 

26. Önvádlás különböz dolgok miatt

 

0 1 2 3 4 
27. Derékfájdalom 0 1 2 3 4 
28. Gátolva érzi magát dolgok elvégzésében 0 1 2 3 4 
29. Magányosság érzése 0 1 2 3 4 
30. Szomorúság érzése 0 1 2 3 4 
31. Túlzott aggodalom dolgok miatt 0 1 2 3 4 
32. Érdektelenség a dolgok iránt 0 1 2 3 4 
33. Félénkség 0 1 2 3 4 
34. Sért dékenység

 

0 1 2 3 4 
35. Mások ismerik a gondolatait 0 1 2 3 4 
36. Úgy érzi, hogy mások nem értik meg önt 0 1 2 3 4 
37. Az emberek barátságtalanok, vagy nem szeretik Önt 0 1 2 3 4 
38. Mindent nagyon lassan kell csinálnia, hogy kifogástalan legyen 0 1 2 3 4 
39. Szívdobogás érzése, szapora szívm ködés

 

0 1 2 3 4 
40. Hányinger, könnyen felfordul a gyomra 0 1 2 3 4 
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41. Alárendeltnek érzi magát másokkal szemben 0 1 2 3 4 
42. Izomfájdalom, érzékenység 0 1 2 3 4 
43. Úgy érzi, figyelik, beszélnek Önr l

 
0 1 2 3 4 

44. Elalvása nehéz 0 1 2 3 4 
45. Kényszer, hogy újra és újra ellen rizze, amit csinál

 
0 1 2 3 4 

46. Nehezen határoz (dönt) 0 1 2 3 4 
47. Buszon, metrón vagy vonaton utazástól való félelem 0 1 2 3 4 
48. Nehezen vesz leveg t

 
0 1 2 3 4 

49. Hideg, vagy meleg hullámok 0 1 2 3 4 
50. El kell kerülnie bizonyos dolgokat, helyeket vagy 

tevékenységeket, mert azok zavaróak Önnek 0 1 2 3 4 

51. Gondolatai üressé válnak 0 1 2 3 4 
52. Érzéketlenség vagy bizsergés különböz testrészeken

 

0 1 2 3 4 
53. Gombócérzés a torokban 0 1 2 3 4 
54. Reménytelenség a jöv re nézve

 

0 1 2 3 4 
55. Nehezen koncentrál 0 1 2 3 4 
56. Gyengeségérzés testének különböz részeiben

 

0 1 2 3 4 
57. Feszültség, felhangoltság érzése 0 1 2 3 4 
58. Nehéznek érzi a kezét vagy a lábát 0 1 2 3 4 
59. Halálra gondol vagy meghalásra 0 1 2 3 4 
60. Túl sokat eszik 0 1 2 3 4 
61. Bántja, ha az emberek nézik, vagy beszélnek Önr l

 

0 1 2 3 4 
62. Olyan gondolatok, amelyeket nem érez sajátjának 0 1 2 3 4 
63. Leküzdhetetlen vágy, hogy megüssön, bántson valakit 0 1 2 3 4 
64. Hajnali ébredés 0 1 2 3 4 
65. Kényszer arra, hogy ismételje az azonos cselekvéseket, mint az 

érintés, a számolás, a mosás 
0 1 2 3 4 

66. Az alvás nem pihentet , vagy zavart 0 1 2 3 4 
67. Leküzdhetetlen vágy, hogy szétzúzzon és összetörjön dolgokat 0 1 2 3 4 
68. Olyan elképzelései vannak, amelyekkel mások nem értenek egyet 0 1 2 3 4 
69. Zavarban érzi magát mások társaságában 0 1 2 3 4 
70. Nehezen viseli el a tömeget, ha pl. vásárol vagy moziban van 0 1 2 3 4 
71. Úgy érzi, külön er feszítésbe kerül csinálni bármit

 

0 1 2 3 4 
72. Rettegéssel, pánikkal járó id szak

 

0 1 2 3 4 
73. Kényelmetlenül érzi magát, ha társaságban eszik, vagy iszik 0 1 2 3 4 
74. Gyakran vitába keveredik 0 1 2 3 4 
75. Idegessé válik, ha egyedül hagyják 0 1 2 3 4 
76. Mások nem ismerik el eredményességét 0 1 2 3 4 
77. Társaságban is magányosnak érzi magát 0 1 2 3 4 
78. Állandóan nyugtalan, képtelen ülve maradni 0 1 2 3 4 
79. Értéktelennek érzi magát 0 1 2 3 4 
80. A mindennapi dolgokat idegennek, irreálisnak érzi 0 1 2 3 4 
81. Kiabálás, a tárgyak földhöz vágása 0 1 2 3 4 
82. Félelem attól, hogy nyilvánosság el tt elájul

 

0 1 2 3 4 
83. Az az érzés, hogy ha hagyja, az emberek kihasználják 0 1 2 3 4 
84. Zavaró szexuális gondolatok 0 1 2 3 4 
85. Az a gondolat, hogy Önt meg kellene büntetni a b neiért

 

0 1 2 3 4 
86. Úgy érzi, belekényszerítik dolgok elvégzésébe 0 1 2 3 4 
87. A gondolat, hogy valami komoly testi baja van 0 1 2 3 4 
88. Sohasem tud közel kerülni más személyhez 0 1 2 3 4 
89. B nösnek érzi magát

 

0 1 2 3 4 
90. A gondolat, hogy valami baj van az elmem ködésével

 

0 1 2 3 4 
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Szubjektív Egészségi Panaszok (SHC)  

A következ kben néhány egészségi probléma és panasz felsorolását találja. Kérjük, tekintse át a 
problémákat és értékelje, hogy az adott probléma mennyire okozott Önnek gondot az elmúlt hónap 
során. Ezt követ en azt is értékelje az utolsó oszlopban, hogy az elmúlt hónap során hány napon 
keresztül zavarták Önt az egyes problémák.    

Általános egészségi problémák 
Egyáltalán 

nem 
Kicsit 

Meglehet -
sen 

Jelent sen

 

Napok száma 

1. Megfázás, influenza 0 1 2 3 ________ 

2. Köhögés, hörghurut 0 1 2 3 ________ 

3. Asztma 0 1 2 3 ________ 

4. Fejfájás 0 1 2 3 ________ 

5. Nyaki-fájdalom 0 1 2 3 ________ 

6. A fels háti rész fájdalma

 

0 1 2 3 ________ 

7. Az alsó háti rész fájdalma 0 1 2 3 ________ 

8. Fájdalmak a karokban 0 1 2 3 ________ 

9. Fájdalmak a vállban 0 1 2 3 ________ 

10. Migrén 0 1 2 3 ________ 

11. Heves szívdobogás 0 1 2 3 ________ 

12. Mellkasi fájdalom 0 1 2 3 ________ 

13. Nehéz leveg vétel

 

0 1 2 3 ________ 

14. Lábfájdalmak az igénybevétel során 0 1 2 3 ________ 

15. Gyomorégés 0 1 2 3 ________ 

16. Gyomorrontás 0 1 2 3 ________ 

17. Gyomorhurut, gyomorfekély 0 1 2 3 ________ 

18. Gyomor-fájdalmak 0 1 2 3 ________ 

19. Puffadás, bélgázok 0 1 2 3 ________ 

20. Hasmenés 0 1 2 3 ________ 

21. Szorulás 0 1 2 3 ________ 

22. Ekcéma 0 1 2 3 ________ 

23. Allergiás b rreakciók

 

0 1 2 3 ________ 

24. H hullámok

 

0 1 2 3 ________ 

25. Alvási problémák 0 1 2 3 ________ 

26. Fáradtság 0 1 2 3 ________ 

27. Szédülés 0 1 2 3 ________ 

28. Szorongás 0 1 2 3 ________ 

29. Szomorúság, lehangoltság 0 1 2 3 ________ 
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Testi Tudatosság Kérd ív (BAQ)

  
Az alábbiakban a testével kapcsolatos mindennapos tapasztalatokat és élményeket leíró állításokat 
olvashat. Kérjük, gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje be azt a válaszlehet séget, 
amely leginkább jellemzi Önt.  

1: egyáltalán nem igaz;      2: nem igaz;      3: igaz is, nem is;     4: igaz;      5: teljesen igaz    

eg
yá
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lá

n 
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m
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az
 

ne
m

 ig
az

 

ig
az

 is
, 

ne
m

 is
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az

 

te
lje
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n 

ig
az

 

1. Észre szoktam venni azt, ahogy a testem a különböz 
ételekre reagál.   

1 2 3 4 5 

2. Mindig meg tudom állapítani, hogy megütöttem magam, 
akár van horzsolás, akár nincs. 

1 2 3 4 5 

3. Mindig tisztában vagyok azzal, hogy mikor er ltetem meg 
magam annyira, hogy az már a következ napon is fáj.

 

1 2 3 4 5 

4. Ha eszem valamit, szinte érzem, ahogy az energiaszintem 
változik.  

1 2 3 4 5 

5. Már el re tudom azt, hogy mikor leszek influenzás.

 

1 2 3 4 5 
6. Azonnal meg tudom állapítani, ha h emelkedésem van, 

anélkül is, hogy megmérném a lázam. 
1 2 3 4 5 

7. Különbséget tudok tenni aközött, hogy az éhségt l vagy az 
alvás hiányától vagyok-e kimerült.  

1 2 3 4 5 

8. Pontosan be tudom jósolni, hogy az alváshiány miatti 
fáradtság a nap melyik részében fog el jönni.

 

1 2 3 4 5 

9. Ha a szervezetem aktivitásának szintjében változás áll be, azt 
bármikor megérzem.  

1 2 3 4 5 

10. Nem szoktam felfigyelni az évszakok ritmusát és ciklusait 
követ testi m ködéseimre.

 

1 2 3 4 5 

11. Már a reggeli ébredésnél tudom, hogy mennyi energiám lesz 
az egész nap folyamán.  

1 2 3 4 5 

12. Általában meg tudom mondani azt, hogy mikor fogok 
lefeküdni, és hogyan fogok aludni. 

1 2 3 4 5 

13. A megváltozott testi reakcióimból észreveszem, ha 
kimerültem.  

1 2 3 4 5 

14. Néhány jellegzetes testi tünetemb l általában el re 
megérzem az id járás-változást.  

1 2 3 4 5 

15. Be tudom jósolni, mennyi alvásra van szükségem ahhoz, 
hogy frissen ébredjek.  

1 2 3 4 5 

16. Nagyon pontosan be tudom jósolni, hogy az 
energiaszintemet milyen mértékben befolyásolja az, ha a 
szokásos feladataim megváltoznak.    

1 2 3 4 5 

17. Kialakítottam egy megszokott és rendszeres elalvási 
id pontot.

 

1 2 3 4 5 

18. Néhány jellegzetes testi reakciómból felismerem, hogyha 
túlságosan éhes vagyok.    

1 2 3 4 5 
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Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (SSAS)  

Az alábbiakban a testével kapcsolatos mindennapos tapasztalatokat és élményeket leíró állításokat 
olvashat. Kérjük, gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje be azt a válaszlehet séget, 
amely leginkább jellemzi Önt   
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1. Ha valaki köhög, akkor nekem is köhögnöm kell 1 2 3 4 5 

2. Ki nem állhatom a füstöt, a smogot, vagy más légszennyezést 1 2 3 4 5 

3. Gyakran érzékelem, hogy mi történik a testemben 1 2 3 4 5 

4. Ha valami horzsolás ér, akkor az nagyon sokáig megmarad 1 2 3 4 5 

5. A hirtelen, hangos zajok nagyon zavarnak 1 2 3 4 5 

6. Néha hallom a pulzusomat, vagy a szívem lüktetését a 
fülemben érzem 

1 2 3 4 5 

7. Nagyon kényelmetlenül érzem magam, ha túlságosan meleg 
vagy hideg helyen vagyok 

1 2 3 4 5 

8. Gyorsan felfigyelek arra, ha a gyomrom összehúzódik, amikor 
éhes vagyok 

1 2 3 4 5 

9. Még egy apróság is nagyon tud nyugtalanítani, legyen az akár 
egy rovarcsípés vagy egy szálka 

1 2 3 4 5 

10. A fájdalmat nem tudom úgy elviselni, mint a legtöbb ember 1 2 3 4 5 
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Tünetinterpretáció Kérd ív (SIQ) 

Az alábbiakban olyan fizikai állapotokat sorolunk fel, amit már Ön érezhetett, de az is 
el fordulhat, hogy még soha nem érzett ilyet. Kérjük, hogy minden egyes fizikai állapothoz 
tartozó oki tényez k közül jelölje be a megfelel bet bekarikázásával azt, hogy az adott 
magyarázatot mennyire tartja elfogadhatónak. Az egyes fizikai állapotokhoz tartozó valamennyi 
állítást értékelje! Kérjük, ítélje meg azt is, hogy az elmúlt 3 hónap során érezte-e magát hasonló 
fizikai állapotban, mint amire a kérdés vonatkozik.  

            A            B            C              D 
    Egyáltalán nem  Valamennyire  Meglehet sen

 

               Teljesen igaz  

1. Ha elhúzódó fejfájásom van, akkor azt gondolom, hogy ez valószín leg azért van, mert  

 

- érzelmileg kiborultam A B C D 
- valami nincs rendjén az izmaimmal, az idegpályáimmal vagy az agyammal A B C D 
- a hangos zaj, az er s fény vagy valami más fizikai inger megzavart vagy túlingerelt

 

A B C D 
Az elmúlt 3 hónapban el fordult Önnel, hogy hosszantartó fejfájása volt?

 

Igen Nem 

2. Ha er sen megizzadok, akkor azt gondolom, hogy ez valószín leg azért van, mert 

 

- belázasodtam, vagy valamilyen vírus megtámadott A B C D 
- szorongó és ideges vagyok A B C D 
- A szoba túlságosan meleg. Túlságosan felöltöztem vagy túlságosan keményen 

dolgoztam. A B C D 

Az elmúlt 3 hónapban el fordult Önnel, hogy nagyon megizzadt? Igen Nem 

3. Ha hirtelen megszédülök, akkor az valószín leg azért van, mert    

     

- valami probléma van a szívemmel vagy a vérnyomásommal A B C D 
- nem ettem eleget vagy túlságosan hirtelen álltam fel A B C D 
- nagyon sok stresszes eseményen estem át A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy hirtelen megszédült?

 

Igen Nem 

4. Ha észreveszem, hogy a szám kiszáradt, akkor azt gondolom, ez valószín leg azért van, mert 

 

- megijedtem vagy szorongok valamit l

 

A B C D 
- kevés folyadékot ittam A B C D 
- valami probléma lehet a nyálmirigyeimmel A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy a szája kiszáradt?

 

Igen Nem 

5. Ha úgy érzem, hogy a szívem er sen kalapál, akkor arra gondolok, ez valószín leg azért van, mert ...

 

- meger ltettem magam vagy túl sok kávét ittam

 

A B C D 
- felidegesítettem magam vagy félek valamit l 

 

A B C D 
- valami probléma lehet a szívemmel A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy úgy érezte, a szíve nagyon kalapál? Igen Nem 

6. Ha kimerültnek érzem magam, az valószín leg azért van, mert 

     

- érzelmileg nagyon magam alatt vagyok, vagy elkedvetlenedtem A B C D 
- túlságosan meger ltettem magam, vagy nem vagyok elég edzett

 

A B C D 
- vérszegény vagyok A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során érezte magát kimerültnek? Igen Nem 
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7. Ha észreveszem, hogy a kezem remeg, akkor azt gondolom, ez valószín leg azért van, mert 

 
- valami neurológiai problémám van A B C D 
- nagyon ideges vagyok A B C D 
- a kezem izomzata elfáradt A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során érezte Ön azt, hogy a keze remeg? Igen Nem 

8. Ha rosszul alszom, akkor azt gondolom, hogy az azért van, mert 

     

- valamilyen fájdalom vagy fizikai kellemetlenség nem hagyott elaludni A B C D 
- nem vagyok fáradt, vagy túl sok kávét ittam A B C D 
- túl sokat aggódom vagy idegeskedem valami miatt A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy rosszul aludt?

 

Igen Nem 

9. Ha a gyomrom felfordult, akkor azt gondolom, hogy ez azért van, mert 

     

- betegesen aggódom  A B C D 
- influenzás vagyok vagy valamilyen gyomorproblémám van A B C D 
- valami rosszat ettem, amit nem bírt a gyomrom A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során volt Önnek gyomorrontása? Igen Nem 

10. Ha elvesztem az étvágyamat, akkor azt gondolom, hogy ez azért van, mert 

 

- sokat ettem, vagy a gyomrom nem kíván olyan sok ételt, mint azel tt 

 

A B C D 
- nagyon aggódom amiatt, hogy az étel nem fog ízleni többé A B C D 
- valami gyomor- vagy bélproblémám van A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy nem volt étvágya?

 

Igen Nem 

11. Ha nehezen kapok leveg t, akkor azt gondolom, hogy ez azért van, mert 

 

- a tüd m megfert z dött valamilyen vírussal, vagy a szívemmel van valami gond

 

 A

 

B C D 
- fülledt vagy túlságosan szennyez dött a leveg a szobában

 

A B C D 
- túlságosan izgatott vagy szorongó vagyok A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy nehezen kapott leveg t?

 

Igen Nem 

12. Ha észreveszem, hogy a kezeim vagy a lábaim bizseregnek vagy elzsibbadnak, akkor azt 
gondolom, hogy ez azért van, mert 

 

- érzelmileg sok stressz ér A B C D 
- valami probléma lehet az idegpályáimmal, vagy a vérkeringésemmel  A B C D 
- fázom vagy végtagjaim a mozgás hiányában elzsibbadtak A B C D 

Az elmúlt 3 hónap során el fordult Önnel, hogy kezei vagy a lábai 
elzsibbadtak, vagy bizsergést érzett bennük? Igen Nem 

13. Ha székrekedésem van, akkor azt gondolom, hogy ez azért van, mert 

     

- az étrendemben nincs elég gyümölcs vagy növényi rost A B C D 
- az idegfeszültség károsan hat a szervezetemre A B C D 
- valami probléma van a gyomrommal vagy a beleimmel A B C D 

Az elmúlt 3 hónapban el fordult Önnel, hogy székrekedése volt? Igen Nem 
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Betegségpercepció Kérd ív (IPQ-R)  

1. Az Ön véleménye BETEGSÉGÉR L

 
Alább felsoroltunk néhány tünetet, amiket esetleg tapasztalhatott betegsége óta. Kérjük, karikázza be az 
igent vagy a nemet, aszerint, hogy tapasztalta-e az adott tünetet, illetve úgy gondolja-e, hogy a tünet 
kapcsolatban áll a betegségével. 

  
Tapasztaltam ezt a tünetet a 

betegségem óta 
Ez a tünet kapcsolatos a 

betegségemmel 

  

Igen Nem Igen Nem 

 

Fájdalom     

 

Torokfájás     

 

Hányinger     

 

Légszomj     

 

Súlyvesztés     

 

Fáradtság     

 

Merev izületek     

 

Szemszárazság     

 

Zihálás     

 

Fejfájás     

 

Gyomorrontás     

 

Alvászavar     

 

Szédülés     

 

Er tlenség

     

2. Az Ön személyes véleménye érdekel minket arról, hogyan látja jelenlegi betegségét. 
Jelölje meg a megfelel négyzetben, mennyire ért egyet az alábbi, betegségér l szóló állításokkal.

  

Soronként egy választ adjon! 
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Betegségem rövid ideig fog tartani      

A betegségem inkább tartós, mint id szakos

      

Betegségem hosszú ideig fog tartani      

Ez a betegség hamar elmúlik      

Úgy gondolom, ez a betegség életem végéig megmarad      

Betegségem súlyos állapot      

Betegségemnek jelent s következményei vannak az életemre nézve

      

Betegségem nincs nagy hatással az életemre      

Betegségem jelent sen befolyásolja azt, ahogy mások látnak engem      

Betegségemnek komoly anyagi következményei vannak      

Betegségem nehézségeket okoz a hozzám közelállóknak      

Sok mindent tehetek a tüneteim megfékezése érdekében      

Amit teszek, hatással van a betegségem rosszabbodására vagy javulására      

A betegségem lefolyása rajtam múlik      

Bármit teszek, nem befolyásolja a betegségemet      

Módomban áll befolyásolni a betegségemet      

Amit teszek, nem lesz hatással a betegségem kimenetelére      

Betegségem id vel javulni fog
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Nagyon keveset lehet tenni a betegségem javítása érdekében      

A kezelés hatásos lesz a betegségem gyógyításában      

Kezelésemmel megel zhet ek a betegség negatív hatásai

      
Kezelésem megfékezheti a betegségemet      

Semmi sem javíthat az állapotomon      

Állapotom tünetei elgondolkodtatnak      

Betegségem rejtély számomra      

Nem értem a betegségemet      

Betegségemnek számomra nincsen értelme      

Teljesen tisztában vagyok az állapotommal      

Betegségem tünetei nagyban változnak napról napra      

Tüneteim szakaszokban jelentkeznek      

Betegségem nagyon kiszámíthatatlan      

Olyan szakaszokon megyek át, amelyekben betegségem javul és rosszabbodik      

Lehangol, ha a betegségemre gondolok      

Ideges leszek, ha a betegségemre gondolok      

A betegségem dühössé tesz      

Betegségem nem aggaszt      

Betegségem nyugtalanná tesz      

Betegségem félelemmel tölt el      
3. Arra vagyunk kíváncsiak, Ön mit tart a betegsége lehetséges okainak. Minket inkább az érdekel, hogy Ön 

miket tart betegségét okozó tényez knek, és nem az, hogy mások, pl. orvos vagy a család miket javasoltak. 
Kérjük, a megfelel négyzet beikszelésével jelölje, menyire ért egyet az alábbi lehetséges okokkal!
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Stressz vagy aggódás      

 

Örökség- családban jellemz

       

Baktérium vagy vírus      

 

Étrend vagy étkezési szokások      

 

Véletlen vagy balszerencse      

 

Korábbi rossz orvosi kezelés      

 

Környezeti szennyezés      

 

Saját viselkedésem      

 

Gondolkodásmódom, pl. negatív gondolatok az életr l

       

Családi problémák vagy gondok okozták a betegségemet      

 

Túl sok munka      

 

Érzelmi állapotom, pl. lehangoltság, magányosság, nyugtalanság, 
üresség

       

Öregedés      

 

Alkohol      

 

Dohányzás      

 

Baleset vagy sérülés      

 

A személyiségem      

 

Megváltozott immunitás      
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Pozitív és Negatív Affektivitás Skála (PANAS)   

Az alábbiakban felsorolt szavak különböz érzéseket és

 
érzelmeket írnak le. Kérjük, gondosan 

olvasson el minden jellemz t, majd írja be azt a számot amely leginkább kifejezi azt, hogy a 
JELEN PILLANATBAN hogyan érzi magát. Kérjük, ne gondolkozzon sokat a válaszon!   

1 2 3 4 5 

egyáltalán nem, 
vagy csak alig 

kicsit mérsékelten eléggé nagyon   

___ érdekl d

 

___ ellenséges ___ ideges 

___ kiborult, magamon kívül vagyok  ___ lelkes ___ elszánt, határozott 

___ izgatott, feldobott ___ büszke ___ figyelmes 

___ zaklatott, feldúlt ___ ingerlékeny ___ feszült 

___ er s

 

___ éber ___ aktív, élénk 

___ b ntudatom van

 

___ megszégyenült ___ félek 

___ rémült ___ elhivatott      

Az alábbiakban felsorolt szavak különböz érzéseket és érzelmeket írnak le. Kérjük, gondosan 
olvasson el minden jellemz t, majd írja be azt a számot, amely leginkább kifejezi azt, hogy 
ÁLTALÁBAN hogyan érzi magát. Kérjük, ne gondolkozzon sokat a válaszon!   

1 2 3 4 5 

egyáltalán nem, 
vagy csak alig 

kicsit mérsékelten eléggé nagyon   

___ érdekl d

 

___ ellenséges ___ ideges 

___ kiborult, magán kívül van  ___ lelkes ___ elszánt, határozott 

___ izgatott, feldobott ___ büszke ___ figyelmes 

___ zaklatott, feldúlt ___ ingerlékeny ___ feszült 

___ er s

 

___ éber ___ aktív, élénk 

___ b ntudatom van

 

___ megszégyenült ___ félek 

___ rémült ___ elhivatott     
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Torontó Alexitímia Skála (TAS-20)  

Kérjük, jelölje meg az ötfokú skálán, milyen mértékben ért egyet vagy nem ért egyet a következ 
mondatok tartalmával Önre vonatkoztatva: 

1. határozottan nem értek egyet 
2. nem értek egyet 
3. egyet is értek, meg nem is 
4. egyetértek 
5. határozottan egyetértek   
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1. Gyakran összezavarodom, milyen érzelmet is érzek 1 2 3 4 5 
2. Nehezen találok megfelel szót az érzéseimre

 

1 2 3 4 5 
3. Vannak olyan testi érzeteim, amit még az orvosok sem értenek 1 2 3 4 5 
4. Könnyen le tudom írni az érzéseimet 1 2 3 4 5 
5. Jobban szeretem elemezni a problémákat, mint csak leírni ket

 

1 2 3 4 5 
6. Mikor nyugtalan vagyok, nem tudom, hogy szomorú, ideges 

vagy mérges vagyok igazán 1 2 3 4 5 

7. A testemben lév érzések gyakran nyugtalanítanak

 

1 2 3 4 5 
8. Jobban szeretem hagyni, hogy a dolgok csak úgy történjenek 

velem, mintsem igyekezzek megérteni, miért is változtak ilyen 
módon 

1 2 3 4 5 

9. Vannak olyan érzéseim, amiket nem tudok teljes mértékben 
azonosítani 1 2 3 4 5 

10. Az érzelmek tudatosítása alapvet dolog

 

1 2 3 4 5 
11. Számomra nehéz leírni, hogy érzek más emberekkel kapcsolatban

 

1 2 3 4 5 
12. Gyakran mondják nekem, hogy fejezzem ki még jobban az 

érzéseimet 1 2 3 4 5 

13. Nem tudom, mi megy végbe bennem 1 2 3 4 5 
14. Gyakran nem tudom, hogy miért vagyok mérges 1 2 3 4 5 
15. Jobban szeretek másokkal a napi tevékenységükr l beszélgetni, 

mint az érzelmeikr l

 

1 2 3 4 5 

16. Szívesebben nézek könny szórakoztató m sorokat, mint 
pszichológiai drámákat 1 2 3 4 5 

17. Nehezen tárom fel a legbels bb érzelmeimet, még a közeli 
barátoknak is 1 2 3 4 5 

18. Közel tudom magam érezni valakihez még a néma 
pillanatokban is 1 2 3 4 5 

19. Hasznosnak tartom az érzéseim vizsgálatát a személyes 
problémák megoldásában 1 2 3 4 5 

20. Rejtett jelentések keresése elvonja a figyelmemet a filmek és a 
színházi darabok élvezetét l

 

1 2 3 4 5 
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Hétköznapi Életesemények Kérd ív (SRLE)

 
Az alábbi listán mindennapos tapasztalatok, élmények szerepelnek. Kérjük, hogy minden egyes, 
hétköznapi életeseményt leíró mondat mellett jelölje meg, hogy az adott élményt milyen 
mértékben tapasztalta az elmúlt hónap során.  

Az élmények, tapasztalatok intenzitása az elmúlt hónapban 

1 = egyáltalán nem volt részem ilyesmiben 
2 = kis mértékben részem volt ilyesmiben 
3 = határozottan részem volt ilyesmiben 
4 = nagyon nagy mértékben részem volt ilyesmiben  

___ 1. Utálta a mindennapos dolgai intézését. 
___ 2. Nem szerette a munkáját, vagy idegenkedett t le.

 

___ 3. Részese volt bármilyen etnikai vagy rasszista konfliktusnak, ilyen jelleg atrocitás érte.

 

___ 4. Nézeteltérései voltak az anyósával, apósával, sógorával, sógorn jével, vagy a barátja/ 
barátn je (partnere) családjával. 

___ 5. Cserbenhagyták a barátai, vagy csalódnia kellett bennük. 
___ 6. Konfliktusai voltak a felettesével/feletteseivel a munkahelyén. 
___ 7. Elutasították Önt az emberek. 
___ 8. Túl sok dolgot vállalt magára egyszerre: sok mindent kellett egyidej leg csinálnia.

 

___ 9. Mások számítottak Önre valamiben. 
___ 10. Anyagi ügyek miatt konfliktusa volt a családtagjaival. 
___ 11. Egy barátja visszaélt az Ön bizalmával. 
___ 12. Együttm ködését  hozzájárulását, befektetett munkáját  semmibe vették: átnéztek magán. 
___ 13. Meg kellett küzdenie azért, hogy elérje a saját maga számára felállított mércéket a 

teljesítmény és az eredményesség terén. 
___ 14. Becsapták, kihasználták Önt. 
___ 15. Nem maradt elég szabadideje. 
___ 16. Pénzügyi nehézségei támadtak. 
___ 17. Túl sok mindenért vállalt felel sséget.

 

___ 18. Nem talált örömet a munkájában. 
___ 19. A magánéletét, a meghitt kapcsolatait érint döntéseket kellett hoznia.

 

___ 20. Nem maradt elég ideje arra, hogy a kötelességeit teljesítse. 
___ 21. Anyagi terhekkel, nehézségekkel kellett szembenéznie. 
___ 22. Alacsonyabbra értékelték a munkáját, mint ahogy azt Ön szerint megérdemelte volna. 
___ 23. Szörny lármát észlelt maga körül. 

 

___ 24. Alacsonyabbra értékelték a munkáját, mint ahogy azt remélte volna. 
___ 25. Konfliktusai voltak a családtagjaival. 
___ 26. Túl meger ltet nek találta a munkáját.

 

___ 27. Konfliktusai voltak a barátaival. 
___ 28. Megpróbálta visszafizetni a kölcsönét.  
___ 29. Áruvásárláskor megpróbálták átverni, becsapni Önt. 
___ 30. Váratlanul félbeszakították a munkáját, vagy nem kívánatos szünetet kellett beiktatnia.  
___ 31. A társaságtól, az emberekt l elszigeteltnek érezte magát.

 

___ 32. Nem vettek tudomást Önr l az emberek.

 

___ 33. Elégedetlen volt a küls megjelenésével.

 

___ 34. Elégedetlen volt a lakáskörülményeivel. 
___ 35. Érdektelennek találta a munkáját. 
___ 36. Nem kapta meg azt a pénzt, amire számított. 
___ 37. Olyasvalakir l pletykáltak az emberek, akivel Ön tör dik, aki fontos az Ön számára.

 

___ 38. Elégedetlen volt a fizikai er nlétével.

 

___ 39. Pletykáltak Önr l.

 

___ 40. Nehézségei támadtak a modern technikával (pl. a számítógép-használattal). 
___ 41. Keményen dolgozott azért, hogy rendben tartsa a háztartást. 
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Holmes Rahe-féle Életesemény-lista (SRRS)  

Kérjük, jelölje be X-szel azt az eseményt, amely az elmúlt év során megtörtént Önnel!   

Egészség 
Betegség vagy sérülés, amely 
__ Nagyon súlyos volt   (74) 
__ Közepesen súlyos volt  (44) 
__ A fentieknél enyhébb volt  (20)  

Munka 
__ Változás történt munkakörében (51) 
__ Változás történt a munka-

körülményeiben   (35) 
__ Munkaköri felel ssége

   

megváltozott   (41) 
__ Továbbképzésre járt  (18) 
__ Munkahelyi problémái voltak  (32) 
__ Nagyobb átszervezés történt a  

munkahelyén   (60) 
__ Munkanélkülivé vált  (74) 
__ Nyugdíjba vonult   (52)  

Otthon és család 
__ Elköltözött    (40) 
__ Életkörülményeiben jelent s

 

változás történt   (42) 
__ A családi összejövetelek terén 

változás történt   (25) 
__ Családtagjának egészségében vagy 

viselkedésében jelent s változás

 

történt     (55) 
__ Megházasodot   (50) 
__ Teherbe esett   (67) 
__ Spontán vetélése vagy  

abortusza volt   (65) 
__ Gyermeke született, vagy  

örökbefogadott gyermeket (66) 
__ Házas(élet)társa munkába állt 

 vagy abbahagyta a munkát (46) 
__ Változás következett be a házas- 

vagy élettársával való  
kapcsolatában   (50) 

__ Gondjai voltak rokonaival vagy 
házas(élet)társának rokonaival (38) 

__ Szülei elváltak   (59) 
__ Egyik  vagy mindkét szül je 

újraházasodott   (50)     

Otthon és család (folytatás) 
__ Különélt házas- vagy élettársától  

munkája vagy párkapcsolatának  
problémái miatt     (79) 

__ Gyermeke elköltözött otthonról   (42) 
__ Rokona Önhöz költözött    (59) 
__ Elvált      (96) 
__ Unokája született     (43) 
__ Házas- vagy élettársa meghalt (119) 
__ Gyermeke meghalt   (123) 
__ Szül je vagy testvére meghalt

 

(101)  

Személyes és szociális változás 
__ Személyes szokásai megváltoztak   (26) 
__ Befejezte vagy elkezdte iskolai 

tanulmányát     (38) 
__ Iskolát változtatott     (35) 
__ Politikai nézetében változás történt  (24) 
__ Vallási nézeteiben változás történt   (29) 
__ Társas tevékenységeiben  változás 

történt      (27) 
__ Szabadságra ment     (24) 
__ Új, szoros és személyes kapcsolata 
   alakult ki      (37) 
__ Eljegyzést kötött     (45) 
__ Személyes kapcsolataiban  

problémái voltak     (39) 
__ Szexuális problémái voltak    (44) 
__ Balesetet szenvedett    (48) 
__ Kisebb szabálysértést követett el   (20) 
__ Letartóztatták     (75) 
__ Nagyjelent ség döntést hozott 

 

jöv jére vonatkozóan

  

  (51) 
__ Nagy eredményt ért el életében   (36) 
__ Közeli barátja meghalt    (70)  

Gazdasági változások 
__ Bevétele nagymértékben csökkent   (60) 
__ Jövedelme nagymértékben n tt

 

  (38) 
__ Személyes tulajdona elveszett vagy 

károsodott       (43) 
__ Nagyjelent ség dolgot vásárolt

 

  (37) 
__ Kisebb jelent ség dolgot vásárolt

 

  (20) 
__ Hitel (törlesztési) gondjai voltak   (56)   
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I. A mindennapos testi problémák el fordulási gyakorisága és befolyásoló 
tényez i egyetemista fiatalok körében cím vizsgálatban alkalmazott 
tesztbattéria mér eszközei és kérdései. 

  
A korábban már bemutatásra kerül mér eszközök helyét az alábbiakban csak jelöltük!    

ÚTMUTATÓ  

Ebben a tesztfüzetben a különböz személyiségjellemz kre, a közérzetre, a mindennapos 
eseményekre és az általános testi tünetekre vonatkozó kérdéseket talál. Kérjük, próbálja meg 

szintén kitölteni a

 

kérd ívet; jelölje meg azokat az állításokat, amelyek legjobban leírják az Önnel 
történt eseményeket, az Ön egészségi állapotát, érzéseit, vélekedéseit és viselkedését.  

A kérd ív kitöltéséhez nincs id korlát, de legjobb olyan sebességgel dolgozni, ami a 
legkényelmesebb Önnek. Legjobb azt a választ megjelölni, ami legel ször az eszébe jut. Kérjük, 
hogy minden kérdésre válaszoljon.     

Életkor: __ __ év            Nem:   n   férfi

  

Legmagasabb végzettsége: 
1. kevesebb, mint 8 ált.    4. szakközépiskolai érettségi 
2. 8 általános      5. gimnáziumi érettségi 
3. szakmunkásképzo     6. foiskolai v. egyetemi diploma  

Családi állapota: 
1. notlen, hajadon, egyedülálló   4. elvált 
2. házas, házastársával együtt él   5. özvegy 
3. házas, házastársával nem él együtt  6. élettársi kapcsolat  

Jelenlegi aktivitása: 
Ha gazdaságilag aktív: 
1. közalkalmazott,     2. alkalmazott,     3. vállalkozó, 
4. alkalmi munkás,     5. munkanélküli 

Ha gazdaságilag inaktív 
6. nyugdíjas,      7. rokkantnyugdíjas,    8. tanuló, 
9. háztartásbeli,     10. GYES, GYED,    11. eltartott,  
12. egyéb     

Pozitív és Negatív Affektivitás Skála (PANAS) 
Állapot  
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Összességében hogyan min síti saját egészségi állapotát? /karikázza be/  

       1. nagyon rossz;          2. rossz;         3. közepes;         4. jó;          5. kiváló  

Saját kortársaihoz hasonlítva hogyan min síti saját egészségi állapotát?

   
   1. sokkal rosszabb;      2. rosszabb;      3. ugyanolyan;     4. jobb;     5. sokkal jobb  

Életében hányszor került egészségügyi problémák miatt kórházba? __ __  

Kezelte-e Önt orvos egészségi panaszokkal az utóbbi 6 hónapban?  

0. nem;    1. igen, éspedig: .  

Van-e olyan krónikus betegsége, amely most is befolyásolja az életét?  

0. nincs   2. van, éspedig: ..      

Pennebaker-féle Testi Tünetlista (PILL)     

Hétköznapi Életesemények Kérd ív (SRLE)

    

Társas Támogatottság Kérd ív (SDS)

  

Nehéz élethelyzetben mennyire számíthat az alábbiak segítségére? 

0. egyáltalán nem;       2. átlagosan;        1. keveset;         3. nagyon 

___ 1. szülo  ___ 7. gyermek 

___ 2. házastárs/élettárs ___ 8. rokon 

___ 3. iskolatárs ___ 9. segíto foglalkozású (pl. orvos)

 

___ 4. szomszéd ___ 10. egyházi csoport 

___ 5. munkatárs ___ 11. egyesület, segít szervezet 

 

___ 6. barát      
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Externális Információk Kérd ív (EIQ)

  
Az alábbi listán mindennapos tapasztalatok és élmények szerepelnek. Kérjük, gondosan olvassa el 
az egyes állításokat és jelölje be azt a válaszlehet séget, amely az elmúlt napokban leginkább 
jellemezte Önt. 

   1: egyáltalán nem igaz;    2. nem igaz;    3. igaz is, nem is;   4. igaz;    5. teljesen igaz 

___ 1. A hétköznapjaim nagyon egyhangúan telnek. 
___ 2. Sok minden foglalkoztat.  
___ 3. Senkivel sem cserélnék. 
___ 4. Nincs semmire id m.

 

___ 5. A mindennapos tevékenységeim többségét már rutinszer en, gondolkodás nélkül hajtom 
végre.  

___ 6. Nincs sok tennivalóm.  
___ 7. Az életem a megszokott kerékvágásban halad. 
___ 8. Úgy érzem, mintha mókuskerékben lennék.  
___ 9. Van lehet ségem az önmegvalósításra. 

 

___ 10. Az életem változatos.  
___ 11. A legtöbb dolgot unalmasnak találom.  
___ 12. Túlságosan sok kötelezettségem van.  
___ 13. A munkám vagy a tanulmányaim túlságosan nagy terhet rónak rám. 
___ 14. Unatkozom. 
___ 15. A napjaimat általában egyedül töltöm. 
___ 16. Értelmetlen dolgokkal kell foglalkoznom.  
___ 17. Egyszerre sok dolgot kell csinálnom.  
___ 18. Semmi értelmes dolgot nem csinálok.     

Beck Depresszió Skála rövidített változata  

Hogyan érezte magát az elmúlt két hétben? 

0. egyáltalán nem jellemzo;   1. alig jellemzo;    2. jellemzo;     3. teljesen jellemzo 

___ 1. Minden érdeklodésemet elvesztettem mások iránt. 
___ 2. Semmiben sem tudok dönteni többé. 
___ 3. Több órával korábban ébredek, mint szoktam, és nem tudok újra elaludni. 
___ 4. Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit is csináljak. 
___ 5. Annyira aggódom a testi- fizikai panaszok miatt, hogy másra nem tudok gondolni. 
___ 6. Semmiféle munkát nem vagyok képes ellátni. 
___ 7. Úgy látom, hogy a jövom reménytelen és a helyzetem nem fog változni. 
___ 8. Mindennel elégedetlen vagy közömbös vagyok. 
___ 9. Állandóan hibáztatom magam.  
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Pozitív és Negatív Affektivitás Skála (PANAS) 
Vonás   

Testi Tudatosság Kérd ív (SAQ)

  

Az alábbiakban a testével kapcsolatos, mindennapos tapasztalatokat és élményeket leíró 
mondatokat olvashat. Kérjük, gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje be azt a 
válaszlehet séget, amely leginkább jellemzi Önt.

  

1: egyáltalán nem igaz;     2: nem igaz;     3: igaz is, nem is;    4: igaz;     5: teljesen igaz 

___ 1. Észre szoktam venni azt, ahogy a testem a különböz ételekre reagál.   
___ 2. Mindig meg tudom állapítani, hogy megütöttem magam, akár van horzsolás, akár nincs. 
___ 3. Mindig tisztában vagyok azzal, hogy mikor er ltetem meg magam annyira, hogy az már a 

következ napon is fáj.

 

___ 4. Ha eszem valamit, szinte érzem, ahogy az energiaszintem változik.  
___ 5. Már el re tudom azt, hogy mikor leszek influenzás.

 

___ 6. Azonnal meg tudom állapítani, ha h emelkedésem van, anélkül is, hogy megmérném a 
lázam. 

___ 7. Különbséget tudok tenni aközött, hogy az éhségt l vagy az alvás hiányától vagyok-e 
kimerült.  

___ 8. Pontosan be tudom jósolni, hogy az alváshiány miatti fáradtság a nap melyik részében fog 
el jönni.

 

___ 9. Ha a szervezetem aktivitásának szintjében változás áll be, azt bármikor megérzem.  
___ 10. Nem szoktam felfigyelni az évszakok ritmusát és ciklusait követ testi m ködéseimre.

 

___ 11. Már a reggeli ébredésnél tudom, hogy mennyi energiám lesz az egész nap folyamán.  
___ 12. Általában meg tudom mondani azt, hogy mikor fogok lefeküdni, és hogyan fogok aludni. 
___ 13. A megváltozott testi reakcióimból észreveszem, ha kimerültem.  
___ 14. Néhány jellegzetes testi tünetemb l általában el re megérzem az id járás-változást.  
___ 15. Be tudom jósolni, mennyi alvásra van szükségem ahhoz, hogy frissen ébredjek.  
___ 16. Nagyon pontosan be tudom jósolni, hogy az energiaszintemet milyen mértékben 

befolyásolja az, ha a szokásos feladataim megváltoznak.    
___ 17. Kialakítottam egy megszokott és rendszeres elalvási id pontot.

 

___ 18. Néhány jellegzetes testi reakciómból felismerem, hogyha túlságosan éhes vagyok.    
___ 19. A hirtelen, hangos zajok nagyon zavarnak.   
___ 20. Nagyon kényelmetlenül érzem magam, ha túlságosan meleg vagy hideg helyen vagyok.   

___ 21. A fájdalmat nem tudom úgy elviselni, mint a legtöbb ember. 
___ 22. Gyakran érzékelem, hogy mi történik a testemben.  
___ 23. Gyorsan felfigyelek arra, ha a gyomrom összehúzódik, amikor éhes vagyok. 
___ 24. Érzékenyen reagálok a bels testi történéseimre. 

 

___ 25. Azonnal észreveszem, ha a szám vagy a torkom kiszárad. 
___ 26. Gyakran érzem, ahogy a szívem dobog.  
___ 27. Mindig tisztában vagyok azzal, ha a testh mérsékletem megváltozik. 
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Feln tt Köt dési Stílus Kérd ív (RAAS)

 
Kérjük, olvassa el a következ állításokat és jelölje be azt, amelyikr l úgy gondolja, hogy a 
legjobban jellemzi az Ön érzéseit intim kapcsolataiban 
. 

1 2 3 4 5 
egyáltalán nem, 

jellemz

 

kicsit jellemz

 

mérsékelten

 

jellemz

 

nagyon jellemz

  

___ 1. Nehezen hagyatkozom másokra. 
___ 2. Amikor szükségünk van valakire, soha nincs mellettünk.  
___ 3. Jól érzem magam olyan kapcsolatokban, ahol függök másoktól. 
___ 4. Tudom, hogy számíthatok másokra, amikor szükségem van rájuk. 
___ 5. Nehezemre esik teljesen megbízni másokban. 
___ 6. Ideges vagyok, ha mások túl közel kerülnek hozzám. 
___ 7. Ritkán aggódom amiatt, hogy elhagynak. 
___ 8. Gyakran aggódom amiatt, hogy a partnerem valójában nem is szeret engem. 
___ 9. Úgy érzem, hogy mások vonakodnak olyan közel kerülni hozzám, mint amennyire én azt 

szeretném. 
___ 10. Gyakran aggódom amiatt, hogy a partnerem elhagy. 
___ 11. Szeretnék teljesen egybeolvadni a másikkal. 
___ 12. Az egybeolvadás iránti vágyam néha elriasztja az embereket.  
___ 13. Viszonylag könnyen közel tudok kerülni más emberekhez. 
___ 14. Nem nagyon aggódom amiatt, ha mások közel kerülnek hozzám. 
___ 15. Valahogy kényelmetlennek érzem azt, ha közel kerülök másokhoz. 
___ 16. Nem vagyok biztos benne, hogy számíthatok másokra, amikor szükségem van rájuk. 
___ 17. Jól érzem magam, ha mások függnek t lem.

 

___ 18. A partnereim gyakran azt kívánják, hogy bens ségesebb kapcsolatban legyek velük, mint 
ahogy az nekem jólesik.     

Érzelmi Tudatosság Skála (LEAS)  

Tíz rövid szituációt fogunk Önnek bemutatni. Arra szeretnénk kérni, hogy miután elolvasott 
egy-egy helyzetet, írja le, mit érezne Ön az adott szituációban. Az egyetlen kérésünk az, hogy 
válaszaiban használja az érezni kifejezést. Akármilyen röviden vagy hosszan kifejtheti válaszait 
(pótlapot is használhat). Minden egyes szituációban jelen van egy másik személy is. Arra kérjük, 
hogy azt is fejtse ki, Ön szerint hogy érezné magát ez a másik személy az adott helyzetben.  

1. Egy szomszédja megkéri, hogy segítsen megjavítani az egyik bútorát. Miközben a szomszéd 
nézi Önt, Ön elkezdi beverni az egyik szöget, de félreüt, és rácsap az ujjára.  Mit érezne Ön? 
Mit érezne a szomszédja?     

2. Egy fárasztó munkanapból hazatérve egyik családtagja megmasszírozza az Ön hátát. Mit érezne 
Ön? Mit érezne a családtagja? 
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3. Éppen egy függ hídon halad keresztül, amikor észrevesz egy embert, aki a korláton állva a 
vízre néz. Mit érezne Ön? Mit érezne a korlátról lenéz ember?

     
4. A f nöke közli Önnel, hogy a munkája elfogadhatatlan, és javítani kell rajta.   Mit érezne Ön? 

Mit érezne a f nöke?

     

5. Egy bankban áll sorban, amikor az Ön el tt álló ember egy nagyon bonyolult üggyel fordul az 
ügyintéz höz. Mit érezne Ön? Mit érezne az Ön el tt álló ember?

     

6. Hónapokig dolgozott egy munkán. A leadás után néhány nappal a f nöke elismer en közli, 
hogy igazán remek munkát végzett. Mit érezne Ön? Mit érezne a f nöke?

     

7. A fogorvosa közli Önnel, hogy sok lyukas foga van, és visszarendeli kezelésre. Mit érezne Ön? 
Mit érezne a fogorvosa?     

8. A háziorvosa azt tanácsolja Önnek, hogy tartózkodjon a zsíros ételekt l. Egyik új kollégája 
elhívja Önt egy pizzára.  Mit érezne Ön? Mit érezne az új kollégája?     

9. Egy barátjával elhatározzák, hogy közös befektetéssel elindítanak egy üzleti vállalkozást. 
Néhány nap múlva, amikor Ön felhívja telefonon, a barátja közli, hogy meggondolta magát. 
Mit érezne Ön? Mit érezne a barátja?     

10. Beleszeret valakibe, aki egyaránt vonzó és intelligens. Bár nem jómódú, ez nem számít Önnek 

 

hiszen nincsenek anyagi gondjai. Amikor már a házasságról kezdenek beszélgetni, kiderül, 
hogy a választottja egy rendkívül gazdag családból származik, csak nem akarta, hogy mások 
tudjanak err l, és csak a pénzéért szeressék. Mit érezne Ön? Mit érezne a kedvese?

  



  

156

III. A mindennapos testi tünetek összehasonlító vizsgálata szomatizáló és 
nem szomatizáló személyeknél: közérzeti naplós felmérés cím 
vizsgálatban alkalmazott közérzeti napló szemléltetése (csak az els nap).   

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi általános kitöltési útmutatót és a napi útmutatókat 
is! Egy-két nap elteltével a közérzeti napló kitöltése már nem lesz nehéz feladat.  

A füzetet naponta három alkalommal kell kézbe venni:   

I. Ébredés után 
II. Ebéd el tt.

 

III. Közvetlenül lefekvés el tt

  

Az ébredés után a napló el ször éjszakai alvása és ébredés utáni közérzete

 

és hangulata 
iránt érdekl dik. Emellett rákérdez arra is, hogy vissza tud-e emlékezni arra, mit álmodott, 
és - amennyiben igen - milyen mértékben ítéli álmát jónak vagy rossznak. 

Ezután következik a hangulat megítélése.  

Fel fog t nni, hogy minden egyes hangulati állapot fel l dönteni kell. Ennek az a 
magyarázata, hogy hangulatain sok esetben összetettek, egyszerre többféle érzést élhetünk 
meg. Kérjük tehát, hogy minden egyes tételnél vizsgálja meg, átéli-e az adott id pontban, 
és milyen mértékben.  

A testi közérzetre vonatkozó kérdések nem igényelnek külön magyarázatot. Könny 
eldönteni, pl., hogy fáj-e a fejünk, vagy hogyan viselkedik a gyomrunk, szívünk az adott 
pillanatban.   

Az ebéd el tti és a lefekvés el tti kérdések a reggeli kérdésekt l abban különböznek, hogy 
a napló itt a közben (felébredés és ebédid között, illetve ebéd és lefekvés között) eltelt 
id ben átélt hangulatról és testi történésekr l kér beszámolót. 

  

Mindhárom alkalommal (ébredés után, ebéd el tt és lefekvés el tt) szerepelnek a napi 
történésekre, eseményekre, esetleges stressz-hatásokra vonatkozó kérdések is. Kérjük 
ezeket is gondosan válaszolja meg.  

Jó munkát és sok türelmet kívánunk!           



  

157

1. nap  

I. Ébredés után:  

1.00 Milyen volt az éjszakai alvása?  

1.01 Hány órát aludt? .......  

1.02. Milyen volt az alvás min sége? (Kérjük, tegyen X jelet a vonal megfelel helyére)

 

           nagyon jó  __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon rossz   

1.03. Vissza tud-e emlékezni arra, hogy álmodott valamit? (a megfelel aláhúzásával jelezze) 

igen   nem              

1.04. Ha igen milyen volt az álma? (Kérjük, tegyen X jelet a vonal megfelel pontjára)

 

            nagyon jó __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon rossz  

2.00. Milyen hangulatban ébredt? (Kérjük a felsorolt tételek mindegyike esetében döntsön: 
tegyen X jelet a vonal megfelel pontjára)

  

2.01. Depressziós-szomorú 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem               érzem   

2.02. Szorongó-aggodalmas 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.03. Ingerült-dühös 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.04. Boldog 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.05. Örül valaminek 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.06. Egyszer en kellemes, pozitív a hangulata

 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem  
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2.07. Vidám 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 
nem érzem                érzem   

3.00. Kérjük, döntse el, hogy az alábbi tünetek közül mit érzett vagy tapasztalt a délel tt 
folyamán, illetve jelen pillanatban (a megfelel tünetet vagy tüneteket húzza alá!)

  

Fejfájás, hátfájás, szédülés, hányinger/ gyomorpanasz, szívdobogás, hasmenés/ székrekedés, 
idegesség, izomfájdalom, hideglelés, h hullám, reszketés, légszomj, feszültség, mellkasi 
szorító érzés, fáradtság, koncentrációs nehézség, rossz étvágy, unalom, sírás vagy 
sírhatnék, torokfájás, orr-dugulás, orrfolyás. 

Egyéb, mégpedig:   

4.00. Történt-e valami figyelemre méltó kellemetlen esemény az éjszaka folyamán? 
igen  nem            (a megfelel aláhúzandó)

  

4.01. Amennyiben igen, milyen mértékben hatott Önre? 

Minimális __   __   __   __   __   __   __   __   __  igen  
mértékben        er sen

  

Írja le röviden, mi volt az esemény!      

4.02. Történt-e valami figyelemre méltó kellemes esemény az éjszaka folyamán? 
igen  nem         (a megfelel aláhúzandó)

  

4.04. Amennyiben igen, milyen mértékben hatott Önre? 

Minimális  __   __   __   __   __   __   __   __   __  igen  
mértékben         er sen

  

Írja le röviden, mi volt az esemény.    

II. Ebéd el tt

  

2.00. Milyen hangulatban telt a délel tt? (Kérjük a felsorolt tételek mindegyike esetében 
döntsön: tegyen X jelet a vonal megfelel pontjára)

  

2.01. Depressziós-szomorú 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem  
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2.02. Szorongó-aggodalmas 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 
nem érzem                érzem   

2.03. Ingerült-dühös 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.04. Boldog 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.05. Örül valaminek 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem  
2.06. Egyszer en kellemes, pozitív a hangulata

 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.07. Vidám 

egyáltalán __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen  
nem érzem                érzem   

3.00. Kérjük, döntse el, hogy az alábbi tünetek közül mit érzett vagy tapasztalt a délel tt 
folyamán vagy jelen pillanatban (a megfelel tünetet vagy tüneteket húzza alá!)

  

Fejfájás, hátfájás, szédülés, hányinger/ gyomorpanasz, szívdobogás, hasmenés/ székrekedés, 
idegesség, izomfájdalom, hideglelés, h hullám, reszketés, légszomj, feszültség, mellkasi 
szorító érzés, fáradtság, koncentrációs nehézség, rossz étvágy, unalom, sírás vagy 
sírhatnék, torokfájás, orr-dugulás, orrfolyás. 

Egyéb, mégpedig:   

4.00. Történt-e valami figyelemre méltó kellemetlen esemény a délel tt folyamán?

 

igen  nem           (a megfelel aláhúzandó)

  

4.01. Amennyiben igen, milyen mértékben hatott Önre? 

Minimális  __   __   __   __   __   __   __   __   __  igen  
mértékben                  er sen

  

Írja le röviden, mi volt az esemény.     
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4.03. Történt-e valami figyelemre méltó kellemes esemény a délel tt folyamán?

 
igen  nem            (a megfelel aláhúzandó)

  
4.04. Amennyiben igen, milyen mértékben hatott Önre? 

Minimális   __   __   __   __   __   __   __   __   __  igen  
mértékben         er sen

  

Írja le röviden, mi volt az esemény.     

III. Lefekvés  el tt

  

2.00. Milyen hangulatban telt a délután? (Kérjük a felsorolt tételek mindegyike esetében 
döntsön: tegyen X jelet a vonal megfelel pontjára)

  

2.01. Depressziós-szomorú 

egyáltalán  __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem               érzem   

2.02. Szorongó-aggodalmas 

egyáltalán  __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.03. Ingerült-dühös 

egyáltalán  __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.04. Boldog 

egyáltalán  __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.05. Örül valaminek 

egyáltalán  __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.06. Egyszer en kellemes, pozitív a hangulata

 

egyáltalán  __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem   

2.07. Vidám 

egyáltalán  __   __   __   __   __   __   __   __   __  nagyon er sen 

 

nem érzem                érzem  
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3.00. Kérjük, döntse el, hogy az alábbi tünetek közül mit érzett vagy tapasztalt a délután 
folyamán vagy jelen pillanatban (a megfelel tünetet vagy tüneteket húzza alá!)

  
Fejfájás, hátfájás, szédülés, hányinger/ gyomorpanasz, szívdobogás, hasmenés/ székrekedés, 
idegesség, izomfájdalom, hideglelés, h hullám, reszketés, légszomj, feszültség, mellkasi 
szorító érzés, fáradtság, koncentrációs nehézség, rossz étvágy, unalom, sírás vagy 
sírhatnék, torokfájás, orr-dugulás, orrfolyás. 

Egyéb, mégpedig:   

4.00. Történt-e valami figyelemre méltó kellemetlen esemény a délután folyamán? 
igen  nem           (a megfelel aláhúzandó)

  

4.01. Amennyiben igen, milyen mértékben hatott Önre? 

Minimális   __   __   __   __   __   __   __   __   __  igen  
mértékben          er sen

  

Írja le röviden, mi volt az esemény.      

4.03. Történt-e valami figyelemre méltó kellemes esemény a délután folyamán? 
igen  nem            (a megfelel aláhúzandó)

  

4.04. Amennyiben igen, milyen mértékben hatott Önre? 

Minimális  __   __   __   __   __   __   __   __   __  igen  
mértékben        er sen

  

Írja le röviden, mi volt az esemény.                 


