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Rövidítésjegyzék 
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BMI testtömegindex (Body Mass Index) 
BN bulimia nervosa 
BSQ-SF14 Testforma Kérdőív – 14 tételes rövidített változat (Body Shape 

Questionnaire Short Form 14) 
CES-D  CES-D Depresszió Skála (Center for Epidemiologic Studies Depression 

Scale) 
CFA konfirmatív faktoranalízis (confirmatory factor analysis) 
CFI komparatív illeszkedési mutató (comparative fit index) 
CI90 90%-os megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum) 
CI95 95%-os megbízhatósági intervallum (konfidencia intervallum) 
cm centiméter 
CMIN χ2 (a CFA egyik illeszkedési mutatója) 
DF szabadságfok 
EDI Evési Zavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory) 
Kcal kalória 
kg kilogramm 
MIMIC többszörös indikátor és többszörös ok elemzés (multiple indicators 

multiple causes analysis) 
NA nem alkalmazható 
ns nem szignifikáns 
OAS-SF Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív – rövidített változat (Obesity 

Adjustment Survey – Short Form) 
OBS Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (Obesity Beliefs Scale) 
OR esélyhányados (odds ratio) 
R2 megmagyarázott variancia 
RMSEA  a reziduumok átlagos négyzetgyöke, a modellilleszkedés standard hibája 

(root mean square error of approximation) 
RSE Rosenberg Önértékelési Skála (Rosenberg Self-Esteem Scale) 
SD szórás 
SES szocioökonómiai státusz 
TLI  Tucker-Lewis illeszkedési mutató (Tucker-Lewis fit index, nonnormed 

fit idex) 
TFEQ-R21 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív (Three-Factor Eating 

Questionnaire Revised 21-Items) 
TTM A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje (transtheoretical model of 

behavior change) 
USA Egyesült Államok 
vs versus 
 
 
A szignifikancia szint jelölése az egész disszertációban az alábbi módon történik: 
+ p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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„Mint bármely más krónikus betegség esetében, ritkán van lehetőségünk a gyógyításra.  
Megvan azonban a lehetőségünk arra, hogy tisztelettel kezeljük a pácienst.  

Ennek élménye a legnagyobb ajándék, amit csak adhatunk az elhízott páciensnek.”  
(Stunkard, 1993; id. Foster, Makris és Bailer, 2005, 234. o.) 

 

 

1. Elméleti bevezető 

 

1.1. Az elhízás definíciója és prevalenciája 

 

 

Az elhízás multifaktoriális eredetű, dinamikusan növekvő prevalenciát mutató; a morbiditás 

és mortalitás kockázatát jelentősen növelő; az egyénre, családra és társadalomra komoly 

terheket rovó; világméretűvé vált jelenség. Egy definíciót kiemelve, az elhízás „anyagcsere-

folyamatok genetikai, központi idegrendszeri vagy endokrin és környezeti hatásokra kialakuló 

zavara, amely az energiaháztartás egyensúlyának módosulását okozza. Ez a folyamat a 

táplálékfelvétel növekedésében és/vagy az energialeadás csökkenésében nyilvánul meg, majd 

– klinikailag – fokozott zsírraktározáshoz vezet, amely viszont további szabályozási zavarokat, 

betegségeket okoz” (Halmy, 1996, 265. o.).  

A súlyfelesleg kialakulásában többek között genetikai, fiziológiai, pszichológiai, kulturális 

és társas tényezők játszanak szerepet (Friedman és Brownell, 1995; Hu, 2008). Kórokok 

szerint osztályozva létezik a túltáplálás okozta súlytöbblet, a mozgáshiány miatt, valamint 

kulturális, társadalmi és mentális tényezők hatására kialakult súlyfelesleg. További, az orvosi 

gyakorlatban ritkaságszámba menő kóroki tényezők lehetnek a genetikai okból kiinduló 

szindrómák (pl. Práder-Willi-szindróma, Carpenter-szindróma). Gyulladással járó betegségek 

(pl. encephalitis), központi idegrendszeri sérülések (pl. tumor) következtében is kialakulhat 

súlyfelesleg. Előfordul hipotalamikus eredetű elhízás is. A súlygyarapodás egyes gyógyszerek 

mellékhatásaként is felléphet, mint pl. progeszteron tartalmú fogamzásgátló tabletták, lítium 

(Császár, 2010; Halmy, 1996).  

Az ikerkutatások eredményei szerint az örökletesség becsült értékei az alábbi 

tartományokban helyezkednek el: a testtömegindex esetében 25-90%; a test zsírtömegének és 

a testzsírszázalék kapcsán 68-75%; a derékkörfogat tekintetében 46-90%; a bőrredő 

vastagsága kapcsán 48-68%; a szérum leptinszint esetében pedig 38-73% (Hu, 2008). A 

genetikai sérülékenységet nagymértékben befolyásolják a környezeti tényezők, amely ahhoz a 

megállapításhoz vezetett, miszerint „a gének töltik meg a fegyvert, de a környezet húzza meg 

a ravaszt” (Redinger, 2008, 397. o.). Mindez alátámasztja, hogy a biopszichoszociális 

keretmodellben (Engel, 1977) érdemes gondolkodni e kórkép kapcsán is, amit az 

Egészségügyi Világszervezet a tíz legsúlyosabb betegség közé sorolt (WHO, 2000). 
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A súlyfelesleg mértékének megállapítására számos módszer áll rendelkezésre. Ezek egy 

része műszeres apparátust igényel, más részük antropometriai adatokon (testsúly1 , 

testmagasság, derék- és csípőkörfogat) alapszik (pl. Heymsfield és Heshka, 2002; Ilyés, 

2001). Az epidemiológiai kutatásokban a tápláltsági állapot meghatározásának leginkább 

elterjedt módszere a testtömegindex (Body Mass Index, BMI) számítása. Képlete: a testsúlyt 

elosztjuk a testmagasság méterben kifejezett négyzetével. A tápláltsági állapot kategóriáinak 

meghatározása a mortalitás kockázata alapján történik (Wadden, Brownell és Foster, 2002). 

18,5 kg/m2 alatt alultápláltság, 18,5-24,9 kg/m2 között normális testsúly, 25,0-29,9 kg/m2 

között túlsúly. 30,0 kg/m2 és e felett elhízásról (obezitásról) beszélünk, azonban ezen belül is 

megkülönböztethetők alkategóriák: 30,0-34,9 kg/m2 I. fokú/enyhe elhízás, 35,0-39,9 kg/m2 II. 

fokú/középsúlyos elhízás, 40,0 kg/m2 és e felett III. fokú/kóros/morbid elhízás (WHO, 2000). 

A BMI előnye, hogy egyszerű, és az eredmény táblázatokból is kiolvasható. Hátránya 

azonban, hogy nem tesz különbséget a zsír, valamint az izom- és a csonttömeg között, ezért 

erős csontozatú vagy nagy izomtömegű emberek (pl. bokszolók) zsírfelszaporodás nélkül is a 

túlsúlyos, vagy akár az elhízott kategóriába kerülnek (Ilyés, 2001). További problémát jelent, 

hogy a test összetétele tekintetében nemi és etnikai különbségek mutatkoznak, valamint az 

életkor előrehaladtával jelentősen megváltozik (pl. Hu, 2008).  

Az elhízás prevalenciája emelkedő tendenciát mutat mind a fejlett, mind pedig a fejlődő 

országokban, a gyermek és felnőtt populációban egyaránt (pl. Berghöfer és mtsai, 2008; Hu, 

2008). Az elhízás a fejlődő országokban egyenes irányú, míg a fejlett országokban inverz 

kapcsolatot mutat a szocioökonómiai státusszal, különösen a nőknél (Bennett, Wolin és 

Duncan, 2008). Az elhízás prevalenciája 1980-2000 között az USA-ban megkétszereződött, 

az Egyesült Királyságban pedig megháromszorozódott (Stroebe, Mensink, Aarts, Schut és 

Kruglanski, 2008). A hazánkban 2009-ban végzett, nemzetközileg standardizált Európai 

Lakossági Egészségfelmérés eredményei szerint a felnőtt férfiak 39,4%-a túlsúlyos, 21,5%-a 

elhízott. A nők esetében a túlsúly prevalenciája 31,1%, az elhízásé 18,9%. A 2000 óta 

hazánkban zajló országos egészségfelmérések adatai szerint a fiatal (18-34 éves) felnőttek 

korcsoportjában nem jelentkezik lényegi változás, azonban a középkorú (35-64 éves) férfiak 

csoportjában 5,0%-kal, az idős (64 év feletti) korcsoportban a férfiak esetében 8,5%-kal, a 

nők körében pedig 6,5%-kal megnőtt a túlsúlyos és elhízott egyének együttes aránya (KSH, 

2010). Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi 

Világszervezettel együttműködésben zajló, nemzetközi, négyévente ismétlődő, reprezentatív 

kutatás 2010-ben felvett hazai adatai szerint a serdülőkorú (11,5-17,5 éves) fiúk körében a 

túlsúly előfordulási gyakorisága 15,0-18,8%, az elhízásé 2,5-4,1%. A lányoknál a túlsúly 

prevalenciája 7,2-12,1%, az elhízás előfordulási gyakorisága pedig 1,3-1,7% (Németh, 2011).  

                                                 
1 A humánbiológiában alkalmazott terminológiának megfelelően indokolt lenne a testtömeg kifejezés 
alkalmazása, azonban az általam áttekintett, a túlsúly és elhízás témakörét tárgyaló hazai és nemzetközi 
szakirodalomban a testsúly (body weight) kifejezés használatos. Ezért azután a jelen disszertációban a 
hazánkban a köznyelvben is meggyökeresedett testsúly kifejezés kerül alkalmazásra testtömeg helyett.  
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1.2. A humán táplálékfelvétel szabályozásának jellegzetességei 

 

 

A súlyfelesleg kialakulásában kulcsszerepet játszik a pozitív energiamérleget eredményező 

életmód, nevezetesen a túlzott kalóriabevitel és a fizikai inaktivitás (Afridi és Khan, 2004). A 

humán táplálékbevitel soktényezős meghatározottságú: genetikai, biológiai, pszichológiai, 

környezeti és kulturális tényezők széles köre befolyásolja, amelyek relatív fontosságuk 

tekintetében igen nagy változatosságot mutatnak (Lowe, Bocarsly és Del Parigi, 2008).  

Az evési magatartás, az energiaháztartás és a testsúly biokémiai szabályozása igen 

komplex és sokrétű. A test zsírösszetételének aránya a szervezet energiaháztartását 

szabályozó folyamatok részeként alakul ki. Az energiahomeosztázis folyamata során az 

energiabevitel (táplálékbevitel) illeszkedik az energialeadáshoz (alapanyagcsere, fizikai 

aktivitás, adaptív termogenezis) és a test energiaraktárainak (zsírtömeg) mennyiségéhez. A 

szabályozás számos szervrendszer összehangolt működése révén valósul meg (Woods és 

Seeley, 2002), ugyanakkor a táplálékfelvétel központi idegrendszeri szabályozásában a 

hipotalamusz kitüntetett szerepet játszik (Palkovits, 2003). A testsúlyszabályozás számos 

neuroendokrin folyamattal (pl. növekedés, mellékvese- és pajzsmirigyműködés, reproduktív 

funkciók), memória-, valamint jutalmazási és függőségi mechanizmussal is kapcsolatban áll 

(Juhász, Katona, Csongrádi és Paragh, 2007), ami még összetettebbé és szövevényesebbé 

teszi az energiahomeosztázis kérdéskörét. 

A testsúlyt szűk tartományon belül tartó homeosztatikus reguláció egyik ága az evés 

elkezdésének és abbahagyásának metabolikusan vezetett szabályozása. A másik ág az 

energialeadás homeosztatikus kontrollja. E kétágú rendszer az energiaegyensúly zavarait 

negatív visszacsatolások révén adekvát, az energiafelvételre és -leadásra gyakorolt hatásokkal 

kompenzálja. A táplálkozás homeosztatikus szabályozása igen erős a táplálékfelvétel 

indukálásában és az energialeadás csökkentésében az energiaraktárak kimerülése és az 

alacsony energiautánpótlás esetében, azonban gyenge a táplálékbevitel csökkentésében és az 

energialeadás fokozásában akkor, ha az energiatartalékok feltöltöttek és az élelem elérhető 

(Berthoud, 2003; Hill és Peters, 1998). 

Az evési magatartás alakulásában számos nem homeosztatikus tényező is szerepet játszik. 

E tényezők némelyike a törzsfejlődésünk bizonyos szakaszában adaptív volt és a túlélésünket 

szolgálta, modern környezetünkben azonban kifejezetten károssá váltak. A következőkben 

röviden áttekintjük a táplálékfelvétel nem homeosztatikus szabályozóit, az evés 

önszabályozását, végül a szakirodalomban az elhízás kialakulásában oki tényezőként 

azonosított, ún. obezogén evési magatartásokat tárgyaljuk. 
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1.2.1. A táplálékfelvétel nem homeosztatikus szabályozása 

 

Az emberiség olyan környezetben fejlődött ki, amelyben az élelemforrás korlátozott és 

kiszámíthatatlan volt, ezért az energiatartalékolás a túlélés zálogát jelentette. Az 

energiatartalékolást segítették ízpreferenciáink, nevezetesen az édes, sós, illetve zsíros ízek 

kedvelése, amelyek a természetben a tápláló, kalóriában és ásványi anyagokban gazdag 

táplálékok jelzői voltak. Ugyancsak az energiatartalékok felhalmozását segítette elő a 

táplálékok pozitív incentív értéke és az evés örömforrás jellege. A magasan pozitív ösztönző 

értékű ételek jelenléte, elvárása, de akár csak gondolata is étvágyat kelt és evést indukál, akár 

éhségérzet nélkül is. Evés során valamennyi étel pozitív incentív értéke csökken – különösen 

az aktuálisan fogyasztott ételé –, azonban egy új íz, új ízletes étel még jóllakottság esetében is 

az evés folytatását válthatja ki (Pinel, Assanand és Lehman, 2000). Az ízpreferencia 

alakulásában az asszociációs tanulás is szerepet játszik. A kellemes érzésekkel (pl. 

jóllakottságérzés), kellemes következményekkel (pl. a szorongás csökkenése) társuló ételek 

kedvelése fokozódik (Schwartz és Puhl, 2003).  

A fejlett országokban, modern környezetünkben jelentős, az életmódunkra óriási hatást 

gyakorló változások történtek. E környezetet gyakorta az „obezogén” (Hill és Peters, 1998), 

illetve a „toxikus” (Brownell, 2005) jelzővel látják el a szakirodalomban. Jellemzője ugyanis 

a viszonylag könnyen hozzáférhető, nagymennyiségű, ízletes, magas kalóriatartalmú (de 

valójában alacsony tápértékű) élelmiszerekben való bővelkedés, amelyet tetéz az agresszív 

marketing és a fogyasztásra irányuló nyomás.  

Blundell (2002) érvelése szerint számos olyan biológiai diszpozícióval rendelkezünk, 

amelyek sérülékennyé tesznek bennünket a súlygyarapodásra. Ilyen viselkedéses kockázati 

tényező például 1. az édes és zsíros ételek iránti preferenciánk, 2. az oroszenzoros 

válaszkészség, vagy 3. a gyenge telítődési jelzések. Ezek önmagukban nem feltétlenül 

vezetnének súlyfelesleg kialakulásához, azonban az obezogén környezet jellemzőivel (pl. 1. a 

magas zsírtartalmú ételekben való bővelkedés, 2. a könnyen hozzáférhető, ízletes, specifikus 

tápanyag-kombinációkat tartalmazó ételek, és 3. a nagy adagméretek) interakcióba lépve a 

biológiai diszpozícióink túlfogyasztást, túlzott energiabevitelt eredményeznek (pl. 1. a 

fokozott zsírbevitel, 2. az evés gyakoriságának növekedése, vagy 3. a megnövekedett ételadag 

elfogyasztása révén).  

A táplálékban való bővelkedéssel párhuzamosan számos technikai vívmány (pl. gépesítés, 

közlekedési eszközök) a fizikai aktivitás radikális csökkenéséhez és az ülő életmód 

támogatásához járult hozzá. Egy vizsgálat eredményei szerint a mosógép és mosogatógép 

használata, az autóval történő munkába menetel és a lifthasználat naponta mintegy 111 

kalóriával kevesebb energialeadást eredményez, mintha a házimunkát gépek nélkül 

végeznénk, a munkába gyalog mennénk, és lépcsőt használnánk. A szerzők számításai szerint, 

ha az energialeadás eme csökkentését nem kompenzáljuk az energiabevitel hasonló mértékű 
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csökkentésével, éves szinten megközelítőleg 0,45 kg súlygyarapodás következhet be 

(Lanningham-Foster, Nysse és Levine, 2003). Mindennek tükrében a korábban adaptívnak 

bizonyuló mechanizmusok tartós túlevéshez vezethetnek, és a súlyfelesleg kialakulására 

veszélyeztethetik az embereket, különösen azokat, akik genetikailag hajlamosak arra, hogy a 

környezet és az életmód az elhízás felé tolja őket (Berthoud, 2003; Pinel és mtsai, 2000).  

A velünk született ízpreferenciák mellett genetikai hajlammal rendelkezünk a neofóbiára 

(új ízektől, új ételektől való idegenkedés) is. Az örökletesség becsült értéke a neofóbia 

tekintetében 66-69% (Knaapila és mtsai, 2007). A neofóbia adaptív mechanizmus, mert 

elősegíti a potenciálisan mérgező ételek fogyasztásának elkerülését. Az új ételek ismételt 

bemutatása és megízlelése csökkenti a neofóbiát és növeli a szokatlan ételek elfogadását. Egy 

kisgyermekkel megközelítőleg tíz alkalommal kell megízleltetni egy új ételt ahhoz, hogy 

elfogadja. Az elfogadás rendszerint generalizálódik az eredetivel azonos általános 

ételkategóriába tartozó ételekre (Schwartz és Puhl, 2003). Elképzelhető, hogy egyes szülők 

(gondozók) túl hamar feladják az új ízekkel való kísérletezést, és inkább visszatérnek a 

gyermek által már ismert és kedvelt ételekhez. Mindez hozzájárulhat bizonyos ételek 

preferenciájának és más ételek elkerülésének megszilárdulásához, felnőtt korban is 

meghatározva az ételválasztást. Előfordulhat, hogy olyan táplálkozási mintázat alakul ki, 

amelyben a magas energiatartalmú ételek dominálnak, míg az alacsony energiatartalmú (ám 

esetleg annál egészségesebb) ételek perifériára szorulnak.  

A táplálékfelvételre számos külső, elsősorban környezeti tényező is hatást gyakorol. A 

külső kulcsingerek, mint például az ételek finom illata, gusztusos terítése, ízléses csomagolása 

és széles választéka önmagában étvágykeltő hatással bír (Forgács, 2008). Az elhízás 

externalitás-internalitás elmélete szerint, míg a normális súlyúak érzékenyek az éhség és 

jóllakottság internális (belső) jeleire (pl. gyomorkorgás), addig az elhízott emberek kevéssé 

szenzitívek ezekre, és a belső jelzések helyett nagyobb valószínűséggel támaszkodnak az 

étellel, evéssel kapcsolatos externális (külső) ingerekre (pl. illat, látvány) az arra vonatkozó 

döntés során, hogy mikor egyenek (Schachter, 1967/1993). A fogyasztói társadalom 

ételbősége és ételmarketingje hozzájárul a túlfogyasztáshoz, és az elhízásra hajlamos, a külső 

ingerekre különösen fogékony egyéneket veszélyezteti a súlygyarapodásra (Lowe, 2003).  

Táplálkozásunkra a társas kontextus is jelentős hatást gyakorol. Jól ismert az evés társas 

facilitációja, az a jelenség, hogy társaságban hosszabb ideig és többet eszünk, mint 

egymagunkban (de Castro és de Castro, 1989). A társas-társadalmi hatásokhoz tartoznak a 

kulturális szokások is, mint például az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó étkezések, vagy 

bizonyos vallásoknál előírt böjtök, illetve ételtilalmak (Forgács, 2008).  

A stressz ugyancsak jelentős szerepet játszhat a táplálékbevitel szabályozásában. A 

krónikus stessz interakcióba léphet az energiafelvétellel és -leadással, ezáltal járulva hozzá a 

súlyfelesleg kialakulásához (De Vriendt, Moreno és De Henauw, 2009). Björntorp (2001) 

elmélete szerint a krónikus stressz által kiváltott fokozott kortizolszekréció hosszú távon 
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fokozott energiabevitelt és zsírfelhalmozódást eredményezhet, mert a glükokortikoidok 

megzavarják a táplálékbevitel homeosztatikus szabályozását azáltal, hogy stimulálják a 

neuropeptid-Y rendszert (táplálékfelvétel-stimuláció) és tompítják a leptin rendszer 

(táplálékfelvétel-csökkentés) hatását. A longitudinális vizsgálatok eredményei szerint a 

krónikus élet stressz részben azáltal játszhat oki szerepet a későbbi súlygyarapodásban, hogy 

hatást gyakorol az evési magatartásra, nevezetesen fokozódik az étvágy a hedonikus, ízletes 

és nagy energiasűrűségű ételek iránt (Torres és Nowson, 2007). 

A krónikus stressz mellett a mindennapi bosszúságok is kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak 

az egyének evési magatartására. Egy természetes körülmények között végzett vizsgálat 

eredményei szerint a mindennapi bosszúságok a magas zsír- és szénhidráttartalmú ételek 

nassolásának növekedésével, ugyanakkor a gyümölcsfogyasztás csökkenésével járnak együtt. 

A mindennapi bosszúságok és a nassolás kapcsolata erősebb volt a nők és a súlyfelesleggel 

bírók körében (O’Connor, Jones, Conner, McMillan és Ferguson, 2008). 

Az evés a létfenntartáson túl pszichológiai funkciókat is betölthet az egyén számára: 

szolgálhat például örömforrásként, az öngondoskodás (self-nurture) módjaként (Buckroyd és 

Rother, 2007), vagy érzelemszabályozási stratégiaként (emotional eating). Az érzelmi evés 

(vagy emocionális evés) definíció szerint a negatív érzelmekkel és élményekkel (mint pl. 

stressz, magányosság, unalom, szorongás) való megküzdési stratégia (Faith, Allison és 

Geliebter, 1997). Az emocionális éhség és a fizikai éhség számos megkülönböztető 

jellemzővel bír. Az emocionális éhséget érzelmi trigger váltja ki, hirtelen tör az emberre és 

azonnali kielégülést kíván. Az emocionális evés túlevéshez vezethet és bűntudatot kelthet. A 

fizikai éhség ezzel szemben a fiziológiai szükségletek eredményeképpen, fokozatosan jelenik 

meg. Az evés késleltethető, a telítődési jelekre nagy valószínűséggel abbamarad és kevéssé 

kelt bűntudatot (Doğan, Göçet Tekin és Katrancıoğlu, 2011). Az elhízás pszichoszomatikus 

elmélete szerint a negatív érzelmekre adott evési válasz tanult, a negatív állapot csökkentésére 

szolgáló magatartás. Az elhízott személyek több érzelmileg indukált evést mutatnak, mint a 

nem elhízottak, és a kedvezőtlen hangulati állapottal való megküzdés e formája oki szerepet 

játszik az elhízás etiológiájában (Kaplan és Kaplan, 1957). Az érzelemszabályozás e zavara a 

korai anya-gyermek kapcsolatra vezethető vissza, ugyanis az anya (elsődleges gondozó) 

kritikus szerepet játszik gyermeke megfelelő érzelemszabályozási stratégiáinak 

kialakításában. Előfordul, hogy az anyák nem differenciálják kellő finomsággal gyermekük 

szükségállapot-jelzéseit, hanem azokat egységesen éhség-jelzésként értelmezik és eszerint is 

reagálnak (Bruch, 1973). A gyermek számára így az evés nem az éhség fiziológiai ingereihez 

kapcsolódik, és nem kizárólag ezek csökkentésére jelenik meg, hanem a feszültségoldás 

módjává válik (Geiger és Berghammer, 1982). Hilde Bruch elképzelését alátámasztják azok a 

kutatási eredmények, amelyek szerint az érzelmek azonosításában mutatkozó nehézségek az 

érzelmi evésre való nagyobb hajlammal járnak együtt (pl. Ouwens, van Strien és van Leeuwe, 

2009). Egy vizsgálat eredményei szerint negatív érzelmek és helyzetek átélésekor az elhízott 



 14 

emberek többet esznek, mint a normális súlyú, vagy alultáplált társaik (ez utóbbiak alig 

fogyasztanak ételt). Pozitív érzelmek és szituációk esetében viszont az alultáplált és a 

normális súlyú emberek esznek többet, mint az elhízottak. Az érzelmi evés e mintázatai 

szerepet játszhatnak az elhízott emberek hízásában és az alultáplált emberek fogyásában 

(Geliebter és Aversa, 2003). 

Az evés hangulatszabályozásra való alkalmazásában jelentős szerepet tölthet be az a 

neurokémiai mechanizmus, hogy a szénhidrátfogyasztás az inzulin szekréció és a plazma 

triptofán arányának növelése útján fokozza a szerotonin kibocsátását. Az agy szerotonin 

szintjének emelkedése a fájdalom csökkenésével és a hangulat javulásával jár együtt, így az 

emberek megtanulhatják, hogy ha nagymennyiségű szénhidrátot fogyasztanak, pl. 

édességeket, akkor jobban fogják érezni magukat. Bizonyos ételek szinte drogként történő 

fogyasztása gyakori oka a súlynövekedésnek (Wurtman és Wurtman, 1995).  

Az érzelmi evés összefüggést mutat az emocionális és kapcsolati problémákkal (pl. 

szorongás, depresszió, az intim kapcsolatokkal és szexualitással összefüggő problémák (van 

Strien, Schippers és Cox, 1995). A populáció alapú, és egyéb, nem klinikai mintákon végzett 

vizsgálatok eredményei szerint az érzelmi evésre való hajlam magasabb BMI-vel jár együtt, 

továbbá kapcsolatot mutat a depresszív tünetekkel és a magas energiasűrűségű nassok 

fogyasztásával (Konttinen, Silventoinen, Sarlio-Lähteenkorva, Männistö és Haukkala, 2010b). 

Egy Finnországban végzett, populáció alapú kutatás eredménye szerint az érzelmi evés 

részleges közvetítő szerepet tölt be a depresszió és az elhízás kapcsolatában (Konttinen és 

mtsai, 2010b). Az is alátámasztást nyert, hogy az emocionális evés moderátor tényező a 

mindennapi bosszankodások és a nassolás közötti kapcsolatban (O’Connor és mtsai, 2008). 

Noha az emocionális evés rövid távon segíthet az egyénnek túljutni a szorongáson és 

egyéb negatív érzéseken, a probléma megoldásához nem járul hozzá. Ráadásul 

súlygyarapodást idézhet elő, ami elhízáshoz és a különféle komorbid betegségek 

megjelenéséhez vezethet (Doğan és mtsai, 2011). Összegezve, az evés érzelemszabályozási 

stratégiaként történő alkalmazása maladaptívnak tekinthető evési magatartás, amely 

súlyfelesleg megjelenésére és evészavarok kialakulására veszélyezteti a személyt; emellett 

elhízottaknál akadályát képezheti a sikeres súlycsökkenésnek (Blair, Lewis és Booth, 1990).  

A táplálékfelvételre hatást gyakorló kognitív tényezők (incentív érték), emocionális 

állapotok és környezeti faktorok (pl. ízletesség, elérhetőség, társas kontextus, szokások, 

kondicionálódott jelek és jutalmak) kívül esnek a táplálékfelvétel homeosztatikus szabályozó 

rendszerének körén, és gyakorlatilag felül is írják azt. Az energiaegyensúly nem 

homeosztatikus tényezők által keltett zavarát (azaz a túlfogyasztásból fakadó tartósan pozitív 

energiaegyenleget) viszont a homeosztatikus szabályozó rendszernek kell kompenzálnia. 

Mivel azonban a homeosztatikus szabályozó rendszer katabolikus üzemmódja természeténél 

fogva gyenge, e kompenzáció elégtelen és nem képes semlegesíteni a környezeti és egyéb 

hatásokat. Mindez sokaknál súlyfelesleg kialakulását eredményezi (Berthoud, 2003).  
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1.2.2. Az evés önszabályozása 

 

A táplálékfelvétel homeosztatikus szabályozása tehát tökéletlenségeket mutat, különösen a 

modern környezetben, súlyfelesleg megjelenésére veszélyeztetve az arra hajlamos egyéneket. 

Mindez önszabályozási törekvéshez vezethet a testsúly és a táplálkozás tekintetében. 

Az evés önszabályozása definíció szerint a táplálékfelvétel szabályozására irányuló gondos, 

akaratlagos és önirányított törekvés (például az energiaegyensúly vagy a fogyás elérése és 

fenntartása érdekében) a fiziológiai és környezeti korlátozások kontextusában. Az evés 

önszabályozása komplex jelenség. Ide tartozik például az evéssel kapcsolatos énhatékonyság-

érzés, a rugalmas kognitív korlátozás, a különféle (pl. helyzeti vagy emocionális) okok által 

előidézett evési gátolatlanságra való alacsony hajlam (Carraça és mtsai, 2011).  

Az emberek túlnyomó többsége számára az evés önszabályozása egyenlő a diétázással, és 

a táplálékbevitel önszabályozásának célja a súlycsökkenés elérése és/vagy megtartása, tehát a 

testsúly önszabályozása (Herman és Polivy, 2004). Az evés tartós, tudatos kontrollja kapcsán 

született a sokat kutatott és vitatott korlátozás elmélet (restraint theory; Herman és Polivy, 

1975; Lowe és Kral, 2006). Az étrend kognitív korlátozásának (cognitive restraint) fogalma a 

stabilizációs pont (set point) hipotézisből ered. Ez utóbbi lényege, hogy létezik egy testsúly, 

amelynél az egyén szervezete a leghatékonyabban működik, és a szervezet regulációs 

rendszerei permanensen e testsúly (az ún. stabilizációs pont) megtartására vagy 

visszanyerésére törekednek. A vonzó megjelenés nyugati kultúrára jellemző standardja 

azonban a sovány, amely alacsonyabb lehet, mint az egyének biológiailag meghatározott, 

optimális testsúlya. A szépségideál elérésére irányuló törekvés azt eredményezheti, hogy az 

emberek megpróbálják a stabilizációs pontjuk alatt tartani a testsúlyukat (Greeno és Wing, 

1994; Lowe, 2003). A korlátozás elmélet szerint azonban a személy abbéli próbálkozása, 

hogy a testsúlya és az alakja kontrollálása céljából szabályozza a táplálékbevitelét, epizodikus 

túlevést okoz, a túlevés viszont súlygyarapodást eredményezhet, és végső soron elhízáshoz 

vezethet; ráadásul a gyakori diétázás oki szerepet játszik az evészavarok kialakulásában 

(Herman és Polivy, 1975). A set point hipotézis empirikus bizonyítása vagy cáfolása 

lehetetlen, mivel mindeddig nem született olyan módszer, amellyel meg lehetne határozni egy 

egyén stabilizációs pontját. A korlátozás fogalma azonban kinőtt a set point elméletből, és 

nagymennyiségű kutatást (elsősorban laborkísérleteket és terepvizsgálatokat) generált, 

amelyben nagy hangsúly került a stressz-indukálta evés vizsgálatára (Greeno és Wing, 1994). 

Az evés önszabályozása ugyanis igen sérülékeny, mert a körülmények gyakorta alááshatják az 

egyének önszabályozási alapelveit. Az is előfordul, hogy konfliktus lép fel a versengő 

önszabályozási alapelvek között (Herman és Polivy, 2004). A következőkben bemutatunk 

néhány példát az önszabályozás elégtelenségét vagy kudarcát előidéző tényezőkre. 

Herman és Mack (1975) klasszikus kísérletükben normális súlyú fiatal nőknél vizsgálták 

az étrendi előterhelés (preload) későbbi evésre gyakorolt hatását. A résztvevők a kóstolási 
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próbát megelőzően vagy nem kaptak semmit, vagy pedig vaníliaturmixot kellett 

fogyasztaniuk. Az eredmények szerint sokan szabályozták a táplálékbevitelüket, azaz a 

kísérlet során a kóstolási próbán mutatott evés mennyisége fordított arányban állt az 

előterhelés (turmix) mennyiségével. Egyesek viszont többet ettek 1-2 turmix után, mint 

amikor egyáltalán nem volt előterhelés. Azt a jelenséget, miszerint az egyének nem reagálnak 

az előterhelés méretére, és látszólag megfeledkeznek a belső jelzéseikről Schachter és Rodin 

(1974, id. Herman és Polivy, 2004) elhízott férfiaknál demonstrálták, azonban ez a mintázat a 

normális súlyúak esetében váratlan volt. Herman és Mack (1975) ellenszabályozásnak 

(counterregulation) nevezték el ezt az evési viselkedést. Értelmezésük szerint e rendhagyó 

csoport tagjai megpróbálják korlátozni a táplálékbevitelüket, azonban a rájuk erőltetett turmix 

elfogyasztása a diétázásra való motiváció aláásásával tönkreteszi ezt a törekvést. A kalóriadús 

előterhelés azért okozhat evési gátolatlanságot és túlevést, mert az előterhelés 

megakadályozza a napi kalórialimit sikeres betartását. Ha pedig egyszer a diétát elrontották, 

akkor a diétázók rendszerint hiábavalónak hiszik a táplálékbevitel korlátozására irányuló 

további erőfeszítéseket (Herman és Polivy, 2004). 

Számos kísérletben vizsgálták azon körülményeket, amelyek ahhoz vezetik a korlátozó 

evőket, hogy ideiglenesen felhagyjanak a táplálékbevitelük kontrollálásával. Egyesek az 

előterheléses paradigma kiterjesztései voltak, míg mások a korlátozás további veszélyeztetőit 

térképezték fel. 

Polivy (1976) kísérleti eredményei szerint nem az előterhelés tényleges kalóriatartalma 

határozza meg, hogy a diétázók elvesztik-e a kontrollt a táplálékbevitelük felett vagy sem, 

hanem az, hogy a diétázók mit gondolnak az előterhelés kalóriadússágával kapcsolatban. 

Azok a korlátozó evők, akik úgy hitték, hogy magas kalóriatartalmú pudingot fogyasztottak, 

nagyobb valószínűséggel váltak gátolatlanná az evés tekintetében, mint azok a korlátozó evők, 

akik alacsony kalóriaértékűnek hitték a pudingot. Ez a mintázat függetlennek bizonyult a 

kalóriára vonatkozó hiedelem helyes vagy helytelen voltától. Ezt az eredményt más 

kutatásokban is megismételték, alátámasztva, hogy az előterhelés nem fiziológiai, hanem 

kognitív mechanizmusokon keresztül működik, és a diétázók számításokat végeznek a 

kalóriatartalomra vonatkozóan (Herman és Polivy, 2004). 

A tiltott ételnek már egy nagyon kis mennyisége is megtörheti a diétát. A jelenség 

összefügghet a diétával kapcsolatos mágikus elképzelésekkel, amelyek szerint bizonyos ételek 

tiltottak. Ha a követendő étrend nem engedi meg bizonyos ételek fogyasztását, akkor ezen 

ételek bármely mennyiségének elfogyasztása lerombolja a diétát és gátolatlan evést 

eredményez (Herman és Polivy, 2004). 

Az előterhelésnek a puszta elővételezése is hatással lehet a táplálékbevitelre. Néhány 

vizsgálatban (pl. Ruderman, Belzer és Halperin, 1985) azt találták, hogy korlátozó evőknél az 

előterhelés anticipációja a nap folyamán később gátolatlanságot és túlevést eredményezett.  
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Az előterhelés evési gátolatlanságot előidéző ereje olyan helyzetekben is megjelenik, 

amikor az előterheléssel csak találkozás történik, azonban elfogyasztás nem. Ha a diétázókat 

viszonylag hosszú ideig (pl. 10 percig) ízletes ételek illatának, látványának, esetleg 

gondolatának teszik ki, de nem követelik meg (vagy teszik lehetővé) hogy egyenek belőle, 

akkor nagyobb valószínűséggel túlesznek, amikor később ízletes ételekhez férnek hozzá 

(Fedoroff, Polivy és Herman, 1997; Rogers és Hill, 1989). Herman és Polivy (2004) érvelése 

szerint az előterhelésnek való kitettség azáltal ássa alá a diétázási erőfeszítéseket, hogy 

vonzóbbá teszi az evésre való kilátást a nem evés kilátásánál. Rendes körülmények között a 

diétázó önszabályozó gátlása elegendő ahhoz, hogy a személy ellenálljon a kísértésnek, néha 

azonban, akár a csábító étel jelek hosszantartó ereje, akár a jel által indukált, fizikai szinten 

megjelenő sóvárgás, akár mindkettő miatt, az önszabályozás kudarcot vall.  

Herman és Polivy (1975) azt feltételezték, hogy a szorongás ugyancsak aláássa a diétát, 

méghozzá a prioritások újrarendezése révén. A distresszel való megküzdés fontosabb, mint az 

étrend betartása, és az evés a megküzdés egy módja. Az emocionális vagy érzelmi evés 

Lazarus (1993) terminológiájában érzelemfókuszú megküzdési stratégiaként értelmezhető. A 

következő kutatási paradigma az emocionális distressz étrendi korlátozásra gyakorolt 

hatásának empirikus vizsgálatára irányult. A vizsgálatokat főként főiskolai hallgatónőkkel 

végezték. Sokféle laboratóriumi stresszor alkalmazásra került, mint például sokkfenyegetés, 

megoldhatatlan puzzle, egy hirdetési versike alkotása és előadása, beszéd tartása, kellemetlen 

videofilm nézése, fokozatosan egyre kellemetlenebbé váló melléknevek olvasása. Az evést 

legtöbbször a kóstolási próba álcájába bújtatták, de egyes esetekben a vizsgálati személyeket 

explicite felszólították az adott étel (pl. pattogatott kukorica) elfogyasztására, vagy 

egyszerűen megkínálták csokoládéval a kedélyállapotot módosító kísérleti manipuláció során. 

A korlátozás stressz-indukálta evésre gyakorolt hatása számos vizsgálatban konzisztensen 

kimutatásra került (Greeno és Wing, 1994; Herman és Polivy, 2004). Heatherton, Herman és 

Polivy (1991) eredményei arra is rávilágítottak, hogy a distressz bizonyos típusai (pl. 

énfenyegetés, úgymint kudarc egy könnyű feladat teljesítése során, nyilvános beszéd 

tartásának elővételezése) hatékonyabbak az evési gátolatlanság kiváltásában a korlátozó 

evőknél, mint mások (pl. fizikai fenyegetés, úgymint anticipált elektrosokk). Az emocionális 

distressz tehát – az előterheléshez hasonlóan – gátolja az önszabályozást. Az önszabályozás 

ezen megbontói helyettesíthetők egymással, azaz ha a diétázót előterhelték, akkor a szorongás 

nem eredményez további túlevést; illetve, ha a diétázó szorong, akkor az előterhelés nem 

eredményez további túlevést (Herman, Polivy, Lank és Heatherton, 1987). 

Az alkoholfogyasztás ugyancsak a táplálékbevitel önszabályozásának kudarcát idézheti elő 

(Herman és Polivy, 2004), azonban az étrendi korlátozásra nem törekvők esetében is jelentős 

hatást gyakorolhat a táplálékbevitelre. Akár aperitifként, akár az étkezés során fogyasztva, az 

alkoholtartalmú italok növelik az aktuális étkezés során történő energiabevitelt. Az aperitif 

emellett növeli a könnyelműség- és a fáradtságérzést (Caton, Bate és Hetherington, 2007). Az 
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alkohol dózisfüggő hatást gyakorol az éhség érzetre, amely hozzájárul az étvágy 

növekedéséhez és ezáltal a fokozott kalóriabevitelhez (Caton, Ball, Ahern és Hetherington, 

2004). Az alkohol a kedvelt és nem különösebben kedvelt ételek fogyasztását egyaránt 

megnöveli. Az étel ízletessége azonban nem fokozza az alkohol étvágy- és táplálékbevitelt 

növelő hatását, ahogy az alkohol sem fokozza az étel ízletességének élményét (Caton, Marks 

és Hetherington, 2005).  

A táplálékbevitel önszabályozásának egy új elmélete, az evés célkonfliktus modellje 

szerint a korlátozó evők táplálékbevitelét két tartós incentív vagy cél konfliktusa jellemzi, 

úgymint az evés élvezete és a testsúlykontroll. A korlátozó evők testsúlykontrollal 

kapcsolatos nehézségei annak köszönhetők, hogy érzékenyek az élvezetes evésre, ami 

azonban ellentétes az étrendi kontroll céljával. Az étellel összefüggő ingerek előfeszítik az 

evés élvezetének célját, ami a testsúlykontrollra való törekvés gátlását eredményezi. Az 

elmélet empirikus tesztelésének eredményei szerint az étrendi korlátozás számottevő mértékű 

összefüggést mutat az evéssel kapcsolatos ambivalenciával, továbbá az evés élvezetének 

előfeszítése csökkenti az étrendi kontrollal kapcsolatos fogalmak hozzáférhetőségét a 

korlátozó evőknél (Stroebe és mtsai, 2008). Mindez oly módon kapcsolódik az elhízás 

etiológiájához, hogy amint azt a hetvenes években Tom és Rucker (1975) demonstrálta, az 

étellel kapcsolatos gondolatok előfeszítése az elhízott egyéneknél túlevéshez vezet, míg a 

normális súlyúaknál nem. 

 

1.2.3. Obezogén evési magatartások 

 

Noha a súlyfelesleg kialakulásában számos tényező játszik szerepet, az elhízás előfordulási 

gyakoriságának elmúlt évtizedekben megfigyelhető rohamos növekedése a környezeti és a 

viselkedéses változások kombinációjának és az ebből fakadó életmódnak köszönhető (Afridi 

és Khan, 2004; Stroebe és mtsai, 2008). A magas energiatartalmú, viszonylag olcsó és 

könnyen hozzáférhető élelmiszerekben gazdag, ugyanakkor az ülő életmódot támogató ún. 

toxikus környezet (Brownell, 2005) nagymértékben hozzájárul a túlzott kalóriabevitel és a 

fizikai inaktivitás megjelenéséhez és állandósulásához. Ennek fényében különösen fontos 

figyelmet szentelni az evési magatartásoknak. Az evés kognitív, emocionális és viselkedéses 

aspektusai ugyanis jelentős szerepet játszhatnak mind a súlyfelesleg kialakulásában, mind 

pedig annak megelőzésében, illetve kontrollálásában (Afridi és Khan, 2004; Anglé és mtsai, 

2009). Az elmúlt évtizedekben több evési magatartásról is feltételezték, hogy oki szerepet 

játszhatnak a súlyfelesleg kialakulásában. Az előzőekben tárgyalt étrendi korlátozást, 

kontrollálatlan evést és emocionális evést egyaránt az ún. obezogén (elhízást előidéző) evési 

magatartások között tartják számon.  
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De Lauzon és munkatársai (2004) Franciaországban végzett longitudinális, közösség 

alapú kohorsz vizsgálatuk keretében eme obezogén evési magatartások és az ételpreferenciák 

kapcsolatát kívánták feltárni. Mintájukat egy szülőcsoport (236 férfi és 284 nő, 30-67 évesek) 

és azok gyermekei (171 fiú és 163 lány, 14-27 évesek) alkották. A két korcsoportban eltérő 

mintázatokat találtak. Felnőtteknél (azaz a szülők csoportjában) a kognitív korlátozás mindkét 

nem esetében az egészséges ételcsoportok (pl. csökkentett zsírtartalmú ételek, zöldségfélék) 

gyakoribb fogyasztásával, és a magas energiatartalmú ételek (hasábburgonya, cukor, 

sütemények, illetve édességek) kerülésével járt együtt. A kontrollálatlan evés az energiában 

gazdag ételek (pl. zsír, burgonya) preferenciáját jelezte előre. Végül az érzelmi evésre 

nagyobb hajlammal bíró szülők magasabb fogyasztási gyakoriságot mutattak az olyan 

harapnivalókból, mint pl. olajos gyümölcsök, valamint a sütemények, tésztafélék és kekszek. 

A joghurt gyakoribb fogyasztása szignifikáns kapcsolatban volt a magas kognitív 

korlátozással és a magas kontrollálatlan evéssel egyaránt. Az alkoholos italok fogyasztási 

gyakorisága negatív irányú kapcsolatot mutatott mind a kognitív korlátozással, mind pedig az 

érzelmi evéssel. A tinédzserek és fiatalok mintájában (gyermekcsoport) a szerzők kevesebb 

kapcsolatot találtak a specifikus ételcsoportok fogyasztása és a mért evési magatartások 

között. A legtöbb kapcsolatot a kognitív korlátozás esetében kapták. A szülőcsoporthoz 

hasonlóan a gyermekcsoportnál is megjelent a negatív irányú kapcsolat a kognitív korlátozás 

és az energiában gazdag ételek (pl. cukor, hasábburgonya, sertéshús) fogyasztási gyakorisága 

között, azonban az egészséges ételek fogyasztási gyakorisága a felnőttektől eltérően nem 

mutatott szignifikáns kapcsolatot eme evési magatartással. A gyermekcsoportnál emellett csak 

az alkoholos italok fogyasztása mutatott pozitív irányú kapcsolatot a kontrollálatlan evéssel 

(de Lauzon és mtsai, 2004).  

Az obezogén evési magatartásoknak a súlygyarapodáshoz történő potenciális 

hozzájárulási módját illusztrálja O’Connor és munkatársai (2008) említett vizsgálata is, 

amelyben azt találták, hogy e magatartások moderálták a mindennapi bosszúságok és a 

nassolás összefüggését: a kapcsolat az obezogén evési magatartások magas szintjével 

jellemezhetők körében volt erősebb. 

De Lauzon-Guillain, Musher-Eizenman, Leporc, Holub és Charles (2009) kulturális 

összehasonlító vizsgálatukban (USA, Franciaország) óvodás korú gyermekek szüleinek evési 

szokásait és gyermekük táplálásával kapcsolatos gyakorlatát, attitűdjeit mérték fel. 

Eredményeik szerint a gyermek táplálékbevitelének a szülő általi ellenőrzése pozitív irányú 

kapcsolatot mutat a szülőnek a gyermeke evésével kapcsolatos észlelt felelősségével; a szülő 

az irányú vágyával, hogy gyermeke soványabb legyen; és a szülő korlátozó evésével, 

különösen Franciaországban. A szülő nem táplálkozási célokra (úgymint érzelemszabályozás; 

az étel, mint jutalom) történő ételhasználata az Egyesült Államokban volt gyakoribb és 

pozitív irányú kapcsolatot mutatott a szülő kontrollálatlan, illetve érzelmi evésével.  
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Tholin, Rasmussen, Tynelius és Karlsson (2005) az evési magatartás genetikai és 

környezeti determinánsait vizsgálták. Populáció alapú kohorsz kutatásukat Svédországban 

végezték, 1973 és 1979 között született férfi ikerpárok bevonásával. Az elemzéseket 326 

kétpetéjű és 456 egypetéjű ikerpárból álló mintán végezték el. Eredményeik szerint a 

genetikus hatás jelentős szerepet játszik az evési viselkedések alakulásában: az öröklődés a 

kognitív korlátozás esetében 59%, az érzelmi evés esetében 60%, a kontrollálatlan evés 

kapcsán pedig 45%. A nem közös környezeti tényezők ugyancsak fontosnak bizonyultak az 

evési magatartások alakulásában, a közös környezeti tényezők azonban nem járultak hozzá a 

táplálkozási viselkedéshez. Keskitalo és munkatársai (2008) kultúra közi, Angliában és 

Finnországban végzett ikerkutatásának (összesen 1326 felnőtt férfi és nő) eredményei szerint 

az örökletesség becsült értéke a kognitív korlátozás esetében 26-63%; az érzelmi evés 

kapcsán 9-45%; a kontrollálatlan evés tekintetében pedig 45-69%. 

A téma személyiségpszichológiai vonatkozása, hogy az obezogén evési magatartások jól 

magyarázhatók a Big Five személyiségdimenziókkal. Egy elhízottakkal végzett kutatás 

eredményei szerint az érzelmi evés szoros kapcsolatot mutat a neuroticizmussal (különösen az 

impulzivitás és a depresszió facetekkel), továbbá az alacsonyabb lelkiismeretességgel 

(elsősorban az önfegyelem vonással), és az alacsonyabb szintű extraverzióval. Az externális 

evés (ami a kontrollálatlan evéssel rokon fogalom) ugyancsak főként az impulzivitás és az 

önfegyelem facetekkel mutatott kapcsolatot. A korlátozott evés ezzel szemben magasabb 

lelkiismeretességgel, extraverzióval és nyitottsággal, valamint alacsonyabb neuroticizmussal 

függött össze. A fenti eredmények arra utalnak, hogy az impulzivitás és az önfegyelem 

gyengébb önkontroll aspektusa fontos szerepet játszik a negatív érzelmeknek, illetve a külső, 

étellel kapcsolatos jelekre adott válasznak köszönhető evésben. A táplálékbevitel és a testsúly 

kontrollálására irányuló törekvések ezzel szemben a karakter erősségekkel, és a társaságot 

kedvelő, valamint stabilabb érzelmekkel jellemezhető személyiségstílussal függenek össze 

(Elfhag és Morey, 2008). 

A súlycsökkentő kezelések fő célja a páciensek energiabevitelének csökkentése, amely a 

táplálékbevitel szándékos, tudatos korlátozásának, kontrollálásának növelése; valamint az 

evés gátolatlanságának, kontrollálatlanságának csökkenése révén érhető el. A vizsgálatok 

konzisztensen kimutatták, hogy eme evési magatartásokban rendszerint szignifikáns javulás 

következik be a professzionális súlycsökkentő kezelések eredményeképpen. A legnagyobb 

változás jellemzően a kognitív korlátozás esetében mutatkozik (Foster és mtsai, 1998). Az 

emocionális evés viszont a kognitív korlátozáshoz és a kontrollálatlan evéshez képest jobban 

ellenáll a változásnak (Ouwens és mtsai, 2009). A prospektív kutatások eredményeinek 

fényében úgy tűnik továbbá, hogy az alapvonalnál mért evési magatartások kevéssé bírnak 

előrejelző értékkel a fogyás mértékére nézve. Az evési magatartásoknak a súlycsökkentő 

program során mutatkozó változása azonban rendszerint összefüggést mutat a fogyás 

mértékével (Foster és mtsai, 1998).  
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1.3. Az elhízás testi szövődményei és pszichológiai korrelátumai 

 

1.3.1. Testi szövődmények 

 

Az elhízás kísérőbetegségei gyakorlatilag az összes szervrendszert érintik. Szakirodalmi 

adatok igazolták a súlyfelesleg és a szomatikus szövődmények, többek között a hipertónia, 

diszlipidémia, 2. típusú diabétesz, koronária betegségek, stroke, osteoarthritis, asztma, alvási 

apnoe és különböző rákos megbetegedések közötti összefüggést (pl. Pi-Sunyer, 2002; Sidó, 

2003; WHO, 2000). A centrális elhízás több, egymással összefüggő anyagcserezavar 

(inzulinrezisztencia, emelkedett trigliceridszint, diszlipidémia, magas vérnyomás) együttes 

fennállása esetében metabolikus szindrómát eredményez, amely megnöveli a 

kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát (Hu, 2008).  

A reprodukciós képesség is erősen függhet a testalkattól. A normális súlyú nőkhöz 

viszonyítva a túlsúlyos és a kövér nőknél gyakoribb a meddőség. A reprodukcióval 

kapcsolatos károsodások a hipotalamusz-petefészek-méh tengely több szintjén is 

megjelenhetnek, és a fogantatáshoz szükséges idő meghosszabbodásához, illetve alacsonyabb 

terhességi rátához vezetnek (Robker, 2008). Azon túl, hogy a súlyfelesleg a várandósság alatt 

megnöveli a gesztációs diabétesz és a preeklampszia megjelenésének valószínűségét, 

valamint a császármetszés szükségességének esélyét, dózisfüggő növekedést mutat a 

halvaszülés és a nagyon alacsony gesztációs korú (32. terhességi hét előtti) koraszülés 

kockázatával (Cnattingius és Lambe, 2002).  

Korábban a figyelem elsősorban az elhízás kardiovaszkuláris következményeire irányult, 

újabban azonban a gasztrointesztinális rendszer számos betegsége (pl. gastrooesophagealis 

reflux betegség, zsírmáj, epekő) esetében is fény derült az elhízás oki szerepére (Gyökeres, 

Király, Lakatos és Madácsy, 2006). 

Az elhízás kísérőbetegségei számos alkalommal felsorolásra kerültek a szakirodalomban 

(pl. McElroy, 2009; Pi-Sunyer, 1993), emellett sorra születnek a háttérmechanizmusokat 

tárgyaló koherens áttekintések és tanulmányok. Pi-Sunyer (2002) például rámutat arra, hogy a 

hiperinzulinémia és az inzulinrezisztencia megjelenése olyan metabolikus változások 

kaszkádját indítja el, amely diabéteszhez, diszlipidémiához, magas vérnyomáshoz, 

hiperkoagulabilitáshoz, és végső fokon kardiovaszkuláris megbetegedéshez vezet. A 

súlyfelesleg testi szövődményei kialakulásának magyarázatában újabb, jelentős fejlemény a 

zsírszövet endokrin szervként történő azonosítása, és annak felismerése, hogy a zsírsejtek 

által szekretált citokinek (ún. adipokinek) krónikus gyulladásos állapotot idéznek elő a 

szervezetben (Hu, 2008).  
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A mortalitás kockázata BMI=30 kg/m2 esetében megközelítőleg 30%-kal nő meg, míg 40 

kg/m2 felett legalább 100%-kal (Wadden és mtsai, 2002). A testzsír regionális eloszlása 

jelentős tényező a súlyfelesleghez kapcsolódó morbiditás és mortalitás kockázatának 

alakulásában. A legmagasabb kockázat a hasi (vagy más néven abdominális, centrális, alma, 

illetve android típusú) elhízás esetében jelenik meg. A hasi elhízás a testtömegindextől 

függetlenül jobb előrejelzője a komorbiditás és a mortalitás kockázatának, mint maga a BMI, 

különösen a 25-34,9 kg/m2 közötti tartományban. 35 kg/m2 felett a (köldök felett kétujjnyira 

mért) derékkörfogat nem bír additív prediktív értékkel a kockázat tekintetében. Férfiaknál 

102, nőknél 88 cm-nél határozták meg a kritikus derékkörfogatot (Afridi és Khan, 2004; 

Grilo, 2006), azonban a metabolikus komplikációk kockázata férfiaknál 94 cm-nél, nőknél 

pedig 80 cm-nél nagyobb derékkörfogat esetében már fokozott (WHO, 2008). A hasi elhízás 

további mutatója a derék/csípő hányados. Számítása oly módon történik, hogy a 

derékkörfogatot elosztjuk a csípő legnagyobb kerületén mért csípőkörfogattal. Férfiaknál a 

0,90-et, nőknél pedig a 0,85-ot meghaladó derék/csípő hányados esetében állapítunk meg hasi 

típusú elhízást. A fenti kritikus értékek elsősorban az europid (vagy kaukázusi) rasszra 

érvényesek (WHO, 2008). 

A morbiditás és a mortalitás kockázatának magas foka az elhízás medikalizációjához 

vezetett. A kutatók és a gyakorló szakemberek figyelmének középpontjában sokáig 

elsősorban az elhízás egészségi vonatkozásai álltak. Az elmúlt évtizedek kutatási 

eredményeinek tükrében azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az elhízással kapcsolatos 

problémák nem korlátozódnak a testi egészségre, hanem a súlyfelesleg lényeges hatással lehet 

a mentális egészségre (Friedman és Brownell, 1995) és az egészséggel kapcsolatos 

életminőségre is (Fontaine, 2002). 

 

1.3.2. Pszichológiai korrelátumok 

 

A pszichológiai korrelátumok kapcsán a szakirodalomban gyakorlatilag felcserélhető módon 

alkalmazzák a túlsúly és az elhízás kifejezéseket. Leggyakrabban az elhízás (obesity), illetve 

elhízott (obese) terminusokat használják, amelybe rendszerint beleértik a túlsúlyos embereket 

is. Schwartz és Brownell (2004) érvelése szerint míg a testi betegségek kockázatának 

vonatkozásában a túlsúly és az elhízás megkülönböztetése jelentős, addig a BMI kritikus 

értékei kevésbé tűnnek hasznosnak a többletsúly pszichoszociális következményei kapcsán. A 

továbbiakban az e szerzők által alkalmazott gyakorlatot követjük, és a súlyfelesleg mértékétől 

függetlenül az elhízás, illetve az elhízott kifejezéseket alkalmazzuk. Amennyiben a 

forrástanulmányban a medikális kategóriákat alkalmazzák, vagy az általunk tárgyalt téma 

szempontjából indokolt a medikális kategóriák használata, akkor ezt a BMI érték 

megadásával jelezzük, és/vagy ennek megfelelően fogalmazunk.  
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A szakirodalom bővelkedik az elhízás pszichológiai okainak és következményeinek 

elméleti és anekdotikus magyarázataiban. A tradicionális pszichoanalitikus megközelítés 

szerint például a túlevés és az annak következtében fellépő elhízás az erős függőségérzés 

eredménye, amely abból fakad, hogy a pszichoszexuális fejlődés orális stádiumában a 

csecsemő alapszükségletei nem kerültek kielégítésre (Fabricatore és Wadden, 2003). Carr, 

Friedman és Jaffe (2007) érvelése szerint pedig az elhízás megnöveli a tartós fizikai 

megterhelésre és az interperszonális feszültségre való sérülékenységet, amely alkalmazkodást 

igényel az egyéntől. Mindez hatással lehet az elhízottak kedélyállapotára. 

Az elhízást gyakran az evészavarok közé sorolják az anorexia nervosával (AN) és a 

bulimia nervosával (BN) való szoros kapcsolata miatt. A rokonságukat hangsúlyozó 

kontinuum-hipotézis szerint ezek a zavarok folyamatos spektrumba tartoznak (Túry és Szabó, 

2000). Wardle (2009) egyik tanulmányában azt a kérdést járja körül, hogy vajon evészavarnak 

tekinthető-e az elhízás. Gondolatmenete az alábbiakban foglalható össze. A DSM-IV három 

evészavar diagnózist határoz meg, úgymint AN, BN és más módon nem osztályozott 

evészavar. Ez utóbbi magában foglalja a falási zavart (binge eating disorder; BED), amely 

definíció szerint „visszatérő falási epizódok a bulimia nervosára jellemző alkalmatlan 

kompenzáló viselkedés rendszeres használata nélkül” (DSM-IV-TR, 2001, 178. o.). A falási 

zavar prevalenciája az általános populációban kb. 2%, míg az elhízásra szakosodott klinikák 

páciensei körében 9-19% között mozog. A bariátriai műtéten átesett elhízottaknál pedig 9-

47% (Allison, Grilo, Masheb és Stunkard, 2005). Az evési magatartás abnormalitásai 

mindháromnál gyakoriak. A testképzavar az AN és a BN esetében egyaránt kritikus 

diagnosztikus jellemző. Az elhízást viszont teljes egészében a testsúly (pontosabban a testzsír) 

definiálja, legtöbbször a BMI vagy a derékkörfogat alapján. A testzsír magasabb mennyisége 

szükséges és elégséges az elhízás diagnózisához. Wardle (2009) érvelése szerint a jelenleg 

elismert evészavarok kritériumainak teljesítése az elhízott populáció tagjainak többségében 

nem áll fenn. A legtöbb elhízott ember átél ugyan testtel való elégedetlenséget, ez azonban 

nem több, mint amit elvárhatunk a szociokulturálisan meghatározott testideáloktól való 

eltérésük alapján. Ugyanakkor az elhízottak nem mutatják konzisztensen a testképzavar jeleit. 

Ez az érv összecseng Schwartz és Brownell (2004) véleményével, amely szerint a fogyás 

vágya vagy a kisebb testméret iránti vágy nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egyén rosszul is 

érzi magát a teste miatt. Sarwer, Thompson és Cash (2005) pedig úgy vélik, hogy a testképpel 

kapcsolatos aggodalmak nem univerzálisak az elhízottak körében; továbbá a testtel való 

elégedetlenség nem szükségszerűen egyenlő a testképzavarral, amelyben az elégedetlenség 

klinikailag szignifikáns distresszérzést és pszichoszociális károsodást eredményez. Az evési 

magatartás tekintetében eltekintve a BED diagnosztikai kritériumainak megfelelőktől, az 

elhízott emberek nem mutatják a drámai abnormalitások jelét. A belső telítettségi jelekre való 

alacsonyabb fogékonyság és a külső, étellel kapcsolatos jelekre való nagyobb érzékenység 

örökölhető jellemzők, amelyek valószínűleg túlevésre való sérülékenységet idéznek elő azon 
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környezeti feltételek között, amelyekben az ételek ízletesek és könnyen hozzáférhetőek. Az 

emocionális evésre való hajlamban az öröklődés és a tanulás egyaránt szerepet játszik. E 

jellemzők azonban nem specifikusak az elhízásra; ehelyett inkább olyan vonások, amelyek 

kisebb vagy nagyobb mértékben kifejeződnek a testsúlyeloszlás mentén. Az elhízás és az 

evészavarok epidemiológiáját összehasonlítva pedig csak kicsiny bizonyítékát látjuk a közös 

folyamatoknak: a nemi eloszlás, a szocioökonómiai státusz eloszlása, az életkori kezdet, és az 

időbeli trend tekintetében egyaránt különbözik. Wardle (2009) a fentiek alapján nem lát okot 

arra, hogy az elhízott emberek többségét evészavarosnak definiáljuk. Véleménye szerint 

kevéssé származik előny a populáció növekvő arányának „patologizálásából”. Az elhízásnak 

vannak evészavarhoz köthető formái. A falási zavar és a bulimiás típusú elhízás (Túry, László, 

Szendrey, Joó és Prónay, 1992) mellett ide sorolhatók például az éjszakai evés szindrómával2 

(Allison és mtsai, 2005) bíró elhízottak is. Egyetértve azonban Wardle érvelésével, 

összességében nem tekintjük evészavarnak az elhízást. 

Friedman és Brownell (1995) metaanalízisükben generációkra osztották fel az elhízás 

pszichológiai korrelátumait vizsgáló kutatásokat. Az ún. első generációs kutatások 

azonosítani próbálták az elhízás etiológiájával kapcsolatos személyiségbeli és 

pszichopatológiai változókat, de nem vizsgálták az elhízás egyénre gyakorolt hatását. E 

kutatások során rendszerint elhízott és nem elhízott egyének csoportját hasonlították össze 

bizonyos pszichológiai változók mentén. Az ily módon kapott eredmények gyakorta 

ellentmondásosak voltak. Egyes vizsgálatokban azt találták, hogy az elhízás esetében fokozott 

az emocionális distressz, míg másokban nem mutatkozott összefüggés a súlyfelesleg és a 

pszichológiai problémák között. Ráadásul olyan eredmények is születtek, miszerint az 

elhízottak körében kisebb mértékben fordulnak elő pszichológiai zavarok. Ez alapján született 

az ún. „jolly fat” elképzelés (Crisp és McGuiness, 1975), amely a laikusok körében is 

elterjedt: az elhízottakhoz kapcsolódó számos sztereotípia egyike szerint a kövér emberek 

mosolygósak, vidámak. Az első generációs kutatások eredményeire jellemző inkonzisztencia 

hátterében Friedman és Brownell (1995) módszertani okokat feltételeznek, ezért új 

megközelítést javasolnak. Nézetük szerint sokkal több olyan munka szükséges, amely 

korszerű mérőeszközöket, szélesebb körű kiértékelést használ; jobban reprezentálja a 

                                                 
2 Stunkard, Grace és Wolff 1955-ben írták le az éjszakai evés szindrómát (night eating syndrome), mint az 
elhízott betegek táplálékfelvételének egy furcsa formáját. Jellegzetességei: reggeli étvágytalanság, éjszakai 
hiperfágia, insomnia. A szerzők azt is megfigyelték, hogy a tünetek súlyosbodnak a stressz hatására, és javulást 
lehet elérni azzal, ha kiemelik a személyt a stresszteli környezetből (O’Reardon, Peshek és Allison, 2005). Az 
éjszakai evés szindróma diagnosztikai kritériumai változtak az évek során. Például az időbeli határt hol este 6, 
hol 8 óránál húzták meg, olykor pedig az „esti főétkezés” utáni evés tartozott e kategóriába. Az éjszakai 
táplálékbevitel mennyiségének tekintetében a kezdeti 25%-ot 50% váltotta fel, de olyan megfogalmazás is akad, 
hogy „nagymennyiségű” táplálék-, illetve kalóriabevitel. Az éjszakai evés szindróma legjellegzetesebb vonásai: 
1. az esti főétkezés után a személy elfogyasztja a teljes napi kalóriabevitele legalább 25%-át; 2. a felébredések és 
az evés legalább az idő felében megjelenik. A reggeli étvágytalanság és a délelőtti étkezés időzítése az újabb 
kutatások fényében nem tűnik az éjszakai evés szindróma megkülönböztető diagnosztikus jegyének. E 
szindróma prevalenciája az általános populációban 1,5%, az elhízásra szakosodott klinikák pácienseinél 9-14%, 
a bariátriai műtéten átesett pácienseknél pedig 8-42% (Allison és mtsai, 2005). 
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populáció különböző szegmenseit; többváltozós statisztikai módszereket alkalmaz; és 

számításba vesz olyan változókat, mint amilyen például az életkor, a szocioökonómiai státusz, 

és az elhízás kezdetének életkora. Fabricatore és Wadden (2003) rámutatnak arra is, hogy 

függetlenül attól, hogy milyen irányú összefüggést találtak az elhízás és a pszichopatológia 

között, az első generációs kutatási vonulatba sorolható vizsgálatok konzisztensen nem találtak 

klinikailag szignifikáns eredményeket. A kövér és nem kövér emberek összehasonlításával 

kapott különbségek nem voltak elég nagyok ahhoz, hogy jelentős különbséget jelezzenek a 

pszichológiai státuszukban.  

Konzisztensen alátámasztást nyert azonban az, hogy a professzionális súlycsökkentő 

kezelésekre jelentkező elhízottak mentális egészsége rendszerint rosszabb, mint a kezelést 

nem kereső elhízottaké (Matos és mtsai, 2002; Wadden, Womble, Stunkard és Anderson, 

2004). A diagnosztikus interjúkat alkalmazó vizsgálatokban általában azt találják, hogy a 

súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak a pszichopatológia magas szintjét mutatják, 

elsősorban affektív zavarokat, bár az arányok változatosak a különböző tanulmányokban. 

Például az I. tengely depresszív diagnózisainak (pl. major depresszió, disztímia) lifetime 

prevalenciája 9,2-47,5% között, az I. tengely egyéb diagnózisainak lifetime prevalenciája 

pedig 2,5-31% között mozog (Fabricatore és Wadden, 2003; Friedman és Brownell, 1995). 

Friedman és Brownell (1995) metaelemzésének eredménye szerint a súlycsökkentő 

kezelésben részt vevő elhízottakat általános populációbeli kontraszt csoportokkal 

összehasonlító vizsgálatok konzisztensen közepes méretű összefüggést (Cohen d=0,52) 

mutattak ki az elhízás és a depresszió között. A depresszív tünetek előfordulási gyakorisága 

az elhízott pácienseknél 30% körüli, a szorongásos tüneteké pedig 50%. Gyakori továbbá a 

testképzavar és a táplálkozási viselkedés zavara, úgymint nagyevési epizódok, illetve falási 

zavar (Matos és mtsai, 2002). A klinikai súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak 

körében továbbá szignifikánsan nagyobb gyakorisággal fordul elő a borderline 

személyiségzavar is, mint a kezelést nem kereső elhízottaknál (Faith, Matz és Jorge, 2002). A 

súlycsökkentő kezelés keresésére vonatkozó státusz tehát jelentős szempont, amit figyelembe 

kell venni az elhízás és a pszichopatológia kapcsolatának vizsgálata során. Nem szabad 

azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a kezelésben részt vevők mintegy 80%-a nő, 

ugyanakkor a pszichopatológia rendszerint felmért típusai a testsúlytól függetlenül sokkal 

gyakoribbak a nők körében, mint a férfiaknál (Fabricatore és Wadden, 2003). Mindez jelentős 

torzításokhoz vezethet a vizsgálatok eredményeinek interpretációja során.  

Az elhízottak populációja heterogén (Bruch, 1952; Teixeira, Going, Sardinha és Lohman, 

2005; Túry és mtsai, 1992), amely megmutatkozik a pszichopatológiára való 

veszélyeztetettségükben is. Az elhízás pszichológiai korrelátumainak jelenlegi, Friedman és 

Brownell (1995) felosztásában ún. második generációs kutatási vonulatának feladata, hogy 

azonosítsa azokat a tényezőket, amelyek a pszichológiai problémák megjelenésére 

veszélyeztetik az elhízott embereket. A cél annak megmagyarázása, hogy hogyan lehetséges, 
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hogy egyes elhízott személyek negatív pszichológiai következményektől szenvednek, mások 

viszont nem. A kutatás fókuszában a rizikófaktorok állnak.3 Kockázati tényező például a nem, 

ugyanis a nőknél jobban érvényesül a szociokulturálisan meghatározott – jelenleg karcsú – 

testideál elérésére irányuló nyomás, amit tetéz, hogy a nők különösen fogékonyak a stresszre, 

az alvászavarokra, és veszélyeztetettebbek a depresszióra, mint a férfiak, valamint jellemzőbb 

rájuk a fizikai inaktivitás (Azarbad és Gonder-Frederick, 2010). A falási zavar 

rizikótényezőként történő konceptualizálása is indokolt, ugyanis a pszichopatológia 

legmegbízhatóbb megkülönböztető tényezőjének tűnik az elhízottak populációjában (Faith és 

mtsai, 2002). Az is alátámasztást nyert, hogy a tápláltsági állapot szubjektív megítélése 

jobban előrejelzi a mentális zavarokat, mint a tényleges elhízottság, gyermek- és 

felnőttkorban egyaránt (Gatineau és Dent, 2011). 

A szorongás kapcsán az általános populációban végzett keresztmetszeti kutatások 

metaelemzésének eredménye szerint alátámasztást nyert az elhízás (mint magyarázó változó) 

és a szorongás (mint kimeneti változó) pozitív irányú kapcsolata. Az összefüggés mérsékelt 

erősségű (OR=1,4; OR CI95: 1,2-1,6). Nemek szerinti bontásban végezve az elemzéseket, az 

eredmények nagyon hasonlóak, ami arra utal, hogy a nem nem játszik moderátor szerepet az 

elhízás és a szorongás kapcsolatában. Az ok-okozat iránya azonban tisztázásra vár (Gariepy, 

Nitka és Schmitz, 2010). 

Az elmúlt évtizedek során az elhízás és a gyakoribb mentális zavarok, betegségek 

kapcsolatának magyarázatában kitüntetett szerepet tulajdonítottak a szociokulturális 

tényezőknek, nevezetesen az elhízás stigmatizációját, az elhízottakkal kapcsolatos negatív 

előítéleteket és diszkriminációt tették felelőssé a kedvezőtlen pszichológiai korrelátumok 

megjelenéséért (Friedman és Brownell, 1995). A nyugati társadalomban az elhízás megítélése 

rendkívül kedvezőtlen. Az elhízás stigmatizációja széles körben elterjedt, és masszívan, 

áthatóan jelen van az élet számos területén (pl. oktatás, foglalkoztatás, egészségügy). E 

témakör az Egyesült Államokban rendkívül intenzíven kutatott, és az elmúlt évtizedben több 

összefoglalás is született az eredményekről és azok konzekvenciáiról (Puhl és Brownell, 

2001; 2003; Puhl és Heuer, 2009). A stigmatizált személy olyan jellemzővel bír, amely 

leértékelt társas identitással függ össze; kedvezőtlen sztereotípiákkal és deviáns címkékkel 

írható le, amely megnöveli a veszélyeztetettséget a státuszvesztésre, a kedvezőtlen 

bánásmódra, a negatív előítéletre és a negatív diszkriminációra (Puhl és Latner, 2007). Az 

elhízás esetében a stigma a testsúllyal kapcsolatos negatív attitűdök és hiedelmek, amelyek 

sztereotípiában, előítéletben és elutasításban manifesztálódnak. A stigma nyílt és burkolt 

formában egyaránt megnyilvánulhat. Többféle módon jelentkezhet, úgymint verbális csúfolás; 

fizikai bántalmazás; vagy kapcsolati viktimizáció, mint például társas kirekesztés, elkerülés és 

                                                 
3 Friedman és Brownell (1995) háromféle kockázati tényezőt különböztetnek meg. A független rizikófaktoroknak 
ugyanolyan káros hatásuk van az elhízott és a nem elhízott személyekre. A hajlamosító rizikófaktorok esetében a 
kockázat előfordulása magasabb az elhízott embereknél, mint a nem elhízottaknál. Az interaktív (szinergista) 
rizikófaktorok esetében pedig az elhízott állapot előfeltétele a káros hatás fellépésének. 
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pletykálás (Puhl és Latner, 2007). A negatív előítélet és diszkrimináció krónikus stresszorként 

konceptualizálható, amely káros hatást gyakorolhat az emocionális jóllétre. Mivel a 

társadalom előítélettel viseltetik irántuk, az elhízott emberek várhatóan több pszichológiai 

distresszt élnek át, mind az átlagos súlyúak (Fabricatore és Wadden, 2003). 

Friedman és Brownell (1995) metaanalízisükben az alábbi utat vázolják fel az elhízás és a 

pszichológiai korrelátumok között. Korunkban a karcsúság ideál és az elhízás stigmatizációja 

miatt nagy társas nyomás nehezedik az emberekre, hogy vékonyak legyenek. Az elhízott 

embereknél ezért többek között testképzavar és alacsony önértékelés léphet fel, amelyek 

szubklinikai szenvedést okoznak, és további, súlyos pszichológiai problémák megjelenésére 

prediszponálhatnak. Az elképzeléssel összecsengő módon Friedman és munkatársai (2005) 

azt találták, hogy a testsúly miatt elszenvedett stigmatizáció akár mindennapos tapasztalat 

lehet az elhízott emberek körében. Eredményeik szerint a stigmatizáció gyakorisága pozitív 

irányú kapcsolatot mutat a depresszióval, az általános pszichiátriai tünetekkel és a testkép 

zavaraival; és negatív irányú kapcsolatban áll az önértékeléssel. Puhl és Heuer (2009) 

szakirodalmi áttekintése szerint a testsúly stigmatizációja megnöveli a sérülékenységet a 

depresszióra, az alacsony önértékelésre, a negatív testképre, a maladaptív evési 

magatartásokra és a testgyakorlás elkerülésére. Mindez pedig további súlygyarapodásra 

veszélyezteti a súlyfelesleggel bírókat. 

Az elhízás pszichológiai korrelátumainak etiológiájában a szociokulturális tényezők 

szerepének hangsúlyozása mellett újabban alternatív magyarázó modellek jelentek meg. 

Például a depresszió kapcsán megjelentek a biológiai magyarázó elméletek (Luppino és mtsai, 

2010). 

Friedman és Brownell (1995) felosztása szerint a harmadik generációs kutatási vonulat a 

második generációs kutatások eredményei talaján longitudinális kutatási elrendezés 

segítségével azt vizsgálja, hogy hogyan alakul az ok-okozati és időbeli kapcsolat az elhízás és 

a pszichológiai korrelátumok között. A kutatások és azok metaanalíziseinek fényében úgy 

tűnik, hogy kétirányú (bi-directional) kapcsolat áll fenn az elhízás és a gyakoribb mentális 

betegségek között, amelyben az súlyfelesleg mértéke, a nem, az életkor és a szocioökonómiai 

státusz kulcsfontosságú rizikótényező. Az elhízás és a mentális betegségek kétirányú 

kapcsolatát számos tényező közvetítheti, úgymint viselkedéses, kognitív, fiziológiai és társas 

mechanizmusok (Markowitz, Friedman és Arent, 2008). Az elhízás és a gyakori mentális 

betegségek közötti kapcsolatok moderátor és mediátor változóinak hipotetikus modelljét 

Gatineau és Dent (2011, 5. o.) nyomán az 1. ábrán mutatjuk be.4  

 

                                                 
4 A moderátor „azon kvalitatív (pl. nem, faj, osztály), vagy kvantitatív (pl. a jutalom értéke) változó, amely a 
független (prediktor) és függő (kritérium) változó közötti kapcsolat irányára és/vagy erejére hat” (Baron és 
Kenny, 1986, 1174. o.). A mediátor pedig „olyan generatív mechanizmust képvisel, amelyen keresztül a fokális 
független változó hatni tud a függő változóra” (Baron és Kenny, 1986, 1173. o.), másképpen fogalmazva a 
mediátor magyarázó láncszem két másik változó kapcsolatában. 
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A mentális zavarok, betegségek tehát a súlyfelesleg kialakulásához és fennmaradásához 

egyaránt hozzájárulhatnak. A testsúlymenedzselés szempontjából a mentális egészség 

felmérése és esetleges javítása azért bír kitüntetett jelentőséggel, mert például a major 

depresszió, az extrém mértékű testtel való elégedetlenség és a jelentős társas szorongás azon 

túl, hogy gátját képezheti a súlycsökkentő kezelés keresésének, ronthatja is egyes kezelési 

megközelítések hatékonyságát (Sarwer és mtsai, 2005). Jól dokumentált a szakirodalomban a 

negatív affektivitás és a súlycsökkentésre irányuló kísérlet kudarca közötti oksági kapcsolat is 

(Grilo, Shiffman és Wing, 1989). 

1. ábra: Az elhízás és a gyakori mentális betegségek közötti kapcsolatok mediátor és 
moderátor változóinak modellje (Gatineau és Dent, 2011, 5. o. nyomán) 

Moderátorok 
(pl. nem, a súlyfelesleg 
mértéke, életkor, SES) 

Mediátorok 

Elhízás Gyakori mentális 
zavarok 

Társas tényezők 
(pl. stigma, alacsony 

társas támogatás) 

Viselkedéses tényezők 
(pl. diéta, testedzés, 

kezelési együttműködés) 

Biológiai tényezők  
(pl. krónikus betegség, 

gyógyszerszedés) 

Pszichológiai tényezők 
(pl. rosszabb észlelt egészség, 
negatív gondolatok, alacsony 

önértékelés, testtel való 
elégedetlenség) 
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További adalék, hogy a súlyos mentális betegséggel élő elhízottak esetében ajánlott, hogy 

az első vonalbeli kezelés az adott mentális betegségre nézve hatékony, biztonságos, jól 

tolerálható, és amennyiben lehetséges, a testsúlyra hatástalan vagy súlycsökkenést 

eredményező pszichotrop gyógyszer legyen. Mivel azonban számos mentális betegség 

esetében a leghatékonyabbnak bizonyuló gyógyszerek komoly súlygyarapodást okozhatnak, 

viselkedésmodifikációs stratégiák alkalmazásával, illetve amennyiben ez hatástalannak 

bizonyul, adjunktív gyógyszeres kezeléssel kell támogatni a testsúlykontrollt. Végső esetben 

indokolt lehet a bariátriai műtét lefolytatása is (McElroy, 2009).  

 

1.3.2.1. Testtel való elégedetlenség 

 

A testkép alatt rendszerint többdimenziós, neurofiziológiai (perceptuális élmények), 

pszichológiai (kognitív és affektív élmények) és viselkedéses komponenseket (pl. a test 

ellenőrzése) magába foglaló konstruktumot értünk (Probst, Pieters és Vanderlinden, 2008). A 

testkép és a testre vonatkozó vélekedések, attitűdök összetett hatásrendszeren keresztül a 

kulturális, társadalmi és társas tényezők, valamint az egyéni jellemzők kölcsönös 

interakciójában alakulnak, és időben dinamikusan változnak (pl. Grogan, 2006).  

A testképpel kapcsolatos attitűdök két dimenziót alkotnak. Az értékelő dimenzió a 

megjelenéssel kapcsolatos kognitív értékeléseket és kapcsolódó emóciókat fedi le, és magába 

foglalja az én-énideál diszkrepanciát és a testtel való elégedettség-elégedetlenség mértékét. A 

testi befektetés (investment) a megjelenés kognitív és viselkedéses fontosságára vonatkozik az 

egyén életében, és arra, hogy mennyire jelentős a megjelenés a személy én-érzése (sense of 

self) szempontjából. A két dimenzió kovarianciája magas, és együttesen figyelembe véve jól 

előrejelzik a negatív testképet. Ugyanakkor az értékelő dimenzió önmagában nem elégséges a 

testképpel kapcsolatos distresszérzés kiváltásához (Carraça és mtsai, 2011). 

A testtel való elégedetlenség tápláltsági állapottól függetlenül olyan gyakori a nyugati 

társadalomban élő nők körében, hogy Rodin, Silberstein és Striegel-Moore (1985) normatív 

panasznak (normative discontent) tartják. Az USA-ban például a férfiak 52%-a, míg a nők 

66%-a elégedetlen a testsúlyával (Friedman, Reichmann, Costanzo és Musante, 2002). 

Azonban amíg a nők túlnyomó többsége fogyni szeretne, addig a testsúlyukkal elégedetlen 

férfiak körében kettős tendencia jelenik meg: nagyjából azonos arányban jelentkeznek a 

fogyni és hízni vágyók. Ez utóbbi törekvés főleg az izmos férfi testideál elérésére irányul 

(Drewnowski és Yee, 1987). 

A testtel kapcsolatos elégedetlenség etiológiája vonatkozásában két fő megközelítés 

létezik, nevezetesen a fejlődési elméletek és a szociokulturális elméletek. A fejlődési 

elméletek három fő ága a következő: pubertáskor és érési időzítés; negatív verbális 

megjegyzések és csúfolás; valamint korai szexuális abúzus és szexualizáció. A testtel való 

elégedetlenség szociokulturális elméletei a társadalmi-kulturális ideálok, elvárások és 
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tapasztalatok hatását vizsgálják e jelenség etiológiájára és fennmaradására. A szociokulturális 

elméleti keretbe tartozó főbb elképzelések az alábbiak: szociokulturális ideálok, feminista 

elméletek, nemi szerep szocializáció elmélet, én-énideál diszkrepancia elmélet, és társas 

összehasonlítás elmélet (Heinberg, 2000).  

A szakirodalomban a testtel való elégedetlenség szociokulturális magyarázó elméletei 

közül a szociokulturális ideálok elmélete dominál. A nyugati társadalom túlzott hangsúlyt 

helyez a karcsú, olykor szélsőségesen vékony női testformára (Padgett és Biro, 2003). Az 

USA-ban például a szépség standardját reprezentáló modellek már 1990-ben mintegy 23%-

kal soványabbak voltak, mint egy átlagos súlyú észak-amerikai nő (Ciliska, 1993). A 

karcsúságideál olyan alacsony testsúlyt ír elő a nőknek, amely biológiai és genetikai 

jellemzőik révén egyaránt irreális a számukra (Túry és Szabó, 2000). A karcsú testideál 

hirdetésében jól dokumentált a média szerepe (pl. Irving, 1990). Az extrém soványság úgy 

jelenik meg, mint amely tipikus és minden nő számára elérhető, megfűszerezve azzal az 

üzenettel, hogy a karcsúság a szépség előfeltétele (McLaren és Kuh, 2004). A családtagok és 

kortársak nyomást gyakorol(hat)nak az egyénekre, hogy megfeleljenek a karcsú testideálnak 

(pl. Myers és Crowther, 2007). Megjegyzendő azonban, hogy a nők soványabb alakról hiszik 

azt, hogy a férfiak számára vonzó, mint amit a férfiak valójában preferálnak (Czeglédi, Urbán 

és Rigó, 2009; Fallon és Rozin, 1985; Szabó, 1994). A férfiak számára előírt testideál kettős: 

a soványság mellett az izmosság is elvárt, ráadásul a nagytestű, „mackós” testalkat is sokak 

által elfogadott, sőt, akár preferált is (Túry és Babusa, 2012). 

Az elhízás pszichológiai korrelátumainak első generációs kutatásai metaanalízisének 

eredményeképpen Friedman és Brownell (1995) nagy hatásméretű (Cohen d=0,85), azonban 

inkonzisztens kapcsolatot mutattak ki az elhízás és a testtel való elégedetlenség között, 

heterogenitást jelezve a különböző populációkban. 

A második generációs kutatások számos egyéni és kulturális kockázati tényezőt 

azonosítottak a testtel való elégedetlenség kapcsán, úgymint a nem, az aktuális testsúly, a 

testsúly története, a falásrohamok, a karcsúságideál internalizációja, a testsúly jojó-effektusa, 

a fantomzsír-jelenség5, az elhízás életkori kezdete, a külső megjelenés csúfolása, az alacsony 

önértékelés, a depresszió, az életkor, a magas szocioökonómiai státusz, a szexuális orientáció, 

valamint a rassz (Delgado és mtsai, 2006; Faith és Allison, 2000; Friedman és Brownell, 

1995; McLaren és Kuh, 2004; Myers és Crowther, 2007; Schwartz és Brownell, 2004).  

A súlyfelesleggel bíró nők elégedetlenebbek a testükkel, mint a normális súlyúak, azonban 

számos vizsgálatban nem találtak lineáris kapcsolatot a BMI és a testtel való elégedetlenség 

között a túlsúlyos és az elhízott nők körében (pl. Matz, Foster, Faith és Wadden, 2002). Ez 

összecseng azon elméletekkel, amelyek szerint a megjelenéssel kapcsolatos gondolatok és az 

objektív valóság nem feltétlenül járnak kéz a kézben (Sarwer és mtsai, 2005).  
                                                 
5  A fantomzsír kifejezés (phantom fat) a fantomfájdalom analógiájaként értelmezhető. Lényege, hogy a 
súlycsökkenés ellenére megmaradnak a testsúllyal kapcsolatos aggodalmak és a testtel való elégedetlenség 
(Annis, Cash és Hrabosky, 2004). 
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A testtel való elégedetlenség fordított U alakú összefüggést mutat a fogyásra való 

motivációval. A közepes mértékű elégedetlenség motiváló erőként szolgálhat a 

testsúlykontrollt elősegítő egészségmagatartások folytatására. A kismértékű elégedetlenség 

kevéssé motivál, míg az extrém mértékű testtel kapcsolatos distresszérzés a negatív belső 

monológ destruktív körét indíthatja be, gátolva a változást (Schwartz és Brownell, 2004).  

A testi attitűdökkel és a testképpel pszichopatológiai kórképek és hangulatzavarok 

kapcsolódnak össze (Stice, 2002; Túry és Szabó, 2000). A testtel való elégedetlenség például 

magasabb depressziószinttel és alacsonyabb önértékeléssel jár együtt, amely összefüggés 

független az elhízás mértékétől (Sarwer és mtsai, 2005). A testtel való elégedetlenség emellett 

közvetítő szerepet játszik az elhízás és a depresszió közötti kapcsolatban (Friedman és mtsai, 

2002; Gavin, Simon és Ludman, 2010), valamint az elhízás és az alacsony önértékelés közötti 

kapcsolatban (Friedman és mtsai, 2002). 

A testtel való elégedetlenség kedvezőtlen hatást gyakorolhat a viselkedésre. Például az 

elhízott nőknél a nem elhízott nőkhöz képest gyakoribb a test ruházattal történő elrejtése; 

vagy hogy feszültek lesznek, ha a külsejükre gondolnak. Az elhízott nők emellett nagyfokú 

szégyenlősséget élhetnek át a testsúlyuk miatt egyes társas helyzetekben (Sarwer és mtsai, 

2005), ami társas visszahúzódáshoz és szélsőséges esetben elszigetelődéshez vezethet. A 

kívánatosnak tartott test elérése érdekében az egyének olykor egészségkárosító 

magatartásformákat alkalmaznak, mint amilyen például a túlzott diétázás, a szélsőséges 

testedzés, vagy akár a dohányzás (French és Jeffery, 1995; Neumark-Sztainer, Paxton, 

Hannan, Haines és Story, 2006; Stice és Shaw, 2003). A szélsőséges, egészségtelen 

testsúlykontrolláló magatartások viszont kedvezőtlen evési mintázatok (pl. falásrohamok) 

megjelenésére veszélyeztetik az egyéneket (Carraça és mtsai, 2011).  

A testkép megértése fontos ahhoz, hogy közelebbről meghatározzuk az elhízás társas és 

pszichológiai élményét; a pszichológiai kimenetek orvosi következményeit; az elhízás 

etiológiájának pszichológiai tényezőit; valamint az elhízott emberek kezelésének szempontjait 

(Schwartz és Brownell, 2004). A testkép mérése és változásának követése kiemelt fontosságú 

továbbá az olyan pszichológiai intervenciók tervezésében, amelyek valamilyen módon a 

megjelenéssel kapcsolatosak, pl. a testedzés elősegítése, a helyes táplálkozás fejlesztése, a 

testsúlykontroll, és a dohányzásról való leszokás támogatása (Grogan, 2006).  

Mivel a testkép többdimenziós konstruktum, a korszerű mérőeszközök több dimenzió 

mentén ragadják meg a testtel való elégedetlenséget, úgymint szubjektív elégedettség avagy 

elégedetlenség, kognitív torzulások, érzelmi reakciók, viselkedéses elkerülés, és észlelési 

pontatlanság (Sarwer és mtsai, 2005). A testkép mérésére számos módszert dolgoztak ki (l. 

Thompson [2000; 2004] részletes, kritikai áttekintését).6  Sarwer és munkatársai (2005) 

                                                 
6 Mindössze néhány testképpel kapcsolatos mérőeszköznek létezik magyar nyelvű változata. Ennek zöme Túry 
Ferenc és Szabó Pál munkája. Az alábbi mérőeszközökről van tudomásunk: Testi Attitűdök Tesztje (Probst, 
Vandereycken, Van Coppenolle és Vanderlinden, 1995; Túry és Szabó, 2000); Evési Zavar Kérdőív (Garner, 
Olmstead és Polivy, 1983; Túry, Sáfrán, Wildmann és László, 1997); Emberalakrajzok Tesztje (Fallon és Rozin, 
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tanulmányukban listát adnak azon mérőeszközökről, amelyek különösen relevánsak lehetnek 

az elhízott egyének megjelenéssel kapcsolatos aggodalmainak felmérésére. A magyar nyelven 

hozzáférhető kérdőívek azonban elsősorban a klasszikus evészavarokban (AN, BN) 

szenvedők testképének felmérésére szolgálnak, ezért kevéssé tűnnek alkalmazhatónak az 

elhízottak esetében. 

Az eredetileg 34 tételes Testforma Kérdőív (Body Shape Questionnaire; Cooper, Taylor, 

Cooper és Fairburn, 1987) a testsúllyal és alakkal kapcsolatos aggodalmak széles körben 

alkalmazott mérőeszköze. Pszichometriai mutatói a klasszikus evészavarokban szenvedők 

esetében (Cooper és mtsai, 1987), nem klinikai mintákon (pl. egyetemi hallgatók), valamint 

súlycsökkentő kezelést kereső elhízottak esetében egyaránt jók (Rosen, Jones, Ramirez és 

Waxman, 1996). Legalább hét rövidített változata létezik (Pook, Tuschen-Caffier és Brähler, 

2008). Az általunk magyar nyelvre adaptált, rövidített, 14 tételes változatot Peter J. Cooper 

dolgozta ki (Dowson és Henderson, 2001). A kérdőív előnye, hogy elhízottak esetében is 

magas a tételek látszat validitása, továbbá más testképpel kapcsolatos kérdőívekkel 

ellentétben (mint pl. a Testi Attitűdök Tesztje) nem tartalmaz nemre specifikus tételeket. E 

kérdőív pszichometriai mutatói klinikai és nem klinikai mintákon egyaránt jónak bizonyultak 

(Pook és mtsai, 2008). 

Palmeira és munkatársai (2009) vizsgálatában túlsúlyos és elhízott nők vettek részt (n=193, 

24 év felettiek, BMI=25-40 kg/m2). Az intervenciós csoport tagjai 12 hónapig 

viselkedésterápiás alapokon nyugvó csoportos testsúlycsökkentő kezelésben vettek részt. Az 

összehasonlító csoport általános, egészséggel kapcsolatos edukációban részesült. Az 

intervenciós csoport a kezelés végére a kiindulási testsúly átlag 5,6%-át (SD=6,8%) 

elvesztette, míg az összehasonlító csoportban a fogyás átlaga 1,2% (SD=4,6%) volt. Az 

intervenciós csoportban nagy hatásmértékű, míg a kontraszt csoportban közepes hatásmértékű 

javulás mutatkozott a testtel való elégedetlenség vonatkozásában. Eredményeik szerint 

továbbá a súlycsökkenés és a testkép javulása reciprok hatást gyakorolt egymásra. 

Nevezetesen, a viselkedéses kezelés eredményeképpen fogyás lépett fel, amelyben a testkép 

javulása részleges közvetítő szerepet játszott. Ezzel párhuzamosan a kezelés 

eredményeképpen a testképben bekövetkező javulást a súlycsökkenés részlegesen mediálta.  

Carraça és munkatársai (2011) randomizált kontrollcsoportos vizsgálatában ugyancsak 

túlsúlyos és elhízott nők vettek részt (n=239, 25-50 évesek, BMI=25-40 kg/m2). Az 

intervenciós csoport tagjai 12 hónapig tartó, csoportos viselkedésterápiás súlycsökkentő 

kezelésben részesültek, amelyben jelentős hangsúly került a testképpel kapcsolatos attitűdök 

mindkét dimenziójának javítására. A kontrollcsoport egészséggel kapcsolatos általános 

edukációban részesült. Az eredmények szerint az intervenciós csoport a kiindulási testsúly 

átlag 7,3%-át (SD=5,9%) elvesztette, míg a kontrollcsoport tagjai körében a fogyás átlaga 

                                                                                                                                                         
1985; Túry és Szabó, 2000); Testtel Kapcsolatos Befektetések Skálája (Orbach és Mikulincer, 1998; Szabó Pál 
fordítása); Tárgyiasított Test Tudatossági Skála (McKinley és Hyde, 1996; Juhász, 2008). 
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1,7% (SD=5,0%) volt. Az intervenciós csoportban emellett nagy hatásmértékű javulás 

mutatkozott a testképpel kapcsolatos attitűdök mindkét dimenziójában, és az evés 

önszabályozásának számos, a szerzők által mért aspektusában. A kontrollcsoportban csak 

mérsékelt hatásméretű javulás mutatkozott a testtel kapcsolatos attitűdök vonatkozásában, 

míg az evés önszabályozásának mért aspektusai kapcsán is csak legfeljebb mérsékelt erősségű, 

zömében azonban csak gyenge vagy elhanyagolható mértékű javulások mutatkoztak (Teixeira 

és mtsai, 2010). A testi attitűdök kedvező irányú változása az evés önszabályozásának 

növekedésével járt együtt. E kapcsolat a testtel kapcsolatos befektetések esetében jóval 

erősebb volt, mint az értékelő dimenzióval. A strukturális egyenletek modelljének 

alkalmazásával Carraça és munkatársai (2011) azt találták továbbá, hogy a testtel kapcsolatos 

attitűdökben a kezelés hatására mutatkozó javulások közvetítették a viselkedésterápiás 

súlycsökkentő intervenciónak az evés önszabályozására gyakorolt kedvező hatását. A 

mediáció az értékelő dimenzió esetében részleges volt (R2=22%), míg a testtel kapcsolatos 

befektetések dimenzió esetében teljesnek bizonyult (R2=68%). A szerzők értelmezése szerint 

úgy tűnik tehát, hogy a testképpel kapcsolatos változások olyan mechanizmust képviselnek, 

amelyen keresztül a viselkedéses súlycsökkentő intervenciók javítani tudnak az evés 

önszabályozásán. Mivel a fenti vizsgálatokat nők körében folytatták le, a további kutatás 

feladata feltárni, hogy a viselkedésterápiás súlycsökentő programban részt vevő férfiak 

esetében is kimutathatók-e a kapott összefüggések.  

 

1.3.2.2. Életminőség 

 

Az egészséggel kapcsolatos életminőséget rendszerint emocionális, fizikai és társas 

területeket felölelő többdimenziós konstruktumnak tekintik, amely területek tükrözik az egyén 

egészségi állapotára adott szubjektív értékelését és reakcióját (Fontaine, 2002).  

Az egészséggel kapcsolatos életminőséget általános (ún. generikus), illetve elhízásra 

specifikus kérdőívekkel felmérő vizsgálatok eredményei szerint az elhízás az életminőség 

jelentős csökkenésével jár együtt, és az életminőség a súlyfelesleg mértékével párhuzamosan 

romlik. A legnagyobb károsodás rendszerint a működés fizikai területeit érinti (Fontaine, 

2002). A súlyfelesleggel bíró nők életminősége többnyire rosszabb, mint a férfiaké (White, 

O’Neil, Kolotkin és Byrne, 2004). 

Fine és munkatársai (1999) ápolónőkkel végzett prospektív kohorsz vizsgálata feltárta, 

hogy a hízás (a kezdeti testsúlytól függetlenül) a fizikai működés és a vitalitás csökkenésével, 

valamint a testi fájdalom növekedésével jár együtt. Ezek a kedvezőtlen változások drámaiak 

voltak azoknál a személyeknél, akik 9 kg-ot, vagy annál többet híztak a vizsgálat 4 éve alatt.  

Kolotkin, Crosby és Williams (2002) eredményei szerint az életkor és a BMI kontrollja 

mellett az egészséggel kapcsolatos életminőség több dimenziója (önértékelés, nemi élet, 

munka) is alacsonyabbnak bizonyult a súlycsökkentő kezelést kereső elhízott személyeknél, 
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mint a kezelést nem kereső elhízottaknál. A súlycsökkentő kezelést kereső személyek 

csoportján belül az egészséggel kapcsolatos életminőség károsodásának mértéke a kezelési 

mód intenzitásának függvényében változott: minél intenzívebb volt a kezelés, annál 

alacsonyabbnak bizonyult az életminőség. A szerzők szignifikáns nemi főhatást is találtak az 

egészséggel kapcsolatos életminőség tekintetében: az életkor és a testtömegindex 

kontrollálása mellett az elhízott nők életminősége több dimenzió mentén is alacsonyabb 

szintet mutatott az elhízott férfiakénál. A nemi különbség a legkevésbé intenzív 

súlycsökkentő kezelés esetében volt a leginkább szembetűnő, azonban a kezelés 

intenzitásának növekedésével a nemek közötti különbség csökkent. A legintenzívebb kezelési 

mód (gyomor bypass műtét) esetében pedig az elhízott férfiak életminősége mutatkozott 

rosszabbnak. 

A súlycsökkentő kezelések hosszú távú célja a páciensek várható élethosszának és 

életminőségének növelése. Mannucci és munkatársai (1999) érvelése szerint a fogyás elérése 

és megtartása mellett az életminőség javulása is az adott kezelés hatékonysági mutatójának 

tekinthető, ezért szükség van az elhízással kapcsolatos életminőség adekvát mérőeszközeire, 

hogy értékelhessük a terápiás intervenciókat a kutatásban és a klinikai gyakorlatban egyaránt. 

Az életminőség definíciója alapján a mérésének számos területet kell magába foglalnia, 

beleértve a fizikai, a pszichológiai és a társas jóllét értékelését. 

Az elmúlt évtizedek során több elhízással kapcsolatos életminőséget felmérő kérdőívet 

dolgoztak ki (l. Duval, Marceau, Pérusse és Lacasse, 2006; Livingston és Fink, 2003; Wadden 

és Phelan, 2002). Az egyik legelterjedtebb az Impact of Weight on Quality of Life (IWQOL, 

Kolotkin, Head, Hamilton és Tse, 1995). A 74 tételes kérdőív a testsúlynak az élet számos 

területére (úgymint egészség, társas/interperszonális státusz, munka, mobilitás, önértékelés, 

szexualitás, mindennapi tevékenységek, táplálkozás) gyakorolt hatását méri fel (Kolotkin, 

Head és Brookhart, 1997). A kérdőívvel kapott ígéretes eredmények ellenére Mannucci és 

munkatársai (1999) rámutatnak arra, hogy az IWQOL a többi életminőséget mérő kérdőívhez 

hasonlóan minden egyes tünetet egyazon fontosságúnak tekint a páciensek jóllétének 

meghatározásában, holott a klinikai tapasztalatok azt mutatják, hogy a személy értékeitől, 

hiedelmeitől, szükségleteitől és elvárásaitól függően a hasonló intenzitású tünetek különböző 

hatást gyakorolhatnak az életminőségre. E szerzők érvelése szerint a tünetek értékelésénél az 

intenzitásukon túl a szubjektív fontosságukat is figyelembe kell venni. A fizikai és 

pszichológiai distressznek az intenzitásán túl a szubjektív fontosságát is tekintetbe vevő, 

elhízással kapcsolatos életminőséget mérő kérdőívre példa az Elhízással Kapcsolatos Jóllét 

Kérdőív (Obesity Related Well-Being Questionnaire; Mannucci és mtsai, 1999). Tudomásunk 

szerint egyelőre ez, az általunk magyar nyelvre adaptált mérőeszköz az egyetlen magyar 

nyelven hozzáférhető, elhízásra specifikus életminőséget felmérő kérdőív (Czeglédi, 2008).  
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Az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőívet (Obesity Adjustment Survey – Short 

Form; Butler és mtsai, 1999) extrém módon elhízottak (BMI≥40 kg/m2) számára dolgozták ki. 

Első lépésben morbid elhízottak kezelésében jártas szakemberek (három bariátriai műtétet 

végző orvos, két klinikai pszichológus és egy gasztroenterológus) a tapasztalataik alapján 

megalkottak egy, az extrém módon elhízott egyének élményeit, tapasztalatait tükröző listát. E 

tételeket azután a tartalmuk alapján kategorizálták. Elméleti alapon 9 kategória született, 

úgymint az elhízással kapcsolatos pszichológiai distressz, társas aggodalmak, társas 

támogatás, testtel való elégedetlenség, az elhízás egészségi következményei, károsodások a 

mindennapi működésben, énhatékonyság, evési szokások, valamint testgyakorlás. Minden 

alskála 8-12 tételből állt, és a válaszbeállítódási torzítás minimalizálása céljából a tételek 

egyik felének pozitív, a másik felének pedig negatív irányú volt a megfogalmazása. Az 

állításokkal való egyetértés mértékét 5-fokozatú, Likert-típusú skálán kellett megjelölni, az 

egyáltalán nem igaz (1) és a teljes mértékben igaz (5) végpontok között. A mérőeszköz 

kidolgozásának második fázisában bariátriai műtéten átesett személyek közel 20 fős támogató 

csoportjának mutatták be a kérdőívet. A csoporttagok visszajelzései alapján új tételek 

születtek, egyes tételeket kivettek, másokat pedig módosítottak. A folyamat eredményeképpen 

az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív 95 tételesre rövidült. A mérőeszköz 

kidolgozásának harmadik fázisában a kérdőívet bariátriai műtétre váró páciensek 110 fős 

mintáján mérték be. A kérdőív faktoriális struktúrájának tesztelése exploratív faktoranalízissel 

történt, amely nem eredményezett interpretálható faktorszerkezetet. A szerzők rövidíteni 

kívánták a mérőeszközt, amit itemszelekciós eljárással végeztek, önkényes alapon 25 itemben 

maximálva a tételszámot. A következő lépésben egy 27 fős almintán tesztelték a kérdőív 

teszt-reteszt reliabilitását. Tételenként végezve az elemzést 20 tétel időbeli konzisztenciáját 

találták elfogadhatónak, így jött létre a kérdőív végső változata, amelynek belső 

megbízhatósága és teszt-reteszt reliabilitása egyaránt megfelelő. Rövid, 20 tételes volta 

ellenére számos területet felölel, ami erősíti a kérdőív tartalmi validitását. Előnye, hogy 

érzékeny a testsúly változására, ezért Butler és munkatársai (1999) reményei szerint 

alkalmazható lesz a professzionális súlycsökkentő kezelések hatékonyságvizsgálatában. A 

mérőeszköz egyelőre kevéssé terjedt el, így a pszichometriai mutatói tekintetében nem 

érhetők el újabb adatok a nemzetközi szakirodalomban.7  Hangsúlyozandó, hogy noha a 

mérőeszköz kidolgozói úgy ismertetik a kérdőívet, mint amely a (morbid) elhízáshoz 

kapcsolódó pszichológiai distressz felmérésére szolgál (Butler és mtsai, 1999; Vallis és mtsai, 

2001), és más szerzők is átveszik ezt a leírást (pl. Stucki és mtsai, 2006), akár odáig menve, 

hogy a kérdőívből hiányzik a testi működés felmérése (Livingston és Fink, 2003), az 

Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változata korántsem csak a pszichológiai 

distressz operacionalizálására szolgál, hiszen egyes tételek az elhízásnak a testi működésre 

                                                 
7 Pl. Goulis és munkatársai (2004) alkalmazták az egyik kutatásukban, azonban a tanulmányban nem közölték a 
kérdőív pszichometriai mutatóit. 
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gyakorolt negatív hatásait mérik fel (pl. 3. Nem tudok még rövid sétát se tenni anélkül, hogy 

kifulladnék, és nagyon elfáradnék), míg mások az elhízásnak a társas funkcionálásra 

gyakorolt kedvezőtlen hatására kérdeznek rá (pl. 12. A jelenlegi testsúlyom megakadályoz 

abban, hogy számomra örömteli társas tevékenységeket végezzek), így alkalmazásával az 

életminőség több területe mérésre kerül. Duval és munkatársai (2006) ugyanígy vélekednek, 

ugyanis összesítő táblázatukban a testi működést, az érzelmi állapotot és a társas interakciót 

egyaránt bejelölik, mint e mérőeszköz által mért életminőség területet.  

 

1.3.2.3. Depresszió 

 

De Wit és munkatársai (2010) érvelése szerint az elhízás és a depresszió komorbiditása 

pszichiátriai szempontból jól értelmezhető, mivel a fokozott kalóriabevitel és a csökkent 

fizikai aktivitás a DSM-IV diagnosztikai kritériumai szerint a depresszió tünetei közé 

tartoznak, amely tünetek viszont felelősek a súlygyarapodásért. Ezzel párhuzamosan 

alátámasztott, hogy az elhízás stigmatizációja negatív testkép kialakulását eredményezi, 

amely viszont alacsony önértékeléshez és pszichológiai distresszérzéshez vezethet.  

Amint az az első generációs tanulmányok metaelemzéséből kiderült, a korai kutatások 

eredményei meglehetősen ellentmondásosak: az általános populációban végzett 

keresztmetszeti vizsgálatok átlagos hatásmérete zéró körüli (Cohen d=-0,06) és statisztikailag 

inkonzisztens. A moderátor és mediátor tényezők feltérképezése megmagyarázhatja az 

inkonzisztens eredményeket (Friedman és Brownell, 1995). Néhány példát kiemelve, a 

potenciális moderátorok közé tartoznak a szociodemográfiai tényezők (nem, szocioökonómiai 

státusz, etnikum), a hajlamosító genotípusok és a falási zavar. Az elhízás és a depresszió 

kapcsolatában közvetítő (mediátor) szerepet feltételeznek a negatív verbális kommentároknak 

(pl. testsúly miatti csúfolás), a viselkedéses tényezőknek (pl. evési magatartás, fizikai 

aktivitás), valamint a fiziológiai- vagy anyagcserezavaroknak (Faith és mtsai, 2002). Elméleti 

áttekintésükben Markowitz és munkatársai (2008) a kognitív mechanizmusokat, mint amilyen 

például a testtel való elégedetlenség, vagy az egészség kedvezőtlen önmegítélése is bevonják 

az elhízás és a depresszió közötti kapcsolatot mediáló tényezők közé. 

Az általános, felnőtt (18 év feletti) populáción végzett keresztmetszeti kutatások 

metaelemzésének eredményeképpen az összevont esélyhányados 1,18-nak adódott (OR 

CI95=1,01-1,37; p=0,036), amely azt jelzi, hogy az elhízott (BMI≥30 kg/m2) egyéneknél 18%-

kal nagyobb eséllyel jelennek meg depresszív tünetek, mint a nem elhízottaknál (BMI<30 

kg/m2; de Wit és mtsai, 2010). Hozzá kell tenni azonban, hogy Friedman és Brownell (1995) 

metaanalíziséhez hasonlóan az elemzés alapjául szolgáló vizsgálatok eredményei számottevő 

heterogenitást mutatnak. Moderátor változók után kutatva a szerzők azt találták, hogy a nők 

esetében az összevont esélyhányados 1,32 (OR CI95=1,23-1,40; p<0,001), amely eredmény 

homogén. A férfiak körében az összevont esélyhányados 1,00 (OR CI95=0,76-1,31; ns), és az 
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alapul szolgáló kutatások eredményei heterogének. Mindez arra utal, hogy az elhízott nőknek 

32%-kal nagyobb az esélye a depresszió kialakulására, mint a nem elhízott nőknek, és ez a 

mérsékelt erősségű összefüggés konzisztensen kimutatott a különböző vizsgálatokban. Az 

elhízott férfiak körében összességében nem mutatkozik meg az elhízás rizikó szerepe a 

depresszió kialakulása tekintetében, azonban előfordulnak olyan vizsgálatok, amelyek 

eredményei szerint az elhízott férfiak esetében nagyobb a depresszió megjelenésének esélye, 

mint a nem elhízott férfiaknál. Mindez arra utal, hogy az elhízott férfiak csoportján belül 

létezhetnek olyan alcsoportok, amelyek veszélyeztetettek a depresszióra, így a további kutatás 

feladata tisztázni a moderátor változókat (de Wit és mtsai, 2010). Ugyanezen metaelemzésben 

sem az életkor, sem pedig a kutatással, illetve méréssel kapcsolatos változók (a depresszió 

diagnosztikai kritériuma; az antropometriai adatok önjellemzős vagy mért volta; a publikáció 

közlési ideje) nem nyertek alátámasztást, mint moderátorok a depresszió és az elhízás 

kapcsolatában (de Wit és mtsai, 2010). 

Ugyancsak az általános, felnőtt populáción végzett keresztmetszeti kutatások 

metaelemzésével tárták fel, hogy az elhízás egy típusa, nevezetesen az abdominális elhízás 

esetében a depresszió megjelenésének esélyhányadosa 1,38 (OR CI95=1,22-1,57) a nem 

elhízottakhoz képest. A moderátor változók (nem, életkor, a depresszió, illetve a hasi elhízás 

operacionalizálási módja, a vizsgálat minősége) vizsgálata ezúttal egyetlen háttérváltozó – 

még a nem – szerepét sem tudta kimutatni (Xu, Anderson és Lurie-Beck, 2011).  

A longitudinális vizsgálatok metaelemzésének (Luppino és mtsai, 2010) eredményei 

szerint az alapvonalnál mért elhízás (BMI≥30 kg/m2) jelentősen, mintegy 55%-kal megnöveli 

a depresszió kialakulásának kockázatát (OR=1,55; OR CI95=1,22-1,98; p<0,01). Az 

összefüggés szignifikánsan erősebb volt az Egyesült Államokban élők körében (OR=2,12; OR 

CI95=1,48-3,03), mint az európaiaknál (OR=1,33; OR CI95=0,98-1,81). A különbség 

hátterében a szerzők szerint vélhetően a szociokulturális különbségek állnak és az a tény, 

hogy az USA-beli felnőtt lakosság BMI átlaga magasabb, mint az európai országok 

lakosságáé. A depresszió operacionalizálási módja is összefüggött a kapcsolat erősségével, 

ugyanis az elhízás és a depresszió kapcsolata szignifikánsan erősebb volt a klinikai 

diagnózissal bíróknál (OR=2,15; OR CI95=1,48-3,12), mint a depresszív tünetekről kérdőív 

alapján beszámolóknál (OR=1,36; OR CI95=1,03-1,80). Az alapvonalnál mért túlsúlyosság 

(BMI=25,0-29,99 kg/m2) ugyancsak a depresszió kockázati tényezőjének bizonyult, bár az 

összefüggés mérsékeltebb erősségű, mint az elhízás esetében (OR=1,27; OR CI95=1,07-1,51; 

p<0,01), dózis-válasz grádienst tükrözve. A korcsoportonkénti bontásban végzett elemzés 

eredményei szerint a túlsúly csak a 20-60 éves (OR=1,48; OR CI95=1,19-1,83) és a 60 éven 

felüli (OR=1,77; OR CI95=1,00-2,32) korosztály esetében jelent szignifikáns kockázati 

tényezőt a depresszió kialakulására nézve, a 20 év alattiak esetében nem (OR=1,05; OR 

CI95=0,86-1,29). A másik irányból vizsgálva az összefüggést, az alapvonalnál mért depresszió 

nagymértékben, mintegy 58%-kal megnövelte az elhízás kialakulásának kockázatát 
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(OR=1,58; OR CI95=1,33-1,87; p<0,001), azonban a túlsúly megjelenésére nézve nem volt 

szignifikáns előrejelző értéke (OR=1,20; OR CI95=0,87-1,66). A feltételezett moderátorok 

(nem, életkor, a depresszió operacionalizálási módja, a vizsgálat minősége, kontinens) 

vizsgálata nem hozott szignifikáns eredményt. Egyedül az utánkövetés időtartama 

mutatkozott előrejelző értékűnek a túlsúly megjelenésének vonatkozásában, nevezetesen a 

legalább 10 éves utánkövetési periódust tartalmazó vizsgálatokban jelent meg a depresszió 

kockázatot növelő szerepe (OR=1,81; OR CI95=1,29-2,54). A 10 évnél rövidebb 

utánkövetéssel bíró kutatásokban az alapvonalnál mért depresszió nem jelezte előre a túlsúly 

kialakulását (OR=0,89; OR CI95=0,71-1,11). Összegezve, Luppino és munkatársai (2010) 

metaelemzésének eredményei megerősítik, hogy az elhízás és a depresszió között reciprok 

kapcsolat áll fenn. 

A szakirodalomban korábban alátámasztott összefüggések szerint a nők, a nagyobb 

súlyfelesleggel bírók, a gyermekkortól fogva elhízottak, az elhízás több kísérőbetegségében 

szenvedők, a testképükkel elégedetlenebbek, valamint az alacsony önértékeléssel és alacsony 

énhatékonyság-érzéssel jellemezhetők veszélyeztetettek a depresszióra (Bandura, 2006; 

Blascovich és Tomaka, 1991; de Wit és mtsai, 2010; Mustillo és mtsai, 2003). Vannak arra 

utaló adatok is, miszerint a testtel való elégedetlenség közvetítő szerepet játszik a súlyfelesleg 

mértéke és a depresszió kapcsolatában (Friedman és mtsai, 2002; Gavin és mtsai, 2010). 

Az elhízás és a depresszió kapcsolatának magyarázatában a szociokulturális tényezők 

szerepének hangsúlyozása mellett egyre inkább teret hódít a biológiai háttértényezők melletti 

érvelés. Az elhízás, mint a depresszió oka összefüggésben felmerül például a krónikus 

gyulladásos állapot mediáló szerepe, illetve a hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg (ún. 

HPA-) tengely szabályozási zavarának szerepe (Luppino és mtsai, 2010). További szempont, 

hogy az elhízás komorbiditása kiemelten magas a krónikus testi megbetegedések tekintetében, 

amelyekről viszont ismert, hogy összefüggést mutatnak a depresszióval (Bisschop, Kriegsman, 

Beekman és Deeg, 2004). Az elhízás emellett fizikai fájdalmat eredményezhet, amelyről 

ugyancsak kimutatott, hogy növeli a depresszió kockázatát (Beesdo és mtsai, 2010). 

A depresszió, mint az elhízás oka oldalról közelítve az összefüggést, ugyancsak indokolt a 

neuroendokrin zavarok számításba vétele. A depresszió a HPA-tengely elhúzódó 

aktiválásával abdominális elhízást eredményezhet (Björntorp, 2001). A depresszió emellett 

hozzájárul az egészségtelen életmód kialakulásához, mint amilyen például az elégtelen fizikai 

aktivitás és az egészségtelen étrendi preferenciák, amelyek elősegítik a súlygyarapodást 

(Luppino és mtsai, 2010). Konttinen és munkatársai (2010b) populáció alapú kutatásának 

eredményei alátámasztják ezt az érvelést, ugyanis azt találták, hogy a depresszió és az elhízás 

kapcsolatában az emocionális evés és a testgyakorlásra vonatkozó énhatékonyság-érzés 

részleges közvetítő szerepet tölt be. Végül egyes antidepresszánsok esetében jól ismert, hogy 

súlygyarapodást okoznak (McElroy, 2009).  
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1.4. A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje 

 

 

A viselkedésváltozás transzteoretikus (elméleteken átívelő) modellje (Prochaska és 

DiClemente, 1982; Prochaska, DiClemente és Norcross, 1992; magyar nyelven Prochaska, 

Norcross és DiClemente, 2009), a továbbiakban TTM, eredetileg a klinikai pszichológia 

elméleteinek és koncepcióinak integrációjaként került bevezetésre a változás megértése 

céljából. A TTM a viselkedésváltozás integratív modellje, amely folyamatorientált változókat 

ölel fel annak megmagyarázása és előrejelzése érdekében, hogy a személyek mikor és hogyan 

változtatják meg a viselkedésüket (Johnson és mtsai, 2008). 

Prochaska és Prochaska (2011) érvelése szerint ahhoz, hogy jelentős és tartós hatást 

gyakorolhassunk a népesség egészségét veszélyeztető magatartásokra, a viselkedésváltozás 

olyan modelljét kellett megalkotni, amely a teljes populációra alkalmazható, nemcsak azon 

kisebbségre, akik motiváltak a változásra. A viselkedésváltozás nem egy egyszeri esemény (pl. 

a cigaretta letétele, a túlevéssel való felhagyás), hanem egy folyamat, amely időben hosszan 

elnyúlhat és szakaszok meghatározott sorozatán, összesen hat szakaszon megy keresztül. Ezek 

a TTM-ben a változás stádiumai (stages of change), amely konstruktum révén lehetőség 

nyílik a populáció szegmenseinek kategorizálására, az alapján, hogy hol tartanak a változás 

folyamatában. Az egyes stádiumokban eltöltött idő nagy egyéni variabilitást mutat, a 

továbblépéshez szükséges feladatok azonban azonosak. Minden egyes stádiumban bizonyos 

alapelvek és változási történések működnek a leghatékonyabban az ellenállás csökkentésében, 

az előrehaladás elősegítésében és a visszaesés megelőzésében. A szakaszok közötti 

előrehaladás nem feltétlenül lineáris módon történik, mivel a viselkedésváltozás folyamatában 

a visszaesés törvényszerű (Prochaska és mtsai, 2009; Prochaska és Prochaska, 2011).  

A TTM révén lehetőség nyílik elméleti alapon kidolgozott és levezetett, egyénre szabott 

intervenciót nyújtani teljes populációkra, beleértve a változásra nem motivált egyéneket is 

(Johnson és mtsai, 2006). A TTM vonzó megközelítés, mert segít azonosítani azokat az 

intervenció típusokat, amelyek a leghatékonyabbak lehetnek a változás egyes stádiumaiban. A 

modell ideális alkalmazása, ha elsőként felmérjük a kliens stádiumát a változás folyamatában, 

majd lefolytatjuk az intervenciók jól meghatározott sorozatát, átsegítve a személyt a 

különböző fázisokon (Kristal, Glanz, Curry és Patterson, 1999). 

A viselkedésváltozás stádiumait több ízben részletesen leírták (pl. Prochaska és mtsai, 

1992; Prochaska és mtsai, 2009; Prochaska és Prochaska, 2011). A szakaszok rövid 

jellemzését a testsúlykontroll példáján keresztül mutatjuk be.8  

                                                 
8 A modellhez kapcsolódó terminusok magyar nyelvű megfelelőit Prochaska és munkatársai (2009) kötetéből 
vettük át.  
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1. A fontolgatás előtti szakaszban (precontemplation) lévők nem szándékoznak a belátható 

jövőben (az elkövetkezendő hat hónapon belül) fogyni vagy kontrollálni a testsúlyukat. A 

túlsúly kedvezőtlen következményeivel kapcsolatos információ hiánya vagy elégtelensége 

szerepet játszhat abban, hogy a többletsúllyal bírók nem látják problematikusnak a 

súlyfeleslegüket. A korábbi sikertelen súlycsökkentési próbálkozások pedig 

elcsüggeszthetik az egyéneket, és alááshatják a változásra való képességükbe vetett 

hitüket. Az e szakaszban lévők nem állnak készen a tradicionális egészségfejlesztő 

programokra, nem működik náluk.  

2. A fontolgatás fázisában (contemplation) lévők nem törekednek ugyan aktívan a 

testsúlykontrollra, illetve a súlycsökkenés elérésére, azonban komolyan fontolgatják 

ennek elkezdését az elkövetkező hat hónapon belül. Jobban tudatában vannak a 

súlycsökkenés mellett szóló érveknek, azonban a fogyás ellen szóló érvek is hasonló 

arányban vannak jelen. A fogyás előnyeinek és hátrányainak egyensúlya ambivalenciát 

eredményezve ahhoz vezethet, hogy a súlyfelesleggel bírók tartósan elidőznek ebben a 

stádiumban, töprengve a súlyproblémájukon és egyre halogatva a tettek mezejére lépést. 

Az e szakaszban lévők nem állnak készen a tradicionális, akcióorientált programokra, 

amelyek azonnali cselekvést várnak az egyéntől.  

3. A felkészülés fázisa (preparation) során a súlyfelesleggel bíróknak szándékában áll a 

testsúlykontroll elkezdése, illetve a súlycsökkenés elérésére a közeljövőben, méghozzá az 

elkövetkező hónapban. Jellemző módom már megtettek kisebb-nagyobb lépéseket a cél 

érdekében (pl. cukor helyett édesítőszert használnak; időközönként sétálnak egyet vacsora 

után). Az e szakaszban lévők terveket kovácsolnak a cselekvésre, pl. szakemberrel 

(családorvossal, dietetikussal, esetleg természetgyógyásszal) történő konzultáció, diétás 

könyv vásárlása. Ők azok, akik készen állnak a változásra, akik számára megfelelő és 

eredményes lehet a tradicionális, cselekvésorientált egészségfejlesztő program.  

4. A cselekvés stádiumába (action) azok sorolhatók, akik egyértelmű, konkrét életmódbeli 

változtatásokkal aktívan törekednek a súlycsökkenésre, illetve a testsúlykontrollra, és 

sikert értek el e tekintetben, azonban mindez hat hónapnál kevesebb ideje történik. Például 

1700 kalóriára korlátozzák a napi energiabevitelüket; elkerülik a gyorséttermeket; 

száműzik az étrendjükből a cukrozott üdítőitalokat; rendszeres testgyakorlást végeznek; 

lift helyett minden esetben gyalog közlekednek; fáradtság, szomorúság vagy egyéb 

distresszérzés esetében evés helyett alternatív tevékenységet választanak. Mindez 

hatalmas elköteleződést és erőfeszítést kíván az egyéntől. Az életmóddal kapcsolatos 

változások és a súlycsökkenés rendszerint nyilvánvaló, illetve feltűnő a személy 

környezete számára, amely ekkor nyújtja a legtöbb elismerést, bátorítást és támogatást. 

Hangsúlyozandó, hogy a cselekvés nem egyenlő a változással. Számos, a 

viselkedésváltozás előidézéséhez szükséges fejlemény (pl. az énkép vagy a gondolkodás 

megváltozása) a cselekvést megelőző szakaszokban történik meg.  
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5. A fenntartás stádiumába (maintenance) azok tartoznak, akik az elért fogyásukat legalább 

hat hónapja sikeresen megtartják. A sikeresnek tekintett minimális súlycsökkenés kapcsán 

egyelőre nem született konszenzus. E szakasz általános jellemzőiként megfogalmazottak 

szerint a személy aktívan dolgozik a visszaesés megelőzésén; a kísértések, csábítások már 

kevésbé fenyegetik; és ezzel párhuzamosan egyre nő az önbizalma arra vonatkozóan, 

hogy képes fenntartani az eddig történt változtatásokat, változásokat (pl. Prochaska és 

Prochaska, 2011). Míg a fentiek számos egészségkárosító magatartás (különösen például a 

dohányzás) esetében jól értelmezhetőek és érvényesnek tűnnek, addig a 

testsúlymenedzselés kapcsán ez kevésbé mondható el. A testsúlykontroll ugyanis az 

obezogén környezetben gyakorlatilag állandóan megköveteli a csábításnak való ellenállást, 

és tartós erőfeszítéseket igényel az étrendi korlátozás és a fizikai aktivitás tekintetében. 

Mindezek alapján indokoltnak és elfogadhatónak tartjuk Kristal és munkatársai (1999) 

érvelését, miszerint az étrendi változás esetében a cselekvés és a fenntartás stádiumát az 

egészséges ételválasztással kapcsolatos kognitív és viselkedéses éberség kialakulásának és 

fennmaradásának keretében célszerű interpretálni. A cselekvés stádiumában a személy 

megpróbál elsajátítani számos új étrendi magatartást. A konkrét viselkedések tekintetében 

egyazon időpontban a változás különböző stádiumaiban állhat. A fenntartás fázisában lévő 

személy viszont már elegendő új viselkedést sajátított el ahhoz, hogy elérje a kívánt célt, 

azonban új étellel vagy új ételkészítési móddal történő próbálkozás esetében az egészséges 

étrend hosszú távú fenntartása érdekében szükséges ellenőrizni a tervezett újítások 

tápértékét. Ebben a kontextusban pedig a cselekvés és a fenntartás közötti ingadozás 

pozitívan értékelendő, és nem tekintendő relapszusnak. Mindez közelebb visz a fenntartás 

stádiuma jellegzetességeinek megértéséhez a testsúlymenedzseléssel kapcsolatos 

viselkedésváltozás kontextusában.  

6. Befejezés (termination): A TTM általános leírásaiban a befejezés stádiumában az egyének 

már nem esnek kísértésbe és az énhatékonyságuk 100%-os. Bármilyen hangulati 

állapotban vannak is, megküzdési módként egészen biztosan nem térnek vissza a korábbi 

egészségkárosító szokásukhoz (pl. dohányzás vagy illegális szerhasználat esetében teljes 

absztinencia). Az előzőekben írottakkal összhangban a befejezés stádiuma kevéssé tűnik 

alkalmazhatónak a testsúlymenedzselésre, hiszen az elhízottak a legritkább esetben érik el 

az egészségesnek tartott súlytartományt. Emellett bármennyit fogynak is, a testsúly 

megtartása gyakorlatilag életre szóló munka: az evés tekintetében tartós megszorításokra, 

míg a fizikai aktivitás tekintetében tartós energiabefektetésre van szükség, így a 

viselkedésváltozás fenntartása mindvégig erőfeszítést igényel a személytől (Baranowski, 

Cullen, Nicklas, Thompson és Baranowski, 2003), már csak az életkor előrehaladtával 

fiziológiai okokból törvényszerűen bekövetkező súlygyarapodás (pl. Hu, 2008) miatt is. 

Prochaska és Prochaska (2011) maguk is belátják, hogy az olyan területeken, mint 

amilyen például a fizikai aktivitás vagy a testsúlykontroll, a reális cél a fenntartás 
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stádiumának élethosszig történő megmaradása. Azt is kiemelik, hogy a befejezés stádiuma 

sokkal kisebb hangsúllyal szerepel a TTM kutatásában, részben a gyakorlati realitás 

korlátozottsága miatt, részben pedig azért, mert jóval az intervenció befejezése után 

jelenik meg.  

Prochaska és munkatársai (2009) érvelése szerint a több száz terápiás elmélet 

összefoglalható néhány lényegi alapelvben, amelyeket a változás történéseinek (processes of 

change) neveztek el. Definíció szerint „változási történés minden olyan cselekvés, amit azért 

kezdeményez az ember, hogy segítsen a gondolkodása, az érzései vagy a viselkedése 

módosításában” (Prochaska és mtsai, 2009, 27. o.). A szerzők rámutatnak, hogy a 

pszichoterápiák rendszerint legalább két ilyen történést alkalmaznak a változás előidézésére. 

A legnagyobb változási történéseket (Prochaska és mtsai, 2009; Prochaska és Prochaska, 

2011) a testsúlymenedzselés példáján keresztül mutatjuk be. A változás különböző 

szakaszaiban más-más történések alkalmazása segíti elő leginkább az előrehaladást az adott 

magatartással kapcsolatban. 

1. Tudatosítás: a rejtett gondolatok és érzések feltárása, az önmagára és a probléma 

természetére vonatkozó mindenfajta tudás növelése, bármely forrásból származik is. 

Például az evés érzelemszabályozási stratégiaként történő alkalmazásának felismerése; az 

energiasűrűség fogalmának megismerése; az ülő életmód veszélyeire, valamint az életmód 

aktivitás növelésében rejlő előnyökre vonatkozó ismeretek szerzése. A fontolgatás előtti 

szakaszban játszik kulcsszerepet.  

2. Az érzelmek felkeltése: elősegíti a változással kapcsolatos hárítások tudatosulását, 

katarzishoz vezethet. Például az elhízás súlyos egészségi következményeivel történő 

szembesülés. Jelentős szerepet a fontolgatás előtti szakaszban játszik. 

3. A környezet újraértékelése: annak kognitív és affektív felmérése, hogy a személy 

súlytöbblete, illetve annak eltűnése hogyan érinti a társas környezetét. Elképzelhető 

például, hogy a túlsúly potenciacsökkenést eredményezett egy morbid elhízott férfinál, és 

a súlycsökkenés hozzájárulhatna a házasélete javulásához. Magában foglalhatja annak 

tudatosulását is, hogy a súlyfelesleggel bíró személy szerepmodell lehet mások számára. 

Például egy anya rádöbbenhet arra, hogy a stresszhelyzetek evéssel történő kezelését a 

gyermeke eltanulhatja tőle, ami megnöveli a gyermek elhízásának kockázatát. Kitüntetett 

szerepe a fontolgatás előtti stádiumban van. 

4. Önmagunk újraértékelése: a súlyfelesleg újraértékelése gondolati és érzelmi szinten; 

önmaga megítélése aktuálisan és anticipálása a súlyprobléma leküzdését követően; a 

fogyás előnyeinek és hátrányainak átgondolása. Ennek eredményeképpen az egyén 

ráébredhet arra, hogy hogyan ütközik a súlyfeleslege a saját értékeivel, céljaival. Például 

hogy alakulnak a gyermekvállalási esélyei; mennyire sérül a mozgékonysága a túlsúlyból 

fakadó ízületi problémái következtében. A fontolgatás fázisában játszik kulcsszerepet. 
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5. Elköteleződés (vagy önfelszabadítás): a változás mellett való döntés, és a változásért való 

felelősség vállalása. Annak elismerése, hogy maga a személy az egyetlen, aki képes tenni 

saját magáért, a súlyproblémája leküzdéséért vagy legalábbis mérsékléséért. A nyilvános 

elköteleződés, azaz a tervezett súlycsökkenés másoknak történő bejelentése nagyobb erőt 

képvisel, mintha a személy megtartja magának az elhatározását. A felkészülés 

szakaszában kritikus. 

6. A környezet ellenőrzése (ingerkontroll): a környezet újraszervezése révén eltűnnek az 

egészségtelen szokásokat kiváltó jelek, és megszaporodnak az egészséges alternatívákat 

kiváltó jelek. Például az édességek eltüntetése a lakásból, de legalábbis szem elől; 

figyelmeztető jelzés (pl. fürdőruhás fénykép, felirat, stop tábla) elhelyezése a hűtőgépen; a 

tervezett séták napjának és időpontjának szembetűnő bejelölése a falinaptáron. A 

cselekvés és a fenntartás stádiumában kulcsfontosságú.  

7. Helyettesítés (szembeállítás): az egészségtelen evési és aktivitásbeli magatartások 

egészséges magatartásokkal történő helyettesítése. Például alacsony zsírtartalmú tejtermék 

fogyasztása a zsírban gazdag tejtermékek helyett; séta egy baráttal az esti nassolással 

egybekötött televíziózás helyett. Prochaska és munkatársai (2009) rámutatnak arra, hogy 

csaknem minden egészséges cselekvés hatékony helyettesítő viselkedés lehet, illetve 

mindenkinek meg kell keresni (és találni) azt, ami a leginkább beválik nála. A cselekvés 

és a fenntartás stádiumában játszik kritikus szerepet. 

8. Jutalmazás: a viselkedés kedvező irányú változását elősegítheti a pozitív megerősítés, 

jutalmazás. Ez érkezhet magától a testsúlykontrollra törekvő egyéntől (pl. pozitív 

énállítást mond magának, amiért a pékség nyitott ajtaja mellett elhaladva nem engedett az 

illatok csábításának; valamilyen kézzel fogható ajándékot jelöl ki magának egy kitűzött 

súlycél [pl. két kg fogyás két hét alatt] elérése esetében); vagy a személy környezetében 

lévőktől (pl. a családtagok megdicsérik a súlycsökkenéséért). A cselekvés és a fenntartás 

stádiumában fontos szerepet játszik. 

9. Segítő kapcsolatok: a professzionális és az informális közegből egyaránt érkezhetnek; 

elfogadást, megértést, törődést, reményt, támogatást és akár információt nyújtva segítik 

elő a testsúlymenedzselést. A cselekvés és a fenntartás stádiumában kiemelt szerepe van. 

10. Társadalmi könnyítések: minden olyan alternatíva, amellyel a környezet elősegíti a 

testsúlykontrollra irányuló erőfeszítések elkezdését vagy fenntartását. Például a 

zsírszegény ételek elérhetősége az éttermekben, büfékben; a lépcsőhasználat vonzóvá 

tétele figyelemfelkeltő, tetszetős dekorációval; biztonságos kerékpárutak létesítése. E 

változási történés kapcsolata az egyes stádiumokkal egyelőre nem tisztázott (Prochaska és 

Prochaska, 2011). Úgy véljük, hogy már a fontolgatás szakaszától fontos lehet, mert 

felkeltheti a figyelmet a súlyfelesleg kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszó 

magatartások egészséges alternatíváira. A felkészülés szakaszában a 

testsúlymenedzseléssel kapcsolatos tervek készítésében bizonyulhat hasznosnak, míg a 
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cselekvés és a fenntartás stádiumaiban mindenképpen kitüntetett szerepet játszik a 

cselekvési lehetőségek körének szélesítésével és a testsúly kontrollálására irányuló 

erőfeszítések akadályainak csökkentésével.  

A TTM-ben a változás stádiumai képezik a centrális, szervező konstruktumot. Ezen és a 

változás történésein kívül a TTM további, a viselkedésváltozással kapcsolatos 

konstruktumokat is tartalmaz, úgymint döntési egyensúly, énhatékonyság és kísértés. A 

döntési egyensúly a viselkedésváltozás mellett és ellen szóló érvek viszonylagos súlyozása. A 

metaelemzések eredményei szerint a pro és kontra érvek konzisztens mintázatot mutatnak, 

több mint 40 egészségmagatartás kapcsán. A fontolgatás előtti stádiumban a kontra érvek 

túlsúlya figyelhető meg, míg ennek fordítottja jellemzi a cselekvés stádiumát. A 

hangsúlyeltolódás az akció fázisa előtt zajlik le (Johnson és mtsai, 2006).  

Az észlelt énhatékonyság az egyénnek a képességeibe vetett bizalma, miszerint el tudja 

érni a kívánt teljesítményt az életére hatást gyakorló események befolyásolásában. Az 

énhatékonysággal kapcsolatos hiedelmek meghatározzák az egyének gondolkodását, érzéseit, 

motivációit és viselkedését (Bandura, 1994). Az énhatékonyság a szociális tanuláselméletek 

egyik központi fogalma az egészségmagatartások és az egészségkárosító magatartások 

magyarázata tekintetében (Marlatt, Baer és Quigley, 1995; Schwarzer és Fuchs, 1995). A 

képességeinkbe vetett optimista hit a viselkedésváltozás alapfeltétele, továbbá az 

egészségmagatartások gyakorlásának jelentős előrejelzője (Weitzel, 1989). A TTM-ben az 

énhatékonyság az egyén azon hiedelmének mértékét reprezentálja, hogy képes a nehéz 

helyzetekkel is megküzdeni anélkül, hogy visszatérne az egészségtelen szokásaihoz 

(Prochaska és Prochaska, 2011). 

A kísértés az arra való vágy intenzitását tükrözi, hogy nehéz helyzetek közepette valamely 

specifikus szokásunkat kövessünk. A kísértést keltő helyzetek három leggyakoribb típusa a 

következő: 1. negatív affektivitás vagy emocionális distressz, 2. pozitív társas helyzetek, 

valamint 3. sóvárgás (Prochaska és Prochaska, 2011). A korábbiakban írottakkal összhangban, 

mindhárom típus kiemelt szerephez jut a táplálékbevitel önszabályozását megnehezítő 

tényezők sorában. A szakirodalmi eredmények szerint a kísértésről, csábításról való 

beszámolás a fontolgatás előtti szakaszban a leggyakoribb, majd a változás folyamatának 

előrehaladtával egyre ritkábbá válik. Ezzel párhuzamosan növekszik a személy önbizalma a 

tekintetben, hogy képes változ(tat)ni és a változást tartósan fenntartani (Johnson és mtsai, 

2006). Az utóbbi megállapítás vélhetően a testsúlykontrollra törekvők esetében is igaz lehet, 

azonban a kísértő helyzetek permanens és gyakorlatilag mindenhol előforduló megjelenése az 

obezogén környezetben állandósítja a folyamatos, magas szintű kihívást a csábításnak való 

ellenállás tekintetében. 

A TTM számos implikációval bír az egészségfejlesztést célzó intervenciókra nézve (pl. 

Prochaska és mtsai, 1992; Prochaska és Prochaska, 2011). Az egészségkárosító viselkedéssel 

történő felhagyás, valamint az egészség javítását, illetve megőrzését szolgáló viselkedések 
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elsajátítása egy, akár hosszú ideig elhúzódó, több, jól körülírható szakaszból álló 

folyamatként értelmezendő. A stádiumok stabilak, azonban nyitottak a változásra. A változást 

motiválhatja a változás mellett szóló érvek megismerésének és megértésének növelése, és a 

változás ellen szóló érvek erejének csökkentése. A felmérések szerint veszélyeztetett 

populáció döntő többsége nem áll készen a változásra, ezért a tradicionális egészségfejlesztő 

programok csak kevéssé hatékonyak az esetükben. A változást elősegíti a reális célok állítása, 

például a viselkedésváltozás egy következő stádiumába történő átlépésének kitűzése. Az 

olyan intervenció, amely segít az egyénnek egy stádiumot előrelépni a változás folyamatában, 

megduplázza annak esélyét, hogy az elkövetkező hat hónapban a személy akcióba lép az adott 

viselkedést illetően (Johnson és mtsai, 2006). A változás jellemző módon nem lineáris 

előrehaladás útján történik. A legtöbben sokszor korábbi stádiumokba lépnek vissza, mielőtt 

elérnék a viselkedés tartós megváltoztatását. Érdemes hangsúlyozni továbbá, hogy az egyes 

szakaszok más és más pszichológiai jellemzőkkel bírnak, amelyet a támogató személyeknek 

vagy programoknak figyelembe kell venniük a megfelelő hatás eléréséhez. Végül az 

intervenciós stratégiákat a személy aktuális helyzetéhez kell illeszteni a változás 

folyamatában (Prochaska és mtsai, 1992; Prochaska és Prochaska, 2011). A TTM ígéretes 

elméleti keretet nyújt a testsúly-menedzselési intervenciókhoz is (Johnson és mtsai, 2008).  

 

 

1.5. Az elhízás kezelési lehetőségei 

 

 

Az elhízás kezelését számos tényező megnehezíti. Ezek egyike, hogy a páciensek többnyire 

nem a súlyfelesleg, hanem a kísérőbetegségek miatt kerülnek az egészségügyi 

ellátórendszerbe. Az „elhízás” formális diagnózisa ritkán születik meg, ami csökkenti a 

kezelési terv kidolgozásának valószínűségét (Thompson, Cook, Clark, Bardia és Levine, 

2007). Az egészségügyben is alátámasztást nyert az elhízással kapcsolatos negatív attitűdök 

jelenléte (Puhl és Brownell 2001; 2003). A negatív diszkriminációt mindenképpen el kell 

kerülni, mert a páciensek önértékelését romboló orvos-beteg interakciókhoz vezethet, és 

visszatarthatja az súlyfelesleggel bírókat az egészségügyi ellátás keresésétől (Foster, 2003). 

Ugyancsak nehezítő tényező a laikusok (és gyakorta a szakemberek) körében elterjedt nézet, 

miszerint a testsúlyszabályozás kizárólag az egyénen múlik: pusztán önuralom, önkontroll 

(illetve „akaraterő”) kérdése. Ez az elképzelés egyrészt felmenti a társadalmat a súlyfelesleg 

kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszó szociokulturális hatások felelőssége alól, 

másrészt az elhízott egyének hibáztatásához vezet, ami viszont az elhízással kapcsolatos 

negatív előítéleteknek és diszkriminációnak szolgál táptalajul (Kumanyika, 2007). 

Számos súlycsökkentő kezelési mód és stratégia áll a súlyfelesleggel küzdő emberek 

rendelkezésére, az egyszerű diétázástól kezdve a kereskedelmi forgalomban kapható 
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étkezéshelyettesítő készítményeken át, a csoportos önsegítő viselkedésmodifikáló 

programokon keresztül a pszichológiai intervencióig és a többé-kevésbé invazív medikális 

kezelésekig (Thompson és mtsai, 2007; Wadden és Osei, 2004). A professzionális 

súlycsökkentő kezelések nagy változatosságot mutatnak a tekintetben, hogy szükséges-e a 

hospitalizáció; tartalmaz-e az adott megközelítés pszichoterápiás elemet; valamint része-e a 

terápiának az elhízáshoz kapcsolódó komorbiditás kezelése is (Blaine, Rodman és Newman, 

2007). 

A kezelésválasztás algoritmusának (l. 2. ábra) alapja a súlyfelesleg mértéke és a 

kísérőbetegségek jelenléte, azonban számos további jellemző is mérlegelésre kerül az 

optimális kezelési mód kiválasztásának elősegítése érdekében, mint például a páciens neme, 

életkora, elhízásának típusa (pl. abdominális elhízás), korábbi súlycsökkentési próbálkozásai, 

személyes preferenciái (Foster, 2003; Wadden és mtsai, 2002; Wadden és Osei, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A kezelésválasztás algoritmusa (Wadden és mtsai, 2002, 514. o. nyomán) 

A bariátriai műtétek és a farmakoterápia közvetlen anatómiai és fiziológiai változások 

előidézésével eredményeznek súlycsökkenést, ezért az elhízás kezelésének biomedikális 

megközelítéséhez tartoznak. A viselkedésterápia és a kognitív viselkedésterápia viszont 

azáltal, hogy az étellel, evéssel és fizikai aktivitással kapcsolatos egészséges kogníciók, 

készségek, illetve szokások kialakítására és megszilárdítására törekszik, az elhízás 

kezelésének integratív, biopszichoszociális megközelítéséhez tartozik (Blaine és mtsai, 2007).  
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A súlycsökkenés eléréséhez hosszú távú negatív energiamérleg kialakítására van szükség, 

azaz az energiabevitelnek tartósan az energialeadás mértékén alul kell maradnia. Ez elvben 

akár az energiabevitel csökkentése (diéta), akár az energialeadás növelése (fizikai aktivitás) 

révén megvalósítható. A viselkedéses stratégiákat diétával és fizikai aktivitással kombináló, 

ún. életmód-változtató megközelítések a leghatékonyabbak, és növelik a farmakoterápia, 

illetve a bariátriai műtétek révén elérhető súlycsökkenés mértékét is (Burke és Wang, 2011). 

A hatékony program folyamatos támogatást nyújt, reális súlycélt tűz ki, és ellenőrzi a kezelés 

hatásait. A hosszú távú nyomonkövetés elősegíti a visszahízás elkerülését (Wilding, 2007).  

A kezelés sikeressége szempontjából jelentős, de mindeddig kevéssé kutatott tényező az 

illeszkedés jósága (goodness of fit) a kezelési mód és a páciens között (Fabricatore, 2007). A 

sikeresség szempontjából előnyös továbbá a kezelés adott személyre való alakítása, személyre 

szabott volta is (pl. Cooper, Fairburn és Hawker, 2003; Fabricatore, 2007).  

Baranowski és munkatársai (2003) a közvetítő változók (mediátorok) modelljét javasolják 

elméleti keretként a testsúlykontrollt szolgáló intervenciók kidolgozásához és annak 

megértéséhez, hogy hogyan segítheti elő az intervenció az étrendi és fizikai aktivitásbeli 

változásokat. A mediátor változók ok-okozati sorrendben helyezkednek el az intervenció és a 

kimenet között, így a program a közvetítő változókban előidézett változás révén eredményez 

viselkedésváltozást. A viselkedésváltozás pedig a kívánt fiziológiai és antropometriai 

változásokhoz vezet (pl. az alacsony sűrűségű lipoprotein [LDL-koleszterin] szint, a 

vércukorszint, illetve a derékbőség csökkenése). Az adott magatartást befolyásoló mediátor 

változók a viselkedés elméleti vagy konceptuális modelljéből származnak. A szerzők 

közvetítő változóként jelölik meg többek között a páciens változás iránti motivációját, 

valamint a viselkedésváltozáshoz szükséges személyes és egyéb forrásokat. Például a 

viselkedésváltozás transzteoretikus modelljében potenciális mediátor tényező a 

viselkedésváltozás mellett és ellen szóló érvek, az énhatékonyság, valamint a változás 

stádiuma (Di Noia és Prochaska, 2010). Baranowski és munkatársai (2003) érvelése szerint az 

intervenció hatékonyságának kulcsa, hogy milyen szoros kapcsolatot mutatnak a közvetítő 

változók a megváltoztatni kívánt viselkedéssel, továbbá, hogy megvalósítható-e a feltételezett 

közvetítő változó kedvező irányú változtatása. A szerzők rámutatnak arra is, hogy egyes 

intervenciók az elhízottak bizonyos csoportjaiban működnek, más csoportokban pedig nem, 

ami arra utal, hogy a közvetítő változók mellett indokolt a moderátor változók azonosítása és 

szerepének feltárása is.  

Blaine és munkatársai (2007) metaelemzése szerint a pszichoterápia alapú és a medikális 

súlycsökkentő kezelésekben egyaránt elsősorban nők vesznek részt (átlag 88,1% [SD=27,9%], 

illetve átlag 79,7% [SD=14,5%]), bár a medikális megközelítés esetében a férfiak aránya 

szignifikánsan magasabb a pszichoterápia alapú kezelésekben történő részvételükhöz képest.  

A következőkben röviden áttekintjük az elhízás empirikusan alátámasztott és újabb, 

ígéretes kezelési lehetőségeit.  
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1.5.1. Diéta és fizikai aktivitás 

 

A diéta célja az energiabevitel csökkentése, a fizikai aktivitás növelése pedig az energialeadás 

oldaláról járul hozzá a negatív energiamérleg eléréséhez. A diéta valamennyi professzionális 

súlycsökkentő kezelés szerves része, míg a fizikai aktivitás (a gyakorlatban elsősorban a 

tervezett testedzés) növelése inkább határozott ajánlásként szerepel a professzionális 

megközelítésekben. A diéta és a fizikai aktivitás azonban akár szakember segítsége nélkül is 

megvalósítható, önsegítés formájában.  

Az önsegítés bármely kezelésre vagy megközelítésre vonatkozik, amely úgy tekint a 

segítséget kapó személyre, mint aki a fő ágens a célok eléréséhez szükséges változásban 

(Latner és Wilson, 2007). Az elmúlt évtizedekben számos önsegítő program jelent meg a 

testsúlymenedzselés kapcsán, amelyek igen nagy változatosságot mutatnak az intenzitásuk, 

hatékonyságuk és költséghatékonyságuk tekintetében. Az elhízás és a falási zavar esetében az 

önsegítésnek négy szintje különíthető el: 1. tiszta (önállóan folytatott egyéni) önsegítés; 2. 

számítógéppel vagy technológiával támogatott önsegítés; 3. vezetett önsegítés; és 4. csoportos 

önsegítés (közösségi vagy kommerciális programok). Szintenként felfelé haladva egyre 

inkább csökken az egyén függetlensége, a program pedig formálisan egyre inkább strukturált 

(Latner, 2007). 

A súlycsökkenésre való törekvés gyakori jelenség a nyugati társadalomban. Az Egyesült 

Államokban például bármely időpontban a nők 45%-a, a férfiak 30%-a próbál fogyni 

(Fabricatore és Wadden, 2003). A testsúlykontroll preferált módjával kapcsolatban nemi 

különbség mutatkozik: a férfiak a sportolást, a nők pedig a diétázást részesítik előnyben 

(Drewnowski és Yee, 1987).  

 

1.5.1.1. Diéta 

 

Az Egyesült Államokban élő felnőttek tekintélyes aránya, 20-40%-a diétázik. A leggyakoribb 

súlycsökkentési stratégia az önirányított vagy önvezérelt (self-guided) diéta. Egy 

reprezentatív kutatás eredményei szerint a diétázók 27%-a saját maga dolgozza ki az étrendjét, 

míg 15%-uk olyan diétát követ, amelyről olvasott vagy hallott (Butryn, Phelan és Wing, 

2007). A diétás könyvek százai állnak az érdeklődők rendelkezésre, amelyek igen 

változatosak az előírt étrend típusa tekintetében. Gyakoriak bennük a hangzatos szavak (pl. 

„diétás forradalom”) és a még hangzatosabb ígéretek. Az e könyvekben ajánlott étrendek 

biztonságosságáról és hatékonyságáról azonban csak elvétve találunk adatokat (Womble, 

Wang és Wadden, 2004). A biblioterápiának léteznek szakemberek által írt példái is 

(Brownell, 2004; Fairburn, 1995), amely kötetek az egyéni önsegítés keretében történő 

alkalmazáson túl egyéni és csoportos professzionális súlycsökkentő programokban, és 

csoportos önsegítő programokban is alkalmazhatók. További lehetőség az önvezérelt 
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önsegítők részére az ún. „supermarket self-help”. Az adagkontrollált, alacsony kalória-, illetve 

zsírtartalmú ételek, vagy folyékony étkezéshelyettesítők a helyi áruházakban megvásárolhatók, 

anélkül, hogy a személy bármely súlycsökkentő programhoz csatlakozna. A vásárló szabadon 

dönthet a fogyasztani kívánt ételek fajtája, mennyisége és a diéta időtartama tekintetében 

(Womble és mtsai, 2004). 

Az általános populációban végzett kutatások eredményei szerint a diétázók fele alacsony 

kalóriatartalmú vagy alacsony zsírtartalmú étrendet követ. A diétázók fele, kétharmada végez 

ugyan bizonyos mértékű fizikai aktivitást, azonban ennek gyakorisága és időtartama nem 

kielégítő. A fogyni vágyók csak kis arányban csatlakoznak szervezett súlycsökkentő 

programhoz (férfiak: 1-5%; nők: 5-13%; Butryn és mtsai, 2007). 

Az energiabevitel csökkentése számos módon elérhető, mint például bizonyos 

makrotápanyagok (pl. szénhidrát, zsír) fogyasztásának csökkentésével; az ételadagok 

méretének csökkentésével; az energiasűrűség csökkentésével; esetleg a fehérje-, zöldség-, 

illetve gyümölcsfogyasztás növelésével (Thompson és mtsai, 2007). Mivel a súlyfelesleggel 

bírók körében gyakori, hogy számos egészségtelen szokás (pl. nagyobb mértékű üdítőital-

fogyasztás, a reggeli kihagyása, alacsonyabb mértékű gyümölcs- és zöldségfogyasztás) 

együttesen jelenik meg (Baranowski és mtsai, 2003), több ponton is szükséges változtatni az 

étrenden és evési szokásokon. Az egészséges étrend betartása folyamatos éberséget igényel, 

az ételválasztástól kezdve az elkészítésen át az étkezés időzítéséig és az elfogyasztott étel 

mennyiségéig bezárólag. 

Kalóriatartalom szempontjából az alábbi diétákat különböztethetjük meg (Melanson és 

Dwyer, 2004; Stevens, Dionne és Dwyer, 2007): 

1. A teljes éhezés, az ún. nullkalóriás diéta nem alkalmazható orvosi felügyelet nélkül és 

fokozottan igényli a vitamin- és ásványianyag-pótló táplálékkiegészítők alkalmazását. 

Számtalan kedvezőtlen hatással bír az egészségre, mint például a zsírmentes testtömegből 

történő nagymértékű fogyás; kedvezőtlen metabolikus változások (pl. diurézis, ketózis); 

az elektrolit-egyensúly zavara. Az alapanyagcsere drámaian csökken, ami megnehezíti a 

fogyást. Noha korábban hazánkban is alkalmazták, a fellépő komplikációk tükrében 

jelenleg a nullkalóriás diéta semmilyen körülmények között nem javasolt. 

2. A nagyon alacsony kalóriatartalmú (<800 Kcal) diéta BMI≥30 kg/m2 esetében ajánlott. 

Előnye, hogy azonnali beavatkozást igénylő, súlyos egészségi kockázat esetében gyors 

súlycsökkenést eredményez. Alkalmazásakor ugyancsak szükséges a vitaminok és egyes 

ásványi anyagok (pl. vas, kalcium) pótlása. Javasolt az orvosi felügyelet, valamint a 

kezelés részeként a fizikai aktivitási terv kidolgozása és a megfelelő evési szokások 

kialakítása. Hátránya az alapanyagcsere csökkenése, ami letargiaérzést és fáradtságot 

eredményezhet. 

3. Az alacsony kalóriatartalmú (800-1200 Kcal) diéta 27-35 kg/m2 közötti BMI-nél ajánlott. 

Előnye, hogy számottevő metabolikus változások és kedvezőtlen mellékhatások nélkül 
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lehet súlycsökkenést elérni általa. A vitamin- és ásványianyag-pótlás ez esetben is 

indokolt lehet. E megközelítés keretében sikerrel alkalmazzák a strukturált étkezési 

terveket és a folyékony étkezéshelyettesítőket. A nagyon alacsony kalóriatartalmú és az 

alacsony kalóriatartalmú diéták rövid és hosszú távú hatékonyságát összehasonlító 

randomizált kontrollcsoportos vizsgálatok eredményei szerint rövid távon a nagyon 

alacsony kalóriatartalmú diéta nagyobb fogyást eredményez ugyan, hosszú távon azonban 

a nagyon alacsony kalóriatartalmú diétában részesülők nagyobb mértékben híznak vissza, 

és az utánkövetésnél gyakorlatilag nincs különbség a kétféle diétával kezelt személyek 

súlycsökkenése között (Wadden és Osei, 2004). 

4. Az 1200 kalóriát meghaladó étrendeket kiegyensúlyozott deficit diétának (balanced-deficit 

diets) szokták nevezni. E megközelítés előnye, hogy a magasabb kalórialimit könnyebbé 

teszi a diéta betartását, minimalizálja a nemkívánatos metabolikus mellékhatásokat és 

megszünteti a speciális ételek szükségességét. Legfőbb hátránya, hogy a súlycsökkenés 

üteme valamivel lassúbb, ezért a motiváció, a türelem és az együttműködés idővel 

lanyhulhat. 

A pusztán kalóriakorlátozásra fókuszáló diéták hatékony kiegészítője lehet az 

energiasűrűség (Kcal/g) csökkentésére való törekvés. Az emberek nagyjából állandó 

mennyiségű ételt esznek, ezért az elfogyasztott ételek energiasűrűsége befolyásolja az 

energiabevitelt. Ugyanazon mennyiségű energia elfogyasztásához az alacsony 

energiasűrűségű ételből (pl. híg, zöldségben gazdag, sovány húst tartalmazó leves) nagyobb, 

jobban eltelítő mennyiségű adagot ehetünk meg (mintha pl. sűrű, kevés zöldséget és sok 

tésztát tartalmazó, zsíros húsból főtt levest ennénk). Ha alacsony energiasűrűségű étrendet 

követünk, akkor az ételadagok szigorú korlátozása nélkül csökkenthetjük a 

kalóriabevitelünket, ezáltal elkerülhetővé válik mind az étel minőségével, illetve 

mennyiségével való elégedetlenség, mind pedig az éhségérzet (Ledikwe és mtsai, 2007). 

A köztudatban időről-időre újabb és újabb „csodamódszerek” jelennek meg, mint például a 

90 napos, a szétválasztó, a lúgosító diéták, vagy a káposztaleves-kúra. Ezek a populáris diéták 

rendszerint híjával vannak a tudományos alapoknak és bizonyítékoknak, ráadásul kifejezetten 

veszélyesek, az egészségre ártalmasak lehetnek, például a kiegyensúlyozatlan táplálkozás által 

keltett hiánybetegségek, vagy a diéta feladását követő visszahízás (jojo-effektus) révén. 

Az étrend összetétele tekintetében léteznek tudományosan megalapozottabb diéták is, mint 

például az Atkins-diéta (alacsony szénhidrátfogyasztás), a zóna diéta (magas fehérje- és 

alacsony szénhidrátbevitel), vagy az Ornish-diéta (nagyon alacsony zsírbevitel). Néhány 

hónap után elképzelhetők ugyan különbségek az e diétákat követők súlycsökkenésének 

mértéke tekintetében, hosszú távon (pl. 1 év) azonban rendszerint nem mutatkozik 

szignifikáns különbség az elért fogyásban (Dansinger, Gleason, Griffith, Selker és Schaefer, 

2005; Thompson és mtsai, 2007). Úgy tűnik tehát, hogy a súlycsökkenés elérése 

szempontjából a kalóriatartalom számít, a diéta makrotápanyag-összetétele nem bír 
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különösebb jelentőséggel. Ugyanakkor az elért fogyás hosszú távú megtartásához olyan 

étrend követése javasolt, amelyben a makrotápanyagok aránya a következőképpen alakul: 20-

35% zsír, 45-65% szénhidrát, valamint 10-35% fehérje (Stevens és mtsai, 2007). 

Stevens és munkatársai (2007) kidolgozták az ún. „10-C” módszert a súlycsökkentést célzó 

diéták értékelése során tekintetbe veendő kulcsjellemzők összefoglalására (l. 1. táblázat). 

Valamennyi jellemző egyazon fontosságú. Ha ez a tíz jellemző teljesül, akkor mind az 

egészségügyi szakemberek, mind pedig a diétázók biztosak lehetnek abban, hogy az adott 

súlycsökkentő diéta biztonságos, hatékony és táplálkozási szempontból megfelelő.  

 

1. táblázat: A „10-C” módszer: a népszerű súlycsökkentő diéták értékelésének kritikus 
szempontjai (Stevens és mtsai, 2007, 22. o. nyomán) 

1. Kalóriatartalom: A bevitt kalória és az (alapanyagcsere és fizikai aktivitás alapján megbecsült) 
energiaszükséglet különbsége meghatározza a kívánatos kalóriadeficitet. Napi 500 Kcal 
energiadeficit heti 0,45 kg fogyást eredményez. 

2. Összetétel: Szükséges az étrend összmakrotápanyag-tartalmának, az egyes makrotápanyagok 
(szénhidrát, fehérje, zsír) arányának, mikrotápanyag-tartalmának (vitaminok és ásványi 
anyagok), elektrolit-, valamint folyadékbevitelének felmérése a szükségletek kielégítésének 
meghatározása céljából. 

3. Az egyidejűleg jelen lévő egészségi problémákkal való megbirkózás: Szükséges tekintetbe 
venni az egészségi problémákkal (pl. magas vérnyomás, hiperlipidémia, diabétesz) kapcsolatos 
ajánlásokat. 

4. Folyamatos ellátás a hosszú távú súlymegtartás érdekében: Az elért fogyás hosszú távú 
megtartása alapvető a kedvező egészségi következmények biztosításához. A pszichológiai és a 
társas támogatás hozzájárul a súlymegtartás optimalizálásához.  

5. Tartalmazza az egészséges testsúlymenedzselés valamennyi lényegi komponensét, úgymint a 
fizikai aktivitással kombinált alacsony kalóriatartalmú étrend, pszichológiai támogatás, 
valamint viselkedésmodifikációs technikák. 

6. Felhasználóbarát, fogyasztóbarát megközelítés: Ésszerű, mérsékelt folyamatok és hedonikus 
jelleg szükséges a csökkentett kalóriatartalmú étrend betartásához. 

7. Költség: Tekintetbe kell venni a súlycsökkentő program és az étrend árát, különösen akkor, ha 
a program speciális ételeket, italokat, táplálékkiegészítőket, sportfelszereléseket, tagságot, 
orvosi felügyeletet, stb. igényel. 

8. Az étrendi irányelvekkel történő összevetés: A táplálkozási piramis ajánlásainak betartása 
biztosítja a táplálkozási szempontból megfelelő étrendet, ami szükséges a testsúlyt megtartó 
diétához. 

9. Józan ész teszt: A vonatkozó irodalom értékelése. Általánosságban a nyújtott információnak 
ésszerűnek és könnyen érthetőnek kell lennie. 

10. Személyre szabottság: Mivel az egyének számtalan tekintetben különböznek egymástól, a 
súlycsökkentési tervnek nemcsak a fiziológiai tényezők (pl. magasság, testsúly, életkor, nem), 
hanem a társas és pszichológiai jellemzők mentén is egyénre szabottnak kell lennie. 

 

Érdemes kiemelni és a testsúlymenedzselésre törekvők számára világossá tenni azt, hogy 

az evés aktusa komplex és számos döntést foglal magában. A döntésekre számos tényező 

hatást gyakorolhat (úgymint környezeti, pszichoszociális, viselkedéses és biológiai tényezők), 

és a döntések tudatosulási szintje nagy változatosságot mutat. E döntések az evés több 

aspektusára kihatnak, ugyanakkor sokszor közvetítő lépések ékelődnek egy korábbi döntés és 
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a későbbi táplálékbevitel közé. Például egy kihagyott reggeli megnöveli annak veszélyét, 

hogy egy pékséghez érve pótoljuk az étkezést; ugyanakkor, mivel a pékségek kínálatában 

túlnyomó többségben az egyszerű szénhidrátokban és zsírban gazdag sütemények dominálnak, 

a választott helyszín meghatározza a cukor- és zsírbevitelünk alakulását. A fentiek 

intervenciós pontként szolgálhatnak az egészségesebb étkezés tartós megvalósításához 

(Baranowski és mtsai, 2003). 

A diéta során merev táplálkozási szabályok helyett érdemes inkább rugalmas táplálkozási 

alapelveket követni. Az egyes ételtípusok tiltása kerülendő, ugyanis a tiltás a sóvárgás 

fokozódásával és az adott étel hedonikus értékének megnövekedésével jár együtt, ami arra 

veszélyeztetheti a személyt, hogy bizonyos helyzetekben mégiscsak egyen, esetleg túlegyen a 

tiltott ételből. Mindez megnöveli a további étrendi korlátozásra irányuló törekvés feladásának 

kockázatát. A mintaétrendek követése helyett érdemes hangsúlyt helyezni az egyéni étel-

preferenciákra. A diéta pontos betartását elősegíti az étkezések megtervezése, a kalóriabevitel 

számolása a nap folyamán, valamint a potenciálisan fellépő problémák, illetve kihívások (pl. 

vacsorameghívás) kezelésére való készenlét (Cooper és mtsai, 2003).  

A hosszú távú testsúlyszabályozás szempontjából el kell különíteni a súlycsökkentés és a 

testsúlymegtartás fázisát. Az előbbi tartós energiadeficitet igényel, az utóbbi viszont tartós 

energiaegyensúlyt. Ez azt jelenti, hogy a súlymegtartás során valamivel több kalóriát vehetünk 

magunkhoz, mint a fogyási fázisban, azonban a kalórialimit meghatározását nagy 

körültekintéssel kell végezni, ugyanis a súlycsökkenés eredményeképpen kompenzatórikus 

fiziológiai folyamatok jelennek meg, továbbá az alapanyagcsere energiaigénye is alacsonyabb 

lesz (Cooper és mtsai, 2003; Stevens és mtsai, 2007). Mindez azt implikálja, hogy noha a 

súlymegtartás során nem szükséges a korábbi, fogyási periódusban követett, nagymértékű 

kalóriakorlátozás, mindenképpen el kell kerülni a súlycsökkentő erőfeszítéseket megelőző 

időszakot jellemző kalóriabevitelhez való visszatérést, ugyanis ez törvényszerűen pozitív 

energiaegyensúlyhoz, ezáltal fokozatos súlygyarapodáshoz és végső soron visszahízáshoz 

vezet. Egészségi szempontból sokkal előnyösebb egy szerény mértékű, de tartós 

súlycsökkenés, mint a nagymértékű fogyás, amit azonban visszahízás követ. Sőt, ez utóbbi 

folyamat kifejezetten káros hatásokkal bír az egészségre nézve (Stevens és mtsai, 2007).  

 

1.5.1.2. Fizikai aktivitás 

 

A fizikai aktivitás definíció szerint bármely testmozgás, amit a vázizomzat összehúzódása hoz 

létre, és amely növeli az energiafelhasználást az alapszinthez képest (Caspersen, Powell és 

Christenson, 1985, 126. o.). A fizikai aktivitás kritikus szerepet játszik a testsúlycsökkentő 

kezelésekben. Hangsúlyozandó azonban, hogy rövid távon a fizikai aktivitás növelése csak 

minimális hatással van a fogyásra, hosszú távon viszont az egyik legjobb előrejelzője az elért 

súlycsökkenés megtartásának (Jones és Wadden, 2006).  
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A túlsúlyos és különösen az elhízott emberek többnyire inaktívak. Egyeseket a 

súlyfeleslegük, illetve az ahhoz kapcsolódó egészségi problémák olyannyira korlátoznak a 

mozgásban, hogy képtelenek akár a gyalogolásra is. Ráadásul a kellemetlen, stigmatizáló 

gyermekkori élmények talaján sokan még a testmozgás elképzelését is kínosnak és 

kellemetlenek találják, ezért nem hajlandóak nyilvános helyen testgyakorlást9  végezni 

(Buckroyd és Rother, 2007). Ez azért különösen sajnálatos, mert a testedzés – különösen az 

állóképesség típusú, elegendő intenzitással, időtartamban és gyakorisággal végzett 

testgyakorlás – kedvező hatással van a testzsírszázalék arányára és a testzsír regionális 

eloszlására. A diétázás során ugyanis a fogyásnak akár több mint 50%-a a zsírmentes 

testtömegből történik. Ez az izomerő elvesztését eredményezi, ami viszont fokozza a 

fáradtságérzést. Mindez káros hatással lehet a hosszú távú, sikeres testsúlymenedzselésre. 

Ezzel szemben az állóképesség, illetve az erőnlét típusú edzés esetében csökken a diéta-

indukálta, zsírmentes testtömegből történő fogyás, különösen akkor, ha a testgyakorlást 

alacsony vagy mérsékelt energiakorlátozású étrenddel kombinálják. A testedzés emellett 

elősegíti a zsírtömeg csökkenését, hozzájárulva a testösszetétel kedvező változásaihoz 

(McInnis, Franklin és Rippe, 2003).  

A rendszeres fizikai aktivitás jelentős egészségi előnyöket eredményez, mint amilyen 

például a lipidszint, a vérnyomás, az inzulinrezisztencia csökkenése, vagy akár a csontritkulás 

kockázatának csökkenése. A rendszeres fizikai aktivitás és az ebből származó fittség még 

akkor is számtalan egészségi előnnyel járhat, ha az elhízott személyek nem fogynak (Rippe és 

Hess, 1998). A fizikai aktivitás növelése még akkor is csökkenti a kardiovaszkuláris 

morbiditás és mortalitás kockázatát, ha a BMI a normális tartomány felett marad (Jones és 

Wadden, 2006). Ugyanakkor a megnövekedett kardiovaszkuláris edzettség és nagyobb 

izomerő javíthatja a súlyfelesleggel bírók mobilitását, funkcionális képességeit és 

életminőségét. Emellett növekszik a pszichológiai jóllét is, beleértve a stressz, a szorongás és 

a depresszióérzés csökkenését, valamint az alvási mintázatok javulását (McInnis és mtsai, 

2003). A súlyfelesleggel bíróknak tehát az egészségük javítása érdekében növelniük kellene a 

fizikai aktivitásukat, függetlenül annak a testsúlyukra gyakorolt hatásától (Blair és 

Leermakers, 2004; Jones és Wadden, 2006).  

A diétát, testedzést és ezek kombinációját összehasonlító vizsgálatok eredménye azt 

mutatja, hogy a kezdeti fogyás elérésében a diéta hatékonyabb a testedzésnél (McInnis és 

mtsai, 2003), ugyanakkor a csökkentett kalóriabevitel testedzéssel történő kombinálásával 

jobb fogyási eredményt lehet elérni, mintha csak az egyik stratégiát alkalmaznánk (Orzano és 

Scott, 2004). 

                                                 
9 Testedzés/testgyakorlás: a fizikai aktivitás egyik formája. Tervezett, strukturált és ismétlődő testmozgás, amit a 
fizikai edzettség valamely összetevőjének vagy összetevőinek fejlesztése és fenntartása érdekében végeznek 
(Caspersen és mtsai, 1985, 127. o.). 
 



 54 

A Dietary Guidelines for Americans 2005 a testsúllyal, illetve egészséggel kapcsolatos 

célok alapján a fizikai aktivitás különböző szintjeit ajánlja. Eszerint a krónikus betegségek 

kockázatának csökkentése céljából minden felnőttnek legalább 30 perces, mérsékelt 

intenzitású fizikai aktivitást kellene végeznie a hét legtöbb napján. A súlycsökkentésre vagy 

az egészségtelen testsúly kialakulásának megakadályozására törekvőknek legalább 60 perces, 

mérsékelt, illetve erős intenzitású fizikai aktivitás javasolt a hét legtöbb napján. Az elért 

fogyás megtartása érdekében pedig 60-90 perces mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás 

ajánlott a hét legtöbb napján (Fabricatore, 2007).  

A formális testgyakorlás előírása azonban a nagyfokú súlyfelesleggel bíró, és/vagy inaktív 

pácienseknél nem célravezető. Ráadásul a tradicionális, formalizált testgyakorlás végzése 

számos akadályba ütközhet, mint amilyen például a szégyenlősség, az időhiány, a társas 

támogatás hiánya, a sportolási lehetőségekhez való hozzáférés hiánya, vagy akár a zord 

időjárás. Ezen akadályok leküzdésére megjelent az ún. életmód aktivitás megközelítés, amely 

a formális aktivitás (testedzés) alternatívája a fizikai aktivitás növelésében (Dunn és mtsai, 

1999). E megközelítés lényege a személyek arra való bátorítása, hogy a mindennapjaik során 

keressék a lehetőséget a mozgásra és energiafelhasználásra, akár még rövid időtartamra is (pl. 

séta a következő buszmegállóig), azzal a céllal, hogy a nap folyamán összegyűjtsék a 

szükséges aktivitás mennyiségét (Dunn és mtsai, 1999; Jones és Wadden, 2006). A legalább 

10 perces időtartamban végzett fizikai aktivitások összeadódnak a nap folyamán. Egy harminc 

perces séta hatása megegyezik három rövidebb, tíz perces séta hatásával (Blair és Leermakers, 

2004). A rövidebb időtartamú aktivitások kisebb ellenállást váltanak ki és könnyebben 

beilleszthetők a mindennapi életvitelbe.  

Az életmód aktivitásra példa a lépcsőhasználat, amelynek előnyei több ízben alátámasztást 

nyertek. Kimutatták például, hogy a lépcsőzés a nyugalmi állapotnál 8,6-szor nagyobb 

energialeadást eredményez. Egy középkorú férfiakkal végzett, 10 évig tartó prospektív kutatás 

eredményei szerint pedig napi 7 perc lépcsőzés mintegy kétharmadával csökkenti a 

szívkoszorúér betegség incidenciáját (Eves, Webb és Mutrie, 2006).  

A randomizált kontrollcsoportos vizsgálatok eredményei szerint az életmód aktivitás 

növeli az állóképességet, és ugyanolyan hatékony a jótékony változások előidézésében a 

kardiorespiratorikus edzettség, a vérnyomás és a testösszetétel tekintetében, mint a strukturált, 

formális testgyakorlás (Dunn és mtsai, 1999). Az életmód aktivitást folytatók emellett jobban 

megtartják az elért fogyást, mint a programozott testedzésben részesült társaik (Andersen és 

mtsai, 1999), vélhetően azért, mert beépülve az életvitelbe, rutinszerűvé válva, az életmód 

aktivitás a súlycsökkentő kezelés után is fokozott marad, míg a formális testedzést a kezelést 

követően az említett okok miatt kevéssé folytatják. 

Az életmód aktivitás megközelítés előnye, hogy alkalmazásával feltételezhetően kisebb 

ellenállásba ütközünk az elhízottak részéről. Emellett az ilyen jellegű tevékenységeket 

kevésbé megterhelőnek vagy kínosnak érezve nagyobb valószínűséggel fognak bele a fizikai 
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aktivitásuk növelésébe, amely a jótékony egészségi hatások mellett sikerélményt és 

énhatékonyság-élményt is nyújthat a számukra, megteremtve az alapot ahhoz, hogy a fokozott 

fizikai aktivitás valóban a mindennapi életük részévé váljon, ami végső soron elősegíti a 

sikeres, hosszú távú testsúlyszabályozást. 

 

1.5.1.3. A viselkedésváltozás transzteoretikus modelljének alkalmazhatósága az étrendi és 

fizikai aktivitásbeli intervenciókban 

 

A testsúlykontroll, a különféle evési magatartások (pl. alacsony zsírtartamú étrend, magas 

fehérjetartalmú étrend, illetve a gyümölcs és zöldség fogyasztásában gazdag étrend), és a 

testgyakorlás kapcsán egyaránt számos mérőeszköz kidolgozásra került a viselkedésváltozás 

stádiumának megállapítása céljából (pl. Kristal és mtsai, 1999; Sutton és mtsai, 2003). Egy 

példát kiemelve, a Testgyakorlás: A változás stádiumai – Rövidített forma (Marcus, Selby, 

Niaura és Rossi, 1992; Czeglédi, Bartha és Urbán, 2011a) nevű mérőeszköz egyetlen tételből 

áll és a rendszeres testedzéssel kapcsolatos változásra való készenlétet méri fel. A rendszeres 

testedzés meghatározása után rákérdez arra, hogy végez-e a személy a definícióban 

foglaltaknak megfelelő fizikai aktivitást. A válaszadó öt lehetőség közül választhatja ki a rá 

leginkább érvényes választ az „Igen, több mint 6 hónapja” (1) és az „Nem, és nem is tervezem 

az elkövetkezendő 6 hónapban” (5) végpontok között. A válaszlehetőségek egy az egyben 

megfeleltethetők a változás TTM-ben leírt stádiumainak. 

A viselkedésváltozás stádiumainak az étrendi magatartás megváltoztatatásában történő 

alkalmazhatóságának kutatása során konzisztensen kimutatták, hogy az evési magatartás jól 

előre jelezhető az egyes stádiumokból, továbbá a változás stádiumainak konstruktuma 

robusztus, és értelemteli módon alkalmazható az egészséges étrendi mintázatokra. A hatékony 

intervenció felgyorsítja az elmozdulást a cselekvés előtti fázisokból a cselekvés és a fenntartás 

stádiuma felé. A vizsgálatok alátámasztották, hogy az egészséges étrend kialakítása a 

viselkedésváltozás stádiumonként konceptualizált modelljének megfelelően zajlik. Úgy tűnik 

továbbá, hogy a stádiumok közötti kedvező irányú elmozdulás az intervenció 

hatékonyságának mutatója lehet (Kristal és mtsai, 1999). A TTM testsúlymenedzselésben 

történő alkalmazhatóságának vizsgálata többnyire keresztmetszeti kutatásokkal történt, 

amelyek többsége a fizikai aktivitásbeli magatartások kapcsán is alátámasztotta a változás 

stádiumai koncepciójának klinikai hasznosságát (Logue és mtsai, 2004). 

A veszélyeztetett populációknak általában csak viszonylag kis aránya (rendszerint 

kevesebb mint 20%-a) áll készen a cselekvésre (Prochaska és Prochaska, 2011). A 

testsúlykontroll kapcsán azonban ennél rendszerint kedvezőbben alakul a változásra való 

készenlét (l. 2. táblázat).  
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2. táblázat: A viselkedésváltozás stádiumainak előfordulási gyakorisága egyes, a 
testsúlykontrollhoz kapcsolódó egészségmagatartások esetében 

Egészségmagatartás A viselkedésváltozás stádiuma A minta jellemzői 
(hivatkozás) Fontol-

gatás előtti 
Fontol-
gatás 

Felké-
szülés 

Cselekvés Fenn-
tartás 

30%-nál alacsonyabb 
zsírtartalmú étrend 
követése 

35-41% 10-12% 23-25% 2% 24-29% USA; általános 
populációbeli 
minták 
(Ruggiero, 2000) 

30%-nál alacsonyabb 
zsírtartalmú étrend 
követése 

10,2% 25,0% 27,2% 5,8% 31,8% Kanada; BMI≥27 
kg/m2; 1. vagy 2. 
típusú diabétesz; 
n=768 (Vallis és 
mtsai, 2003) 

Az étrendi zsírbevitel 
csökkentése 

13,8% 24,9% 45,4% 15,9% a USA; 
egészségügyi 
alapellátásban 
részesülők, 
BMI>27 kg/m2; 
n=327 (Logue és 
mtsai, 2004) 

A gyümölcs-, illetve 
zöldségfogyasztás 
növelése 

5,2% 18,1% 48,8% 27,9% a 

Adagkontroll 12,5% 21,4% 53,2% 12,8% a 
Tervezett testedzés 
(gyaloglás) folytatása 

1,8% 9,2% 69,1% 19,9% a 

Az életmód aktivitás 
növelése 

22,9% 20,8% 31,8% 24,5% a 

Rendszeres 
testgyakorlás 
folytatása b 

38,3% 13,0% 19,5% 5,2% 24,0% Brazília; általános 
populáció; n=3136 
(Dumith és mtsai, 
2007) 

Rendszeres fizikai 
aktivitás folytatása c 

0,0% 40,0% 20,0% 23,3% 16,7% Brazília; bariátriai 
műtéten átesett 
elhízottak; n=30 
(Boscatto és mtsai, 
2011) 

Megjegyzés: a: Az adatok közlése során a cselekvés és a fenntartás stádiumába tartozókat összevonták. b: A 
rendszeres testgyakorlás kritériuma a vizsgálatban: mérsékelt vagy erős megterheléssel, minimum 20 perc/nap, 
legalább 3 nap/hét. c: A rendszeres fizikai aktivitás kritériuma a vizsgálatban: minimum 30 perc/nap, legalább 5 
nap/hét. 

 

A prospektív kutatásokra példa Logue és munkatársai (2004) randomizált 

kontrollcsoportos vizsgálata, amelyben háziorvosi ellátásban részesülő, súlyfelesleggel bíró 

középkorú felnőttek (40-69 évesek; BMI>27 kg/m2, illetve férfiaknál >0,95, nőknél pedig 

>0,80 derék-csípő arány) vettek részt. A vizsgálat két éves időtartama alatt az intervenciós 

csoport tagjai körében hathavonta (összesen négy alkalommal) felmérték a viselkedésváltozás 

szakaszait öt, a testsúlykontrollal összefüggő magatartás kapcsán, úgymint csökkentett 

zsírbevitel, fokozott gyümölcs- és zöldségfogyasztás, az ételadag méretének csökkentése 

(adagkontroll), az életmód aktivitás növelése, valamint a tervezett fizikai aktivitás növelése. A 

résztvevők az alapellátáson túl az aktuális stádiumuknak megfelelő tanácsadásban részesültek 

telefon és levél útján, minimális intervenció formájában. A szerzők csak az intervenciós 

csoport súlycsökkenésére nézve közlik az adatokat. Eredményeik szerint minél több 
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alkalommal (azaz minél tartósabban) voltak a résztvevők a cselekvés vagy a fenntartás 

stádiumában a különböző, testsúlykontrollt szolgáló magatartások kapcsán, annál nagyobb 

arányban jelent meg a körükben a sikeres (minimum 5%-os) fogyás, és annál kisebb arányban 

mutatkozott náluk jelentős (legalább 5%-ot elérő) súlygyarapodás (OR=4,3; OR CI95: 2,1-8,9; 

p<0,0001). Az összefüggés számos és sokféle potenciális háttérváltozó kontrollja mellett is 

szignifikáns és jelentős erősségű maradt (OR=5,7; OR CI95: 2,4-13,5; p<0,0001). A tesztelt 

magatartások közül az adagkontroll mutatta a legerősebb kapcsolatot a súlycsökkenéssel. 

Jones és munkatársai (2003) 12 hónapig zajló, randomizált, osztott parcellás (split-plot 

design) kontrollcsoportos vizsgálatukban a diabétesz önmenedzselését kívánták javítani. 

Intervenciós csoportjukban TTM alapú, integrált, többkomponensű programot alkalmaztak. 

Elemei: felmérés és személyre szóló visszajelzés; önsegítő kézikönyv; hírlevél vagy egyéni 

(telefonos) tanácsadás havonta egy alkalommal. Az intervenció komponensei a résztvevők 

aktuális stádiumán alapultak a változás folyamatában, és e stádiumhoz illesztett 

folyamatokkal és alapelvekkel operáltak. Eredményeik szerint a vizsgálat végére az 

intervenciós csoport a szokásos kezelésben részesülő kontrollcsoporthoz képest 

szignifikánsan nagyobb arányban lépett át a cselekvés előtti stádiumból a cselekvés vagy a 

fenntartás stádiumába a vércukorszint önmonitorozása (30,5% vs. 18,4%), az egészséges 

étkezés (32,5% vs. 25,8%), és a dohányzásról való leszokás (23,3% vs. 11,6%) tekintetében. 

Az intervenciós csoportban a program során szignifikánsan megnőtt a vércukorszint napi 

önellenőrzésének száma, míg a kontrollcsoportban kismértékű csökkenés mutatkozott e 

tekintetben. Az intervenciós csoportban emellett szignifikánsan alacsonyabb volt a napi 

zsírbevitel aránya, és magasabb volt a naponta elfogyasztott gyümölcsök és zöldségek száma, 

mint a kontrollcsoport tagjai körében. A fentieken túl a vércukorszint önellenőrzése és az 

egészséges étkezés tekintetében a cselekvés fázisába lépők esetében szignifikánsan csökkent a 

glikolizált hemoglobin (HbA1c) szintje. A gyógyszerelés adagjában, illetve gyakoriságában 

hasonló mértékű csökkenés mutatkozott mindkét vizsgálati csoportban, ugyanakkor az 

intervenciós csoport tagjai tendencia szinten nagyobb arányban tértek át inzulinról 

inzulinanalóg gyógyszer alkalmazására, mint a szokásos ellátásban részesülő kontrollcsoport 

tagjai (22% vs. 13%). A családorvosi konzultáció igénybevételében ugyancsak nem 

mutatkozott szignifikáns különbség a két csoport között, azonban az intervenciós csoport 

tagjai nagyobb arányban vettek részt a diabétesszel kapcsolatos edukációs programban, mint a 

kontrollcsoportba tartozók (47,7% vs. 37,7%). Az eredmények tükrében elmondható, hogy a 

TTM alapú intervenció a szokásos kezelési módnál jobb eredményt hozott a diabétesszel élő 

páciensek körében a diabétesz önmenedzselésének javításában.  

Johnson és munkatársai (2006) 18 hónapos randomizált kontrollcsoportos kutatásukban a 

lipidszintet csökkentő gyógyszeres kezeléssel történő együttműködés növelését célzó TTM 

alapú, a változás stádiumához illesztett, egyénre szabott intervenció hatékonyságát vizsgálták. 

Az intervenciós csoport körében a szokásos kezelésben részesülő kontrollcsoporthoz képest 
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szignifikánsan nagyobb arányban történt átlépés a cselekvés előtti stádiumból a cselekvés 

vagy fenntartás fázisába a kezelési együttműködés tekintetében a program végére (55,3% vs. 

40,0%), és a 18 hónapos utánkövetésnél (56,0% vs. 37,8%) egyaránt. Az intervenciós csoport 

tagjai továbbá szignifikánsan nagyobb valószínűséggel léptek a cselekvés, illetve a fenntartás 

szakaszába a fizikai aktivitás növelése (43,3% vs. 24,7%) és a zsírbevitel csökkentése (24,7% 

vs. 12,5%) tekintetében, mint a kontrollcsoport tagjai. A kutatás azon résztvevői körében, 

akik már a vizsgálat kezdetén a cselekvés vagy fenntartás stádiumában voltak, a TTM 

intervencióban részesülőknek szignifikánsan nagyobb aránya maradt ebben a stádiumban a 18 

hónapos utánkövetésnél, mint a kontrollcsoport tagjai esetében (85,2% vs. 55,6%). 

Johnson és munkatársai (2008) randomizált kontrollcsoportos vizsgálatukban egy, az 

egészséges testsúlymenedzselést szolgáló viselkedéseket célzó többkomponensű, személyre 

szabott, otthon zajló, TTM alapú, egy évig tartó és további egy éves utánkövetést tartalmazó 

intervenció hatékonyságát vizsgálták túlsúlyos és elhízott, 75 év alatti felnőttek mintáján 

(intervenciós csoport n=928; kontrollcsoport n=649). A viselkedésre vonatkozó előírások a 

következők voltak. 1. Egészséges étkezés: a zsírbevitel korlátozása (a napi energiabevitel 

legfeljebb 30%-a származzon zsírból), valamint a napi kalóriabevitel csökkentése 500 

kalóriával. 2. Az életmód aktivitás növelése: mérsékelt intenzitással minimum 30 perc 

gyaloglás, legalább a hét 5 napján. 3. Az érzelmi distressz kezelése egészséges megküzdési 

stratégiákkal, evés nélkül. Az intervenciós csoport 4 alkalommal, 3-6 oldalas, a TTM 

konstruktumait (a változás stádiuma, döntési egyensúly, énhatékonyság, a változás történései) 

bemutató anyagot kapott. Ezen dokumentumok személyre szabott információkat tartalmaztak, 

az egyének alapvonalnál, valamint a 3., 6. és 9. hónapnál történt felmérésének eredményéhez 

illeszkedve. A valamely tekintetben a fenntartás stádiumában lévők nem kaptak anyagot az 

adott magatartásra vonatkozóan. Az alapvonalnál kézhez kapott segédanyag normatív, míg a 

követésnél kapottak normatív és ipszatív visszajelzést egyaránt tartalmaztak. Az intervenciós 

leveleknél figyelembe vették a változás aktuális stádiumát, és azokat a anyagokat küldték el 

először, amelyek kapcsán az egyének a leginkább felkészültnek mutatkoztak a változásra.  

A program eredményei a következőkben foglalhatók össze. Az intervenciós csoport tagjai 

minden adatfelvételi ponton, valamennyi mért egészségmagatartás tekintetében szignifikánsan 

nagyobb arányban léptek át a cselekvés előtti fázisból az akció/fenntartás szakaszába, mint a 

kontrollcsoport tagjai. A 24 hónapos utánkövetésnél a különféle egészségmagatartásokra 

lebontva az alapvonalhoz képest az alábbi arányban történt átlépés a cselekvés/fenntartás 

szakaszába (intervenciós csoport vs. kontrollcsoport): egészséges étkezés 47,5% vs. 34,3%; 

fizikai aktivitás: 44,9% vs. 38,1%; érzelmi distressz adaptív kezelése: 49,7% vs. 30,3%; 

minimum napi 5 egység zöldség- és/vagy gyümölcs fogyasztása: 48,5% vs. 39,0%. Az 

egészséges étkezés és a fizikai aktivitás tekintetében az alapvonalnál egyaránt a cselekvés 

előtti stádiumban állók esetében az intervenciós csoport körében szignifikánsan nagyobb 

gyakorisággal jelent meg sikeres (minimum 5%-os) fogyás (30,0%), mint a kontrollcsoport 
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tagjainál (18,6%). Az eredmények szerint továbbá az intervenciós csoport esetében jóval 

nagyobb eséllyel járt együtt egy egészségmagatartásnak az akció/fenntartás stádiumába 

történő lépése egy másik magatartás hasonló irányú és arányú változásával (OR=2,52-5,18), 

mint a kontrollcsoportnál (OR=1,24-2,63). Azon túl, hogy e kutatás során alátámasztást nyert 

az individualizált, változás stádiumához illesztett, többkomponensű, otthon zajló viselkedéses 

súlycsökkentő intervenció hatékonysága, a vizsgálat eredményei arra is rámutatnak, hogy míg 

a klinikai vizsgálatok azonnal fogyást eredményeznek, amit fokozatos visszahízás követ, 

addig a jelen esetben az intervenciónak a testsúlyra gyakorolt hatása még a 24. hónapnál is 

jelen van. A jelenséget a szerzők úgy interpretálják, hogy a súlycsökkenés számos viselkedés 

megváltozásának eredményeképpen lép fel. Az egészséges testsúlymenedzselést szolgáló 

különféle magatartások tekintetében a viselkedésváltozás korai stádiumaiban lévők esetében 

hosszabb ideig tarthat a cselekvés fázisába történő eljutás. Johnson és munkatársai (2008) 

érvelése szerint mindez azt az üzenetet hordozza, hogy az intervenciók során elsőként a 

különböző testsúlykontrollt megnehezítő, illetve szolgáló magatartások jelentős 

megváltozását kell előidézni, amit majd az idő során súlycsökkenés fog követni. Ez a kezelési 

stratégia azért rendkívül előnyös, mert az egészséges étkezés és a fizikai aktivitás akár 

súlycsökkenés nélkül is jelentős egészségi előnyöket eredményez. 

 

1.5.2. Orvosi (medikális) intervenció 

 

1.5.2.1. Farmakoterápia 

 

Az elhízás kezelésére a 19. század vége óta próbálnak gyógyszeres megoldást találni. Az 

elmúlt évszázad során számos gyógyszert bevetettek, a legtöbb esetben azonban előbb-utóbb 

jelentős káros mellékhatások léptek fel. A pajzsmirigy hormon alkalmazása például 

pajzsmirigy túlműködéshez vezetett, az amfetamin pedig függőséghez. A fenfluramin-

fentermin hatóanyag kombinációja szívbillentyűzavart eredményezett (Bray, 2004). Az elmúlt 

évtizedben több gyógyszer, illetve hatóanyag is kivonásra került, legutóbb (2010-ben) a 

korábban nagy sikerrel alkalmazott és sokat kutatott sibutramin, ugyanis azt találták, hogy 

alkalmazása során a nem fatális szívinfarktus, a stroke és a kardiovaszkuláris halálozás 16%-

kal megnőtt a placebo csoporthoz képest (Pados, 2010).  

Az energiabevitel és energialeadás mérlege elméleti keretet nyújt a gyógyszereknek (és 

más megközelítéseknek) az elhízás kezelésében történő alkalmazásához (ún. nutrient balance–

feedback model, Bray, 2004; l. 3. ábra). A gyógyszerek 1. csökkenthetik a táplálékbevitelt (a 

noradrenerg, illetve a szerotonerg receptorokon keresztül fejtve ki a hatásukat); 2. 

megváltoztathatják az anyagcserét (a felszívódás előtti és a felszívódás utáni folyamatokra 

egyaránt irányulhatnak); 3. és/vagy növelhetik az energialeadást. 
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3. ábra: A gyógyszeres (és a többi bizonyíték alapú) kezelés célpontjai az energiaegyensúly 
modellben (Bray, 2004, 319. o. nyomán) 

A farmakoterápia elhízottak (BMI≥30 kg/m2) számára ajánlott, azonban kísérőbetegségek 

jelenléte esetében alkalmazásuk már 27-29,9 kg/m2 között is indokolt lehet (Bray, 2004; 

Padwal, Li és Lau, 2003). Az elmúlt évtizedek során több hatóanyag is forgalomban volt, és 

jelenleg is intenzív kutatás folyik az újabb gyógyszerek kifejlesztése érdekében (Hofbauer, 

Keller és Boss, 2004). Hatásmechanizmusuk tekintetében a gyógyszerek két fő csoportra 

bonhatók: 1. egyesek a központi idegrendszert célozzák meg és étvágycsökkentő, 

telítettségnövelő vagy termogenezist fokozó hatással bírnak; 2. mások a bélrendszert célozzák 

meg és gátolják a zsír felszívódását (ún. lipáz inhibitorok) (Padwal és mtsai, 2003; Snow, 

Barry, Fitterman, Qaseem és Weiss, 2005). Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrző 

Hivatal (Food and Drug Administration; FDA) egyetlen súlycsökkentő gyógyszer 

alkalmazását sem engedélyezi két évnél tovább (Thompson és mtsai, 2007). 

Hazánkban jelenleg egyedül a lipáz inhibitor orlistat hatóanyag alkalmazása engedélyezett, 

amely a bevitt zsír megközelítőleg 30%-át nem engedi felszívódni (és ezáltal lebontani). 

Előnye, hogy alkalmazása esetében a mérsékelt fogyás mellett számos további kedvező hatás 

jelenik meg, mint például az LDL-koleszterin szint, a vércukorszint és az inzulinszint 

csökkenése (Thompson és mtsai, 2007). Azonban jelentős gasztrointesztinális mellékhatások 

is várhatók, mint pl. hasmenés, székletcsorgás, zsíros széklet, gyomor- és bélgáz-képződés, 

alhasi fájdalom (Li és mtsai, 2005). A XENDOS (XENical in the Prevention of Diabetes in 

Obese Subjects) Study eredményei szerint 4 éven át alkalmazva az orlistat kezelés 

biztonságos és jól tolerálható (Torgerson, Hauptman, Boldrin és Sjöström, 2004). 

Bár a XENDOS vizsgálat eredményei ígéretesek (és megnyugtatóak) az orlistat hatóanyag 

alkalmazása tekintetében, összefoglalóan elmondható, hogy a gyógyszerek szerepe igen 

ellentmondásos az elhízás kezelésében, mert az általuk elérhető súlycsökkenés csak mérsékelt 

(5-10%); a hosszú távú alkalmazásuk biztonságossága nem alátámasztott; a gyógyszeres 

kezelés abbamaradásával pedig visszahízás következik be (Thompson és mtsai, 2007). 

Testsúlyváltozás Energiabevitel 

Evés Fizikai 
aktivitás 

Az étel 
hőtermelő 

hatása 

Alap-
anyagcsere 

A gyógyszerek 
célpontja 

A gyógyszerek 
célpontja 

A bariátriai 
műtét célpontja 

A viselkedés-
terápia célpontja 

Energialeadás = – 
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1.5.2.2. Műtéti kezelés 

 

A műtéti eljárás morbid elhízottak (BMI≥40 kg/m2) esetében indokolt, illetve másodfokú 

elhízottaknál (BMI=35-39,9 kg/m2) komorbid betegségek jelenléte esetében, de csak akkor, 

ha a korábbi, más típusú súlycsökkentési erőfeszítések sikertelennek bizonyultak. A bariátriai 

műtét elvégzéséhez a páciensnek számos kritériumnak kell megfelelnie, ugyanakkor a 

beavatkozást kizáró kritériumok sora is igen hosszú. Például a motivált, kellő 

felelősségtudattal bíró és együttműködő személyiség explicit követelmény a műtéti 

beavatkozás elvégzéséhez (Bende, 2010; Thompson és mtsai, 2007). 

Az elhízás műtéti kezelése (bariátriai műtétek) az 1950-es években kezdődött meg, így 

viszonylag fiatal szakterület. Az évek során több műtéti eljárás alakult ki, a korábbi 

változatok módosítása, illetve továbbfejlesztése révén. A nyitott műtétek mellett megjelentek 

a minimálisan invazív laparoszkópos eljárások. Hatásmechanizmusuk tekintetében a műtéti 

beavatkozások két fő kategóriába sorolhatók: felszívódást gátló (malabszorptív) és 

szűkületképző (restriktív) eljárások. A felszívódást gátló módszerek célja a vékonybél 

felszívó felületének csökkentése oly módon, hogy a vékonybél jelentős részét kiiktatják a 

felvett táplálék útjából. Az eljárás eredményeképpen csökken a tápanyagok felszívódása. A 

szűkületképző eljárások lényege, hogy a gyomor térfogatának csökkentésével korlátozzák az 

egy étkezés alatt elfogyasztható táplálék mennyiségét. Léteznek e két módszert kombináltan 

alkalmazó eljárások is, ezek a kombinált szűkületképző és felszívódást gátló beavatkozások. 

Hangsúlyozandó, hogy a műtéti kezelést nem szabad izoláltan alkalmazni, és hatása 

nagymértékben javítható az életmód-változtatás révén (Latifi, Kellum, De Maria és Sugerman, 

2004; Pories és Beshay, 2002).  

Buchwald és munkatársai (2004) metaelemzésének eredménye szerint a bariátriai műtét a 

súlyfelesleg átlag 61,2%-ának (CI95=58,1-64,4%) elvesztését eredményezi. Az egyes műtéti 

eljárások között azonban jelentős változatosság mutatkozik a hatékonyságot illetően. A 

testsúly 1-2 év után rendszerint stabilizálódik, és jól megtartott a hosszú távú (5-10 éves) 

utánkövetésnél (Grilo, 2006; Latifi és mtsai, 2004; Wadden és Osei, 2004).  

A bariátriai műtétek a fogyás mellett jelentős egészségi és pszichoszociális előnnyel járnak 

együtt, mint például a 2. típusú diabétesz incidenciájának jelentős csökkenése, a szisztolés és 

diasztolés vérnyomás csökkenése, a magas vérnyomás megszűnése vagy legalábbis jelentős 

javulása, a szérum lipidszint csökkenése, a lipid profil javulása, az obstruktív alvási apnoé 

tüneteinek mérséklődése, az énkép pozitívabbá válása és az életminőség javulása (pl. 

Buchwald és mtsai, 2004; Latifi és mtsai, 2004; Torgerson és Sjöström, 2002). Kiemelendő 

továbbá a műtéti eljárások költséghatékonysága (Grilo, 2006). 
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1.5.3. Pszichoterápiás intervenció 

 

Az elhízás pszichoterápiás kezelésére számos megközelítést alkalmaznak, mint például 

pszichodinamikus és mélylélektani terápiák; megváltozott tudatállapottal operáló módszerek 

(pl. imaginatív terápiák, relaxáció, hipnózis); családterápia; illetve csoportos pszichoterápiák 

(Túry, Császár, Kohls és Güleҫ, 2010). A jelen fejezetben a bizonyíték alapú 

viselkedésterápia és az ígéretesnek mutatkozó kognitív viselkedésterápia áttekintésére 

vállalkozunk. 

 

1.5.3.1. Viselkedésterápia 

 

Az elhízás viselkedésterápiás megközelítését az 1960-as években fejlesztették ki, majd 

folyamatosan finomították, csiszolták és számos kognitív elemmel gazdagodott (Wing, 2004). 

A viselkedésterápia a viselkedés funkcionális elemzésén alapul. A táplálkozási és aktivitásbeli 

szokások elemzésének célja, hogy meghatározzák ezek kapcsolatát más eseményekkel, 

beleértve az időpontokat, helyeket, emóciókat, kogníciókat és más személyeket (Laessle, 

2005). A kezelés során arra törekednek, hogy azonosítsák és javítsák azokat az étkezési, 

aktivitásbeli és gondolkodási szokásokat, amelyek hozzájárulnak a páciens 

súlyproblémájához (Foster, 2003). Ez az átfogó megközelítés felismerte azt, hogy a testsúlyt a 

viselkedéses tényezőkön túl további tényezők is befolyásolják, úgymint genetikai, 

metabolikus és hormonális hatások. Ezek arra prediszponálhatnak egyes embereket, hogy 

hízzanak, illetve meghatározhatják azt a súlytartományt, amit az egyén elérhet. A viselkedéses 

kezelés azon készségek készletének kialakítására szolgál (pl. alacsony kalóriatartalmú étrend, 

fizikailag aktívabb életmód), amellyel a testsúlyt a súlytartomány alsó részére lehet beállítani, 

mégha túlsúlyosak maradnak is a kezelés után (Jones és Wadden, 2006). 

Az elhízás viselkedésterápiája az alábbi megkülönböztető jellegzetességekkel bír (Foster és 

mtsai, 2005; Jones és Wadden, 2006; Laessle, 2005):  

1. Célorientált: konkrét, érthető, könnyen mérhető célok kitűzése (pl. napi 10 perc séta; az 

energiabevitel csökkentése napi 500 kalóriával; legalább egy pozitív énállítás naponta).  

2. A táplálkozási és fizikai aktivitásbeli viselkedés közvetlen módosítására irányul: a 

súlyfelesleget előidéző és fenntartó viselkedések megváltoztatására törekszik.  

3. Folyamatorientált: azon túl, hogy segít eldönteni az embereknek, hogy mit akarnak elérni, 

abban is segít, hogy meghatározzák, hogy hogyan tegyék ezt. Ez a készségépítő filozófia a 

testsúly menedzselésére inkább készségek készleteként tekint, amit tanulni kell, semmint 

akaraterőre, amit növelni kell.  

4. A kicsi, egymást követő változások támogatása, a nagy változások helyett. Ez a formálás 

(shaping) tanuláselméleti alapelven alapul. A kis változtatások véghezvitele sikerélményt, 



 63 

énhatékonyság-élményt nyújt a pácienseknek, amire lehet építkezni a testsúlykontroll 

során. A drasztikus változtatásokkal való próbálkozások általában tiszavirág életűek. 

Az elhízás viselkedésterápiájának közel 40 éves kutatása átfogó megközelítést teremtett, 

amely számos komponenst foglal magában, mint amilyen például az önmonitorozás, az 

ingerkontroll, a problémamegoldás, a kognitív újrastrukturálás, a társas támogatás, a 

táplálkozási edukáció, a fizikai aktivitás, a kontingencia-megerősítés és a relapszusprevenció 

(Jones és Wadden, 2006; Perczel Forintos és Czeglédi, 2011; Wadden és Osei, 2004). 

Stunkard és Berthold (1985) öt, széles körben alkalmazott kézikönyvből összegyűjtötték a 

viselkedéses súlykontroll leggyakrabban alkalmazott elemeit (l. 3. táblázat).  

A súlycsökkenést célzó standard viselkedésterápia struktúrája kapcsán elmondható, hogy a 

kezelést jellemzően hetente egyszer nyújtják, egy 16-26 hetes perióduson keresztül. Ez az 

időkorlátozott szemlélet világos kezdési és befejezési pontot ad, ami segít a klienseknek 

ütemezni az erőfeszítéseiket. A kórházakban és az egyetem alapú klinikákon a terápia gyakran 

10-20 fős csoportokban zajlik (60-90 perces ülések), amelyet bejegyzett dietetikusok, 

viselkedéspszichológusok vagy kapcsolódó egészségügyi szakemberek vezetnek. A terápiás 

üléseket strukturált terv szerint folytatják le (pl. LEARN program; Brownell, 2004). A 

foglalkozás vezetője minden ülésen áttekinti a résztvevők étkezésükről és fizikai 

aktivitásukról készített feljegyzéseit, segít nekik stratégiákat generálni, hogy megküzdjenek 

az azonosított problémákkal, és új súlycsökkentő viselkedéses stratégiákat vezet be. Az 

előadás minimális ideig tart, és a csoportvezető arra bátorítja a résztvevőket, hogy tegyenek 

fel kérdéseket és vitassák meg az előrehaladásukat a feladatok teljesítésében. Az ülés a 

következő heti viselkedéses feladatok megbeszélésével zárul (Jones és Wadden, 2006). 

Cooper és munkatársai (2003) kritikai megjegyzése a viselkedésterápiával kapcsolatban az, 

hogy az ülések alkalmával nem mérik fel sem azt, hogy a foglalkozás témája kapcsolatban 

van-e az egyes résztvevők egyéni problémáival, sem pedig azt, hogy vajon a résztvevők 

tökéletesen elsajátították-e valamely ülés anyagát/tartalmát, mielőtt áttérnek a következőre. A 

megközelítés további korlátja, hogy a résztvevők számottevő része (átlag egyötöde) 

rendszerint lemorzsolódik a kezelés során (Teixeira és mtsai, 2002). A standard viselkedéses 

súlycsökkentő kezelés kétségtelen előnye azonban a csoportos forma, ugyanis a csoportülések 

a társas támogatás és felelősség kettősét nyújtják (Jones és Wadden, 2006). A csoportterápia 

költséghatékonyságára jó példa Renjilian és munkatársai (2001) vizsgálata, amelyben azt 

találták, hogy a csoportos kezelés megközelítőleg 2 kg-mal több fogyást eredményezett, mint 

az egyéni terápia. Ez még azon páciensek esetében is igaz volt, akik jelezték, hogy az egyéni 

kezelést részesítik előnyben, de akik random besorolással a csoportos feltételbe kerültek. Ezek 

a személyek többet fogytak, mint azok, akik az egyéni kezelést preferálták és azt is kapták.  
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3. táblázat: A súlycsökkenés viselkedéses alapelvei (Stunkard és Berthold, 1985, 822. o. 
nyomán; Perczel Forintos és Czeglédi, 2011, 46-47. o.) 

Alapelv  Stratégia 
I. Ingerkontroll  
A. Vásárlás 1. Az ételek vásárlása jóllakottan, étkezés után történjen 

2. Bevásárlólista alkalmazása 
3. A készételek elkerülése 
4. Ne legyen több pénze, mint amennyi elegendő a tervezett bevásárlólistához 

B. Tervezés 1. Tervezze meg, hogy kevesebbet eszik 
2. Helyettesítse a nassolást testmozgással 
3. Előre meghatározott időben étkezzen vagy nassoljon 
4. Ne fogadjon el ételt, ha megkínálják 

C. Tevékenységek 1. Az ételeket nem szabad szem előtt tartani 
2. Minden ételt ugyanott kell elfogyasztani 
3. Az ételek eltávolítása az alkalmatlan raktározási helyekről a házban/lakásban 
4. Az ételt ne az asztalról tálalják, előre legyen kiosztva az adag 
5. Kisebb tányérok és evőeszközök használata 
6. Az étellel való foglalkozás, felszolgálás kerülése 
7. Étkezés után azonnal fel kell állni az asztaltól 
8. Nem szabad tárolni a maradékokat 

D. Nyaralás, buli 1. Kevesebb alkoholt fogyasszon 
2. Tervezze meg előre, hogy a bulikon mit fog enni 
3. Egyen alacsony kalóriatartalmú ételeket mielőtt a buliba megy 
4. Gyakorolja az ételek udvarias visszautasításának módjait 
5. Ne legyen elkeseredve egy-egy megcsúszás miatt 

II. Táplálkozási 
viselkedés 

1. A falatok között tegye le az evőeszközt  
2. Alaposan rágja meg a falatot  
3. Egy időben egy adag ételt készítsen elő  
4. Hagyjon a tányéron valamennyi ételt  
5. Tartson szünetet az étkezés közepén 
6. Evés alatt ne folytasson más tevékenységet (pl. olvasás, televíziónézés)  

III. Jutalom 1. Kérjen segítséget a családjától és barátaitól 
2. Segítse a családját és barátait abban, hogy megadják ezt a támogatást dicséret vagy 

anyagi jutalmak formájában 
3. A jutalmazás alapjaként az önmonitorozási feljegyzéseket alkalmazza 
4. Tervezze meg a konkrét jutalmakat a konkrét viselkedésekre (viselkedéses szerződések) 

IV. Önmonitorozás Vezessen naplót, amely tartalmazza az alábbiakat: 
1. Az evések ideje és helyszíne 
2. Az elfogyasztott étel és ital típusa és mennyisége 
3. Ki volt jelen az étkezés során / Hogy érezte magát az evés során 

V. Táplálkozással 
kapcsolatos 
edukáció 

1. A problématerületek azonosításához használja a táplálkozási naplót 
2. Kis változásokat vigyen véghez, amelyeket folytatni tud 
3. Tanulja meg az ételek tápértékét 
4. Csökkentse a zsírbevitelt, növelje az összetett szénhidrátok fogyasztását 

VI. Fizikai aktivitás  
A. Rutin aktivitás 1. Növelje a mindennapi, rutin aktivitást 

2. Fokozza a lépcsőhasználatot 
3. Jegyezze fel naponta a gyalog megtett távolságokat 

B. Testgyakorlás 1. Kezdésként nagyon enyhe testedzési programba fogjon bele 
2. Készítsen feljegyzést a napi testgyakorlásáról 
3. Fokozatosan, lassan növelje a testgyakorlást 

VII. Kognitív 
újrastrukturálás 

1. Kerülje az ésszerűtlen célok állítását 
2. Az előrehaladásra gondoljon, ne a hibákra 
3. Kerülje el az olyan imperatívuszokat, mint „mindig” és „soha”  
4. Helyettesítse a negatív gondolatokat racionális újrafogalmazásokkal 
5. Tűzzön ki testsúlycélokat  

Megjegyzés: A táblázatban csak azok a stratégiák szerepelnek, amelyek a forrásként használt öt kézikönyvből 
legalább kettőben szerepelnek. 



 65 

A vizsgálatok során konzisztensen alátámasztást nyert, hogy a viselkedésterápia mérsékelt 

súlycsökkentést, a kezdeti testsúly 5-10%-ának elvesztését eredményezi (Foster és mtsai, 

2005; Jones és Wadden, 2006). A kezelés eredményeképpen ritkulnak, esetleg el is tűnnek a 

túlevéses epizódok, javul a testkép, nő az önértékelés és csökken a depresszív hangulat. Egyes 

fiziológiai mutatók (pl. vérnyomás, koleszterinszint) ugyancsak javulnak (Latner és Wilson, 

2007). A sikeres fogyást azonban paradox módon csaknem mindig visszahízás követi. A 20-

30 hétig tartó viselkedésterápiával kezelt páciensek jellemzően az elvesztett súlyuk 30-35%-át 

hízzák vissza a kezelést követő évben (Wing, 2004). A visszahízás lelassul ugyan az első év 

után, de az 5. évnél a páciensek több mint 50%-a valószínűleg visszatér a kezelés előtti 

testsúlyához (Jones és Wadden, 2006). Byrne, Cooper és Fairburn (2004) adatai szerint a 

kezelés utáni első évben a személyek a lefogyott súly megközelítőleg felét visszanyerik. 3-5 

évvel a kezelés után a páciensek túlnyomó többsége (85%-a) visszatér a kezelés előtti 

testsúlyához, vagy akár meg is haladja azt. A hosszan tartó viselkedésterápiás kezelésre 

irányuló próbálkozások nem bizonyultak eredményesnek e probléma leküzdésében: legjobb 

esetben is egyszerűen csak késleltették a visszahízást (Jones és Wadden, 2006). 

A viselkedésterápia számos elve és technikája gyakorta alkalmazásra kerül a 

súlycsökkentést célzó csoportos önsegítő programokban. E csoportokat rendszerint olyan 

laikusok szervezik és vezetik, akik maguk is küzdenek a testsúlyukkal vagy a 

táplálkozásukkal (Womble és mtsai, 2004). 

A nonprofit önsegítő csoportok prominens példája a Trevose viselkedésmodifikációs 

program (Trevose Behavior Modification Program; TBMP; Latner, 2001; Latner, Wilson, 

Stunkard és Jackson, 2002). A laikusok által önkéntes alapon szervezett és vezetett, 

tradicionális viselkedésmódosító alapelveket követő program élethosszig tartó ingyenes 

kezelést nyújt. A programhoz csak egyetlen egyszer lehet csatlakozni és a szűrőperióduson 

átesett tagoknak számos követelménynek kell folyamatosan megfelelniük a tagság megőrzése 

érdekében (pl. a foglalkozásokon való állandó részvétel, a táplálékbevitel önmonitorozása, 

specifikus fogyási cél kitűzése és elérése minden hónapra). A követelmények elmulasztása a 

programból való végleges kizárással jár. A TBMP hatékonyságát több ízben is vizsgálták. 

Latner és munkatársai (2000) teljes jogú tagok 5 éves nyomonkövetését végezték el. A 2. 

évnél a résztvevők 47,4%-a maradt a programban. A kezdeti testsúly átlag 19,3%-át fogyták 

le. Az 5. évnél a részvételi arány 21,6% volt, az elért fogyás pedig a kezdősúly átlag 17,3%-a. 

Latner és munkatársai (2002) hasonló eredményekről számoltak be három TBMP csoport 

nyomonkövetésének eredményeképpen. A TBMP hatékonysága falásrohamokra hajlamos 

elhízottak esetében is alátámasztást nyert (Delinsky, Latner és Wilson, 2006). 

A kereskedelmi jellegű, ún. kommerciális programok legismertebb példáját a Weight 

Watchers International képviseli (Latner, 2001; Womble és mtsai, 2004), amely ugyancsak 

egy viselkedéses súlycsökkentő program. E megközelítés a 10%-os fogyás egészségi és a 

kozmetikai előnyeit hangsúlyozza. Költségvonzata a csatlakozási díjon felül hetente kb. 12 
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dollár. A tagok hetente egy alkalommal csoportülést tartanak, amelyen akár több mint 100 fő 

is jelen lehet. A részvétel nem kötelező. A jelenlegi Weight Watchers „Sikerterv” sajátos 

pontrendszerre épül: a kalóriaszámítás helyett az ételekhez és a fizikai aktivitás típusokhoz 

pontokat rendelnek. (A program keretében piacra dobtak számos, megfelelő pontértékkel 

ellátott ételt.) A személyek a testsúlyuk alapján meghatározott pontértékű táplálékot vehetnek 

magukhoz, amit ellensúlyozhatnak a fizikai aktivitásból származó mínusz pontokkal. A terv 

betartása esetében a napi kalóriabevitel kb. 1200-1500 Kcal, ami heti 0,5-1 kg fogyást 

eredményez. Explicit fizikai aktivitásra vonatkozó előírás nincs, ehelyett a saját 

szükségletekhez, preferenciákhoz illeszkedő testgyakorlási terv kidolgozására bátorítják a 

résztvevőket (Womble és mtsai, 2004). Tsai és Wadden (2005) szisztematikus áttekintésének 

eredménye szerint az USA-ban fellelhető, főbb kommerciális súlycsökkentő programok közül 

a Weight Watchers az egyetlen, amelynek hatékonysága alátámasztást nyert. A program a 

kezdeti testsúly átlag 5%-ának elvesztését eredményezi.  

Azon túl, hogy az önsegítő súlycsökkentő programok ígéretesek a fogyás elérésében 

(Butryn és mtsai, 2007; Latner, 2001), és gyakran ajánlják őket alacsony intenzitású 

kezelésként a lépcsőzetes kezelés megközelítésben (Wadden és mtsai, 2002), Latner (2001) 

érvelése szerint az önsegítés az egyetlen financiálisan járható út a professzionális 

súlycsökkentő programok során elért fogyás hosszú távú megtartásához. 

 

1.5.3.2. Kognitív viselkedésterápia 

 

A viselkedéses programok hosszú távú sikerességének hiánya Cooper és Fairburn (2001, 

2004) véleménye szerint részben két tényezőnek tulajdonítható. Az egyik a kognitív tényezők 

visszahízásban játszott szerepének figyelmen kívül hagyása. A másik a viselkedéses 

kezelések céljaiban rejlő kétértelműség és inkonzisztencia. Konkrétabban az, hogy többnyire 

nem tesznek világos különbséget a további fogyás elérésére való törekvés és a testsúly 

stabilan tartásának célja között. Az előbbi az energiadeficit, az utóbbi viszont az 

energiaegyensúly tartós fenntartását igényli. 

A visszahízásban szerepet játszó kognitív folyamatok elemzése alapján (l. 1.6.2. fejezet) 

Cooper és Fairburn kifejlesztettek egy új megközelítést (Cooper és Fairburn, 2001, 2004; 

Cooper és mtsai, 2003; Czeglédi, 2007; Perczel Forintos és Czeglédi, 2011). E kognitív 

viselkedésterápiás kezelés célja a fogyás elérésén túl a későbbi visszahízás minimalizálása, 

ezért számos olyan folyamatra irányul, amelyek feltételezhetően magyarázatul szolgálnak a 

testsúly kontrollálására tett próbálkozás feladására és a súlymegtartás céljának figyelmen 

kívül hagyására. A kezelés ismérvei: 1. explicit különbségtétel a fogyás és a testsúly 

megtartása között; 2. a testsúlymegtartás, mint cél kognitív akadályainak azonosítása és 

megoldása; 3. a hatékony, hosszú távú testsúlykontrollhoz szükséges viselkedéses készségek 

és kognitív válaszok elsajátítása és gyakorlása.  
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E módszer egyénre szabott, négyszemközti alapú, és terápiás szemléletében hasonlít az 

evészavarok kognitív viselkedésterápiás kezeléséhez. Az alkalmazott stratégiák és folyamatok 

modulokba szerveződnek, amelyeket egymást követően vezetnek be, ugyanakkor személyre 

szabottan és rugalmasan alkalmaznak a kliensek szükségleteinek és terápiás előmenetelének 

megfelelően. A terápia első fázisa a fogyásra irányul (17 ülés, 30 héten keresztül), a második 

fázis pedig a testsúlymegtartásra (7 ülés, 14 hét alatt). Az első öt modul tematikája 

megegyezik az elhízás standard viselkedésterápiás kezelésének tematikájával, nevezetesen 1. 

a kezelés kezdete, 2. a fogyás elérése és fenntartása, 3. a fogyás akadályainak azonosítása és a 

velük való megbirkózás, 4. az egészséges táplálkozás, 5. a fizikai aktivitás növelése. A 

kezelés első fázisának további három modulját (6. testkép, 7. súlycélok, 8. elsődleges célok) 

arra tervezték, hogy azonosítsák és feldolgozzák a kezelés második fázisa céljának, a 

testsúlymegtartás (azaz a testsúly stabilitás) elfogadásának potenciális kognitív akadályait. A 

korábbiakkal összehasonlítva ezek a modulok kevésbé mutatnak átfedést az elhízás 

viselkedésterápiás kezelésének tartalmával és jellegével. Alkalmazásuk a kezelés végéig 

folyamatban van. A 9. modul – testsúlymegtartás – bevezetése egybeesik a második fázis 

kezdetével. Cél a hosszú távú testsúlykontrollhoz szükséges készségek elsajátítása és 

gyakorlása. A módszer hatékonyságvizsgálata jelenleg zajlik.  

Noha a szerzők hangsúlyozzák az általuk kidolgozott kognitív viselkedésterápiás kezelés 

különbözőségét a standard viselkedésterápiától, maguk is elismerik a két megközelítés 

hasonlóságait. Számos terápiás technika mindkét kezelésben alkalmazásra kerül. Mindkettő 

rövid idejű, problémaorientált kezelés, és mindkettő elsősorban a jelenre és a jövőre fókuszál, 

semmint a múltra. Mindkettő magába foglalja a kérdéses probléma fenntartása explicit 

modelljének reprezentációját, mindkettő hasonló együttműködő terapeuta stílust használ, és 

mindkettő igényli, hogy a páciens aktívan részt vegyen a változás folyamatában. S végül 

mindkettőnél kötelező, hogy empirikus bizonyítékokat keressenek a hatékonyság értékelése és 

a továbbfejlesztés céljából (Cooper és mtsai, 2003). A két megközelítés főbb hasonlóságait és 

különbségeit a 4. táblázatban foglaltuk össze. 
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4. táblázat: Az elhízás standard viselkedésterápiája (SVT) és a Cooper és munkatársai által 
kidolgozott kognitív viselkedésterápiája (KVT) közötti hasonlóságok és különbségek 

(Fabricatore, 2007, 97. o. nyomán; Perczel Forintos és Czeglédi, 2009, 369. o.) 

Különbségek Hasonlóságok 
- A KVT elsődleges célja a 

kognitív változás, míg az SVT 
elsődleges célja a viselkedés 
változása. 

- A KVT-t csak egyéni terápiás 
ülésekben folytatják le, míg az 
SVT egyéni és csoportos 
formában egyaránt alkalmazható. 

- A KVT lefolytatása rugalmas 
modulokban történik, míg az 
SVT tematikájának sorrendje 
jellemzően előre meghatározott. 

- A kezelések időkorlátosak és problémaorientáltak. 
- A kezelések hangsúlya a jelenen és a jövőn van. 
- A terapeuta és a páciens együttműködnek, és osztoznak a 

sikerért való felelősségben. 
- A páciensek edukációban részesülnek az alábbi témákkal 

kapcsolatban: alapvető táplálkozási ismeretek 
(kalóriaforrások, kalóriakorlátozás), egészséges étkezési 
mintázatok, a mérsékelt fogyás és a fizikai aktivitás 
egészségre gyakorolt hatásai. 

- Hasonló ajánlások az energiabevitel csökkentésére és az 
energialeadás növelésére. 

- Viselkedéses készségek tanítása, pl. célállítás; a testsúly, a 
táplálékbevitel és a fizikai aktivitás önmegfigyelése. 

- Kognitív készségek tanítása, pl. problémamegoldás, a 
diszfunkcionális gondolatok megkérdőjelezése.  

 

Az elhízás kezelése kognitív viselkedésterápiás megközelítésének újabb, figyelemreméltó 

példája Buckroyd és Rother (2007) csoportterápiás módszere. A szerzők alapfeltevése szerint, 

ha a súlycsökkentés hatékony módszereit (úgymint diéta, fizikai aktivitás és kognitív 

viselkedésterápia) pszichoterápiás elemekkel kombináljuk, akkor megszüntethetők a túlevést 

fenntartó pszichológiai célok. Az érzelemszabályozás – az emocionális evést felváltó – 

adaptív stratégiákkal történő megvalósítása lehetővé teszi a fogyást és az elért súlycsökkenés 

tartós megtartását. Buckroyd és Rother (2007) programja öt fő témát ölel fel. Az érzelmi 

intelligencia fejlesztésének, az öngondozási képesség javításának és a kapcsolatok 

fejlesztésének célja, hogy képessé tegyék a résztvevőket arra, hogy azonosítsák az érzéseiket, 

érzelmileg jobban törődjenek önmagukkal, és jobban támaszkodjanak másokra. A szerzők 

érvelése szerint e funkciók javulása az ételtől való függőség csökkenéséhez vezet, és lehetővé 

teszi a viselkedés megváltoztatását. Az utolsó két téma az obezogén magatartásokkal 

foglalkozik, amelyben a hangsúly az ételválasztás javításán és az életmód aktivitás növelésén 

van. Egy kutatás eredményeképpen súlycsökkenést nem tudtak ugyan demonstrálni e 

megközelítés alkalmazásával, azonban olyan változások mutatkoztak a résztvevők 

önmagukkal és étellel kapcsolatos attitűdjeiben, amelyek hosszú távon feltehetően fogyáshoz 

vezetnek. Ugyanebben a tanulmányban beszámolnak egy második vizsgálatról is, ahol 

ugyancsak kedvező változásokat mutattak ki az emocionális funkcionálásban. A résztvevők 

(n=12) fele emellett sikeres (≥5%) fogyást ért el, amit a 18 hónapos utánkövetésnél is 

megtartottak (Buckroyd, Rother és Stott, 2006). 
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A hiedelmeknek fontos szerepet tulajdonítanak az egészségmagatartás magyarázatát 

szolgáló modellekben. Számos megközelítés hangsúlyozza, hogy az egyén hiedelmei az adott 

viselkedés előnyeivel, hátrányaival, nyereségeivel, akadályaival és lehetséges 

következményeivel kapcsolatban a viselkedés közvetlen meghatározói lehetnek. A 

viselkedéssel kapcsolatos hiedelmek központi szerepet kapnak például az egészséghiedelem 

modellben, a tervezett cselekvés modelljében, és a viselkedésváltozás transzteoretikus 

modelljében, hogy csak néhányat említsünk a fontosabb elméletek közül (Urbán, 2001). A 

hiedelmek az egészségnevelés és egészségfejlesztés révén módosíthatók, elősegítve az 

egészségkárosító magatartásokkal való felhagyást és az egészségviselkedések folytatása iránti 

elköteleződést (Swift, Glazebrook, Novak és Anness, 2007).  

Az elhízás kezelésének kognitív megközelítései nagy hangsúlyt helyeznek az elhízással 

kapcsolatos hiedelmekre, azt feltételezve, hogy a súlycsökkenés nagyobb valószínűséggel 

jelenik meg akkor, ha az egyén úgy észleli, hogy a fogyás sok előnnyel és kevés költséggel 

vagy akadállyal jár (Swift, Glazebrook, Anness és Goddard, 2009). Az elhízással és a 

testsúlyrendezéssel kapcsolatos hiedelmek mérése azonban csak nemrégiben vált az 

érdeklődés tárgyává. A Swift és munkatársai (2007) által kidolgozott Elhízással Kapcsolatos 

Hiedelmek Skála (Obesity Beliefs Scale) lehetőséget nyújt az elhízás vagy az ideális testsúly 

elérésének költség-haszon elemzésében potenciálisan releváns szempontokkal kapcsolatos 

hiedelmek felmérésére. A szerzők a kérdőív kidolgozása során elhízott személyekkel végzett 

kvalitatív interjúkkal négy témakört azonosítottak, nevezetesen 1. az elhízás társas költségei 

és az ideális súly társas előnyei; 2. az elhízás esztétikai, illetve megjelenésbeli költségei és az 

ideális testsúly esztétikai, illetve megjelenésbeli előnyei; 3. az elhízás egészségi költségei és 

az ideális testsúly egészségnyereségei; valamint 4. az elhízás nyereségei és az ideális testsúly 

költségei. A témák alapján konstruált tételek statisztikai elemzése során azonban három faktor 

rajzolódott ki. Az egészséggel kapcsolatos hiedelmek faktorba került tételek az elhízással 

kapcsolatos egészségi problémákra és a fogyással elérhető, egészséggel összefüggő 

nyereségekre vonatkoznak. A társas és esztétikai hiedelmek faktorába rendeződő tételek az 

elhízással kapcsolatos észlelt hátrányos megkülönböztetést és az elhízással együtt járó 

előnytelen megjelenést ragadják meg. Végül a költségekkel kapcsolatos hiedelmek faktorhoz 

tartozó tételek az ideálisnak tekintett testsúly eléréséhez és fenntartásához szükséges 

erőfeszítésekre és azok anhedonikus természetére vonatkoznak. A mérőeszköz pszichometriai 

mutatói jónak bizonyultak. Egy kórházi, standard, komplex (gyógyszeres kezelést, diétát és 

viselkedésmodifikációs intervenciót magába foglaló) súlycsökkentő program résztvevőivel 

végzett prospektív vizsgálat eredményei szerint a fogyás mértéke szignifikáns, pozitív irányú, 

mérsékelt erősségű, lineáris kapcsolatot mutatott az elhízás egészségi következményeivel, 

valamint az elhízás társas, illetve esztétikai következményeivel kapcsolatos hiedelmekkel. 

Ezek az összefüggések azonban csak azon személyek körében jelentkeztek, akik a vizsgálat 

időtartama alatt megtartották a testsúlyukat, vagy fogytak (Swift és mtsai, 2009).  
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1.5.3.3. Motivációs interjú 

 

A páciensek motivációjára mintha kevesebb figyelem helyeződne a súlycsökkentő kezelésben 

részt vevő szakemberek részéről. A sikeres súlyvesztéshez azonban nem elég, ha a 

személynek megvannak a képességei és készségei a viselkedésváltozás eléréséhez, továbbá 

hisz is abban, hogy képes megtenni a szükséges változtatásokat. A változást akarni is kell, 

azaz a személynek motiváltnak kell lennie a fogyásra.  

A viselkedésváltozás kontextusában „a motiváció a változásra való készenlét vagy 

hajlandóság állapota, amely helyzetről helyzetre változik. Ez az az állapot, amelyre befolyást 

gyakorolhatunk” (Miller és Rollnick, 1991, 14. o.). „A viselkedés szempontjából a motiváció 

annak a valószínűsége, hogy a kliens elkezd, folytat vagy kitartóan követ valamilyen, a 

változást előidéző stratégiát” (Miller és Rollnick, 1991, 19. o.). A tanácsadó felelős a kliens 

motiválásáért: feladatának inherens és centrális része hogy növelje annak valószínűségét, 

hogy a kliens követni fogja a javaslatait. Számos motiváló stratégia létezik, mint például 

tanács adása; az akadályok feloldása; választási lehetőségek nyújtása; a problémaviselkedés 

kívánatosságának csökkentése; empátia gyakorlása; feedback nyújtása és a célok tisztázása. 

Megfelelő alkalmazásuk és kombinálásuk igen hatékony lehet (Miller és Rollnick, 1991). 

A páciens motivációjának felmérésére és növelésére kiváló megközelítés a Miller és 

Rollnick (1991) által eredetileg alkoholfüggők számára kidolgozott motivációs interjú 

(magyar nyelven l. Urbán, 2009), amely technika a kognitív megközelítéshez tartozik (Perczel 

Forintos, 2006) és nagyszerűen illeszkedik a viselkedésváltozás transzteoretikus modelljének 

elméleti keretébe (l. 1.4. fejezet). A kliens stádiuma a változás folyamatában alapvetően 

meghatározza, hogy mely motivációs feladatok megoldása áll a tanácsadó előtt. A fontolgatás 

előtti fázisban a kétség keltése a tanácsadó fő feladata a kliens kockázatészlelésének, és az 

aktuális viselkedés problémás volta észlelésének növelése révén. A fontolgatás fázisában a 

változással kapcsolatos pro és kontra érvek egyensúlyának felbillentése a cél, a változás 

értelmének, a nem változás kockázatainak megbeszélésével, és a kliens énhatékonyságának 

erősítésével az aktuális viselkedés megváltoztatása kapcsán. A felkészülés fázisában már nincs 

szükség a változás iránti motiváció erősítésére. A tanácsadó feladata, hogy segítsen a 

kliensnek meghatározni a legjobb cselekvési módokat a változásra való törekvés során. A 

cselekvés fázisában a tanácsadó azzal támogatja a folyamatot, ha segít a kliensnek a változás 

felé történő lépések megtételében. A fenntartás fázisában a tanácsadó fő feladata, hogy 

segítsen a kliensnek azonosítani és gyakorolni a visszaesést megelőző stratégiákat. Végül 

amennyiben visszaesés következne be, a tanácsadónak a fontolgatás, felkészülés és cselekvés 

folyamatainak megújításán kell munkálkodnia, anélkül, hogy a kliens nagyon elkeseredne a 

visszaesés miatt, vagy benne ragadna (Miller és Rollnick, 1991). 
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A motivációs interjú segít az embereknek szavakba foglalni a személyes okokat, amelyek 

miatt a változás kívánatos lehet; segít megérteni és feloldani a változással kapcsolatos 

ambivalenciát; segít elővételezni a változás során potenciálisan fellépő akadályokat és 

nehézségeket; továbbá segít azonosítani és mobilizálni azon személyes erőforrásokat, 

amelyek segítségével felül lehet kerekedni ezeken (Van Dorsten, 2007). A tanácsadó arra 

törekszik, hogy ellentmondásosságot (diszkrepanciát) idézzen elő a kliens aktuális káros 

viselkedése és fontos életcéljai között. A cél az, hogy a páciens maga kezdjen el érvelni a 

változás mellett. Hangsúlyos továbbá a páciens önbizalmának és énhatékonyságának 

növelésére való törekvés (Miller és Rollnick, 1991). 

A motivációs interjú megteremti a teret arra, hogy a súlyfelesleggel bírók hangot adjanak a 

fogyással, illetve a testsúlykontrollhoz szükséges viselkedésváltozással kapcsolatos észlelt 

előnyöknek és hátrányoknak egyaránt. Ennek eszköze lehet a költség-haszon elemzés, 

amelyet az 5. táblázatban szemléltetünk egy példán keresztül. A cél annak elérése, hogy maga 

a páciens érveljen a viselkedésváltozás mindkét oldalával kapcsolatban. Ugyancsak erre 

szolgál az ún. önmotivációs állításokat kiváltó kérdések stratégiája. Ezek olyan kérdések, 

amelyekre csak úgy lehet válaszolni, hogy a kliens közben megfogalmazza a probléma 

felismerését, a problémával kapcsolatos aggodalmait, a változásra való nyitottságát, esetleg a 

változással kapcsolatos optimizmusát. Néhány példa: „Milyen nehézségei vannak a 

súlyfeleslege következtében?”; „Mi az, amitől tart a súlyfeleslegével kapcsolatban?”; „Milyen 

előnyei lennének a súlycsökkenésének?”; illetve „Miből gondolja, hogy ha elhatározza, akkor 

le tud fogyni?”. 

 

5. táblázat: Példa a súlycsökkenéssel kapcsolatos költség-haszon elemzésre (a példákat saját 
klinikai munkám során gyűjtöttem) 

 Fogyás Nem fogyás/hízás 
Előnyök - Egészségesebb leszek 

- Beleférek a régi ruháimba 
- Csinosabb, divatosabb ruhákat 

viselhetek 
- Példát mutathatok a gyermekeimnek 
- Jobban fogok tetszeni a férjemnek 
- Nő az önbecsülésem 

- Azt ehetek, amit csak akarok, és 
amikor csak akarom 

- Nem kell lecserélni a ruhatáramat 
- Bármikor megjutalmazhatom 

magam 

Hátrányok - Koplalnom kell 
- Sok mindent meg kell tagadnom 

magamtól 
- A sportolás fárasztó 
- Az egészséges étrend drága 
- Nem tudom mivel jutalmazni magam 

- Megnő a betegségek kockázata 
- Rövidebb ideig fogok élni 
- Nehezen tudok felkapaszkodni a 

lépcsőn, könnyen kifulladok 
- Nem tudok csinosan öltözni 
- A férjem nem tart vonzónak 
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Azáltal, hogy hangosan kimondva hallják a saját állításaikat a változás okaival és 

értelmével kapcsolatban, a kliensek megismerik a motivációikat. Olykor olyan okokat 

fogalmaznak meg, amelyeknek korábban nem voltak a tudatában. Ezért azután sokkal erősebb, 

hathatósabb ha önmagukat hallják, amint megfogalmazzák a változás potenciális előnyeit, 

semmint ha a tanácsadó mondja el nekik mindezt (DiLillo, Siegfried és Smith West, 2003). 

A kutatások metaanalíziseinek eredményei szerint a motivációs interjú pozitív hatással van 

az életmód-változtatásra való törekvéssel kapcsolatos motiváció növekedésére; továbbá javítja 

a diétát, a testgyakorlást, az előírt étrend betartását és az elért fogyás megtartását (Burke, 

Arkowitz és Menchola, 2003; Hettema, Steele és Miller, 2005; Rubak, Sandboek, Lauritzen 

és Christensen, 2005; Van Dorsten, 2007). Úgy tűnik, hogy a motivációs interjú a kezeléssel 

való együttműködés növelésén keresztül járul hozzá a súlycsökkenés növekedéséhez (Smith 

West, DiLillo, Bursac, Gore és Greene, 2007). A motivációs interjú tehát olyan módszer, 

amely hatékony kiegészítője lehet a professzionális súlycsökkentő programoknak. 

 

1.5.4. Az elhízás prevenciója 

 

Tekintettel az elhízás növekvő prevalenciájára a felnőtt és gyermek populációban egyaránt; az 

elhízás súlyos következményire; és a professzionális, nem műtéti súlycsökkentő kezelések 

alacsony hatásfokára, kiemelt jelentőségűvé vált az elhízás megelőzése. Az elhízás 

multikauzális eredetének megfelelően a prevenciójának is soktényezősnek kell lennie (Caroli 

és Lagravinese, 2002). Alapvető paradoxon azonban, hogy noha az emberek életmódjára 

(táplálkozás, fizikai aktivitás) számos külső, az egyén által kontrollálhatatlan tényező hat, 

általánosan elterjedt az a nézet, hogy aki valóban egészségesen akar élni és kontrollálni akarja 

a testsúlyát, meg tudja tenni – pusztán akaraterő kérdése. E szemléletmód egyik 

következménye az elhízottakkal szembeni negatív előítélet, a másik következménye pedig, 

hogy a prevenciós megközelítések jelentős része az egyéni viselkedésváltoztatásra fókuszál, 

figyelmen kívül hagyva az obezogén környezet potenciálisan módosítható tényezőit 

(Kumanyika, 2007). 

„Az elhízás prevenciója a túlzott súlygyarapodás megelőzését jelenti, ahol a »túlzott« azt 

jelenti, hogy a súlygyarapodás meghaladja azt a mértéket, amit rövid és hosszú távon 

kedvezőnek tekintünk az egészségre nézve, és ahol a súlyfelesleg többletzsírral jellemezhető” 

(Kumanyika és Brownson, 2007, 1. o.). Az elhízás prevenciójának célja az elhízás szintjének 

stabilizálása a populációban, az elhízás incidenciájának csökkentése, és végső soron az elhízás 

prevalenciájának csökkentése (Kumanyika, Jeffery, Morabia, Ritenbaugh és Antipatis, 2002).  

Az elhízás kezelésével összehasonlítva az elhízás prevenciója kevésbé medikálisan 

orientált vagy kuratív megközelítést igényel. Helyette az egészségfejlesztés és a populáció 

egészsége felé érdemes orientálódni, amelyben nagy hangsúly helyeződik a közpolitikai 
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változásokra. A hatékony prevenciós stratégiák interdiszciplináris talajon születhetnek meg, a 

különböző területeken dolgozó szakemberek együttműködése révén (Kumanyika, 2007).  

A prevenció lehet egyénorientált és populációorientált. Az egyénorientált megközelítések 

korlátját képezi, hogy dekontextualizálják a problémaviselkedéseket; figyelmen kívül hagyják 

az egyén választási lehetőségeit befolyásoló kulturális és egyéb hatásokat; az áldozatot 

hibáztatják azért, amiért nem képes felülemelkedni azokon a kedvezőtlen erőkön, hatásokon, 

amelyek valójában kívül esnek a kontrollján; ráadásul azoknál a leghatékonyabbak, akik már 

eleve egészségtudatosak és olyan körülmények között élnek, amelyek hozzájárulnak a 

táplálkozási és aktivitásbeli szokásaik jobbá tételéhez. Ezek a személyek pedig a populáció 

alacsonyan kockáztatott szegmensébe tartoznak (Kumanyika, 2007). Az elhízás 

prevenciójának fókuszát ezért a populációra kell irányítani.  

Populációs szinten az elhízás prevenciója azt jelenti, hogy olyan testtömegindex-eloszlást 

érünk el és tartunk meg, amely maximalizálja az egészséges súlytartományba eső emberek 

számát, azaz minimalizálja az alultáplált és elhízott egyének számát. Az optimális BMI-

eloszlás átlaga a felnőttek körében megközelítőleg 21 kg/m2 lenne (WHO, 2000). Az elmúlt 

évtizedekben azonban egyre több embernél jelent meg túlzott súlygyarapodás, a populáció 

BMI-átlaga növekedett, a testtömegindex eloszlása szélesedett, és megnőtt az elhízottak 

(BMI≥30 kg/m2) aránya. Minél alacsonyabb azonban a populáció testtömegindexének átlaga, 

annál kisebb az elhízott kategóriába eső személyek száma. A populációfókuszú megközelítés 

célja ezért az egész populáció BMI-átlagának eltolása az alacsonyabb irányba (Kumanyika és 

Brownson, 2007). 

Számos elméleti keretmodell született, amelyek irányelveket nyújthatnak a prevenciós 

programok kidolgozásához (l. Kumanyika, 2007 áttekintését). Bármely elméleti keretben 

gondolkodunk is, az elhízás prevenciója esetében átfogó megközelítéssel kell élnünk. Ennek 

ismérvei (Kumanyika és mtsai, 2002): 1. foglalkoznia kell a populáció étrendi szokásaival és 

fizikai aktivitásbeli mintázataival; a társadalmi és egyéni szintű faktorokkal; valamint az 

elhízás közvetlen és távoli okaival. 2. Olyan intervenciókat kell kidolgozni, amelyeknek sok 

gyújtópontjuk és szintjük van (azaz nemzeti, regionális, közösségi és egyéni szintek egyaránt). 

3. Közpolitikai irányvonalakat és programokat egyaránt kell tartalmaznia; valamint 4. 

összeköttetést kell teremtenie a máskülönben függetlennek tekintett szektorok között.  
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1.6. A testsúlymenedzselés elősegítői és hátráltatói 

 

1.6.1. A súlycsökkenés előrejelzői 

 

A költséghatékonyság optimalizálása és a súlycsökkenésre törekvők kudarcélményének 

minimalizálása érdekében kulcsfontosságú annak meghatározása, hogy mely kezeléstípus a 

leghatékonyabb az adott egyénnek. Ennek előfeltétele az elhízott populáció heterogén 

voltának (f)elismerése (Teixeira és mtsai, 2005). Számos páciens-kezelés illeszkedést 

elősegítő algoritmust dolgoztak ki. Ezek elsősorban biológiai vagy morfológiai változókon 

alapulnak, de tekintetbe veszik a pszichológiai és egyéb tényezőket is (pl. Wadden és mtsai, 

2002; l. 2. ábra).  

Az elmúlt évtizedek során intenzív kutatás irányult a professzionális súlycsökkentő 

kezelések eredményeit előrejelző tényezők feltárására. Az eredmények áttekintése azt mutatja, 

hogy rendkívül nehéz (ha nem lehetetlen) a súlycsökkenés előrejelzése. A szándékos 

fogyásban teoretikusan szerepet játszó tényezők csak nagyon kis részét magyarázzák a 

testsúlyváltozás varianciájának. A konceptuális és metodológiai problémák mellett a 

lehetséges prediktorok, a súlycsökkentésre való törekvés során megjelenő viselkedések és a 

különböző kezeléstípusok komplex interakciója vélhetően jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 

nem sikerült jól használható modelleket alkotni a szándékos fogyás előrejelzésére (Teixeira és 

mtsai, 2005).  

Úgy tűnik, nincs királyi út a testsúlycsökkentő intervenciók tekintetében a sikeresnek 

mondható fogyás eléréséhez. Ugyanazon megközelítés egyeseknél bámulatos eredményeket 

hoz, míg másoknál teljesen eredménytelen. Teixeira és munkatársai (2005) érvelése szerint 

ennek hátterében az áll, hogy az elhízás heterogén állapot, ráadásul a súlycsökkentő 

kezelésben részt vevő egyének a genetikai, fiziológiai, pszichológiai és környezeti tényezők 

interakciójának függvényében individuális módon válaszolnak a standard terápiás 

protokollokra. A pszichológiai aspektusra példa, hogy míg egyesek számára a túlsúlyuk 

érzelmileg megterhelő, addig mások számára ugyanolyan mértékű súlyfelesleg nem okoz 

distresszérzést. Egyesek diszfunkcionális evési magatartásokkal jellemezhetők, míg másoknál 

ez nem jelentkezik. Ráadásul maga a diéta is járhat kedvezőtlen pszichológiai hatásokkal 

(Teixeira és mtsai, 2005). A 6. táblázatban összefoglaljuk a testsúlymenedzselésben 

potenciálisan szerepet játszó tényezők előrejelző értékére vonatkozó bizonyítékokat. 
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6. táblázat: A testsúlymenedzselés potenciális előrejelzőinek alátámasztottsága a(z 1995-2005 
között publikált) szakirodalomban (Teixeira és mtsai, 2005, 55. o. nyomán) 

 Van előrejelző értéke Nincs előrejelző értéke 
Konzisztens 
bizonyíték 

- Kevesebb korábbi diétázás 
- Kevesebb testsúlycsökkentési 

próbálkozás  
- Motiváltság 
- Általános hatékonyság 
- Autonómia 

- Falási zavar, emocionális evés 
- Depresszió, pszichopatológia, 

lehangoltság 
- Evési gátolatlanság 
- Externális evés 
- Kognitív korlátozás 
- Tartós diétázás 
- Észlelt éhség 

Vegyes 
bizonyíték 

- Kezdeti BMI, kezdeti testsúly 
- Testkép, testmérettel való 

elégedetlenség 
- Önértékelés 
- Evéssel kapcsolatos énhatékonyság 
- Reális testsúlycélok, reális testsúllyal 

kapcsolatos elvárások 
- Belső kontrollhely 

- Személyiség 
- Általános kognitív stílus 
- Észlelt társas támogatás 

Ígéretes 
bizonyíték 

- Testgyakorlással kapcsolatos 
énhatékonyság 

- A testgyakorlás kevés észlelt akadálya 
- Életminőség (elhízással kapcsolatos) 
- Észlelt autonómia, társas támogatás 
- Bulimiás viselkedés hiánya 
- A diétázási botlásokkal kapcsolatos 

kognitív stílus 

- Alacsony észlelt stressz 
- Szorongás 
- Testgyakorlással kapcsolatos társas 

támogatás 
- Kognitív teljesítmény 
- Életminőség (általános) 

Az ígéretes bizonyítékkal bíró prediktor tényezőkre példa a társas támogatás, amely a 

változás transzteoretikus modelljében az egyik változási történés (Prochaska és mtsai, 2009). 

A társas támogatás nemcsak a súlycsökkenésre gyakorolhat jótékony hatást, hanem az elért 

fogyás megtartását is elősegítheti (Parham, 1993).  

A társas támogatás a formáját tekintve lehet strukturális és funkcionális. Az előbbi a társas 

támaszt jelentő személyek elérhetőségét jelenti, függetlenül attól, hogy nyújtanak-e 

ténylegesen támogatást vagy sem. A funkcionális támogatás az észlelt társas támogatás. A 

kétféle társas támogatás nem feltétlenül jár együtt, és a funkcionális támogatás erősebb 

kapcsolatot mutat a jólléttel, mint a strukturális támogatás (Verheijden, Bakx, van Weel, 

Koelen és van Staveren, 2005).  

A társas támogatás több forrásból is érkezhet a testsúlykontrollra törekvő egyén részére, 

mint például a kezelést végző szakembertől, a csoportos súlycsökkentő program tagjaitól, 

családtagoktól, barátoktól, munkatársaktól, vagy akár a hitközösség tagjaitól (Verheijden és 

mtsai, 2005). Az Internet is megteremti a társas támogatás kapásának (és nyújtásának) 

lehetőségét (Hwang és mtsai, 2010).  

A családtagoknak a súlycsökkentési erőfeszítésekbe történő bevonása révén elérhető 

például, hogy a magas kalóriatartalmú ételek eltűnjenek a családi asztalról és a kamrából. A 

fizikai aktivitás kapcsán a házastárs partner lehet például a sétában. Mindez hozzájárulva az 
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alacsonyabb kalóriabevitelhez, az ülő életmód csökkenéséhez és az életmód aktivitás 

növeléséhez elősegítheti a sikeres testsúlykontrollt (Thompson és mtsai, 2007). Wing és 

Jeffery (1999) eredményei szerint a három családtag és/vagy barát bevonásával végzett 

standard viselkedésterápiás súlycsökkentő kezelés résztvevőinél nagyobb arányú volt a 

kezelés véghezvitele (95%), és nagyobb arányban fordult elő az elért testsúly megtartása a 10 

hónapos utánkövetésnél (66%), mint a standard viselkedésterápiában egyedül részesülők 

körében (a kezelést teljesítők aránya 76%, a súlytartók aránya 24%).  

A súlycsökkentő kezelést végző szakember empatikus hozzáállása önmagában is 

megerősítő értékű és elősegíti a páciens együttműködését (Miller és Rollnick, 1991). A kliens 

nyomonkövetése pedig mérsékli a kezelést követő visszahízást (Thompson és mtsai, 2007).  

Egyetlen, specifikusan a testsúlymenedzseléshez kapcsolódó társas támogatást felmérő 

kérdőívről van tudomásunk, ez pedig a Rieder és Ruderman (2007) által kidolgozott Weight 

Management Support Inventory. E kérdőív nem volt hozzáférhető a számunkra, ezért saját 

mérőeszközt dolgoztunk ki a testsúlymenedzseléssel kapcsolatos társas támogatás 

operacionalizálására.  

 

1.6.2. A hosszú távú testsúlykontroll problematikája és előrejelzői 

 

Cooper és Fairburn (2001) elvégezték a visszahízásban szerepet játszó folyamatok kognitív és 

viselkedéses elemzését, amely az alábbiakban foglalható össze.  

 

Célok és elvárások 

Az elhízott személyek rendszerint kétféle céllal fognak bele a súlycsökkentő kezelésbe. Az 

egyik maga a fogyási cél, azaz kezelés végére elérni kívánt testsúly. Ez rendszerint egy 

önkényesen meghatározott, a realitástól messze elrugaszkodott súlycél. Noha a szakmai 

konszenzus értelmében a komorbiditások kapcsolódó javulásai alapján az 5-10%-os 

súlycsökkenés sikeresnek tekinthető (pl. Foster és mtsai, 2004), és a bariátriai műtétek 

kivételével valamennyi professzionális kezelési mód nagyjából ilyen arányú súlycsökkenést 

eredményez fél év alatt (Dalle Grave és mtsai, 2005), a legtöbb páciens túlzott elvárásokkal 

érkezik: 22-34%-os fogyásra számítanak a kezelés eredményeképpen (pl. Ames és mtsai, 

2005). A fogyókúraipar azt hirdeti, hogy az általuk kínált súlycsökkentő programok és 

termékek könnyen nagymértékű és tartós fogyást eredményeznek (Blaine és mtsai, 2007). 

Mindez hozzájárulhat a professzionális súlycsökkentő kezelések irányában támasztott irreális 

elvárásokhoz. Már Hilde Bruch (1952) leírta azonban, hogy a fogyásra vonatkozó irreális 

elvárások frusztrációt, kétségbeesést és más negatív érzelmi válaszokat eredményeznek. A 

célállítással kapcsolatos kutatások eredményei szerint, ha az emberek nem érik el a kitűzött 

céljukat, vagy elégedetlenek az előrehaladásukkal a cél elérését szolgáló folyamatban, akkor 

negatív érzelmeket élnek át, romlik a feladatban nyújtott teljesítményük, és gyakran fel is 
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adják az elérhetetlennek látszó cél elérésére irányuló próbálkozásukat, törekvésüket. A fenti 

megfigyelések alapján született az a feltételezés, miszerint a páciensek bátorítása a reálisabb 

súlycélok elfogadására, javíthatja mind a pszichológiai kimeneteket, mind pedig magát a 

súlycsökkenést (Dalle Grave és mtsai, 2005).  

A gyakorlatban a legtöbb páciensnek több testsúlyra vonatkozó célja is van, amelyek 

tisztázása és szükség szerint mérséklése Cooper és munkatársai (2003) érvelése szerint 

kiemelten fontos a kezelés eredményessége, és az elért súlycsökkenés elfogadása, illetve 

hosszú távú megtartása érdekében. E szerzők az alábbi súlycélokat különböztetik meg. 1. 

Ideális testsúly (ideal weight): „álomsúly”, az a súly, amit a páciensek nagyon szeretnének 

elérni, de tisztában vannak azzal, hogy ez irreális a számukra az életük jelen szakaszában. Ha 

nem érnék el ezt a súlyt, nem éreznék úgy, hogy a kezelés nem volt hatékony. 2. Vágyott 

testsúly (desired weight): az a testsúly, amelyről a páciensek azt gondolják, hogy el kellene 

érniük, és talán el is tudják érni a kezelés során. Ez is lehet irreálisan alacsony, ennek ellenére 

ha nem sikerülne elérniük, akkor önmagukat vagy a kezelést hibáztatnák érte. 3. Elfogadható 

testsúly (tolerable weight): ez a legmagasabb testsúlycél, amit a páciensek még 

elfogadhatónak gondolnak. Csalódottak lennének, ha csak ezt a testsúlyt érnék el, de még el 

tudnák fogadni. E célok azonosítása és megkülönböztetése az első lépés a módosításuk 

irányába. A Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőív (Goals and Relative Weights Questionnaire; 

Foster, Wadden, Vogt és Brewer, 1997) segítségével lehetőség nyílik a súlycélok 

elkülönítésére és meghatározására.  

A páciensek által kitűzött súlycélok irreális voltát jól illusztrálja az a kutatás, amelyben 

viselkedésterápiás kezelésben részesülő nők egyike sem érte el az önmaga által meghatározott 

álomsúlyt. Mindössze 9% érte el a vágyott testsúlyát, a még elfogadható testsúly elérését 

pedig 24% teljesítette. A páciensek 20%-a fogyott olyan mértékben, amit a kezelés kezdetén 

elfogadhatatlannak, csalódást keltőnek gondolt, míg 47%-a még az elfogadhatatlannak tartott 

mértékű fogyást sem tudta elérni (Faith és mtsai, 2002).  

A súlycsökkentő kezelés eredményeivel szemben támasztott túlzott elvárások 

hozzájárulhatnak a kezelés idő előtti abbahagyásához. Dalle Grave és munkatársai (2005) 

vizsgálatának eredményei szerint az alapvonalnál mért, egy évvel későbbre vonatkozó fogyási 

elvárások független kognitív előrejelzői a lemorzsolódásnak a különféle professzionális 

súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak körében. A lemorzsolódás kockázata az elvárt 

BMI-csökkenés egységnyi növekedésével párhuzamosan nőtt (kockázati arány [relatív 

hazárd; HR]=1,12; CI95=1,01-1,20; p=0,0018). A szerzők konklúziója szerint az irreális 

súlycélok mérséklésére már a kezelés legelejétől fogva törekedni kell. 

A súlycsökkentő kezeléssel kapcsolatos célok második csoportját a személyesen fontos, a 

kitűzött testsúly elérése révén elérni remélt célok – Cooper és Fairburn (2001) 

terminológiájában az ún. „elsődleges célok” – képezik. E célok kitűzésének hátterében 

szerepet játszhat a fogyókúraipar által agresszíven hirdetett nézet, miszerint a súlyfelesleggel 
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bíró emberek boldogtalanok, míg a fogyás boldogabbá teszi őket és növeli a társas 

elfogadásukat (Blaine és mtsai, 2007). Az elsődleges célokra példa az önbizalom növelése, a 

megjelenés, illetve az egészség javítása. Cooper és munkatársai (2003) nőkkel folytatott 

klinikai gyakorlatában az egészséggel kapcsolatos célok ritkábban fordulnak elő. Dalle Grave 

és munkatársai (2005) elhízottakkal (BMI≥30 kg/m2) végzett kutatásukban azonban azt 

találták, hogy amennyiben az egészséggel kapcsolatos aggodalmak és a megjelenéssel 

kapcsolatos aggodalmak közül kell választani a súlycsökkentő kezelés keresésének elsődleges 

okaként, akkor a nők 81,9%-a, míg a férfiak 92,6%-a az egészséget jelöli meg fő motiváló 

tényezőként. Ezzel párhuzamosan a nők körében szignifikánsan gyakrabban fordul elő, hogy a 

megjelenéssel kapcsolatos aggodalmaik miatt keresnek súlycsökkentő kezelést, mint a 

férfiaknál (18,1% [CI95=16,1-20,2%] vs. 7,4% [CI95=5,1-10,3%]). Cooper és Fairburn (2001) 

érvelése szerint noha ezen elsődleges célok némelyike valóban (mérsékelt) fogyást igényel (pl. 

bizonyos egészséggel kapcsolatos célok), mások azonban csak korlátozott mértékben érhetők 

el a fogyás révén (pl. az alak megváltoztatása). Vannak olyan célok is, amelyek nem 

szükségszerűen igényelnek fogyást (pl. az interperszonális kapcsolatok javítása). Ennek 

ellenére a kliensek úgy hiszik, hogy kizárólag egy bizonyos mértékű fogyás eredményezheti a 

vágyott kimenetel(eke)t. Olykor akár fontos személyes célok (pl. munkahelyváltás) 

megvalósítását is elhalasztják egy konkrét testsúly eléréséig. Mivel azonban a kitűzött súlycélt 

csak ritkán sikerül elérni, e fontos személyes célok elérésében sem történik előrelépés, ezért a 

súlyproblémával küzdő egyén benne ragadhat például megterhelő élethelyzetekben vagy 

destruktív interperszonális kapcsolatokban. Ezek viszont stresszforrásként hozzájárulhatnak a 

maladaptív, obezogén evési magatartások folytatásához, állandósítva vagy tovább növelve a 

súlyfelesleget. További adalék, hogy a megjelenéssel kapcsolatos aggodalmak miatt történő 

részvétel a súlycsökkentő kezelésben az egészségi aggodalmak miatti részvétellel 

összehasonlítva jelentősen megnöveli a lemorzsolódás kockázatát a kezelés kezdetét követő 6. 

hónapban (HR=1,42; CI95=1,15-1,75; p=0,0012), és 12. hónapban (HR=1,42; CI95=1,20-1,68; 

p<0,0001) egyaránt. Dalle Grave és munkatársai (2005) ezen eredménye alátámasztja Cooper 

és munkatársai (2003) terápiás megközelítése azon elemének indokoltságát, miszerint az 

elsődleges célok explicit meghatározása, elérésük bátorítása és terápiás eszközök 

alkalmazásával történő elősegítése a súlycsökkentő kezelés szerves része.  

 

A súlykontroll feladása 

A gyakorlatban a legtöbb fogyási próbálkozás csak kevés cél megvalósulását eredményezi (ha 

egyáltalán sikerül bármit is elérni ezekből a célokból). A páciensek ritkán érik el a 

súlycéljukat, mert a kezelés kezdete után 4-6 hónappal a fogyás irama rendszerint lelassul, 

majd meg is áll. Ekkorra a személyek jellemzően a kezdeti testsúlyuk 5-10%-ától szabadultak 

meg. A páciensek többnyire nem érik el az elsődleges céljaikat sem, mivel ezek megvalósítása 

csak lazán függ össze a fogyással, és mert e célok közül valószínűleg csak keveset 
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fogalmaztak meg explicit módon a súlycsökkentő kezelés során. A fogyás arányának 

hanyatlása elcsüggeszti a klienseket. A helyzetet tovább rontja a már elért fogyás 

jelentőségének alábecslésére, és a pozitív változások (pl. nagyobb állóképesség és 

mozgékonyság, a ruhaméretek csökkenése) figyelmen kívül hagyására való hajlam. Ennek 

eredményeképpen sokan arra jutnak, hogy mivel a vágyott testsúlyuk elérhetetlennek tűnik, a 

további fogyásba befektetett erőfeszítés és nélkülözés nem éri meg, így azután feladják a 

testsúly kontrollálására tett kísérleteiket. Mások úgy vélik, hogy a céljaik eléréséhez további 

étrendi szigorításra van szükség. Ez a következtetés különösen gyakori azoknál, akiknek 

önértékelése szorosan kapcsolódik a testsúlyukhoz és az alakjukhoz. A további fogyásra való 

képtelenséget inkább az önfegyelem hiányából eredő személyes kudarcnak tekintik, semmint 

általános problémának. Rendületlenül kitartva az erőfeszítéseik mellett egy kis részük eléri a 

súlycélját azáltal, hogy tartósan magas szintű kontrollt gyakorol a táplálékbevitele fölött. Ezt 

az extrém mértékű korlátozást azonban gyakran az étrendi kontroll ideiglenes feladása követi, 

amely olykor túlevést is eredményez. Az ilyen botlások hízással járnak együtt, amit a 

személyek az önkontrolljuk kudarcaként értelmeznek, és újra megpróbálnak diétázni. Ez 

viszont megnöveli a sérülékenységet a következő botlásra. Az idő során a kliensek arra jutnak, 

hogy a fogyásra irányuló próbálkozás folytatását tekintik a súlykontroll egyetlen formájának, 

és figyelmen kívül hagyják a testsúlymegtartás lehetőségét. Emellett egyre inkább kételkedni 

kezdenek abban, hogy képesek elérni a fogyás révén remélt előnyöket. Mindez ahhoz vezet, 

hogy hiábavalónak gondolják a jelentős erőfeszítést, amit a testsúlyuk kontrollálása igényel, 

és ezen a ponton valószínűleg feladják a további fogyási próbálkozásaikat. 

 

Az aktív testsúlymegtartás szükségességének figyelmen kívül hagyása 

A további fogyásra irányuló próbálkozás feladását rendszerint nem követi az új, alacsonyabb 

testsúly megtartására irányuló erőfeszítés. A páciensek nincsenek tisztában azzal, hogy aktív 

testsúlykontrollra van szükség. Ennek hátterében az elért fogyás alulértékelése, és a testsúly 

érdemleges mértékű kontrollálhatóságába vetett hit megingása áll. Ráadásul a kliensek (és 

gyakorta a terapeuták) gondolkodásában a fogyás és a súlymegtartás fogalma összemosódik, 

ahhoz vezetve, hogy a páciensek nem ítélik meg helyesen a hatékony testsúlymenedzselő 

viselkedések elsajátításának és gyakorlásának fontosságát. 

Összefoglalóan elmondható, hogy Cooper és Fairburn (2001) érvelése szerint a 

súlycsökkentő kezelést kereső elhízott emberek körében két, egymással összefüggő oka van 

annak, hogy a páciensek nem foglalkoznak a hatékony testsúlymegtartó stratégiákkal. Az 

egyik az, hogy nem érik el sem a fogyási céljaikat, sem pedig az ezek elérésétől remélt 

előnyöket. Ennek eredményeképpen feladják a fogyásra tett erőfeszítéseiket. Másodszor, ezen 

körülmények között figyelmen kívül hagyják (vagy nem ítélik meg helyesen) annak 

szükségességét, hogy testsúlymegtartó készségeket sajátítsanak el, így visszatérnek a korábbi 

étkezési szokásaikhoz, ami viszont törvényszerűen (vissza)hízáshoz vezet. 
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A James Hill és Rena Wing által 1993-ben létrehozott National Weight Control Registry 

célja azon személyek általános jellemzőinek azonosítása, akik sikeresnek bizonyultak az elért 

fogyásuk hosszú távú megtartásában (Hill, Wyatt, Phelan és Wing, 2005). A jegyzékbe 

történő felvétel kritériuma legalább 30 font (kb. 14 kg) fogyás minimum egy évig történő 

sikeres megtartása. Míg a súlycsökkenés módja igen változatos a sikeresen lefogyottak eme 

önszelektált mintájában, addig az évenkénti felmérések nyomán kirajzolódott a sikeres 

súlytartók néhány közös viselkedésbeli jellegzetessége, úgymint a viszonylag alacsony 

zsírtartalmú diéta, a rendszeres reggelizés, a rendszeres testsúlymérés és a magas szintű (napi 

egy óra) fizikai aktivitás (Hill és mtsai, 2005). Ez összecseng a professzionális (nem műtéti) 

súlycsökkentő kezelések kapcsán végzett kutatások eredményeivel, amelyek szerint a hosszú 

távú testsúlymegtartáshoz szükséges kulcsfontosságú magatartások a magas szintű fizikai 

aktivitás; az alacsony zsírtartalmú étrend és a testsúly rendszeres önellenőrzése (Cooper és 

Fairburn, 2001; McGuire, Wing, Klem és Hill, 1999).  

Byrne és munkatársai (2004) rámutatnak arra, hogy kevés vizsgálat irányult azokra a 

pszichológiai tényezőkre, amelyek meghatározzák, hogy tovább gyakorolják-e a személyek 

ezeket a viselkedéseket a súlycsökkentő kezelés végeztével, vagy sem. Kvalitatív vizsgálatuk 

eredményei szerint az alábbi pszichológiai folyamatok játszhatnak szerepet a visszahízásban: 

a súlycélok elérésének kudarca; az elért testsúllyal való elégedetlenség; a személy hajlama 

arra, hogy önértékelését elsősorban a testsúlya és az alakja alapján határozza meg; a 

súlykontrollal kapcsolatos éberség hiánya; a dichotóm (fekete-fehérben való) gondolkodási 

stílus; valamint az emocionális evésre való hajlam (Byrne, Cooper és Fairburn, 2003). 

Ugyanezen szerzők kvantitatív vizsgálatában a visszahízás legfőbb előrejelzőjének az élet 

során elért legmagasabb testsúly és a dichotóm gondolkodás bizonyult (Byrne és mtsai, 2004). 

 

1.6.3. Relapszusprevenció 

 

A testsúlymegtartás problematikája összefoglalóan a fiziológiai, a környezeti és a 

pszichológiai tényezők interakciójából ered (Perri, 2002; Perri és Corsica, 2004). A tartós 

diétázás által elért súlycsökkenés következtében fellépő fiziológiai változások (pl. az 

alapanyagcsere csökkenése) alapvető tényezőként jelennek meg a visszahízás folyamatában. 

Az ízletes és magas kalóriatartalmú ételekben gazdag környezet, párosulva az élvezetes ételek 

iránti, diéta által indukált fogékonysággal ugyancsak megnehezíti az étrendi kontrollra 

irányuló törekvéseket. A táplálékfelvétellel kapcsolatos biológiai tendenciáink és az obezogén 

környezet kombinációja jelentős kihívás elé állítja az elhízásra hajlamos egyéneket, és az 

ezzel való megküzdés a pszichológiai kontroll olyan mértékét igényli, amit rendkívül nehéz 

tartósan fenntartani. A helyzetet súlyosbítja, hogy a súlycsökkentő kezelés végeztével az 

egyének sokkal kevesebb megerősítésben részesülnek, amely elősegítené az életmódbeli 

változtatásaik további megtartását. Ráadásul a kezelés végére a fogyás irama lelassul, majd 
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meg is áll, tehát a kezelés leginkább jutalmazó aspektusa is eltűnik, és az egyéneknek meg 

kellene barátkozniuk egy olyan testsúllyal, ami valószínűleg igen távol áll a kitűzött céljuktól. 

A fentiek eredményeképpen az egyének úgy észlelhetik, hogy az étrendi kontroll folytatása 

túlságosan költséges, az előnyök pedig a további fogyás minimalizálódásával párhuzamosan 

jelentősen lecsökkennek. E költség-haszon elemzés mérlege rendszerint elkedvetleníti a 

pácienseket. A kezelés után megjelenő, akár minimális visszahízás gyakorta a 

testsúlyszabályozással kapcsolatos énhatékonyság megkérdőjelezéséhez vezet, ami 

reménytelenségérzést kelt és végül a testsúlykontroll feladását eredményezi (Latner és Wilson, 

2007; Perri, 2002). 

A szakemberek egyetértenek abban, hogy az alkalmazott megközelítés módjától 

függetlenül a hosszú távú súlymegtartás és a relapszus megelőzése jelenti a legnagyobb 

kihívást az elhízás kezelésében. Mindez ahhoz vezetett, hogy elkezdtek relapszusprevenciós 

technikákat integrálni a súlycsökkentő kezelésekbe; testsúlymegtartó programok kerültek 

kidolgozásra; és megindult a kutatás a visszaesés folyamatának megértése céljából (Grilo, 

2000).  

Brownell és Rodin (1990, id. Grilo, 2000) modellje a relapszust nem kimenetként, hanem 

folyamatként konceptualizálja (4. ábra). Eszerint a motivációtól függetlenül minden páciens 

elkerülhetetlenül találkozik magas rizikójú helyzetekkel. Ez bármely olyan körülmény lehet, 

amely arra veszélyezteti a személyt, hogy eltérjen a testsúly-szabályozási programjától. Az 

ilyen helyzetekre, körülményekre példa a túlevésre való csábítás (pl. éttermi étkezés, 

ételkészítés), a testgyakorlás elmulasztására irányuló döntés, vagy a terápiás ülés kihagyása. 

A magas kockázatú helyzetekkel való találkozás esetében két út lehetséges. Optimális esetben 

a személy rendelkezik megküzdési kompetenciákkal, amelyeket hatékonyan alkalmazni is tud 

a magas kockázatú helyzetekben, elősegítve, hogy túljusson a kísértésen és más, az aktuális 

helyzetben rejlő, étrendi kontrollt veszélyeztető tényezőkön. A megküzdési készségek 

kognitívak és viselkedésesek egyaránt lehetnek, s e kettő kombinációja nagy jelentőséggel bír 

az étrendi megbotlásokon való túljutás szempontjából. A helyzeten való sikeres 

felülkerekedés az önbizalom növekedését eredményezi. Mindez megnöveli az étrendi kontroll 

további folytatásának valószínűségét (1. út). A megküzdési készségek hiánya, vagy a 

megküzdési készségek sikeres alkalmazásának hiánya azonban túlevéshez vezethet, ami az 

önbizalom csökkenését eredményezi. Mindez megnöveli az étrendi kontroll további 

elvesztésének valószínűségét (2. út). A magas kockázatú helyzetekkel történő megküzdés 

tehát kulcsszerepet játszik abban, hogy megjelenik-e a megbotlás, és ha igen, ez elszigetelt 

marad-e, vagy megismétlődik, és esetleg visszaesésbe (relapszusba) fordul. A megbotlásokat 

követő negatív reakciók (pl. katasztrofizáló gondolatok, bűntudat érzése) maladaptív evési 

magatartásra és visszahízásra veszélyeztetik a testsúlykontrollra törekvőket, ezért különösen 

fontos, hogy a páciensek megtanulják azonosítani és leküzdeni a megbotlásokat követő 

negatív kognitív és affektív reakcióikat (Grilo, 2000). 
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4. ábra: A relapszus folyamatának sematikus diagramja (Grilo, 2000, 406. o. nyomán) 

 
 

1.7. A szándékos súlycsökkenés előnyei 

 

A professzionális súlycsökkentő kezelések korábban az ideális testsúly elérését tűzték ki, ez 

azonban irreális, a gyakorlatban nehezen megvalósítható célnak bizonyult (Wadden és mtsai, 

2002). Az epidemiológiai kutatások eredményei szerint a mérsékelt, 5-10%-os súlycsökkenés 

statisztikailag és klinikailag szignifikáns javulással jár együtt számos egészségi paraméter (pl. 

vérnyomás, koleszterinszint, vércukorszint) tekintetében (Gregg és Williamson, 2004), ezért 

az elhízás kezelésére szolgáló programok céljának manapság az 5-15%-os fogyás elérése 

ajánlott (Wadden és mtsai, 2002). Az ennél nagyobb mértékű súlycsökkenés kitűzése a műtéti 

beavatkozás előtt álló, súlyosan elhízottak esetében lehet indokolt (Wilding, 2007). Az 5. 

ábrán bemutatjuk a diéta, a fizikai aktivitás és a szándékos súlycsökkenés potenciális 

egészségi előnyeit és esetleges kedvezőtlen következményeit.  

A szándékos súlycsökkenésnek a testi egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos 

vizsgálatok (epidemiológiai kutatások, kohorsz vizsgálatok, nem randomizált 

kontrollcsoportos, valamint randomizált kontrollcsoportos vizsgálatok) eredményei szerint 1. 

a súlycsökkenés számos rövid távú előnnyel bír, elsősorban a kardiovaszkuláris 

megbetegedések és a diabétesz rizikótényezői tekintetében. 2. A szándékos fogyás nem növeli 

a mortalitást, azonban csökkentheti a mortalitást, különösen azoknál, akik az elhízás 

komorbid betegségeivel élnek együtt. 3. A mérsékelt súlycsökkenés és az életmód javítására 

irányuló intervenciók megelőzhetik a magas vérnyomás és a diabétesz kialakulását az ezen 

betegségek megjelenésére erősen veszélyeztetettek körében. 4. Nem egyértelmű azonban, 

hogy a szándékos fogyás csökkenti-e a kardiovaszkuláris megbetegedések incidenciáját vagy 

sem (Gregg és Williamson, 2004).  
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5. ábra: A szándékos súlycsökkenésnek a betegségek incidenciájára és a mortalitásra 
gyakorolt hatásai potenciális útjainak modellje (Gregg és Williamson, 2004, 126. o., valamint 

Sallis és Owen, 1999, 34. o. nyomán)  

Megjegyzés: CHD= koszorúér-betegség; ↓ csökken vagy romlik; ↑ növekszik vagy javul. 

 

A szándékos, mérsékelt súlycsökkenés statisztikailag és klinikailag jelentős mértékű, 

kedvező hatást gyakorolhat az egyének mentális egészségére és életminőségére is (Fabricatore, 

2007). E változások viszont hozzájárulhatnak a testsúlymenedzselést szolgáló magatartások 

elsajátításához és tartós gyakorlásához, valamint a sikeres fogyáshoz. Például a testkép 

javulása adaptívabb evési és fizikai aktivitásbeli magatartásokhoz vezethet. Úgy tűnik 

továbbá, hogy egyes kedvező pszichológiai kimenetek és a súlycsökkenés között reciprok 

kapcsolat mutatkozik. Nevezetesen a súlycsökkentő kezelések részben azért hatékonyak, mert 

javítják a pszichológiai jóllétet, ami viszont elősegíti a súlycsökkenést. Ezzel párhuzamosan a 

kezelés révén elért fogyás hozzájárul a pszichológiai jóllét javulásához (Palmeira és mtsai, 

2009). 

A korai, 1960-1970-es években végzett kutatások azt találták, hogy a kórházi 

súlycsökkentő kezelésre a páciensek rendszerint negatív emocionális választ adnak (Blaine és 

mtsai, 2007). A fogyás az affektív zavarok magas incidenciájával járt együtt, a diszfóriától 

kezdve a depresszión át egészen a pszichózisig (Smoller, Wadden és Stunkard, 1987). 

Csakhogy ekkoriban a vezető terápiás megközelítés gyakorlatilag az éheztetés volt 

(nullkalóriás diéta, nagyon alacsony kalóriatartalmú diéta), amely azon túl, hogy fiziológiai 

traumát jelentett a szervezet számára, hospitalizációélménnyel is társult. Mindez 

megmagyarázhatja a súlycsökkentő kezelésre adott negatív pszichológiai válaszokat (Blaine 

és mtsai, 2007). A korai kutatások kritikai áttekintése azt mutatta, hogy a súlycsökkentő 
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kezelések hatásai tekintetében a kvantitatív (azaz a hangulati állapotot kérdőívekkel mérő) 

kutatások pozitív, míg a kvalitatív (pl. klinikai interjút alkalmazó) kutatások kedvezőtlen 

pszichológiai hatásokat találtak. A medikális és a viselkedéses súlycsökkentő kezelésekre 

pozitív, míg a pszichodinamikus kezelésekre negatív pszichológiai válasz érkezett (Smoller és 

mtsai, 1987).  

A szándékos súlycsökkenés számos potenciális pszichológiai előnye közül a 

következőkben a depresszió, az önértékelés és az életminőség alakulására vonatkozó újabb 

eredményeket tekintjük át röviden. 

Blaine és munkatársai (2007) metaelemzésükben a különböző súlycsökkentő kezelések 

rövid és hosszú távú (átlag 4,5 hónap vs. átlag 14,1 hónap) hatásait vizsgálták a depresszió és 

az önértékelés alakulására nézve. Eredményeik szerint a medikális kezelések (úgymint 

farmakoterápia, bariátriai műtétek) és a pszichoterápiás súlycsökkentő kezelések együttesen a 

depresszió mérsékelt hatásméretű csökkenését eredményezik (rövid távon r=-0,30; ns; hosszú 

távon: r=-0,38; p<0,05).10 Klinikai szempontból mindez rövid távon átlag 3 pont, hosszú 

távon pedig átlag 4 pont csökkenésnek felel meg a Beck Depresszió Kérdőíven (BDI). 

Mindez azt jelzi, hogy a súlycsökkentő kezelések depresszióra gyakorolt kedvező hatása még 

akkor is megmarad, ha a fogyás üteme lelassul, esetleg visszahízás következik be. 

Megjegyzendő azonban, hogy az összevont határméret mutatók értéke mögött szignifikáns 

heterogenitás áll, arra utalva, hogy a súlycsökkentő kezelés és a depresszió alakulásának 

kapcsolatában moderátor változókat kell feltételezni (és érdemes keresni). Kezelési típus 

szerint vizsgálódva azt találták, hogy a medikális megközelítések rövid távon a depresszió 

közepes hatásmértékű, szignifikáns csökkenését eredményezik (r=-0,38; p<0,05), ami 3,7 BDI 

pont csökkenésével egyenértékű. A pszichoterápiás alapú megközelítés ennél kisebb mértékű 

javulást hoz (r=-0,29; ns; 2,7 BDI pont csökkenés). Hosszú távon a medikális megközelítések 

a rövid távúnál valamivel nagyobb arányú javulást eredményeznek (r=-0,46; p<0,05; 5 BDI 

pont csökkenés). A pszichoterápiás megközelítés hatása a rövid távon elérthez hasonló maradt, 

bár kismértékben megnőtt és szignifikánssá vált (r=-0,32; p<0,05). Noha mindkét kezelési 

megközelítés csökkenti a depressziót, a medikális megközelítés sokkal hatékonyabbnak tűnik, 

mint a pszichoterápia alapú. Ebben szerepet játszhat az, hogy a medikális megközelítés 

esetében nagyobb valószínűséggel alkalmaznak hangulatjavító gyógyszereket, mint a 

pszichoterápiás alapú megközelítések során. A fogyás mértéke nem bizonyult moderátor 

tényezőnek a súlycsökkentő kezelésnek a depresszióra gyakorolt hatása kapcsán. Függetlenül 

attól, hogy a kezelés kismértékű vagy nagymértékű fogyást eredményezett, a kezelés 

következtében hasonló, közepes mértékű (r=-0,35 – -0,43), szignifikáns javulás mutatkozott a 

depresszió tekintetében (3,3-4,3 BDI pont csökkenés), rövid és hosszú távon egyaránt. A 

                                                 
10 Blaine és munkatársai (2007) a metaelemzésük alapjául szolgáló tanulmányokban közölt Cohen d hatásméret 
mutatókat korrelációs együttható értékekké konvertálták. Az összevont hatásmérték mutatók is korrelációs 
együtthatók. 
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kezelés depresszióra gyakorolt hatása még akkor is kedvezőnek bizonyult, ha rövid távon 

átlagosan súlygyarapodás következett be (r=-0,45; p<0,05; 3,6 BDI pont csökkenés). 

Az önértékelés vonatkozásában Blaine és munkatársai (2007) metaelemzése az alábbi 

tanulságokkal szolgált. A medikális és a pszichoterápiás alapú súlycsökkentő kezelések 

összességében vizsgálva rövid és hosszú távon egyaránt kismértékű, nem szignifikáns javulást 

eredményeznek az önértékelés tekintetében (r=0,26 vs. r=0,27). A vizsgálatok eredményei 

azonban heterogének, rámutatva a moderátor változók létére a súlycsökkentő kezelés és az 

önértékelés alakulása közötti kapcsolatban. A kezelési módok szerinti bontásban végzett 

elemzések feltárták, hogy a medikális kezelések eredményeképpen sem rövid, sem pedig 

hosszú távon nem mutatható ki az önértékelés szignifikáns javulása (r=0,17 vs. r=0,23). Ezzel 

szemben a pszichoterápiás alapú súlycsökkentő kezelések rövid és hosszú távon egyaránt 

mérsékelt hatásméretű javulást eredményeznek (r=0,31; ns; vs. r=0,32; p<0,05). Úgy tűnik 

tehát, hogy míg a medikális súlycsökkentő kezelések a depresszió csökkenését segítik elő, 

addig a pszichoterápiás megközelítés az önértékelés javulásában játszik szerepet. A fogyás 

mértékétől függően eltérés mutatkozik a súlycsökkentő kezelésnek az önértékelésre gyakorolt 

kedvező hatásának mértékében: rövid távon a kismértékű fogyást elérők önértékelése közepes 

hatásmértékű (r=0,30; p<0,05), míg a nagymértékű fogyást elérők önértékelése nagymértékű 

(r=0,51; p<0,05) javulást mutat. Blaine és munkatársai (2007) értelmezésében a fogyás 

mértéke moderátor tényező a súlycsökkentő kezelés és az önértékelés alakulásának 

kapcsolatában. Véleményünk szerint azonban ennél óvatosabb megfogalmazás indokolt, 

egyrészt azért, mert a két korrelációs együttható megbízhatósági intervalluma igen széles és át 

is fedi egymást ([0,01-0,60] vs. [0,12-0,90]); másrészt pedig azért, mert a nagymértékű 

fogyást elérők esetében a szerzőknek nem volt módjuk a hosszú távú változás hatásméretének 

számítására, lévén egyetlen tanulmány állt a rendelkezésükre.  

Számos kutatásban vizsgálták az életminőség alakulását a súlycsökkentő intervenciók 

során. Maciejewski, Patrick és Williamson (2005) 34 randomizált kontrollcsoportos 

súlycsökkentő kezelést (viselkedésterápia, farmakoterápia, műtéti kezelés) bemutató 

tanulmányt tekintettek át. E kutatások igen változatosak voltak az alkalmazott mérőeszközök 

(különféle generikus és elhízásra specifikus életminőség kérdőívek), a mérési pontok és a 

vizsgált kimenetek szempontjából. Az általános életminőség kapcsán 9 vizsgálatban mutattak 

ki javulását. Az eredmények azonban inkonzisztensek voltak. Mégha azonos mérőeszközt 

alkalmaztak is (pl. SF-36 Egészségprofil Kérdőív), a kezelés előnyös hatásai nem 

mutatkoztak meg valamennyi területen, továbbá e területek tanulmányonként eltértek. Az 

elhízásra specifikus mérőeszközök alkalmazása során nagyobb valószínűséggel detektáltak 

javulást a kezelésre adott válaszban, mint a generikus életminőség kérdőívekkel. Hozzá kell 

tenni azonban, hogy a szerzők szerint e vizsgálatok minősége alacsony, pl. a randomizáció 

módja több ízben módszertani problémát vet fel, ahogy az is, hogy csak egy részük esetében 

alkalmazták a kettős vak vizsgálati elrendezést. 
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Kolotkin és munkatársai (2009) prospektív, randomizált, placebo kontrollcsoportos 

vizsgálatukban (n=926) generikus és elhízásra specifikus életminőség kérdőívet egyaránt 

alkalmazva azt találták, hogy a súlycsökkenés az elhízással kapcsolatos életminőség javulását 

eredményezte. A mérsékelt (5-9,9% közötti) fogyás közepes hatásméretű javulással járt együtt 

a testi működés és az önértékelés tekintetében. A 10%-ot elérő súlyvesztés nagy hatásméretű 

javulást hozott ugyanezen területeken, míg a szexuális élet és a nyilvánosság előtt átélt 

distressz esetében közepes mértékű javulás jelentkezett. A munkával kapcsolatos életminőség 

terén a 10%-ot elérő fogyás csak kismértékű javulással járt együtt.  

A szándékos súlycsökkenés előnyeit vizsgáló tanulmányokkal kapcsolatban kritikai 

szempontként merül fel a klinikai szignifikancia fogalmának (Ogles, Lunnen és Bonesteel, 

2001) néhány kivétellel (pl. Smoller és mtsai, 1987) történő mellőzése. Az átlagokkal történő 

számítások elmossák az egyéni különbségeket, azonban jól ismert, hogy ugyanazon kezelésre 

az elhízottak sokféleképpen reagálhatnak, a kisebb-nagyobb javulástól kezdve a stagnáláson 

át akár a rosszabbodásig (pl. Teixeira és mtsai, 2005). A súlycsökkentő kezelések, illetve a 

szándékos súlycsökkenés pszichológiai következményeinek vizsgálata során kulcsfontosságú 

annak meghatározása, hogy kik azok, akik statisztikailag megbízható változást, illetve 

klinikailag szignifikáns változást mutatnak. Ezen egyének azonosítása teremti meg az 

optimális lehetőséget annak tanulmányozására, hogy mely tényezők és milyen módon 

befolyásolják a különféle súlycsökkentő kezelésekkel, illetve a fogyással összefüggő 

pszichológiai kimeneteket. 
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2. Empirikus vizsgálatok 

 

2.1. A vizsgálatok célja és felépítése 

 

Az elhízás prevalenciájának növekedése arra utal, hogy a súlyfelesleg multifaktoriális és 

komplex etiológiájában a túlzott táplálékbevitel és a fizikai inaktivitás döntő szerepet játszik. 

Mivel a súlycsökkentést célzó kezelések és az elhízás prevenciójának fő célpontja az életmód 

megváltoztatása, az etiológiai tényezők tekintetében érdeklődésünk homlokterébe az életmód 

táplálkozásbeli aspektusa került.  

Mivel az elhízás különböző aspektusainak mérésére kidolgozott, magyar nyelvre adaptált 

kérdőívek száma korlátozott (pl. Czeglédi, 2008), munkánk egyik célja a magyar nyelven 

hozzáférhető mérőeszközök körének bővítése volt, olyan jól bemért, pszichometriai 

szempontból is megalapozott kérdőívek adaptálásával, amelyek specifikusan az elhízott 

populációra kidolgozva mérnek egyes konstruktumokat (pl. evési magatartások, életminőség), 

vagy az elhízott populációra is jól alkalmazhatók (pl. testtel való elégedetlenség, elhízással 

kapcsolatos hiedelmek). A kérdőívek adaptálása az előírásoknak megfelelően több lépésben 

történt, független személyek általi fordítással, visszafordítással és a fordításoknak az eredeti 

kérdőívvel történő összevetésével. A szerzők adaptálásra vonatkozó engedélyét a 

Függelékben (6.1.) közöljük.11 A kutatások során adaptált kérdőívek magyar nyelvű változatát 

ugyancsak a Függelék (6.2.) tartalmazza.  

A disszertáció három empirikus kutatást, nevezetesen egy keresztmetszeti és két prospektív 

kérdőíves vizsgálatot tárgyal.  

Az első, egyetemi hallgatónők körében végzett kutatás célja a 21 tételes Háromfaktoros 

Evési Kérdőív (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21-Items; Tholin és mtsai, 2005) 

adaptálása és pszichometriai elemzése volt azon evési magatartások mérése érdekében, 

amelyek feltehetően szerepet játszanak a súlyfelesleg kialakulásában és fennmaradásában, 

valamint a testsúly menedzselésében. Mivel a professzionális testsúlycsökkentő kezelések 

nagy hangsúlyt helyeznek az obezogén evési magatartások megváltoztatására és az 

egészséges, testsúlykontrollt szolgáló evési szokások kialakítására, e magatartások jól 

operacionalizált mérése, a változásaik nyomonkövetése és az evési magatartások változásával 

összefüggő testsúlyváltozások detektálása elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt 

kiemelt jelentőséggel bír. Kísérletet tettünk továbbá eme evési magatartások 

determinánsainak feltérképezésére, amely kapcsán elméleti és gyakorlati implikációkra 

egyaránt számítottunk. 

                                                 
11 A Body Shape Questionnaire Short Form 14 (BSQ-SF14; Dowson és Henderson, 2001) és a Goals and 
Relative Weights Questionnaire (Foster és mtsai, 1997) teljes terjedelemben közlésre kerültek, így nem volt 
szükség engedély kérésére. 
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A második vizsgálatot az Országos Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban OEFI) III. 

„Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatversenyének keretében folytattuk le. 

Ennek során magyar nyelvre adaptáltuk a Testforma Kérdőív rövidített, 14 tételes változatát 

(Body Shape Questionnaire Short Form 14; Dowson és Henderson, 2001) és az Elhízással 

Kapcsolatos Hiedelmek Skálát (Obesity Beliefs Scale; Swift és mtsai, 2007). A hat hónapos 

intervallumot felölelő kutatás céljai a következők voltak: 1. a két, frissen adaptált mérőeszköz 

pszichometriai elemzése; 2. a programban részt vevők testsúlyszabályozással kapcsolatos 

egészségmagatartásának felmérése; 3. az esetleges különbségek feltárása a normális testsúlyú 

és a súlyfelesleggel bíró csoportok között; 4. eme egészségfejlesztő program 

megvalósulásának vizsgálata és értékelése valós körülmények között; és végül 5. a szándékos 

súlycsökkenés potenciális előrejelzőinek vizsgálata. 

A harmadik kutatás, amelyben a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházának 

Lipidológiai Profilján zajló intézeti súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak vettek 

részt, általam kidolgozott és végzett, viselkedésterápiás alapokon nyugvó pszichoedukációs 

intervenciót is magában foglalt. A kutatás keretében magyar nyelvre adaptáltuk az Elhízáshoz 

Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változatát (Obesity Adjustment Survey – Short Form; 

Butler és mtsai, 1999) és a Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőívet (Goals and Relative 

Weights Questionnaire; Foster és mtsai, 1997). Kidolgoztunk továbbá egy kérdőívet a 

súlycsökkentési erőfeszítések kapcsán észlelt társas támogatás mérésére. A hat hónapos 

intervallumban végzett vizsgálat céljai az alábbiak voltak: 1. az adaptált mérőeszközök 

pszichometriai elemzése; 2. az elhízással kapcsolatos életminőség és a depresszió kockázati 

tényezőinek feltárása; 3. e kórházi súlycsökkentő kezelés megvalósulásának vizsgálata és 

értékelése valós körülmények között; 4. a pszichológiai státus alakulásának nyomonkövetése; 

és 5. a szándékos súlycsökkenés potenciális prediktorainak vizsgálata. 

 

 



 89 

2.2. A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív hazai adaptálása  

 

2.2.1. Bevezetés 

 

Az evési magatartás kognitív, affektív és viselkedéses komponenseket felölelő, internalizált, 

multidimenzionális tényezők hatásrendszerében alakul (Bond, McDowell és Wilkinson, 2001). 

Az evés pszichológiai aspektusainak feltárása és megértése elősegítheti a megfelelő terápiás 

és prevenciós programok kidolgozását.  

Az evési viselkedés felmérésére több mérőeszköz is rendelkezésre áll. A Korlátozás skálát 

(Restraint Scale, RS) Herman és Polivy (1980) elméleti alapon dolgozták ki. A mérőeszköz 

validitása nem tűnik megfelelőnek, különösen az elhízottakkal végzett kutatásokban (Karlsson 

és mtsai, 2000), ráadásul a testsúly fluktuációja és a diétázással való foglalkozás alskálákkal 

több ízben ellentétes eredmények születtek (Bond és mtsai, 2001). 

A Holland Evési Viselkedés Kérdőívet (Dutch Eating Behaviour Questionnaire; DEBQ) 

van Strien, Frijters, Bergers és Defares (1986) ugyancsak elméleti alapon dolgozták ki. A 

mérőeszköz az evési magatartás három, korábban ismertetett konceptuális modelljét tükrözi, 

úgymint korlátozás elmélet, externalitás elmélet és pszichoszomatikus elmélet. A mérőeszköz 

Korlátozott evés skálájának prediktív validitása alátámasztást nyert ugyan (van Strien, Frijters, 

van Staveren, Defares és Deurenberg, 1986), azonban kétségek merültek fel a tekintetben, 

hogy a skála egydimenziós-e, avagy az evés korlátozásának két aspektusát (azaz a diétázásra 

való szándék, illetve a tényleges diétázó magatartás) méri-e (Bond és mtsai, 2001).  

Az étrendi korlátozás mérésének javítása céljából Stunkard és Messick (1985) 

pszichometriai technikák alkalmazásával kifejlesztették a Háromfaktoros Evési Kérdőívet 

(Three-Factor Eating Questionnaire; TFEQ), amely Evési Leltár (Eating Inventory; EI) néven 

is ismert (Foster és mtsai, 1998). E kérdőív, amelyet speciálisan elhízottak részére dolgoztak 

ki, az evés kognitív és viselkedéses aspektusait méri fel. A mérőeszköz a Korlátozás skála 

(Restraint Scale; Herman és Polivy, 1980), valamint a Látens Elhízás Kérdőív (Latent Obesity 

Questionnaire; Pudel, Metzdorff és Oetting, 1975) egyes tételeiből és klinikai megfigyelések 

alapján megfogalmazott tételekből áll. Faktorai a következők. A Korlátozott evés skála 

(Restrained eating scale) a táplálékbevitel szándékos korlátozásának mértékét méri. A 

Gátolatlanság skála (Disinhibition scale) az evés kontrolljának feladását méri, azaz a személy 

arra való képtelenségét, hogy ellenálljon az étellel kapcsolatos ingereknek, vagy a társas, 

illetve emocionális evési jeleknek. Az Éhség skála (Hunger scale) az éhségre való 

fogékonyságot és az éhség szubjektív érzését hivatott felmérni.  

Noha a fent ismertetett három mérőeszköz fogalmilag összekapcsolódik, az evési stílus 

mérésének eltérő megközelítéseit tükrözik, és amint azt számos vizsgálatban demonstrálták, 
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lényegi különbségek vannak a Korlátozás skála, valamint a TFEQ és a DEBQ korlátozás 

alskálái között (Allison, Kalinsky és Gorman, 1992; Laessle, Tuschl, Kotthaus és Pirke, 1989). 

A Háromfaktoros Evési Kérdőív széleskörű alkalmazása számos pszichometriai vizsgálatot 

generált, amelyekben a cél elsősorban a mérőeszköz faktoriális struktúrájának alátámasztása 

volt. Ganley (1988) négyfaktoros megoldása megerősítette a Kognitív korlátozás és az Éhség 

faktor validitását, azonban a Gátolatlanság faktor két faktorra bomlott, amit a szerző Testsúly 

labilitásnak és Érzelmi evésnek címkézett. Hyland, Irvine, Thacker, Dann és Dennis (1989) 

vizsgálatában a Kognitív korlátozás faktor ugyancsak alátámasztást nyert. Az Éhség és a 

Gátolatlanság faktor tételei azonban egyetlen, globális faktoron súlyozódtak. A szerzők által 

kapott harmadik faktor három tételt tartalmazott, amelyek a negatív kedélyállapot esetében 

megjelenő túlevéssel voltak kapcsolatosak (Érzelmi evés). A legtöbb figyelem a TFEQ 

Korlátozás (R) skálájára irányult. Míg a korai elemzések eredményei szerint a TFEQ-R 

egydimenziós (Ganley, 1988; Hyland és mtsai, 1989), addig a későbbi vizsgálatok 

eredményei azt sugallták, hogy a faktoron belül elkülöníthető egy rugalmas kontroll alskála és 

egy merev/rigid kontroll alskála. Az előbbi az adaptív, evési zavart nem eredményező étrendi 

kontroll stratégiát méri; az utóbbi viszont a maladaptív, a gátolatlanság epizódokkal 

valószínűleg kapcsolatban álló diétázási stratégiát ragadja meg (Westenhoefer, 1991; Shearin, 

Russ, Hull, Clarkin és Smith, 1994). Allison és munkatársai (1992) alternatív kétfaktoros 

modellt javasoltak (úgymint kognitív korlátozás és viselkedéses korlátozás), amely azonban 

később statisztikai alapon elvetésre került, mivel határozottan úgy tűnt, hogy a kognitív és a 

viselkedéses korlátozás inkább egyazon dimenzió két ellentétes végén helyezkedik el (Bond 

és mtsai, 2001). Ricciardelli és Williams (1997) a korlátozás háromfaktoros modelljéről 

számoltak be. Az általuk azonosított faktorok az alábbi címkét viselik: diétázással való 

emocionális/kognitív foglalkozás; a kalóriatartalom ismerete; valamint viselkedéses étrendi 

kontroll. Bond és munkatársai (2001) a TFEQ eredeti faktorain belül több alfaktort 

azonosítottak. A korlátozás faktoron belül elkülönítették a stratégiai diétázó magatartást, az 

evés önszabályozásával kapcsolatos attitűdöt, és a hizlaló ételek kerülését. A gátolatlanság 

faktor ugyancsak három alfaktorra bomlott, nevezetesen: a gátolatlanságra való szokásos 

fogékonyság; a gátolatlanságra való emocionális fogékonyság, valamint a gátolatlanságra való 

helyzeti fogékonyság. Az éhség faktor vizsgálata két alfaktor, az ún. belső éhség hely és külső 

éhség hely azonosításával zárult. Az előbbi az internálisan szabályozott és interpretált éhséget, 

az utóbbi pedig a külső/externális ingerek által kiváltott éhséget írja le. 

A fent ismertetett vizsgálatokban exploratív megközelítést alkalmaztak az eredeti 

faktoriális struktúra alátámasztására, amely azonban természeténél fogva valójában nem 

alkalmas a hipotetikus mérési modellek tesztelésére. Az a priori modellek tesztelésére 

ugyanis a konfirmatív faktoranalízis (a továbbiakban CFA) a megfelelő elemzési eljárás 

(Kline, 2005). Tudomásunk szerint eddig mindössze egyetlen vizsgálatban számoltak be a 

Háromfaktoros Evési Kérdőív megerősítő faktoranalíziséről. Boerner, Spillane, Anderson és 
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Smith (2004) főiskolai hallgatók mintáján tesztelték több táplálkozással kapcsolatos 

mérőeszköz konstruktum validitását, a strukturális egyenletek modelljének alkalmazásával. 

Konfirmatív faktoranalízisük alátámasztotta a TFEQ eredeti faktorszerkezetét. Az illeszkedési 

mutatók mindkét nem esetében jónak bizonyultak. 

Noha a Háromfaktoros Evési Kérdőívet eredetileg elhízottakra dolgozták ki, számos és 

sokféle mintán alkalmazásra került. Karlsson, Persson, Sjöström és Sullivan (2000) a 

mérőeszköz pszichometriai vizsgálatát elhízott személyek közel 4400 fős mintáján, a Swedish 

Obese Subjects (SOS) vizsgálat keretében végezték el. A faktoriális struktúra alátámasztására 

a szerzők feltáró módszert (főfaktor elemzés), és megerősítő megközelítést (többjellemzős-

többtételes elemzés, multitrait/multi-item analysis) egyaránt alkalmaztak. Az eredeti 

faktorstruktúrát csak részben sikerült replikálniuk. A Korlátozás skála esetében alátámasztást 

nyert a konstruktum validitás, az Éhség és Gátolatlanság skálák tételei azonban egy globális 

faktort alkottak, amelyet a szerzők Kontrollálatlan evés faktornak neveztek el. A fentiek 

mellett azonosították az Érzelmi evés faktort. E háromfaktoros struktúrát reprodukálták a 

minta különböző alcsoportjain (úgymint nem, életkor, BMI). Karlsson és munkatársai (2000) 

rámutatnak arra, hogy e származtatott faktorok azonosak azzal, amit Hyland és munkatársai 

(1989) kaptak egyetemi hallgatók mintáján, ami érvelésük szerint azt sugallja, hogy e 

faktorstruktúra nemcsak elhízottak, hanem normális súlyú egyének esetében is érvényes. 

Karlsson és munkatársai (2000) ezután exploratív faktoranalízis és többjellemzős-

többtételes elemzés alkalmazásával 18 tételesre redukálták az eredetileg 51 tételes 

Háromfaktoros Evési Kérdőívet. Az új, rövidített kérdőív (TFEQ-R18) skálái a következők 

voltak: Kontrolálatlan evés (9 tétel), Kognitív korlátozás (6 tétel), valamint Érzelmi evés (3 

tétel). A mérőeszköz rövidített változata gyorsan népszerűvé vált az evési viselkedés 

tanulmányozásában és hamar megjelentek a TFEQ-R18 különböző nyelvi adaptációi is. 

Kidolgozásra került például a mérőeszköz francia (de Lauzon és mtsai, 2004) és finn (Anglé 

és mtsai, 2009) változata. Az adaptációk során törekedtek a kérdőív faktoriális struktúrájának 

alátámasztására, amelyre a francia verzió esetében többjellemzős-többtételes elemzéssel, a 

finn változat esetében pedig főkomponens elemzéssel került sor. A vizsgálati eredmények arra 

utalnak, hogy a mérőeszköz nemcsak elhízottak körében alkalmazható, hanem alkalmas más 

populációk (pl. általános populáció, fiatal lányok populációja) evési magatartásának 

felmérésére is (Anglé és mtsai, 2009; de Lauzon és mtsai, 2004; de Lauzon-Guillain és mtsai, 

2006; Konttinen, Haukkala, Sarlio-Lähteenkorva, Silventoinen és Jousilahti, 2009). 

Karlsson és munkacsoportja továbbfejlesztették a kérdőívet (Tholin és mtsai, 2005). Ennek 

során az Érzelmi evés skálát három tétellel kiegészítették (TFEQ-R21), amely célja a 

potenciális padló- és plafonhatás minimalizálása volt (Cappelleri és mtsai, 2009). Ezáltal az 

egyes faktorok tételszáma kiegyensúlyozottabbá vált.  

Cappelleri és munkatársai (2009) elvégezték a Háromfaktoros Evési Kérdőív 21 tételes 

változatának pszichometriai elemzését. Vizsgálatukat elhízott és nem elhízott egyének 
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különböző populációin folytatták le. Az adatokat egyrészt klinikai vizsgálatokban 

(USA/Kanada) részt vevő obez felnőttektől (n=1741) gyűjtötték, másrészt pedig egy USA-

ban folytatott Internet alapú kutatás résztvevőitől (n=1275). Ez utóbbi mintát normális súlyú, 

túlsúlyos, valamint elhízott felnőttek alkották. A klinikai minta adatain végzett konfirmatív 

faktoranalízisük eredményeit a szerzők úgy interpretálták, hogy a kérdőívet finomítani kell, 

ezért kivettek három tételt a Kognitív korlátozás skálából. Az így kapott 18 tételes változat 

(TFEQ-R18V2) faktoriális struktúrája a másik mintán CFA alkalmazásával alátámasztást 

nyert, és a skálák belső megbízhatósága is kiválónak bizonyult. A szerzők ezért a 

továbbiakban e 18 tételes kérdőív alkalmazását javasolták. 

Vizsgálatunk fő célja a TFEQ-R2112 (Tholin és mtsai, 2005) magyar nyelvre történő 

adaptálása és az evési magatartások egyes feltételezett determinánsainak vizsgálata volt. 

 

 

2.2.2. Módszertan 

 

2.2.2.1. Vizsgálati személyek és eljárás 

 

Keresztmetszeti, kérdőíves kutatásunk során hozzáférhetőségi mintavételt alkalmaztunk. A 

vizsgálatban az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának tanár szakos képzésben részt vevő, 

illetve pedagógia szakos, valamint pszichológia szakos hallgatói vettek részt. Tekintettel a 

férfi hallgatók alulreprezentált voltára, a vizsgálatba csak a hallgatónőket vontuk be (n=262). 

A kutatásban való részvétel részletes szóbeli tájékoztatást követően informált hozzájárulással, 

önkéntes módon történt, egy egyetemi tanóra keretében. Az adatgyűjtés 2008. február és 2008. 

április között zajlott.  

A hallgatónők átlagéletkora 21,7 év (SD=2,78 év, terjedelem: 19-35 év). A testtömegindex 

(BMI) átlaga 20,8 kg/m2 (SD=2,93 kg/m2, terjedelem: 15,2-36,1 kg/m2). Az önbeszámolóval 

nyert antropometriai adatokból számított BMI alapján (WHO, 2000) a minta 21%-a alultáplált, 

71%-a normális súlyú, 8%-a pedig túlsúlyos vagy kövér. A résztvevők 7%-a már rendelkezik 

főiskolai vagy egyetemi diplomával. Családi állapot: a minta 81%-a hajadon, 15%-a élettársi 

kapcsolatban él, 4%-a házas. Lakóhely: a résztvevők 48%-a Budapesten, 40%-a vidéki 

városban, 4%-a (nagy)községben, 8%-a pedig falun él.  

Egy 121 pszichológus hallgatóból álló almintán két alkalommal, kéthetes intervallumban 

vettük fel a kérdőívet (átlagéletkor 21,4 év, SD=3,26 év, terjedelem: 19-34 év; a BMI átlaga 

20,4 kg/m2, SD=2,35 kg/m2, terjedelem: 15,6-31,9 kg/m2). Jeligeként az egységes hallgatói 

azonosító kód (EHA-kód) megadását kértük a hallgatóktól. 

 

                                                 
12 A vizsgálat idején a kérdőív 21 tételes változata volt a legfrissebb verzió, ezért ezt adaptáltuk magyar nyelvre. 
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2.2.2.2. Mérőeszközök 

 

Alapadatok: a demográfiai adatok (családi állapot, legmagasabb iskolai végzettség, állandó 

lakóhely) mellett rákérdeztünk a testsúlyra (kg) és a testmagasságra (cm). A kéthetes 

intervallumban felvett, önbeszámolós adatok alapján számított BMI teszt-reteszt reliabilitása a 

pszichológia szakos hallgatónőkből álló almintánkban (n=121) kiváló: r=0,97; p<0,001.  

21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív (TFEQ-R21; Tholin és mtsai, 2005; Czeglédi és 

Urbán, 2010; l. Függelék 6.2.1.): A kérdőívet Jan Karlsson PhD engedélyével adaptáltuk 

magyar nyelvre (l. Függelék 6.1.1.). Az előírásoknak megfelelően megtörtént a kérdőív 

visszafordítása, amely lehetőséget nyújtott a jelentésbeli eltolódások korrigálására. Az eredeti 

és a visszafordított kérdőíveket Dr. Urbán Róbert vetette össze. A TFEQ-R21 kérdőív 

önbeszámolós mérőeszköz, amelyből húsz tételt 4-fokozatú, egy tételt pedig 8-fokozatú 

Likert-típusú skálán13 kell értékelni. Öt egyenes és 16 fordított irányú tételt tartalmaz. Skálái: 

1. A Kontrollálatlan evés skála (Uncontrolled eating, UE) az arra való hajlamot méri fel, hogy 

a személy elveszti-e a kontrollt az evése fölött, amikor éhes, vagy amikor külső, étellel 

kapcsolatos ingereknek van kitéve (9 tétel). 2. A Kognitív korlátozás skála (Cognitive 

restraint, CR) az arra való hajlamot méri fel, hogy a személy korlátozza-e tudatosan a 

táplálékbevitelét annak érdekében, hogy befolyásolja a testsúlyát, vagy az alakját (6 tétel). 3. 

Az Érzelmi evés skála (Emotional eating, EE) pedig az arra való hajlamot méri fel, hogy a 

személy túleszik-e negatív kedélyállapot esetében, pl. amikor magányosnak, kedvetlennek 

érzi magát, vagy szorong (6 tétel). A skálák pontértékének kiszámítása oly módon történik, 

hogy a skálákhoz tartozó tételek pontszámának összeadásával nyerspontszámot képezünk, 

majd az így kapott értéket 0-100 pontos skálává transzformáljuk. A transzformáció képlete a 

következő: ([nyerspont – legkisebb elérhető nyerspont]/a lehetséges nyerspont 

terjedelme)×100. Minél magasabb a pontszám, annál jobban jellemző a személyre az adott 

evési magatartás. A hiányzó adatok kezelése az ún. half-scale módszerrel történik, azaz a 

skála pontszámot akkor számítjuk ki, ha legalább a tételek fele (páratlan számú tétel esetében 

a tételek fele plusz egy) megválaszolásra került (de Lauzon és mtsai, 2004). Cappelleri és 

munkatársai (2009) a fentieknél jóval egyszerűbb módot ajánlanak. Eszerint a skálaképzés a 

tételek egyszerű átlagolásával történik. Az ily módon nyert skála pontértékek az 1-4 közötti 

tartományban helyezkednek el, és a magasabb érték utal az adott evési viselkedésre való 

nagyobb hajlamra. Vizsgálatunk során az utóbbi skálaképzési algoritmust alkalmaztuk. A 

kérdőív belső megbízhatósága megfelelőnek bizonyult a mintánkban: a skálák Cronbach α 

értéke 0,82-0,93 közötti értéket vett fel. 

                                                 
13 A 18. és a 19. tétel esetében a válaszlehetőségek félreérthetőségre adnak okot és nem tükrözik egyértelműen a 
fokozatos értéknövekedést, ezért Likertskála-szerűnek tarthatók. Dr. Vargha András szíves szóbeli közlése (2012. 
március 25.). 
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Testi Attitűdök Tesztje (Body Attitude Test; BAT; Probst és mtsai, 1995; Túry és Szabó, 

2000): önbeszámolós kérdőív, amely a szubjektív testélményt és a saját testtel kapcsolatos 

attitűdöt méri. 20 tételből (18 egyenes és 2 fordított) áll, amelyeket 6-fokozatú, Likert-típusú 

skálán kell értékelni a soha (0) és a mindig (5) végpontok között. A maximálisan elérhető 

pontszám 100. Minél magasabb az elért pontszám, annál kedvezőtlenebb a testélmény. Három 

alskálából áll. 1. A testméret negatív értékelése alskála az arra való hajlamot méri, hogy a 

személy túlzottan nagynak találja egyes testrészeit, illetve kövérnek érzi magát. 2. A saját test 

ismeretének hiányos volta alskála tételei a testtel kapcsolatos szorongás és distressz élményét 

képezik le. 3. Végül a testtel való általános elégedetlenség alskála a külső megjelenéssel való 

általános elégedetlenség mértékét jelzi. A mérőeszköz konstruktum validitása és 

megbízhatósága megfelelő (Probst és mtsai, 2008; Czeglédi, Urbán és Csizmadia, 2010). A 

jelen vizsgálatban alkalmazott testméret negatív értékelése alskála (átlag=9,0 pont; SD=7,06) 

és testtel való általános elégedetlenség alskála (átlag=8,1 pont; SD=3,69) belső 

megbízhatósága jó (Cronbach α: 0,84, illetve 0,78). Kutatásunk során a testtel való 

elégedetlenséget úgy operacionalizáltuk, hogy e két skálán elért pontszámot főkomponens 

elemzéssel egyetlen változóvá aggregáltuk (megőrzött információtartalom: 86,8%). Az 

elemzéseket e főkomponenssel folytattuk le. 

Vonásszorongás skála (State-Trait Anxiety Inventory; STAI; Sipos, Sipos és Spielberger, 

1988): a szorongásra való általános hajlamot mérő kérdőív húsz állítást tartalmaz, egyenes és 

fordított irányú tételeket egyaránt. Az állításokkal való egyetértés mértékét 4-fokozatú, 

Likert-típusú skálán kell értékelni az egyáltalán nem (1) és a nagyon (4) végpontok között. 

Minél magasabb az elért pontszám, annál nagyobb mértékű vonás jellegű szorongással bír a 

személy. E kérdőívet csak a pedagógia szakos, illetve tanár szakos hallgatónőkből álló 

almintán vettük fel (n=141; átlag=43,0 pont; SD=10,61). Mintánkban a kérdőív belső 

konzisztenciája igen jónak bizonyult: Cronbach α: 0,92. 

 

2.2.2.3. Statisztikai módszerek  

 

Vizsgálatunk egyik célkitűzése a Háromfaktoros Evési Kérdőív 21 tételes változata faktoriális 

struktúrájának alátámasztása volt egyetemi hallgatónők mintáján. Ehhez konfirmatív 

faktorelemzést végeztünk, mert ez az elemzési technika alkalmas arra, hogy tesztelje az a 

priori  mérési modell érvényességét (Kline, 2005).  

A Karlsson és munkatársai (2000) által elhízott svéd mintán azonosított faktorszerkezet 

vizsgálatán túl a TFEQ-R21 egyfaktoros, alternatív modelljének tesztelésére is sort 

kerítettünk, amely azon lehetőség ellenőrzésére szolgált, miszerint a TFEQ-R21 minden tétele 

ugyanazt a konstruktumot méri, azaz egy faktorba rendeződik. Amennyiben az egyfaktoros 

modell legalább ugyanolyan jó illeszkedést mutat, mint a háromfaktoros, akkor nincs jogunk 

elvetni azt a lehetőséget, hogy a három faktor helyett csak egy faktort reprezentálnak a tételek. 
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Mivel egymásból származtatható (hierarchikus) modellekről van szó, az eredeti és az 

alternatív faktoriális struktúra illeszkedésének összehasonlítása az ún. χ2 különbség próbával 

(Kline, 2005) történt. Ennek során a két faktorstruktúra khi-négyzetének, illetve 

szabadságfokának különbségét képezzük. Mivel az így kapott χ2 különbség érték továbbra is 

χ2 eloszlást követ, ezért megvizsgálhatjuk, hogy a χ2 különbség érték az adott szabadságfok 

mellett szignifikáns-e vagy sem. A χ2 különbség érték szignifikáns volta rámutat arra, hogy a 

két faktorstruktúra, azaz a két mérési modell adatokhoz való illeszkedésének mértéke 

szignifikánsan különbözik egymástól. A kettő közül az a faktorstruktúra illeszkedik jobban az 

adatokra, amelynek alacsonyabb az eredeti χ2 értéke (Kline, 2005).  

A konfirmatív faktorelemzés alkalmazásának egyik előfeltétele, hogy a minta megfelelően 

nagy legyen. Általánosan elfogadott, hogy 100 fős minta alatt nem végezhetünk ilyen 

elemzést. 100-200 fő között az elemzés már elvégezhető, azonban az eredmények 

értékelésénél óvatosan kell eljárni. 200 fő fölött már elég nagy a minta az ilyen elemzések 

lefolytatásához (Kline, 2005). A jelen vizsgálat elemszáma teljesíti ezt a feltételt.  

Megvizsgáltuk továbbá a mérőeszköz megbízhatóságát. A belső megbízhatóság becslésére 

Cronbach α mutatókat számítottunk. A teszt-reteszt reliabilitás vizsgálata során korrelációt 

számítottunk a két hét eltéréssel felvett adatok között. A faktorok időbeli stabilitásának 

vizsgálatára autoregresszív modelleket állítottunk fel, amelyeket konfirmatív faktoranalízissel 

vizsgáltunk meg (Khoo, West, Wu és Kwok, 2006).  

Tekintettel arra, hogy a mérőeszközt elhízott, svéd populációra dolgozták ki, mi pedig 

magyar egyetemista nők mintáján alkalmaztuk, szükség volt a mérőeszköz belső validitásának 

alátámasztására, ezért többjellemzős-többtételes elemzést (multitrait-multi item analysis; 

Karlsson és mtsai, 2000; de Lauzon és mtsai, 2004) folytattunk le. Az elemzés célja annak 

ellenőrzése, hogy a tételek megfelelő erősséggel korrelálnak a feltételezett skálájukkal 

(konvergens validitás), továbbá erősebben korrelálnak a saját skálájukkal, mint a többi 

skálával (diszkrimináns validitás). Kiszámítottuk a tétel-skála korrelációs mátrixot és minden 

tétel esetében összehasonlítottuk a skálákkal való korrelációs együtthatók értékét. Egy tétel 

konvergens validitása (1. kritérium) akkor tekinthető elfogadhatónak, ha a feltételezett 

skálával való korrelációs együtthatója eléri a 0,40-et. Az átfedések korrigálása céljából az 

adott tételt mindig eltávolítottuk a skálából, és a korrelációs együtthatót az ily módon 

módosított skála összpontszámával számítottuk ki (tétel-maradék korreláció). Egy tétel 

diszkrimináns validitását (2. kritérium) az támasztja alá, ha a feltételezett skálával való 

korrelációs együtthatója szignifikánsan magasabb, mint a többi skálával adódó korrelációs 

együttható. Két korrelációs együttható különbségét akkor tekintettünk szignifikánsnak, ha 

elérte a korrelációs mátrix standard hibájának (1/√n) kétszeresét. A skálázási előfeltételek 

teljesülését azon tételek számával értékeltük, amelyek teljesítik mind a konvergens, mind 

pedig a diszkrimináns validitást (de Lauzon és mtsai, 2004; Karlsson és mtsai, 2000).  
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A mérőeszköz pszichometriai elemzésén túl célunk volt az evési magatartások potenciális 

determinánsainak, úgymint tápláltsági állapot, testtel való elégedetlenség és vonásszorongás 

feltérképezése. Az összefüggések vizsgálatára a CFA egy specifikus típusát használtuk, az ún. 

többszörös indikátor és többszörös ok elemzést (multiple indicators multiple causes analysis; 

MIMIC). Ez az elemzési mód alkalmas arra, hogy egyszerre vizsgálja az indikátor változók 

kapcsolatát a látens változókkal, és a csoportosító változók vagy más folytonos változók 

hatását a látens változókra (Thompson és Green, 2006). A kapcsolatok szimultán tesztelése 

pontosabb képet ad azok természetéről anélkül, hogy a látens változók kezelése során 

alkalmazott többcsoportos elemzést (multigroup; MG) alkalmaznánk. A MIMIC modellezés 

lényeges előnye az egyszerűsége mellett az MG modellezéssel szemben az, hogy lehetőséget 

nyújt a folytonos „oki” változók alkalmazására. Az „okok” megnevezéssel a modellben 

azokat a változókat illetjük, amelyeket a látens változók magyarázóinak tételezünk, anélkül 

hogy ok-okozati irányt meghatároznánk, hiszen erre az adott kutatási elrendezés nem ad 

lehetőséget. A MIMIC modell továbbá alkalmat ad a demográfiai és egyéb jellemzők 

kontrollálására a modellben, kisebb mintáknál is alkalmazható, amikor az MG módszer már 

kevésbé használható, és összetettebb modellek elemzésére is használható (Muthen, 1989). 

Az adatok elemzése az SPSS 14.0 és az AMOS 18.0 statisztikai programcsomagokkal 

történt. A hiányzó adatok alacsony száma miatt nem alkalmaztunk adatpótló eljárást a 

skálaértékek kiszámítása során. 

 

2.2.3. Eredmények 

 

2.2.3.1. A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív faktorstruktúrája 

 

Konfirmatív faktorelemzéssel vizsgáltuk meg, hogy az általunk vizsgált egyetemi hallgatónők 

mintáján nyert adatok mennyire illeszkednek a mérőeszköz hipotetikus faktorstruktúrájára.  

Az illeszkedési mutatók (Byrne, 2001) kapcsán elmondható, hogy noha a CMIN mutató 

szignifikáns (χ2
(186)=484,7; p<0,0001), ezt a mutatót rendszerint túlságosan idealisztikusnak 

tartják. A χ2 és a szabadságfok hányadosa (CMIN/DF) 2,606-nak adódott, amely érték az 

elfogadható tartományba (2-5 közé) esik. A struktúra további alátámasztásához robusztus 

indikátorokat alkalmaztunk, amelyek megközelítik az elfogadható értékeket (≥0,90): a 

komparatív illeszkedési index (CFI) értéke a tesztelt modell esetében 0,896. A Tucker-Lewis 

index (TLI) értéke 0,871. Az RMSEA mutató (root mean square error of approximation) 0,05 

alatti értéke utal jó illeszkedésre. Esetünkben az RMSEA értéke 0,078 (CI90=0,070-0,087), 

amely közepes illeszkedést jelez (l. 7. táblázat).  
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7. táblázat: A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív konfirmatív faktoranalízisével kapott 
eredmények 

Illeszkedési 
mutatók 

Eredeti, 
három-
faktoros 
struktúra 
(n=262) 

Alternatív, 
egyfaktoros 

modell 
(n=262) 

Autoregresszív modellek 
(kéthetes intervallum; n=121) 

Kontrollá-
latlan evés 

Kognitív 
korlátozás 

Érzelmi evés 

χ2 (CMIN) 484,7 
(p<0,0001) 

1595,5 
(p<0,0001) 

179,2 
(p=0,001) 

72,3 
(p=0,010) 

168,6 
(p<0,0001) 

DF 186 189 123 47 45 
CMIN/DF 2,606 8,442 1,457 1,539 3,746 
CFI 0,896 0,511 0,945 0,981 0,922 
TLI 0,871 0,402 0,932 0,973 0,885 
RMSEA 0,078 0,169 0,062 0,067 0,151 
CI 90 RMSEA 0,070 - 0,087 0,161 - 0,177 0,041-0,081 0,033-0,096 0,127-0,176 

Megjegyzés: DF: szabadságfok; TLI: Tucker-Lewis fit index vagy nonnormed fit idex; CFI: comparative fit 
index; RMSEA: root mean square error of approximation; CI90: 90%-os konfidencia intervallum. 

 

A 21 tétel közül csupán a Kontrollálatlan evés skálához tartozó 8. és 20. tétel faktorsúlya 

alacsonyabb lényegesen a minimálisan elvárt 0,5 értéknél. A többi tétel faktorsúlya 0,52-0,87 

közötti értéket vesz fel. A 8. tétel esetében feltehetően a fordítási nehézségnek köszönhető a 

tétel alacsony faktorsúlya. Angol nyelven a tétel így szól: I often get so hungry that my 

stomach feels like a bottomless pit. A tétel a következő fordítással szerepel a kérdőív magyar 

nyelvű változatában: Gyakran annyira éhes vagyok, hogy feneketlen űrt érzek a gyomrom 

helyén. Elképzelhető, hogy érdemes lenne módosítani e tétel szövegezésén. A 20. item 

esetében pedig talán a tétel tartalma (Milyen gyakran érzi éhesnek Magát?) eredményezte a 

tétel alacsony faktorsúlyát. Az éhségérzet nem feltétlenül indukál evést, ami szerepet játszhat 

abban, hogy e tétel kevésbé mutat szoros kapcsolatot a kontrollálatlan evésre való hajlammal. 

Cappelleri és munkatársai (2009) elhízott személyekből álló klinikai mintájukban (n=1741; 

82% nő, 18% férfi; átlagéletkor 46,3 év [SD=11,0 év]; BMI átlag 38,6 kg/m2 [SD=6,7 kg/m2]) 

ugyancsak az elfogadhatónál (0,90) valamivel alacsonyabb CFI értéket (0,889) találtak. 

Esetükben a Kognitív korlátozás faktor két tétele, a 17. és 18. tétel mutatott alacsony (<0,4) 

faktorsúlyt (0,32 és 0,39). E tételek törlésével a CFI érték valamivel megnőtt (0,896), azonban 

az elfogadható határérték alatt maradt. E modellben a Kognitív korlátozás faktorhoz tartozó 

21. tétel faktorsúlya is alacsonynak bizonyult (0,39), ezért ezt a tételt is törölték. Az ily 

módon redukált tételszámú kérdőív konfirmatív faktoranalízisével kapott CFI 0,913 értéket 

vett fel, azaz a modell elfogadható illeszkedést mutatott. A szerzők a további kutatások során 

e rövidített változat (TFEQ-R18V2) alkalmazását javasolják. 

Vizsgálatunk során teszteltük a Cappelleri és munkatársai (2009) által kidolgozott, 18 

tételes mérőeszköz faktoriális szerkezetét is. Az illeszkedési mutatók (a CMIN kivételével) 

nagyon hasonlítanak a 21 tételes kérdőív faktorszerkezetének tesztelése során kapott 

illeszkedési mutatókhoz (χ2
(132)=370,4, p<0,001; CMIN/DF=2,806; CFI=0,898; TLI=0,868; 

RMSEA=0,083; RMSEA CI90=0,073-0,093). Két gyengén töltődő tétel kivételével (8. és 20. 
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tétel, faktorsúlyok 0,38 és 0,40) a faktorsúlyok a kívánatos tartományban helyezkednek el, és 

0,52-0,92 közötti értéket vesznek fel. Tekintettel arra, hogy a kérdőív rövidített változata nem 

eredményezett jobb illeszkedést, nem tartjuk indokoltnak a TFEQ-R18V2 alkalmazását.  

A drasztikus tételredukció helyett megfontolásra érdemes a modifikációs indexek 

megvizsgálása. Esetünkben ezt a stratégiát alkalmazva azt találtuk, hogy amennyiben olyan 

alternatív modellt állítunk fel, amelyben megengedjük a korrelációt két tétel-pár hibatagjai 

között (nevezetesen az Érzelmi evés faktorhoz tartozó, az idegesség, illetve feszültség által 

kiváltott evést mérő 7. és 14. tétel között [r=0,50; p<0,001]; valamint a Kontrollálatlan evés 

faktorhoz tartozó, a vonzó étel jelenléte által triggerelt evést megragadó 12. és 15. tétel között 

[r=0,21; p=0,008]), akkor az illeszkedés mértéke jelentősen javul (∆χ2=62,5; ∆DF=2; 

p<0,0001). E faktoriális struktúra esetében az illeszkedési mutatók a következőképpen 

alakulnak: χ2
(184)=422,2; p<0,0001; CMIN/DF=2,294; CFI=0,917; TLI=0,896; 

RMSEA=0,070; RMSEA CI90=0,062-0,079. A 6. ábra bemutatja a kérdőív faktoriális 

struktúráját, és az elemzés során kapott standardizált együtthatókat. 

Az eredeti faktoriális struktúra tesztelése után megvizsgáltuk, hogy az alternatív mérési 

modell, nevezetesen az egyfaktoros struktúra nem eredményez-e jobb illeszkedést. Az 

egyfaktoros mérési modell tesztelése során az alábbi illeszkedési mutatókat kaptuk: 

χ2
(189)=1595,5; p<0,0001; CMIN/DF=8,442; CFI=0,511; TLI=0,402; RMSEA=0,169; 

RMSEA CI90=0,161-0,177 (l. 7. táblázat). A χ2 különbség próba eredménye szerint az adatok 

szignifikánsan jobban illeszkednek az eredeti háromfaktoros struktúrára, mint az alternatív 

egyfaktoros struktúrára (∆χ2=1110,8; ∆DF=3; p<0,0001).  
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6. ábra: A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív konfirmatív faktorelemzésének eredménye 

Megjegyzés: Teljes minta (n=262). A tételekhez vezető nyilakon a standardizált együtthatók; a faktorok közötti, 
illetve a tételek közötti kettős nyilakon pedig a korrelációs együtthatók értéke látható. (Az utóbbi esetében a 
feltüntetett kapcsolatok valójában a tételek hibatagjai közötti kapcsolatokra vonatkoznak, azonban az 
egyszerűség kedvéért a kovarianciát a tételek közé húztuk be.) Valamennyi együttható szignifikáns. Illeszkedési 
mutatók: χ2

(184)=422,2; p<0,0001; CMIN/DF=2,294; CFI=0,917; TLI=0,896; RMSEA=0,070; RMSEA 
CI90=0,062-0,079. 

 

Kontrollálatlan 
evés 

3. tétel 

6. tétel 

8. tétel 

9. tétel 

12. tétel 

13. tétel 

15. tétel 

19. tétel 

20. tétel 

Kognitív 
korlátozás 

Érzelmi evés 

1. tétel 

5. tétel 

11. tétel 

17. tétel 

18. tétel 

21. tétel 

2. tétel 

4. tétel 

7. tétel 

10. tétel 

14. tétel 

16. tétel 

0,59 

0,60 

0,39 

0,53 

0,67 

0,74 

0,67 

0,62 

0,40 

0,85 

0,69 

0,83 

0,52 

0,82 

0,83 

0,81 

0,88 

0,75 

0,82 

0,82 

0,82 

0,54 

0,28 

0,15 

0,21 

0,50 
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A skálák belső megbízhatósága (Cronbach α: 0,82-0,93) és kéthetes intervallumban mért 

teszt-reteszt reliabilitása (n=121; rs=0,79-0,91; p<0,001) kiválónak bizonyult. Az 

eredményeket a 8. táblázatban mutatjuk be, amelyben feltüntettük a skálák alapstatisztikáját,14 

a faktorok interkorrelációit, valamint a Karlsson és munkatársai (2000) által elhízott mintán 

kapott interkorrelációk értékeit is. Ez utóbbi eredmények összevetése a saját eredményeinkkel 

arra utalnak, hogy az elhízottaknál némileg eltérően alakulnak az evési magatartások 

összefüggései, mint az egyetemi hallgatónőknél. 

 

8. táblázat: A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív alapstatisztikája, megbízhatósága és a 
faktorok közötti interkorrelációk 

Skálák Átlag  
(SD) 

Kontrollá-
latlan evés 

(r) 

Kognitív 
korlátozás 

(r) 

Érzelmi 
evés 
(r) 

Cronbach 
α  

(tétel-
szám) 

Teszt-
reteszt 

reliabilitás 
(r s)  

(n=258-261) (n=121) 
Kontrollálatlan 
evés 

2,1  
(0,50) 

- 0,15* 0,54*** 0,82 
(9) 

0,79*** 

Kognitív 
korlátozás 

2,1  
(0,75) 

-0,34*** - 0,28*** 0,89 
(6) 

0,91*** 

Érzelmi evés 1,9 
(0,74) 

0,39*** -0,06 - 0,93 
(6) 

0,90*** 

Megjegyzés: A szürke hátterű cellákban a Karlsson és munkatársai (2000) által elhízott svéd mintán (n=4377) 
kapott interkorrelációs értékek szerepelnek. * p<0,05; *** p<0,001.  

 

A faktorok időbeli stabilitásának ellenőrzésére autoregresszív modelleket (Khoo és mtsai, 

2006) állítottunk fel, amelyeket a pszichológia szakos hallgatónők almintáján (n=121) 

kéthetes intervallumban felvett adatokon teszteltünk. A 7-9. ábrán bemutatjuk a három faktor 

autoregresszív modelljét és az elemzés során kapott standardizált együtthatókat. Az 

illeszkedési mutatók a Kontrollálatlan evés és a Kognitív korlátozás faktorok esetében 

elfogadható illeszkedésre utalnak, alátámasztva a faktorok időbeli stabilitását. Az Érzelmi 

evés faktor esetében azonban kevésbé jó eredményeket kaptunk: az illeszkedési mutatók 

gyenge, vagy akár elfogadhatatlan illeszkedést jeleznek (l. 7. táblázat).  

 

 

                                                 
14 Az eredeti, bonyolult skálaképzéssel kapott alapstatisztika a következő. 1. Kontrollálatlan evés skála átlaga 
37,7 pont (SD=16,76); 2. Kognitív korlátozás skála átlaga 37,4 pont (SD=24,86); 3. Érzelmi evés skála átlaga 
29,5 pont (SD=24,61). 



 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: A Kontrollálatlan evés skála autoregresszív modellje  

Megjegyzés: Pszichológia szakos hallgatónők (n=121). Az egyszerűség kedvéért a kovarianciát a tételek közé 
rajzoltuk be, azonban a kovariancia (aláhúzott értékek) valójában a tételek hibatagjaira vonatkozik. A 12. és 15. 
tétel hibatagja közötti korrelációs együttható értéke az 1. mérésnél r=0,06 (p=0,520), a 2. mérésnél r=0,15 
(p=0,136). Ez utóbbiakon kívül valamennyi együttható szignifikáns. Illeszkedési mutatók: χ2

(123)=179,2; 
p=0,001; CMIN/DF=1,457; CFI=0,945; TLI=0,932; RMSEA=0,062; RMSEA CI90=0,041-0,081. 

 

 

 

Kontrollálatlan 
evés 1. mérés 

3. tétel 

6. tétel 

8. tétel 

9. tétel 

12. tétel 

13. tétel 

15. tétel 

19. tétel 

20. tétel 

0,53 

0,64 

0,41 

0,49 

0,62 

0,74 

0,67 

0,50 

0,41 

Kontrollálatlan 
evés 2. mérés 

3. tétel 

6. tétel 

8. tétel 

9. tétel 

12. tétel 

13. tétel 

15. tétel 

19. tétel 

20. tétel 

0,67 

0,60 

0,47 

0,63 

0,81 

0,76 

0,65 

0,63 

0,53 

0,93 

0,49 

0,49 

0,58 

0,50 

0,26 

0,47 

0,40 

0,23 

0,62 



 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A Kognitív korlátozás skála autoregresszív modellje  

Megjegyzés: Pszichológia szakos hallgatónők (n=121). A kovariancia (aláhúzott értékek) a tételek hibatagjaira 
vonatkozik. A 11. tétel hibatagjai közötti kovariancia kivételével valamennyi együttható szignifikáns. Illeszkedési 
mutatók: χ2

(47)=72,3; p=0,01; CMIN/DF=1,539; CFI=0,981; TLI=0,973; RMSEA=0,067; RMSEA CI90=0,033-
0,096. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kognitív korlátozás 
1. mérés 

1. tétel 

5. tétel 

11. tétel 

17. tétel 

18. tétel 

21. tétel 

0,83 

0,74 

0,85 

0,53 

0,83 

0,85 

Kognitív korlátozás 
2. mérés 

1. tétel 

5. tétel 

11. tétel 

17. tétel 

18. tétel 

21. tétel 

0,89 

0,81 

0,91 

0,69 

0,89 

0,82 

0,96 

0,24 

0,48 

-0,04 

0,43 

0,35 

0,57 
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9. ábra: Az Érzelmi evés skála autoregresszív modellje 

Megjegyzés: Pszichológia szakos hallgatónők (n=121). A kovariancia (aláhúzott értékek) a tételek hibatagjaira 
vonatkozik. A 7. és 14. tétel hibatagjai között a korrelációs együttható értéke az 1. mérésnél r=0,46 (p<0,001), a 
2. mérésnél r=0,54 (p<0,001). A 4., 7. és 14. tétel hibatagjai közötti kovariancia kivételével valamennyi 
együttható szignifikáns. Illeszkedési mutatók: χ2

(45)=168,6; p<0,001; CMIN/DF=3,746; CFI=0,922; TLI=0,885; 
RMSEA=0,151; RMSEA CI90=0,127-0,176.  

 

A konfirmatív faktoranalízis eredményeit összefoglalva elmondható, hogy a 21 tételes 

Háromfaktoros Evési Kérdőív magyar nyelvű változatának faktoriális struktúrája 

alátámasztást nyert az általunk vizsgált egyetemi hallgatónők mintáján. Az illeszkedés 

azonban közepes mértékű vagy gyenge, ezért a mérőeszköz faktoriális szerkezetének 

tesztelése további vizsgálatokat igényel, maga után vonva annak lehetőségét, hogy egyes 

tételek szövegezése átfogalmazásra, finomításra szorul. A kérdőív két faktorának 

(kontrollálatlan evés és kognitív korlátozás) időbeli stabilitása alátámasztást nyert a 

pszichológus hallgatónők almintáján, a harmadik faktor (érzelmi evés) esetében az időbeli 

stabilitás kevésbé meggyőző, ugyanakkor az alacsony mintaelemszám (n=121) tükrében az 

eredmény mindenképpen ígéretes. 
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1. mérés 

2. tétel 

4. tétel 

7. tétel 

10. tétel 

14. tétel 

16. tétel 

0,79 

0,82 

0,82 

0,79 

0,85 

0,85 

Érzelmi evés 
2. mérés 

2. tétel 

4. tétel 

7. tétel 

10. tétel 

14. tétel 

16. tétel 

0,85 

0,87 

0,86 

0,80 

0,87 

0,88 

0,97 

0,39 

-0,02 

0,06 

0,38 

0,13 
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2.2.3.2. A tételek konvergens és diszkrimináns validitásának ellenőrzése 

 

A tételek konvergens és diszkrimináns validitásának ellenőrzésére többjellemzős-többtételes 

elemzést (Karlsson és mtsai, 2000; de Lauzon és mtsai, 2004) folytattunk le.  

Elsőként a tételek konvergens validitását ellenőriztük. A tétel konvergens validitása (1. 

kritérium) akkor tekinthető elfogadhatónak, ha a feltételezett skálával való korrelációs 

együtthatója eléri a 0,40-et. A Kontrollálatlan evés skála esetében a 9 tételből 7 teljesítette ezt 

a feltételt, a Kognitív korlátozás és az Érzelmi evés skála esetében pedig valamennyi tétel 

korrelációs együtthatójának értéke meghaladta a minimálisan elvárt értéket. A mérőeszköz 

tételeinek 90%-a esetében a tételek konvergens validitása alátámasztást nyert.  

A következő lépésben a tételek diszkrimináns validitását vizsgáltuk meg. A diszkrimináns 

validitást (2. kritérium) alátámasztja, ha a feltételezett skálával való korrelációs együtthatója 

szignifikánsan magasabb, mint a többi skálával adódó korrelációs együttható. Két korrelációs 

együttható különbségét akkor tekintettünk szignifikánsnak, ha elérte a korrelációs mátrix 

standard hibájának kétszeresét (a korrelációs mátrix standard hibája: 1/√n=0,062, amelynek 

kétszerese 0,124). A Kognitív korlátozás és az Érzelmi evés skála esetében ismételten 

valamennyi tételnél teljesült a kritérium, a Kontrollálatlan evés skála esetében azonban a 9 

tételből csak 6 tétel diszkrimináns validitása tekinthető megfelelőnek. Az átfedés az Érzelmi 

evés skálával adódik, amellyel egy kivételével valamennyi tétel szignifikáns kapcsolatot 

mutat. A diszkrimináns validitás a mérőeszköz tételeinek 86%-ánál nyert alátámasztást.  

A skálázási előfeltételek teljesülését azon tételek számával értékeltük, amelyek teljesítik 

mind a konvergens, mind pedig a diszkrimináns validitás kritériumát (Karlsson és mtsai, 

2000; de Lauzon és mtsai, 2004). A Kontrollálatlan evés skála esetében a 9 tételből 5, a 

Kognitív korlátozás és az Érzelmi skálák esetében viszont valamennyi tétel (azaz a kérdőív 

tételeinek 81%-a) teljesíti a skálázási előfeltételeket. A többjellemzős-többtételes elemzés 

eredményeit a 9. táblázatban foglaltuk össze. 

Tekintettel arra, hogy a többjellemzős-többtételes elemzési mód is a priori modellen alapul, 

a CFA eredményeinek tükrében redundánsnak tűnik a fenti elemzés lefolytatása. Mivel 

azonban ezen az eljáráson alapult az eredeti, 51 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív 

(Stunkard és Messick, 1985) 18 tételes kérdőívre történő lerövidítése (Karlsson és mtsai, 

2000), amely elemzést azután e mérőeszköz francia nyelvű változatával is lefolytattak, a 

kultúra közi összehasonlítások céljából hasznosnak tartottuk mi is bemutatni az ily módon 

kapott eredményeket. A 18 tételes kérdőív francia nyelvű változata kapcsán de Lauzon és 

munkatársai (2004) ugyancsak igen jó eredményről számolnak be: az általuk vizsgálat felnőtt 

és tinédzser/fiatal csoportokban csak a Kognitív korlátozás skála egyetlen tétele nem 

teljesítette a konvergens validitás kritériumát. A diszkrimináns validitás pedig csak a 

Kontrollálatlan evés skála egyetlen tétele kapcsán sérült, és az is csak a felnőtt korcsoportban.  
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9. táblázat: A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív többjellemzős-többtételes elemzése 
eredményeinek összefoglalása 

Skálák 
(tételszám) 

Tétel-skála konvergens 
validitás 

Tétel diszkrimináns 
validitás 

Kritériumok 
együttesene 

 Saját skála 
(r s)

a 
1. 

kritérium b 
Többi 

skála (rs)
c 

2. 
kritérium d 

 

Kontrollálatlan evés (9) 0,33 – 0,64 7/9 0,05 – 0,52 6/9 5/9 
Kognitív korlátozás (6) 0,49 – 0,78 6/6 0,06 – 0,28 6/6 6/6 
Érzelmi evés (6) 0,74 – 0,81 6/6 0,18 – 0,46 6/6 6/6 

Megjegyzés: Teljes minta (n=259-261). 
 a: A Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók terjedelme a tételek és a saját skála között (az átfedéseket 
korrigáltuk). 
b: Azon tételek száma, amelyek teljesítik a konvergens validitás kritériumát (azaz r≥0,40) / az adott skálához 
tartozó tételek száma. 
c: A Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók terjedelme a tételek és a többi skála között. 
d: Azon tételek száma, amelyek esetében a feltételezett skálával való Spearman-féle rangkorrelációs együttható 
szignifikánsan magasabb, mint a tételek másik két skálával való korrelációs együtthatója / az adott skálához 
tartozó tételek száma. A korrelációs mátrix standard hibája (1/√n): 0,062. 
e: Azon tételek száma, amelyek teljesítik mind a tétel-skála konvergens validitást (1. kritérium), mind pedig a 
tétel-skála diszkrimináns validitást (2. kritérium) / az adott skálához tartozó tételek száma. 

 

 

2.2.3.3. Az evési magatartások potenciális determinánsainak feltérképezése 

 

Vizsgálatunk során megkíséreltük az evési magatartások potenciális determinánsainak 

felderítését. Hipotéziseink a következők voltak: 

1. Tekintettel arra, hogy a 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív által mért evési 

viselkedéseket – étrendi korlátozás, a táplálékbevitel feletti kontroll elvesztése, illetve az 

arra való hajlam, hogy az egyén érzelmi distressz esetében túlegyen – az evészavarok és az 

elhízás etiológiai tényezőiként azonosították (de Lauzon és mtsai, 2004), feltételeztük, 

hogy az e magatartásokra való hajlam pozitív irányú összefüggést mutat a tápláltsági 

állapot objektív mutatójával, a testtömegindexszel.  

2. Karlsson és munkatársai (2000) azt találták, hogy az érzelmi evés rosszabb kedélyállapottal, 

valamint szorongásos és depresszív tünetekkel van kapcsolatban (HADS15, szorongás: 

r=0,35; p<0,0001; depresszió: r=0,29; p<0,0001) az elhízott személyeknél, ezért azután 

feltételeztük, hogy a vonásszorongás az érzelmi evésre való nagyobb hajlammal jár együtt.  

3. Mivel a szakirodalomban alátámasztott az evészavarok és a szorongás kapcsolata (Pallister 

és Waller, 2008), és az evés feletti kontroll elvesztése több evészavar (bulimia nervosa, 

falási zavar, túlevéses epizódok) diagnosztikai kritériumai közé tartozik (DSM-IV-TR, 

2001), pozitív irányú kapcsolatot feltételeztünk a vonásszorongás és a kontrollálatlan evés 

között.  

                                                 
15 HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale (Kórházi Szorongás és Depresszió Skála; Zigmond és Snaith, 
1983). 
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4. Végül feltételeztük, hogy a táplálékbevitel korlátozására való törekvés hátterében a 

személy testsúlyával, testméretével, illetve külső megjelenésével kapcsolatos 

elégedetlensége áll.  

A feltételezett kapcsolatokat egy hipotetikus modellben foglaltuk össze, amit többszörös 

indikátor és többszörös ok (MIMIC) elemzéssel vizsgáltunk. Az elméleti modellt a 10. ábrán 

mutatjuk be. Mivel a pszichológia szakos hallgatónőkből álló almintával nem vettük fel a 

Vonásszorongás skálát, az elemzés a pedagógia szakos és tanár szakos hallgatónők almintáján 

történt (n=141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Az evési magatartások determinánsainak elméleti modellje 

 

 A feltételezett modell illeszkedése gyenge (χ2
(241)=464,7; p<0,0001; CMIN/DF=1,928; 

CFI=0,868; TLI=0,835; RMSEA=0,084; RMSEA CI90: 0,073-0,096), azonban a kis 

mintaelemszám (n=141) ismeretében kifejezetten ígéretes. A tápláltsági állapot (BMI), mint 

potenciális determináns, csak az érzelmi evéssel mutat szignifikáns kapcsolatot. A többi 

feltételezett összefüggés azonban alátámasztást nyert. Az eredmények szerint a testtel való 

elégedetlenség előrejelzi a magasabb étrendi kontrollt. A magasabb szintű vonásszorongás a 

kontrollálatlan evésre való hajlam és az evés érzelemszabályozó stratégiaként történő 

alkalmazására való hajlam megnövekedését eredményezi. A végső modellt a 11. ábrán 

szemléltetjük. Az ábrán csak a szignifikáns standardizált együtthatókat mutatjuk be, továbbá 

feltüntetjük az egyes evési magatartások megmagyarázott varianciáját (R2).  

 

 

 

 

 

Testtömegindex 

Testtel való 
elégedetlenség 

Vonásszorongás 

Kontrollálatlan 
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11. ábra: Az evési magatartások determinánsainak végső modellje 

Megjegyzés: Pedagógia és tanár szakos hallgatónők (n=141). Az ábra csak a szignifikáns standardizált 
együtthatókat tartalmazza. Illeszkedési mutatók: χ2

(241)=464,7; p<0,0001; CMIN/DF=1,928; CFI=0,868; 
TLI=0,835; RMSEA=0,084; RMSEA CI90: 0,073-0,096. 

 

 

2.2.4. Megbeszélés 

 

Keresztmetszeti, kérdőíves kutatásunk célja az evési magatartás egy széles körben alkalmazott 

mérőeszköze, a Three-Factor Eating Questionnaire újabb (21 tételes) változatának magyar 

nyelvre történő adaptálása és széleskörű pszichometriai elemzése volt, különös tekintettel a 

mérőeszköz faktorszerkezetének ellenőrzésére. Vizsgálatunk résztvevői egyetemi hallgatónők 

voltak (n=262). Egy 121 pszichológushallgatóból álló almintán kéthetes időintervallumban 

megismételtük az adatfelvételt. 

A Háromfaktoros Evési Kérdőívet Stunkard és Messick (1985) eredetileg elhízott emberek 

számára fejlesztette ki az obezogén evési viselkedés felmérése céljából, úgymint a táplálkozás 

kognitív korlátozása, az evés gátolatlansága, valamint éhségérzet. Karlsson és munkatársai 

(2000) kidolgozták a kérdőív rövidített, 18 tételes változatát (TFEQ-R18), amely az eredetitől 

eltérően az alábbi skálákból áll: Kontrollálatlan evés, Kognitív Korlátozás és Érzelmi evés. E 

rövidített, 18 tételes mérőeszköz hamar elterjedtté vált a kutatásban. Karlsson és munkatársai 

továbbfejlesztették a rövidített kérdőívet, és három tétellel kiegészítve az Érzelmi evés skálát, 

21 tételesre bővítették a mérőeszközt (TFEQ-R21; Tholin és mtsai, 2005). Mivel a faktorok 

tételszáma (9-6-6) e verzió esetében kiegyensúlyozottabb, a 21 tételes kérdőívet adaptáltuk 

magyar nyelvre.  

Testtömegindex 

Testképpel való 
elégedetlenség 

Vonásszorongás 

Kontrollálatlan 
evés 

Kognitív 
korlátozás 

Érzelmi evés 

0,64 

0,39 

0,34 

0,35 

0,30 

0,29 

0,54 

R2=13%  

R2=17%  

R2=24%  
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A különböző nyelvi adaptációk kidolgozása során a kutatók törekedtek a mérőeszköz 

pszichometriai elemzésére. A faktoriális szerkezet ellenőrzése többjellemzős-többtételes 

elemzéssel (francia változat: de Lauzon és mtsai, 2004), vagy főkomponens elemzéssel (finn 

változat: Anglé és mtsai, 2009) történt. A főkomponens elemzés azonban (az exploratív 

faktoranalízishez hasonlóan) nem alkalmas az a priori mérési modellek tesztelésére. Bár a 

többjellemzős-többtételes elemzés konfirmatív (azaz megerősítő) megközelítés, kevéssé 

korszerű, és alkalmazása során az elemzések nagy száma miatt nagyobb a valószínűsége az I. 

fajú hiba elkövetésének, mint a CFA esetében, amely elemzési technika alkalmas arra, hogy 

tesztelje az a priori mérési modellek érvényességét (Kline, 2005). Tudomásunk szerint eddig 

mindössze egyetlen tanulmányban számoltak be a mérőeszköz faktorszerkezete konfirmatív 

faktoranalízissel történt vizsgálatának eredményeiről (Cappelleri és mtsai, 2009). 

A vizsgálatok alátámasztották e kérdőív általános populáción, illetve fiatal nők 

populációján történő alkalmazhatóságát (de Lauzon és mtsai, 2004; de Lauzon-Guillain és 

mtsai, 2006; Anglé és mtsai, 2009), ezért a mérőeszköz magyar nyelvre történő adaptációját 

egyetemi hallgatónők mintáján végeztük el.  

A pszichometriai elemzés első lépéseként a mérőeszköz faktoriális szerkezetét teszteltük. 

A CFA minimális módosítással megerősítette a kérdőív hipotetikus faktorstruktúráját. Az 

illeszkedés azonban közepes mértékű vagy gyenge, ezért a mérőeszköz faktoriális 

szerkezetének tesztelése további vizsgálatokat igényel. Elképzelhető, hogy egyes tételek 

szövegezése átfogalmazásra, finomításra szorul. Az alternatív, azaz egyfaktoros mérési 

modell ellenőrzése azt mutatja, hogy az eredeti faktoriális struktúra jobban illeszkedik az 

adatokra, mintha három helyett csak egyetlen faktort feltételeznénk. 

Megvizsgáltuk a Cappelleri és munkatársai (2009) által 18 tételesre rövidített verzió 

(TFEQ-R18V2) faktoriális struktúrájának adatokra való illeszkedését is. A rövidített kérdőív 

faktorstruktúrája alátámasztást nyert ugyan a mintánkban, az illeszkedési mutatók azonban 

nagyon hasonlítanak a 21 tételes változat faktorszerkezetének tesztelése során kapott 

illeszkedési mutatókhoz. Tekintettel arra, hogy a TFEQ-R21 esetében a vizsgált mintánkban a 

Kognitív korlátozás skála faktorsúlyai megfelelőnek bizonyultak (a faktorsúlyok 0,52-0,85 

közötti értéket vesznek fel); a skála belső konzisztenciája megfelelő (Cronbach α: 0,89); a 18 

tételes változat illeszkedési mutatói nem utalnak jobb illeszkedésre; továbbá egy 

konstruktumot mindig érdemes háromnál több tétellel mérni, nem tartottuk célravezetőnek a 

18 tételes verzió elfogadását. További érvünk, hogy mivel a korábbi 18 tételes változat 

Érzelmi evés skáláját a padló- és plafonhatás minimalizálása érdekében bővítették három 

tétellel; e tekintetben visszalépést jelentene a Kognitív korlátozás skála három tételesre 

történő redukálása. Emellett, mivel a kognitív korlátozás fogalma és operacionalizálása eleve 

igen vitatott a szakirodalomban, és a különböző – az evési stílus mérésének eltérő 

megközelítéseit tükröző – kérdőívekkel kapott eredmények gyakorta igen eltérnek egymástól, 

különösen fontos lenne, hogy e mérőeszköz kognitív korlátozást mérő skálájának tételei 
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magas látszat validitással bíró, jól értelmezhető tételek legyenek. A további elemzéseket 

ennek megfelelően a 21 tételes változattal folytattuk le.  

A faktorok időbeli stabilitásának ellenőrzésére autoregresszív modelleket (Khoo és mtsai, 

2006) állítottunk fel. A kéthetes intervallumban felvett adatok elemzésének eredménye szerint 

a Kontrollálatlan evés és a Kognitív korlátozás faktor időbeli stabilitása alátámasztást nyert. 

Az Érzelmi evés faktor esetében az időbeli stabilitás kevésbé meggyőző, ugyanakkor az 

eredmény mindenképpen ígéretes.  

A kérdőív konstruktum validitása tesztelésének további lépéseként többjellemzős-

többtételes elemzést folytattunk le (Karlsson és mtsai, 2000; de Lauzon és mtsai, 2004). 

Tesztelve a tételek konvergens és diszkrimináns validitását azt találtuk, hogy a Kontrollálatlan 

evés skála esetében a 9 tételből 5, a Kognitív korlátozás és az Érzelmi skálák esetében viszont 

valamennyi tétel – azaz összességében a kérdőív tételeinek 81%-a – teljesíti a skálázási 

előfeltételeket. 

Eredményeink megerősítik a Háromfaktoros Evési Kérdőív 21 tételes verziója magyar 

nyelvű változatának konstruktum validitását egyetemi hallgatónők mintáján. Megjegyzendő 

azonban, hogy az általunk vizsgált, zömében normális súlyú egyetemista nőknél a 

mérőeszköz skálái közötti interkorrelációk jelentősen másképp alakulnak, mint a Karlsson és 

munkatársai (2000) által vizsgált elhízott személyeknél. Ez utóbbi kutatásban ugyanis a 

szerzők negatív irányú, mérsékelt erősségű kapcsolatot találtak a Kontrollálatlan evés skála és 

a Kognitív korlátozás skála között. Ezzel ellentétben az általunk vizsgált mintában igen 

gyenge, pozitív irányú, szignifikáns kapcsolat adódott az evési magatartás e két aspektusa 

között. Karlsson és munkatársai (2000) a Kontrollálatlan evés skála és az Érzelmi evés skála 

közötti kapcsolat esetében a jelen eredményekhez hasonlóan mérsékelt erősségű, pozitív 

irányú összefüggésről számoltak be. Ugyanakkor, míg az említett vizsgálatban, negatív irányú, 

zéró körüli, nem szignifikáns korrelációs együttható értéket kaptak a Kognitív korlátozás 

skála és az Érzelmi evés skála között, addig a jelen mintában gyenge, pozitív irányú, 

szignifikáns kapcsolat adódott e két evési magatartásra való hajlam között.  

De Lauzon és munkatársai (2004) felnőttekkel és azok gyermekeivel végzett vizsgálatuk 

során a mi eredményeinkhez hasonló mintázatú összefüggéseket tártak fel. A Kontrollálatlan 

evés és a Kognitív korlátozás között a felnőtteknél e szerzők is csak igen gyenge, pozitív 

irányú kapcsolatot tudtak kimutatni. A fiatal mintában nem kaptak szignifikáns összefüggést 

az evési magatartás e két formája között. A Kontrollálatlan evés és Érzelmi evés között az 

elhízottaknál Karlsson és munkatársai (2000) által kimutatott, és a mi vizsgálatunkban is 

alátámasztott pozitív irányú kapcsolat ez esetben is markánsan megmutatkozott: az 

összefüggés a felnőtteknél kifejezetten erősnek, a fiataloknál pedig mérsékelt erősségűnek 

mutatkozott. Végül a Kognitív korlátozás és az Érzelmi evés skála között mind a felnőtteknél, 

mind pedig a fiatal mintában pozitív irányú, mérsékelt erősségű, illetve gyenge összefüggést 

kaptak de Lauzon és munkatársai (2004). Mindez arra utal, hogy az elhízottaknál máshogy 
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alakulnak az evési magatartások összefüggései, mint az általános populáció tagjainál, vagy az 

egyetemi hallgatónőknél.  

Konttinen és munkatársai (2009) a National Cardiovascular Risk Factor Study keretében, 

mintegy 5000 fős mintán (férfiak és nők egyaránt) vizsgálták az evési magatartások 

összefüggéseinek alakulását. Azt találták, hogy a normális súlyú résztvevőknél a kognitív 

korlátozás nem mutat szignifikáns kapcsolatot a kontrollálatlan evéssel. A kognitív korlátozás 

azonban gyenge, pozitív irányú kapcsolatot mutatott az érzelmi evéssel, a BMI-vel és a 

derékkörfogattal. Az elhízottaknál ezzel szemben azt kapták, hogy a kognitív korlátozás a 

kontrollálatlan evésre való alacsonyabb hajlammal jár együtt. Az összefüggés a férfiak 

esetében gyenge, a nőknél pedig mérsékelt erősségű volt. A kognitív korlátozás emellett az 

elhízott nők esetében negatív irányú kapcsolatot mutatott az érzelmi evéssel és a BMI-vel. Az 

étrendi korlátozás derékkörfogattal való negatív irányú kapcsolata mindkét nem esetében 

megmutatkozott. Hangsúlyozandó, hogy az összefüggések ezúttal is igen gyengék, azonban 

mindenképpen szembetűnő az evési magatartások mintázatának fent vázolt eltérése a két 

tápláltsági állapot kategória tagjai között.  

Konttinen és munkatársai (2009) a táplálékbevitel kognitív korlátozása és a tápláltsági 

állapot alakulása közötti kapcsolatokat elemezve úgy értelmezték az eredményeiket, hogy a 

normális súlyúak körében megfigyelt pozitív irányú kapcsolat alátámasztja a korlátozás 

elméletet (Herman és Polivy, 1980), azaz a normális súlyúaknál a magas kognitív korlátozás a 

súlykontrollal kapcsolatos problémák indikátora lehet. Az elhízottaknál kapott negatív irányú 

összefüggést ezzel szemben az elhízottak sikeresebb súlykontrollálásának jeleként 

interpretálták (Konttinen és mtsai, 2009). 

Ugyanezen kutatásban (Konttinen és mtsai, 2009) a kontrollálatlan evés és az érzelmi evés 

a diétázói státustól, illetve a nemtől függetlenül pozitív irányú kapcsolatot mutatott a 

tápláltsági állapot objektív mutatóival (BMI, derékkörfogat). Az eredmények megerősítik e 

magatartások maladaptív voltának feltételezését, ugyanis alátámasztják azt az elképzelést, 

miszerint eme evési viselkedések súlygyarapodással járnak együtt, ezáltal a túlsúly 

kialakulására veszélyeztetik az egyéneket.  

Az evési magatartások lehetséges magyarázó változóit vizsgálva azt találtuk, hogy a 

magasabb testtömegindex az érzelmi evésre való nagyobb hajlammal jár együtt. Számos 

kutatásban demonstrálták, hogy az elhízottak hajlamosak az evés érzelemszabályozási 

stratégiaként történő alkalmazására (Buckroyd és Rother, 2007). Az elhízás 

pszichoszomatikus elmélete szerint ennek hátterében az áll, hogy az elhízott emberek 

képtelenek különbséget tenni az éhség és a szorongás között, vagy azért, mert fiatalkorukban 

megtanulták összekapcsolni őket; vagy pedig azért, mert soha nem tanulták meg elkülöníteni, 

megkülönböztetni őket (Greeno és Wing, 1994). Feltételezhető tehát, hogy a magasabb 

testtömegindex eleve sérülékennyé teszi az embereket az érzelmi evésre. Az is elképzelhető 

azonban, hogy az érzelmi evés játszik oki szerepet a testtömegindex alakulásában. Keskitalo 
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és munkatársai (2008) a már említett ikerkutatásukban azt találták, hogy az érzelmi evés 

genetikailag determinált kapcsolatot mutatott az édes és zsíros ételek kedvelésével (r=0,31). 

De Lauzon és munkatársai (2004) is kimutatták, hogy az érzelmi evés a magas kalóriatartalmú 

ételek, különösen édességek, nassolnivalók preferenciájával jár együtt. A magas 

szénhidráttartalmú ételek kedvelésének hátterében a genetikai tényezők mellett az a 

neurokémiai mechanizmus is szerepet játszhat, hogy a szénhidrátbevitel megemeli a 

hangulatszabályozásban központi szerepet betöltő szerotonin szintet (Wurtman és Wurtman, 

1995). Elképzelhető, hogy az evés érzelemszabályozási stratégiaként történő alkalmazása 

fokozott kalóriabevitelt eredményez, ami pozitív energiamérleghez vezet, ez pedig hosszú 

távon súlygyarapodást idéz elő. A fentiek mellett természetesen cirkuláris oksági viszony is 

elképzelhető az evési magatartás eme formája és a tápláltsági állapot alakulása között. A 

mechanizmus feltárására a longitudinális kutatások lennének alkalmasak.  

Vizsgálatunk során alátámasztást nyert a szorongásnak a maladaptív evési 

magatartásokban játszott szerepe. Eredményeink arra utalnak, hogy a magasabb vonásjellegű 

szorongással bíró hallgatónők hajlamosabbak az evés érzelemszabályozási stratégiakánt 

történő alkalmazására és a kontrollálatlan evésre. Az érzelmi evés fent leírt, súlygyarapodásra 

veszélyeztető szerepe, és a kontrollálatlan evés egyes evészavarokban (bulimia nervosa, falási 

zavar) játszott szerepe miatt különösen fontos lenne ezt a szempontot figyelembe venni a 

táplálkozással kapcsolatos intervenciók megtervezése során.  

Feltételezésünkkel összhangban azt találtuk, hogy a testtel való elégedetlenség, 

konkrétabban a test méretével, illetve a külső megjelenéssel való általános elégedetlenség 

előrejelzi az étrendi korlátozásra irányuló törekvéseket. Hangsúlyozandó, hogy a TFEQ-R21 

kognitív korlátozás skálája nem a merev, önsanyargató diétát, hanem a tudatos evést (pl. a 

hizlaló ételek fogyasztásának vagy tartalékolásának kerülése; az egyszerre elfogyasztott 

ételmennyiség adagjának csökkentése) méri, amely adaptív evési magatartásnak tekinthető, 

mert elősegíti a súlygyarapodás elkerülését a toxikus környezetben.  

Azon túl, hogy eredményeink alátámasztották a Háromfaktoros Evési Kérdőív 21 tételes 

változatának konstruktum validitását, támogatva e kérdőív alkalmazásának széles körű 

bevezetését hazánkban is az evési magatartás egyes aspektusainak felmérésére, az 

eredményekből származó felismerések értékes támpontokat adhatnak az intervenciós 

programok kidolgozásához. Például a testképpel kapcsolatos elégedetlenség és az étrendi 

korlátozás számottevő erősségű kapcsolatának kimutatása ebben a túlnyomó többségben 

normális súlyú fiatal nőből álló mintán, aláhúzza a táplálkozással kapcsolatos edukáció 

fontosságát. Kiemelt jelentősége lehet ebben az egészséges étrend összetevőivel és 

magatartásbeli komponenseivel kapcsolatos ismeretátadás, hogy az étrendi kontroll ne 

csapjon át merev, önsanyargató diétázásba, mert ez evészavarok (anorexia nervosa, bulimia 

nervosa) kialakulásához vezethet. Az elhízás terápiás vonatkozásai kapcsán az egészséges 

táplálkozási magatartással kapcsolatos edukáció azért különösen fontos, mert a 
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súlycsökkenésre törekvő elhízottaknál a túlzott étrendi megszorításokat az étrendi kontroll 

időleges feladása követheti, ami akár falásrohamba is kifuthat, további megbotlásra, illetve 

visszahízásra veszélyeztetve a személyeket (Cooper és Fairburn, 2001). 

További példa lehet az eredmények hasznosítására a már meglévő táplálkozási edukációs 

programok kiegészítése stresszkezelési elemekkel, abból a célból, hogy csökkenjen az evés 

érzelemszabályozásban betöltött szerepe. A terápiás gyakorlatban már létezik olyan kognitív 

viselkedésterápiás protokoll, amelyben ez explicit és központi hangsúlyt kap (Buckroyd és 

Rother, 2007).  

Vizsgálatunk legfőbb korlátja a hozzáférhetőségi mintavételi mód mellett a kutatás 

keresztmetszeti természete, ami nem teszi lehetővé az oksági viszonyok irányára vonatkozó 

következtetések levonását. A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív adaptálási munkálatai 

során az eredeti és visszafordított változatot nem a mérőeszköz kidolgozója vetette össze, így 

elképzelhető, hogy előfordulnak jelentésbeli eltolódások az eredeti és a magyar nyelvű 

kérdőív között. Kutatásunk további korlátját képezi, hogy az antropometriai adatokat 

önbeszámolóval nyertük, így a testtömegindex validitása sérülhet. Emellett a vizsgált minta 

egyetemi populációból került ki, így az eredmények általánosíthatósága korlátozott.  

Tekintettel arra, hogy e kérdőívet eredetileg speciálisan az elhízottak populációjára 

fejlesztették ki, érdemes lenne elhízottak nagyobb mintáján tesztelni a mérőeszköz 

konstruktum validitását és az evési magatartások korrelátumait. Továbbá, mivel a korlátozás 

elmélet mindeddig csak laboratóriumi körülmények között nyert alátámasztást, és egyelőre 

nem bizonyított a kontrollálatlan evésre való hajlam súlygyarapodásban játszott szerepe, 

érdemes lenne longitudinális vizsgálatokat véghez vinni az evési magatartás és a tápláltsági 

állapot összefüggéseinek és időbeli alakulásának feltárása céljából.  

 



 113 

2.3. Egy munkahelyi csoportos életmód-változtató program tanulságai 

 

2.3.1. Bevezetés 

 

A munkahelyek kiemelt jelentőségűek az elhízás prevenciójában. A dolgozó populáció az 

ébrenléti ideje jelentős részét a munkahelyén tölti. A munkahelyi politika és kultúra 

számottevő hatást gyakorolhat a személyek testsúllyal kapcsolatos egészségviselkedéseire. A 

munkahelyek ezért kulcsszerepet játszhatnak az egészségesebb étkezési szokások és aktívabb 

életmód elősegítésében. Ráadásul, mivel a munkahelyek munkaerő-állománya 

szocioökonómiai szempontból gyakorta igen vegyes, a kívánatos egészségmagatartások jóval 

könnyebben terjednek el széles körben, mint más színterek (settingek) esetében. A 

munkahelyi egészségfejlesztés további előnye, hogy a munkahelyi intervenciók kedvező 

hatásai otthon is érvényesülhetnek (Yancey, Pronk és Cole, 2007). Az elhízás komoly 

gazdasági következményekkel jár (pl. hiányzások, a megbetegedések miatti alacsony 

termelékenység; Hu, 2008; Schmier, Jones és Halpern, 2006). Az egészséges életmód nagy 

valószínűséggel csökkenti a megbetegedések és a hiányzások által okozott költségeket, és 

javítja a produktivitást, ami végső soron profitnövekedést eredményez (Gates, Succop, Brehm, 

Gillespie és Sommers, 2008). A fentiek miatt maguk a munkáltatók is érdekeltek az elhízás 

prevenciójában.  

A munkahely színterén tehát komoly lehetőségek rejlenek. A siker kulcsa a jól átgondolt 

intervenció. Erre példa az Országos Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban OEFI) által 

2009-ben immáron harmadik alkalommal meghirdetett „Közösen – könnyebben” munkahelyi 

életmódváltó csapatverseny. A program célja, hogy az egészségesebb (rendszeres 

testgyakorlással és tudatos táplálkozással jellemezhető) életmód kialakítása révén javuljon a 

munkavállalók fittsége, közérzete, fizikai és mentális egészsége. A munkaadó számára is 

nyereséggel járhat a jól teljesítő csapat, mert kevesebb lehet a hiányzás, javulhat a munkahelyi 

légkör, tökéletesedhet a munkatársak közötti kommunikáció és erősödhetnek a munkatársi 

kapcsolatok (Kulcsár, 2009).  

A fél évig tartó csapatverseny hangsúlya nem a súlycsökkenésen, hanem az életmód-

változtatáson van, amelyben az egészséges táplálkozás és testsúly mellett ugyanilyen 

jelentőségű pillér a fizikai aktivitás (elsősorban a rendszeres testgyakorlás). Épp ezért 

lehetséges, hogy a versenyre normális súlyú (és akár alultáplált) személyek is igen nagy 

számban szoktak jelentkezni.  

A program résztvevőit számos segédanyaggal látják el. A programkezdő mérlegeléskor 

kiosztásra kerül egy kiadvány, amely a tudatosabb táplálkozáshoz, a rendszeres testedzéshez 

és a stresszkezeléshez nyújt az OEFI munkatársai által, közérthető módon írt információkat 

(Galgóczi, 2009). A csapatkapitányok emellett 1-3 hetente e-mailben tudnivalókat (pl. 
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pályázati lehetőségek, sportolási lehetőségek) és tanácsokat (pl. tippek a nyaralás alatti, 

életmód-változtatást veszélyeztető csapdákkal való megbirkózáshoz; útmutató az ideális 

sportmozgás kiválasztásához; a munkahelyi stressz mérséklését célzó stratégiák) tartalmazó 

hírleveleket kapnak (olykor némi humorral megfűszerezve), a csapattagoknak való eljuttatás 

céljából. A csapatkapitányok megkapják a csapattagok első mérlegelése során kapott 

eredményeket is, azzal a felhívással, hogy „ezen a fittségi indexen lenne jó javítani októberre, 

a végső mérlegelésre”.  

A verseny résztvevőinek legalább heti három testedzést ajánlanak. A fizikai aktivitás 

lehetőségének biztosítása is megtörténik a csapatverseny időtartama alatt: a mérlegelést végző 

szakemberek testedzésre alkalmas programokat tartanak, illetve ajánlanak, úgymint gyaloglás, 

futás, Nordic Walking (síjárás). E programok Budapesten a Margitszigeten az életmódváltó 

verseny teljes ideje alatt, minden nap elérhetőek és ingyenesek. A megyei szakemberek csak 

egy helyszínen – rendszerint a megyeszékhelyen – tartanak, illetve ajánlanak hetente egy 

közös edzést (a két nyári hónap kivételével), azokban a városokban, ahol legalább három 

csapat mérlegelt, és igénylik ezt a lehetőséget. A vidéken zajló sportprogramok esetében 

felmerülhet a költségtérítés szükségessége. Ez esetben a programszervezők számítanak a 

munkáltatók anyagi hozzájárulására.  

A program szponzorok által támogatott. Komoly jutalommal (pl. négycsillagos hotelben 

eltöltött wellness hétvége, 30-50000 Ft értékű vásárlási utalvány) díjazzák a nyolc 

legeredményesebb csapatot.  

A „Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatverseny tehát egy komplex, 

soktényezős program, amely közösséget hoz létre; elősegíti a súlycsökkentéssel kapcsolatos 

társas támogatást; versenyre motivál; belátható időkeretet (fél év) jelöl ki a változások 

elérésére; objektív visszajelzést nyújt a résztvevők előmeneteléről; felruházza a versenyzőket 

számos, a testsúlyszabályozáshoz szükséges ismerettel; szorgalmazza a táplálékbevitel és a 

fizikai aktivitás önmonitorozását; és biztosítja a szakember által vezetett sportolás lehetőségét. 

Mint ilyen, egyedülálló, és a korábbi felmérések eredményeinek tükrében (Csizmadia, 2009) 

igen sikeres program hazánkban. 

 

2.3.2. A kutatás céljai és hipotézisei 

 

A kutatás keretében több célt kívántunk megvalósítani és számos hipotézist tesztelni. Ezek 

egy része feltáró jellegű, mások pedig a szakirodalomra alapozó állítások. 

1. Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála és a Testforma Kérdőív rövidített 

változatának adaptálása és pszichometriai elemzése, amely során e kérdőívek 

megbízhatóságát és konstruktum validitását vizsgáltuk. 
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2. Az elhízással kapcsolatos hiedelmek potenciális determinánsainak (tápláltsági állapot, 

nem és iskolai végzettség) feltérképezése.  

a. Swift és munkatársai (2007) azt találták, hogy a klinikán zajló súlycsökkentő 

kezelésben részt vevő elhízottak (BMI≥30 kg/m2) szignifikánsan magasabb átlagot 

érnek el az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála mindhárom skáláján, mint az 

„egészséges” súlyú egyének (BMI=18,5-25 kg/m2), ezért feltételeztük, hogy a 

tápláltsági állapot pozitív irányú kapcsolatot mutat e hiedelmekkel.  

b. Mivel a nőkre nagyobb szociokulturális nyomás nehezedik a karcsú testideálnak való 

megfelelésre, mint a férfiakra (pl. Friedman és Brownell, 1995), feltételeztük, hogy a 

nőkre nagyobb mértékben jellemzők az elhízás társas és esztétikai következményeivel 

kapcsolatos hiedelmek, mint a férfiakra. A nők rendszerint egészségtudatosabbak, 

mint a férfiak (Beier és Ackerman, 2003), ezért feltételeztük, hogy a nők jobban 

egyetértenek az elhízás kedvezőtlen egészségi következményeivel és az ideális 

testsúly egészségi előnyeivel, mint a férfiak. Tekintettel arra, hogy a nők körében 

gyakrabban fordul elő a diétázás, mint a férfiak körében (Fabricatore és Wadden, 

2003), és akár ismétlődően, újult erővel fognak bele az újabb és újabb 

testsúlycsökkentési manőverekbe, feltételeztük, hogy a férfiaknál kevésbé érzik 

„költségesnek” a testsúlykontrollra irányuló erőfeszítéseket.  

c. Fel kívántuk továbbá tárni, hogy a szocioökonómiai státusz (SES) egy mutatója, az 

iskolai végzettség mutat-e összefüggést az elhízással kapcsolatos hiedelmekkel. A SES 

a fejlett országokban inverz kapcsolatot mutat elhízással (Bennett és mtsai, 2008) és az 

egészségi állapottal (SES-egészség grádiens; Adler és Ostrove, 1999). A magasabb 

iskolázottsági szint nagyobb mértékű egészségtudatossággal jár együtt (Beier és 

Ackerman, 2003). A magasabb szocioökonómiai státuszú csoportokban pedig a test 

(beleértve a megjelenést, a stílust és a viselkedéses jegyeket) az egyén státuszának 

társadalmi metaforája (Gavin és mtsai, 2010). Az előbbiek alapján feltételeztük, hogy 

az iskolai végzettség egyenes irányú kapcsolatot mutat az elhízás egészségi 

következményeivel kapcsolatos hiedelmekkel, valamint a társas és esztétikai 

hiedelmekkel, továbbá fordított irányú kapcsolatot mutat az ideális testsúly 

költségeivel kapcsolatos hiedelmekkel. 

3. A testképpel kapcsolatos elégedetlenség egyes, a szakirodalomban korábban azonosított 

kockázati tényezőinek vizsgálata: nem, életkor, aktuális testsúly, bulimiás tendenciák, a 

testsúly jojó-effektusa (Schwartz és Brownell, 2004); valamint iskolai végzettség 

(Czeglédi és mtsai, 2009). 

4. A program résztvevői testsúlyszabályozással kapcsolatos egészségmagatartásának (evési 

viselkedés, testgyakorlás) felmérése és az esetleges különbségek feltárása a normális 

testsúlyú egyének és a súlyfelesleggel bírók között. Hipotéziseink a következők voltak: 
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a. A súlyfelesleggel bírókra jobban jellemzőek a maladaptív evési magatartások 

(kontrollálatlan evés, emocionális evés, bulimiás tendenciák), mint a normális 

testsúlyúakra.  

b. A táplálékbevitel tudatos kontrollálására irányuló törekvés a magas energiatartalmú 

ételek és italok fogyasztási gyakoriságának csökkenésével, valamint az egészséges 

ételek fogyasztási gyakoriságának növekedésével jár együtt (de Lauzon és mtsai, 

2004).  

c. A kontrollálatlan evés és az érzelmi evés a magas energiatartalmú ételek és italok 

gyakoribb fogyasztásával jár együtt (de Lauzon és mtsai, 2004). 

d. Azok, akik tudatosan törekednek a táplálékbevitelük kontrollálására, fizikailag is 

aktívabbak (Czeglédi és mtsai, 2011a). 

5. A „Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatverseny megvalósulásának 

vizsgálata és értékelése az antropometriai adatok és a fittségi index alapján. 

6. A szándékos súlycsökkenés előrejelzőinek vizsgálata. A potenciális prediktorok között a 

szakirodalomban korábban vizsgált és/vagy azonosított változók előrejelző értékét 

teszteltük. A vizsgált prediktorok tematikusan a következők voltak:  

a. Az aktuális testsúly, a testsúly történetével kapcsolatos változók, valamint a testtel 

való elégedetlenség: hipotézisünk szerint a nagyobb kiindulási testsúly; a kevesebb 

diétázás a vizsgálatot megelőző évben; a súlyprobléma későbbi kezdete; a kevesebb 

jojó-effektus az élet során; a diétázás idősebb korban történő elkezdése; valamint az 

alacsonyabb mértékű testtel való elégedetlenség jár sikeres súlycsökkenéssel a 

program során (Teixeira és mtsai, 2005).  

b. Egyes evési magatartások: feltételezésünk szerint a kontrollálatlan evésre és az érzelmi 

evésre való nagyobb hajlam, továbbá a bulimiára való hajlam a súlycsökkenés kisebb 

mértékével jár együtt. A táplálékbevitel tudatos korlátozására való nagyobb hajlam 

esetében nagyobb mértékű fogyásra számítunk. 

c. Testedzés: feltételeztük, hogy a program kezdetén a rendszeres testgyakorlással 

kapcsolatos viselkedésváltozás folyamatában előrehaladottabb stádiumban lévők 

nagyobb mértékű súlycsökkenést mutatnak a program során.  

d. Elhízással kapcsolatos hiedelmek: hipotézisünk szerint az egészségi hiedelmek, 

valamint a szociális és esztétikai hiedelmek nagyobb mértékű fogyást jeleznek előre a 

program során (Swift és mtsai, 2009). Hipotézisünk szerint továbbá a 

testsúlymenedzselés költségeivel kapcsolatos hiedelmek a sikertelenséget jelzik előre. 
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2.3.3. Módszertan 

 

2.3.3.1. Vizsgálati személyek és eljárás 

 

Prospektív, féléves intervallumot felölelő, kérdőíves kutatásunk vizsgálati személyei a III. 

„Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatverseny résztvevői közül kerültek 

ki. E munkahelyi egészségfejlesztő program 2009. március 4-én került meghirdetésre. A 

versenyre való felhívás több csatornán történt. Az OEFI munkatársai e-mailben értesítették az 

első két programban már részt vett csapatokat. Újabb munkahelyek elérése érdekében az 

Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület adatbázisát használták. Az OEFI (www.oefi.hu) és 

a Magyar Szabadidősport Egyesület (www.masport.hu) honlapja mellett néhány egészséggel 

foglalkozó Internetes portál is közzétette a versenyre való felhívást. A jelentkezéseket március 

16.-ig fogadták postai úton és e-mailben. A verseny időtartama: 2009. április 06. – 2009. 

október 15. A munkahelyek 5-10 fős, mindkét nem képviselőiből álló, egy vagy több csapattal 

nevezhettek. 

A kezdő mérlegelés 2009. április 15-17. között zajlott. Budapesten az OEFI munkatársai, 

vidéken – általában a megyeközpontokban – a Magyar Szabadidősport Szövetség munkatársai 

szervezték, végezték és rögzítették a mérlegeléseket. A kérdőívcsomagot Csizmadia Péter és 

munkatársai e-mailben küldték ki a csapatkapitányoknak a mérlegelés előtt néhány nappal, 

akik továbbították a tagoknak. A kérdőív fedőlapján szerepelt a vizsgálattal kapcsolatos írásos 

tájékoztatás és a beleegyező nyilatkozat (l. Függelék 6.3.1.). A vizsgálatban való részvétel 

informált hozzájárulással, önkéntes módon, a válaszadók azonosíthatósága érdekében a név és 

a csapatnév megadásával történt. A kitöltött kérdőíveket egyénileg vagy a kapitányok révén 

összegyűjtve kapták vissza postán, e-mailben vagy a programkezdő mérlegelésen. A záró 

mérlegelés (amely egyben a IV. „Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó 

csapatverseny kezdő mérlegelése is volt) 2009. október 7-9. között zajlott. A programzáró 

kérdőívek kiküldése és a kitöltött kérdőívek fogadása az előzőekben leírtaknak megfelelő 

módon történt. 

A programra 1954 versenyző jelentkezett, összesen: 253 csapat (közel 200 munkahelyről). 

Valamennyi megyéből jelentkezett csapat. Heves megye és Nógrád megye mindössze 1-1 

csapattal indult. A legtöbb csapat Pest megyéből (50) és Csongrád megyéből (37) került ki. 

Összesítve: 72 csapat Budapestről jelentkezett (588 fő), míg 181 csapat vidékről (1366 fő).  

Az első mérlegelésen országosan 1856 fő vett részt (1271 nő, 585 férfi). A záró 

mérlegelésen 1132 személy jelent meg (776 nő, 356 férfi). A jelen tanulmányban azon 

személyek adatai (377 fő; 231 nő, 146 férfi) képezik az elemzés alapját, akik mindkét 

mérlegelésen részt vettek és kitöltötték a kérdőívet (l. 10. táblázat). A válaszadók összesen 

111 csapatból kerültek ki (a csapatlétszám átlaga 3,4 fő [SD=2,20 fő]; terjedelem: 1-9 fő).  
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10. táblázat: A minta demográfiai adatai és tápláltsági állapota a program kezdetén 

Változó Teljes 
minta 

(n=377) 

Férfi 
(n=146) 

Nő 
(n=231) 

A nemi  
különbséget jelző 

próbastatisztika (p) 
Életkor  
(év) 

Átlag  
(SD) 

38,8 
(9,58) 

38,7 
(9,02) 

38,9 
(9,94) 

W(328)=0,191  
(0,849)  

Cohen d=0,02 Terjedelem 22–60 22–59 22–60 
Lakóhely  
(fő) 

Budapest 118 32 86 χ2
(4)=15,544 
(0,004) Megyeszékhely 71 30 41 

Egyéb város 125 51 74 
Község 51 26 25 
Egyéb 6 5 1 

Családi állapot  
(fő) 

Nőtlen, hajadon 69 21 48 χ2
(4)=13,856 
(0,008) Élettársi kapcsolatban él 61 20 41 

Házas 195 92 103 
Elvált 39 12 27 
Özvegy 11 1 10 

Iskolai 
végzettség (fő) 

Középfokú 145 53 92 χ2
(1)=0,491 
(0,484) Felsőfokú 229 92 137 

Tápláltsági 
állapot kategória 
(WHO, 2000) 
(1. mérés) (fő) 

Normális súlyú  
(BMI<25,0 kg/m2)16 

147 37 110 χ2
(2)=20,104 
(<0,001) 

Túlsúlyos  
(BMI=25,0-29,9 kg/m2)  

145 73 72 

Elhízott  
(BMI≥30,0 kg/m2) 

85 36 49 

 

Összehasonlítva a kutatás résztvevőit az életmódváltó programot teljesítő, ám a 

vizsgálatban való részvételt visszautasító személyekkel (n=755), azt találtuk, hogy a férfiak 

szignifikánsan nagyobb arányban voltak jelen a vizsgálat résztvevői körében, mint a 

kutatásban való részvételt elutasítók csoportjában (38,7% vs. 27,8%; χ2
(1)=13,888; p<0,0001). 

A mért antropometrai mutatók tekintetében a kezdő és záró testsúly, valamint testzsírszázalék 

kapcsán találtunk szignifikáns különbségeket. A kutatásban résztvevők testsúlya mindkét 

mérési ponton szignifikánsan és kismértékben magasabb volt, mint a vizsgálatban való 

részvételt visszautasítók esetében (alapvonal: t(1130)=2,198; p=0,028; Cohen d=0,14; második 

mérés: t(1130)=2,004; p=0,045; Cohen d=0,13). A testösszetétel viszont a kutatás résztvevőinél 

bizonyult kedvezőbbnek, ugyanis a testzsírszázalékuk mindkét mérésnél szignifikánsan és 

kismértékben alacsonyabb volt, mint a vizsgálatban részt nem vevő személyeknél (alapvonal: 

W(674)=4,474; p<0,001; Cohen d=0,29; második mérés: W(658)=4,560; p<0,001; Cohen 

d=0,30). 

 

                                                 
16  A vizsgálatban egyetlen alultáplált személy vett részt (BMI=18,1 kg/m2), akinek adatait a normális 
súlytartományba (BMI=18,5-24,9 kg/m2) tartozók csoportjába sorolva dolgoztuk fel. 
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2.3.3.2. Mérőeszközök 

 

A vizsgálat során két kérdőív került összeállításra. A hivatalos programkísérő kérdőív mellett 

összeállítottunk egy második kérdőívet, amely a résztvevők testsúlyának történetét, testképét, 

táplálkozási magatartását és elhízással kapcsolatos hiedelmeit volt hivatott felmérni.  

Alapadatok: Adatokat gyűjtöttünk a válaszadók neme, életkora, lakóhelye, családi állapota 

és iskolai végzettsége vonatkozásában. 

Antropometriai adatok: A mérlegelés során az alábbi antropometriai adatok tényleges 

mérése történt: testsúly (0,1 kg pontossággal), testmagasság (1 cm pontossággal), derék- és 

csípőkörfogat (1 cm pontossággal), testzsírszázalék (0,1% pontossággal). Ez utóbbi a 

zsírszövet aránya a teljes testtömeghez viszonyítva. Mért adatok alapján számított 

antropometriai adatok: testtömegindex (BMI), illetve derék-csípő hányados. A mérlegelés 

cipő nélkül, felsőruházat viselésével történt. A testzsírszázalék mérése minden mérlegelési 

helyszínen Omron Body Fat Monitor BF 306 készülékkel történt, míg a testsúly és 

testmagasság mérésére minden helyszín saját mérleget, illetve mérőszalagot használt, 

amelynek típusára nézve nincsenek adataink. 

Gyalogló teszt pulzusméréssel: A résztvevők egy 2 km-es távot tettek meg sík terepen, 

majd rögtön ezután a teszt vezetői stopperóra segítségével manuálisan megmérték a 

pulzusukat.  

Fittségi index: Az egészséges felnőttek kardiorespiratorikus állóképessége becslésére 

alkalmazott fittségi index számítása a gyalogló teszt eredménye (a megadott távolság 

megtételének ideje és a gyaloglást követően mért pulzusszám), a BMI és az életkor adatainak 

felhasználásával történt (Oja, Laukkanen, Pasanen, Tyry és Vuori, 1991).17 A kapott fittségi 

index érték az alábbi módon kategorizálható: <70: jelentősen átlag alatti; 70–89: valamivel az 

átlag alatti; 90–110: átlagos; 110–130: valamivel az átlag feletti; végül >130: jelentősen az 

átlag feletti.  

A testsúly történetével kapcsolatos kérdések (Teixeira és mtsai, 2004): Rákérdeztünk arra, 

hogy 1. hány éves kora óta vannak a személynek súlyproblémái (azaz túlsúlya); 2. élete során 

hányszor fordult elő, hogy a testsúlya nagymértékű (minimum 4,5 kg-os) eltérést mutatott a 

korábbi testsúlyához képest, azaz „jojózott”; 3. hány éves korában fogyókúrázott először; 

valamint 4. hányszor próbált meg fogyókúrázni az elmúlt 12 hónapban? 

Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (Obesity Beliefs Scale; OBS; Swift és mtsai, 

2007; l. Függelék 6.2.2.): Az önjellemzős kérdőív az elhízás egészségi, valamint szociális és 

esztétikai következményeivel kapcsolatos hiedelmeket, és a testsúlykontroll különféle 

költségeivel kapcsolatos elképzeléseket méri. 15 tételből áll, egyenes és fordított tételeket 

                                                 
17 A fittségi index képlete férfiak esetében: 420-((2 km gyaloglási idő [perc] *11,6 + 2 km gyaloglási idő 
[másodperc] * 0,2 + Pulzusszám/perc * 0,56 + BMI * 2,6) – Életkor*0,2). 
A fittségi index képlete nők esetében a következő: 304-((2 km gyaloglási idő [perc] * 8,5 + 2 km gyaloglási idő 
[másodperc] * 0,14 + Pulzusszám/perc * 0,32 + BMI * 1,1) – Életkor*0,2). 
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egyaránt tartalmaz. Az állításokkal való egyetértés mértékét 7-fokozatú, Likert-típusú skálán 

kell értékelni az „egyáltalán nem értek egyet” (1) és a „teljes mértékben egyetértek” (7) 

végpontok között. Három skálája a következő: 1. Egészséggel kapcsolatos hiedelmek (4 tétel, 

pl. „Egy elhízott egyénnek több orvosi ellátásra van szüksége”); 2. Szociális és esztétikai 

hiedelmek (5 tétel, pl. „Az elhízott emberekkel jobban bánnának, ha lefogynának”); valamint 

3. Költségek hiedelmek (6 tétel, pl. „Az ideális testsúly fenntartása unalmas”). A mérőeszközt 

Judy A. Swift PhD engedélyével adaptáltuk magyar nyelvre (l. Függelék 6.1.2.). Az eredeti és 

az angol nyelvre visszafordított kérdőívet ő vetette össze, és javaslatokat tett a magyar nyelvű 

változat korrigálására. A skálák belső megbízhatóságát Swift és munkatársai (2007) 

megfelelőnek találták (Cronbach α: 0,75-0,77). A Cronbach α mutató értékei (0,66-0,75) a 

jelen vizsgálatban is elfogadható belső konzisztenciát jeleznek. 

21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív (TFEQ-R21): A kérdőívet a 2.2.2.2. fejezetben 

mutattuk be részletesen (l. Függelék 6.2.1.). A CFA a jelen mintán is alátámasztotta a 

mérőeszköz faktoriális struktúráját (χ2
(186)=543,4; p<0,0001; CMIN/DF=2,921; CFI=0,911; 

TLI=0,889; RMSEA=0,071; RMSEA CI90: 0,065-0,079). A 7. és 14., illetve 12. és 15. tételek 

hibatagjai közötti korrelációt megengedő alternatív modell adatokra való illeszkedése ezúttal 

is szignifikánsan jobb (χ2
(184)=481,6; p<0,0001; CMIN/DF=2,617; CFI=0,926; TLI=0,907; 

RMSEA=0,066; RMSEA CI90: 0,058-0,073; ∆χ2=61,8; ∆DF=2; p<0,0001). A faktorok 

közötti interkorrelációk értékei a következőképpen alakulnak: Kognitív korlátozás és 

Kontrollálatlan evés között r=-0,16; p=0,008; Kognitív korlátozás és Érzelmi evés között 

r=0,04; p=0,503; Kontrollálatlan evés és Érzelmi evés között r=0,66; p<0,001. A skálák belső 

megbízhatósága a jelen vizsgálatban jónak bizonyult (Cronbach α: 0,81-0,94).  

Evési Zavar Kérdőív Bulimia alskálája (Eating Disorder Inventory; EDI; Bulimia subscale; 

Garner és mtsai, 1983; Túry és mtsai, 1997). A 7 tételből álló, 6-fokozatú, Likert-típusú skálát 

(végpontok: 1=soha; 6=mindig) használó, önjellemzéses alskála a kontrollálatlan túlevésekre 

serkentő tendenciákat méri fel, amelyeket önhánytatásra való erős késztetés követhet. Kritikus 

pontértéke („cut-off score”) 14 pont, amit a vizsgálat során egyetlen válaszadó sem ért el. A 

jelen mintában a CFA nem támasztotta alá az alskála eredeti egyfaktoros struktúráját 

(χ2
(14)=98,0; p<0,0001; CMIN/DF=6,999; CFI=0,853; TLI=0,706; RMSEA=0,126; RMSEA 

CI90: 0,103-0,150). A titokban zajló evésre kérdező 5. és 7. tétel hibatagjai közötti korrelációt 

megengedő alternatív mérési modell azonban kifejezetten jó illeszkedést eredményezett 

(χ2
(13)=29,8; p=0,005; CMIN/DF=2,295; CFI=0,972; TLI=0,954; RMSEA=0,059; RMSEA 

CI90: 0,031-0,087; ∆χ2=68,2; ∆DF=1; p<0,0001). Az alskála belső megbízhatósága a jelen 

mintában elfogadhatónak bizonyult (Cronbach α: 0,73).  

A különböző ételek és italok fogyasztási gyakoriságának felmérése során rákérdeztünk arra, 

hogy a vizsgálati személy hetente hány alkalommal fogyaszt bizonyos étel- vagy 

italcsoportokat (pl. édességek és nassolnivalók; gyümölcsök [friss, mirelit, befőtt, aszalt]; 

állati zsírok és vaj). A válaszadóknak hat lehetőség állt rendelkezésükre a rájuk jellemző 
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fogyasztási gyakoriság megjelölésére, úgymint soha (1); ritkábban, mint hetente (2); hetente 

(3); hetente többször (4); mindennap (5); valamint naponta többször (6).  

Testforma Kérdőív – 14 tételes rövidített változat (Body Shape Questionnaire Short Form 

14; BSQ-SF14; Dowson és Henderson, 2001; Czeglédi, Csizmadia és Urbán, 2011b; l. 

Függelék 6.2.3.): Az elhízottság érzése által keltett testtel való elégedetlenséget felmérő, 

egydimenziós mérőeszköz tételei az elmúlt két hét időkeretében kérdeznek rá a megjelenéssel 

kapcsolatos érzésekre. A kérdésekre 6-fokozatú, Likert-típusú skálán kell válaszolni, a soha 

(1) és mindig (6) végpontok között. A magasabb pontszám nagyobb mértékű testtel való 

elégedetlenséget jelez. A mérőeszköz adaptálási munkálatai során az eredeti és az angol 

nyelvre visszafordított kérdőívet Alice M. Choyke PhD vetette össze. A magyar nyelvű 

változat az ő javaslatainak megfelelően került korrigálásra. Pook és munkatársai (2008) 

általános populációbeli mintán CFA alkalmazásával alátámasztották a kérdőív egyfaktoros 

struktúráját (χ2
(77)=691,0; p<0,0001; CFI=0,95; RMSEA=0,09; RMSEA CI90: 0,08-0,09). A 

Cronbach α a fenti kutatásban 0,95-nek adódott. 

A testsúllyal ill. testmérettel kapcsolatos elégedettséget felmérő kérdés: Azon kérdésünkre, 

miszerint mennyire elégedett a személy a testsúlyával, illetve a testméretével, a „teljes 

mértékben elégedetlen” (-4) és a „teljes mértékben elégedett” (+4) végpontok között lehetett 

válaszolni, ahol a nulla (0) azt jelentette, hogy a válaszadó semleges álláspontot foglal el a 

testsúlyával/testméretével kapcsolatos elégedettsége tekintetében. 

Testgyakorlás: A változás stádiumai (rövidített forma) (Exercise: Stages of Change [Short 

Form]; Marcus és mtsai, 1992; Czeglédi és mtsai, 2011a): Az egyetlen tételből álló 

mérőeszköz a testgyakorlással kapcsolatos viselkedésváltozás stádiumát méri fel. A 

rendszeres testedzés meghatározása18  után rákérdez arra, hogy végez-e a személy a 

definícióban foglaltaknak megfelelő fizikai aktivitást. Válaszlehetőségek: „Igen, több mint 6 

hónapja” (1); „Igen, kevesebb mint 6 hónapja” (2); „Nem, de tervezem az elkövetkező 30 

napban” (3); „Nem, de tervezem az elkövetkező 6 hónapban” (4); valamint „Nem, és nem is 

tervezem az elkövetkezendő 6 hónapban” (5). A résztvevőket a válaszaik alapján két 

csoportba soroltuk: a rendszeres testedzést végzők csoportjába (n=176), és a rendszeres 

testgyakorlást jelenleg nem folytatók csoportjába (n=190) – függetlenül attól, hogy tervezik-e 

ennek elkezdését a jövőben, vagy sem. 

 

                                                 
18 Rendszeres testedzésnek minősül bármely előre tervezett fizikai tevékenység (pl. ütemes gyaloglás, aerobic, 
kocogás, úszás, biciklizés, evezés, stb.), amit a testi erőnlét javítása érdekében végzünk. Az ilyen tevékenység 
ideális esetben heti 3-5-szöri alkalommal ismétlődik, egyenként 20-60 perces időtartamban. A testedzés nem 
csak akkor hatásos, ha fájdalom kíséri, ellenben olyan intenzitású kell legyen, hogy megterhelje a légzést és 
izzadást idézzen elő. 
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2.3.3.3. Statisztikai módszerek  

 

A túlsúlyos és elhízott csoportot összevontuk az elemzésekhez.  

A skálaképzés során a hiányzó adatokat a személyek saját skálaátlagával helyettesítettük. 

A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív esetében az instrukciónak megfelelően a korábban 

ismertetett half-scale módszert alkalmaztuk. A többi kérdőívnél a tíznél kevesebb tételből álló 

skáláknál legfeljebb egy hiányzó tétel esetében történt adatpótlás. 10 tétel felett legfeljebb két 

hiányzó válasz esetében történt meg az adatok helyettesítése.  

A kérdőívek belső konzisztenciájának becslésére Cronbach α mutatót számítottunk.  

Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (OBS), a Testforma Kérdőív rövidített 

változata (BSQ-SF14) és a Bulimia alskála esetében konfirmatív faktoranalízist alkalmaztunk 

az elméleti faktorstruktúra illeszkedésének tesztelésére. Megvizsgáltuk a modifikációs 

indexeket annak ellenőrzése céljából, hogy van-e a modell egyes részeiben, lokálisan 

illeszkedési probléma (local misfit). Itt elsősorban a hibakovarianciákat vizsgáltuk annak 

feltárása érdekében, hogy a hibák között feltételezett zéró kovariancia nem okoz-e 

feszültséget a modell és az adatok között. A modifikációs indexeket csak azokban az 

esetekben vettük figyelembe, amikor a tételek tartalma is alátámasztotta azokat. Az eredeti 

faktoriális szerkezet mellett az OBS kapcsán alternatív, egyfaktoros mérési modellt is 

teszteltünk. A versengő modellek közötti döntéshez χ2 különbség próbát alkalmaztunk. 

Az elhízással kapcsolatos hiedelmek determinánsainak feltérképezésére többszörös 

indikátor és többszörös ok (MIMIC) elemzést alkalmaztunk. A testtel való elégedetlenség 

korábban azonosított kockázati tényezőinek alátámasztását többszörös lineáris regresszió 

elemzéssel kíséreltük meg. 

A nemek, valamint a tápláltsági állapot kategóriáinak összehasonlítása a mért változók 

mentén folytonos változóknál független mintás t-próbával történt. A normális eloszlás 

előfeltételének sérülése esetében Mann-Whitney-féle U-próbát alkalmaztunk. Az 

összefüggések erősségének becslésére Cohen d hatásméret mutatót (Cohen, 1992) 

számítottunk. A csoportátlagok összehasonlítása esetenként kétszempontos 

varianciaanalízissel történt.  

A különböző ételtípusok fogyasztási gyakorisága és az evési magatartások kapcsolatát 

Spearman-féle rangkorrelációs elemzéssel vizsgáltuk meg.  

Kategoriális változók esetében (pl. a rendszeres testedzés folytatása) a gyakoriságok 

összehasonlítása χ2 próbával történt. 

Az életmódváltó program eredményeinek vizsgálata során a program elején és végén mért 

antropometriai adatok (testsúly, testzsírszázalék, derékkörfogat, csípőkörfogat, derék-csípő 

hányados, testtömegindex) és fittségi index átlagát összetartozó mintás t-próbával 

hasonlítottuk össze. A különbség mértékét az ismételt mérésre alkalmazott Cohen d 

hatásméret mutatóval becsültük meg. A fittségi index esetében továbbá kétszempontos, 
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vegyes varianciaanalízist alkalmaztunk a kezdeti tápláltsági állapot és az ismétlés főhatásának, 

illetve potenciális interakciójának tesztelésére.  

A súlycsökkenés potenciális előrejelzőinek vizsgálata első lépésben korrelációs elemzéssel 

történt, tápláltsági állapot kategória szerinti bontásban (normális súlyúak vs. súlyfelesleggel 

bírók). A korrelációs együtthatók közötti különbség becslésére Fisher-féle Z-transzformációt 

alkalmaztunk. Az I. fajú hiba kontrollálása Bonferroni-korrekcióval (Field, 2005) történt. A 

kétváltozós elemzések eredményeképpen szignifikánsnak mutatkozó magyarázó változókat 

többváltozós bináris logisztikus regresszió elemzést (enter módszer) alkalmazva egyazon 

modellbe léptettük, hogy teszteljük, előrejelzik-e a sikeres fogyást a nem, az életkor és az 

iskolai végzettség kontrollja mellett. Sikeres fogyásnak azt tekintettük, ha a személy a kezdeti 

testsúlya legalább 5%-át elvesztette, és/vagy a testzsírszázaléka legalább 10%-kal csökkent 

(Teixeira és mtsai, 2004).  

Az elemzés az SPSS 14.0, az AMOS 18.0 és a ROPSTAT statisztikai 

programcsomagokkal történt.  

 

2.3.4. Eredmények 

 

2.3.4.1. A vizsgálat alapstatisztikája 

 

A 11-12. táblázatban bemutatjuk a vizsgálat alapstatisztikáját. Az antropometriai jellemzőket 

(1. és 2. mérés, illetve a két mérés különbsége [∆]) részletező 11. táblázatban nemi bontásban 

közöljük az adatokat. A csípőkörfogat kivételével valamennyi antropometriai mutató átlaga 

tekintetében szignifikáns nemi különbség mutatkozik: a vizsgálatban résztvevő nők 

karcsúbbak, mint a férfiak, bár a testzsírszázalékuk aránya magasabb. Ez utóbbi a két nem 

eltérő testfelépítéséből fakad: a nők evolúciósan nagyobb zsírdepókkal rendelkeznek, mint a 

férfiak (Heinberg, 2000). 
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11. táblázat: A minta életkori és antropometriai alapadatai nemek szerinti bontásban és a két 
nem összehasonlítása a változók mentén 

Változó Teljes minta 
(n=376-377) 

Férfiak  
(n=146) 

Nők  
(n=230-231) 

A nemi 
különbséget 
jelző próba-

statisztika (p) 

Cohen 
d 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Testsúly (kg) 
1. mérés 

43,8–
163 

79,5 
(18,21) 

59–
144,4 

89,3 
(14,38) 

43,8–
163 

73,2 
(17,64) 

t(375)=9,254 
(<0,001) 

0,98 

Testsúly (kg) 
2. mérés 

43,7–
145,5 

77,4 
(17,25) 

55,4–
145,5 

86,9 
(14,23) 

43,7–
140,6 

71,4 
(16,30) 

t(375)=9,434 
(<0,001) 

1,00 

∆ testsúly -11–32,9 2,0 
(3,94) 

-11–32,9 2,4 
(4,66) 

-4,7–
22,4 

1,8 
(3,40) 

W(242)=1,365 
(0,173) 

0,16 

BMI (kg/m2) 
1. mérés 

18,1–
60,6 

27,0 
(5,52) 

19,0–
45,6 

27,8 
(4,35) 

18,1–
60,6 

26,5 
(6,11) 

W(370)=2,410 
(0,016) 

0,24 

BMI (kg/m2) 
2. mérés 

17,8–
52,3 

26,3 
(5,17) 

18,1–
45,9 

26,9 
(4,22) 

17,8–
52,3 

25,8 
(5,65) 

W(365)=2,192 
(0,029) 

0,22 

∆ BMI -3,3–
10,2 

0,7 
(1,35) 

-3,3–
10,2 

0,8 
(1,51) 

-3,2–8,3 0,6 
(1,24) 

t(375)=1,272 
(0,204) 

0,13 

Testzsírszázalék 
1. mérés 

5,6–64 29,6 
(9,04) 

5,6–43,7 23,9 
(7,53) 

13,2–64 33,3 
(7,95) 

t(374)=11,435 
(<0,001) 

1,21 

Testzsírszázalék 
2. mérés 

5,6–64 28,2 
(9,29) 

5,6–48,1 21,9 
(7,63) 

14,6–64 32,2 
(7,93) 

t(374)=12,461 
(<0,001) 

1,32 

∆ testzsírszázalék  -16,4–
15,1 

1,4 
(3,21) 

-7,1–
15,1 

-1,9 
(3,77) 

-16,4–
11,3 

-1,1 
(2,76) 

W(243)=2,443 
(0,015) 

0,28 

Derékkörfogat (cm) 
1. mérés 

62–165 90,0 
(15,17) 

71–133 98,3 
(11,84) 

62–165 84,8 
(14,74) 

W(354)=9,792 
(<0,001) 

0,99 
 

Derékkörfogat (cm) 
2. mérés 

62–140 87,3 
(13,47) 

71–132 94,2 
(10,54) 

62–140 83,0 
(13,36) 

W(357)=8,981 
(<0,001) 

0,90 

∆ derékkörfogat  -33–28 2,7 
(5,18) 

-13–28 4,2 
(5,28) 

-33–28 1,8 
(4,91) 

t(292)=4,324 
(<0,001) 

0,47 

Csípőkörfogat (cm) 
1. mérés 

85–173 106,3 
(11,08) 

86–
131,5 

106,6 
(7,69) 

85–173 106,1 
(12,78) 

W(374)=0,491 
(0,623) 

0,05 

Csípőkörfogat (cm) 
2. mérés 

84–155 104,2 
(10,17) 

91–130 104,1 
(6,91) 

84–155 104,3 
(11,79) 

W(374)=0,214 
(0,830) 

0,02 

∆ csípőkörfogat  -28–19 2,1 
(4,12) 

-28–19 2,5 
(4,61) 

-10–18 1,8 
(3,77) 

t(374)=1,585 
(0,114) 

0,17 

Derék-csípő 
hányados 1. mérés 

0,66–
1,11 

0,8 
(0,09) 

0,74–
1,11 

0,9 
(0,07) 

0,66–
0,98 

0,8 
(0,06) 

t(375)=18,569 
(<0,001) 

1,97 

Derék-csípő 
hányados 2. mérés 

0,67–
1,04 

0,8 
(0,08) 

0,74–
1,04 

0,9 
(0,06) 

0,67–
1,02 

0,8 
(0,06) 

t(374)=17,323 
(<0,001) 

1,84 

∆ derék-csípő 
hányados 

-0,34–
0,19 

0,008 
(0,04) 

-0,20–
0,19 

0,017 
(0,05) 

-0,34–
0,12 

0,002 
(0,04) 

t(374)=3,265 
(0,001) 

0,35 

Fittségi index  
1. mérés 

-22,0–
148,1 

72,7 
(26,76) 

-19,3–
148,1 

63,8 
(33,30) 

-22,0–
124,8 

78,3 
(19,75) 

W(210)=4,766 
(<0,001) 

0,56 

Fittségi index  
2. mérés 

10,4–
165,2 

93,4 
(26,04) 

10,4–
165,2 

92,2 
(34,62) 

21,3–
144,4 

94,1 
(18,74) 

W(199)=0,611 
(0,542) 

0,07 

∆ fittségi index -104,5–
148,4 

20,7 
(25,74) 

-104,5–
148,4 

28,4 
(32,60) 

-54,6–
126,7 

15,8 
(18,74) 

W(206)=4,252 
(<0,001) 

0,51 

Megjegyzés: Az antropometriai adatok esetében a két mérés közötti különbséget úgy képeztük, hogy az első 
időpontban mért adatból kivontuk a második időpontban mért adatot. A pozitív előjelű érték így az adott 
antropometriai mutató csökkenését (azaz a fogyást) jelzi, míg a negatív előjelű érték súlygyarapodásra utal. A 
két mérés különbségét reprezentáló változót a delta (∆) előtag jelzi. 
A fittségi index esetében az eredmények könnyebb értelmezhetősége érdekében a második mérés adatából vontuk 
ki az első mérés adatát, ezért a pozitív előjel javulást, a negatív előjel pedig romlást jelez.  
A hatásméret mutató (Cohen d) értékeinek értelmezése: 0,20 kis hatás, 0,50 közepes mértékű hatás, 0,80 nagy 
hatás (Cohen, 1992). A közepes mértékű vagy annál erősebb hatásméret mutatókat félkövér betűvel emeltük ki.  
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A 12. táblázat a testsúly történetével kapcsolatos változók és a pszichológiai változók 

alapstatisztikáját mutatja be, és e változók összehasonlítását a tápláltsági állapot kategória 

(normális súlyúak [BMI<25,0 kg/m2] vs. súlyfelesleggel bírók [BMI≥25,0 kg/m2]) mentén. A 

két adatfelvétel során kapott fittségi index is összevetésre kerül.  

 

12. táblázat: A vizsgálat alapstatisztikája és a két súlycsoport összehasonlítása a változók 
mentén 

Változó Teljes minta 
(n=241-377) 

Cron-
bach 
α 

(tétel-
szám) 

Normális súlyú 
(BMI<25,0 kg/m2)  

(n=73-147) 

Túlsúlyos és 
elhízott 

(BMI ≥25,0 kg/m2) 
(n=168-230) 

A csoportok 
különbségét 
jelző próba-
statisztika 

(p) 
 

Cohen 
d 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Jojo-effektusok 
száma az élete során 

0–40 2,9 
(4,40) 

- 
(1) 

0–40 2,3 
(4,32) 

0–40 3,2 
(4,42) 

Z=3,441 
(0,001) 

0,21 

Hány éves korában 
fogyókúrázott 
először 

11–50 26,4 
(10,32) 

- 
(1) 

12–50 24,8 
(8,92) 

11–50 27,0 
(10,83) 

Z=1,163 
(0,245) 

0,22 

Fogyókúrák száma 
az elmúlt 12 
hónapban 

0–12 0,8 
(1,31) 

- 
(1) 

0–12 0,6 
(1,53) 

0–7 0,8 
(1,13) 

Z=3,578 
(<0,001) 

0,15 

Kontrollálatlan evés 
(TFEQ-R21) 

1,00–
3,67 

2,0 
(0,55) 

0,86 
(9) 

1,00–
3,22 

1,9 
(0,52) 

1,00–
3,67 

2,1 
(0,56) 

t(373)=3,091 
(0,002) 

0,33 

Kognitív korlátozás 
(TFEQ-R21) 

1,00–
3,83 

2,2 
(0,63) 

0,81 
(6) 

1,00–
3,83 

2,2 
(0,71) 

1,00–
3,67 

2,3 
(0,56) 

W(257)=1,357 
(0,176) 

0,15 

Érzelmi evés  
(TFEQ-R21)  

1,00–
4,00 

1,7 
(0,73) 

0,94 
(6) 

1,00–
3,67 

1,5 
(0,62) 

1,00–
4,00 

1,8 
(0,77) 

Z=3,033 
(0,002) 

0,35 

Bulimia (EDI) 0–9 0,6 
(1,43) 

0,73 
(7) 

0–7 0,3 
(0,94) 

0–9 0,8 
(1,64) 

Z=2,896 
(0,004) 

0,30 

Testtel való elégedet-
lenség (BSQ-SF14) 

14–84 40,3 
(16,35) 

0,95 
(14) 

14–80 35,2 
(16,37) 

14–84 43,5 
(15,53) 

t(367)=4,910 
(<0,001) 

0,53 

Testsúllyal és 
testmérettel való 
elégedettség 

-4–4 -0,6 
(2,11) 

- 
(1) 

-4–4 0,4 
(2,07) 

-4–4 -1,3 
(1,86) 

Z=7,435 
(<0,001) 

0,89 

Költségek hiedelem 
(OBS) 

6–41 20,4 
(6,53) 

0,73 
(6) 

6–37 18,7 
(6,39) 

8–41 21,4 
(6,41) 

t(364)=4,027 
(<0,001) 

0,43 

Egészségi hiedelmek 
(OBS) 

7–28 22,8 
(4,51) 

0,66 
(4) 

7–28 22,8 
(4,75) 

9–28 22,8 
(4,37) 

Z=0,599 
(0,549) 

0,02 

Szociális és esztéti-
kai hiedelmek (OBS)  

5–35 21,9 
(6,24) 

0,75 
(5) 

5–35 21,4 
(6,22) 

5–35 22,3 
(6,24) 

t(363)=1,369 
(0,172) 

0,15 

Fittségi index 
1. mérés 

-22,0–
148,1 

72,7 
(26,76) 

- 
(1) 

4,7–
140,4 

85,2 
(19,50) 

-22,0–
148,1 

64,7 
(27,72) 

W(372)=8,437 
(<0,001) 

0,83 

Fittségi index 
2. mérés 

10,4–
165,2 

93,4 
(26,04) 

- 
(1) 

19,4–
165,2 

104,8 
(22,23) 

10,4–
152,2 

86,1 
(25,71) 

W(343)=7,494 
(<0,001) 

0,77 

Megjegyzés: A hatásméret mutató (Cohen d) értékeinek értelmezése: 0,20 kis hatás, 0,50 közepes mértékű hatás, 
0,80 nagy hatás (Cohen, 1992). A közepes mértékű vagy annál erősebb hatásméret mutatókat félkövér betűvel 
emeltük ki. 

 

Feltételeztük, hogy a súlyfelesleggel bírókra jobban jellemzőek a maladaptív evési 

viselkedések (kontrollálatlan evés, emocionális evés, bulimiás tendenciák), mint a normális 

testsúlyúakra. A hipotézis mindhárom evési magatartás esetében alátámasztást nyert, azonban 

a hatásméret mutató értéke csak kismértékű különbségre utal a két csoport között. 
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A két súlycsoport a kiinduláskor számos, általunk mért jellemző tekintetében különbözött, 

azonban a különbségek nagy része statisztikai értelemben kicsi.  

A túlsúlyos és elhízott személyek testsúlyának történetében szignifikánsan több jojó-

effektus szerepel, és a vizsgálatot megelőző 12 hónapban szignifikánsan több alkalommal 

fogtak fogyókúrába, mint a normális testsúly-kategóriába tartozó társaik.  

A súlyfelesleggel bírók szignifikánsan és közepes mértékben, illetve jelentősen 

elégedetlenebbek a testükkel, mint a normális súlyúak.  

Az elhízással kapcsolatos hiedelmek tekintetében csak a költségek hiedelem kapcsán 

értünk tetten szignifikáns, mérsékelt erősségű különbséget: a súlyfelesleggel bírók jobban 

egyetértenek az ideális testsúly fenntartásának költségeivel, mint a vizsgálat normális 

súlykategóriába tartozó résztvevői. 

Végül a fittségi index segítségével operacionalizált kardiorespiratorikus edzettség 

tekintetében a normális súlyúak mindkét mérés esetében szignifikánsan és jelentősen jobb 

eredményt értek el, mint a súlyfelesleggel bírók. 

 

 

2.3.4.2. Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála pszichometriai elemzése 

 

Konfirmatív faktoranalízis 

 

Első lépésben a kérdőív eredeti, háromfaktoros struktúrájának adatokra való illeszkedését 

vizsgáltuk. Az illeszkedési mutatók gyenge illeszkedésre utalnak (χ2
(87)=240,3; p<0,0001; 

CMIN/DF=2,762; CFI=0,875; TLI=0,849; RMSEA=0,068; RMSEA CI90=0,058-0,079). A 

modifikációs indexek megvizsgálása azt az eredményt hozta, hogy amennyiben olyan 

alternatív modellt állítunk fel, amelyben megengedjük a korrelációt az ideális testsúly 

költségeivel kapcsolatos hiedelmek faktorhoz tartozó három tétel-pár hibatagjai között 

(nevezetesen a testsúlykontrollálás aszketikus aspektusait mérő 6. és 12. tétel között [r=0,35; 

p<0,001]; 6. és 14. tétel között [r=0,19; p=0,001], valamint 12. és 14. tétel között [r=0,32; 

p<0,001]), akkor az illeszkedés mértéke számottevően javul (∆χ2=66,7; ∆DF=3; p<0,0001). E 

faktoriális struktúra (l. 12. ábra) esetében az illeszkedési mutatók az elfogadható tartományba 

esnek (χ2
(84)=173,6; p<0,0001; CMIN/DF=2,067; CFI=0,927; TLI=0,908; RMSEA=0,053; 

RMSEA CI90=0,042-0,064). 

Az egy faktort feltételező alternatív faktorstruktúra illeszkedési mutatói kifejezetten 

rossznak bizonyultak (χ2
(90)=611,8; p<0,0001; CMIN/DF=6,797; CFI=0,573; TLI=0,502; 

RMSEA=0,124; RMSEA CI90=0,115-0,134). E modell a χ2 különbség próba eredménye 

(∆χ2=371,5; ∆DF=3; p<0,0001) alapján elvetésre került.  
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12. ábra: Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála konfirmatív faktoranalízisének 
eredménye 

Megjegyzés: Teljes minta (n=377). A tételekhez vezető nyilakon a standardizált együtthatók, a tételek közötti 
kettős nyilakon a hibatagok közötti korrelációs együtthatók, a faktorok közötti kettős nyilakon ugyancsak a 
korrelációs együtthatók értéke látható. Illeszkedési mutatók: χ2

(84)=173,6, p<0,0001; CMIN/DF=2,067; 
CFI=0,927; TLI=0,908; RMSEA=0,053; RMSEA CI90=0,042-0,064. 

 

Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála faktoriális struktúrája tehát alátámasztást 

nyert. A mérőeszköz belső megbízhatósága ugyancsak jónak bizonyult (Cronbach α: 0,66-

0,75; 12. táblázat).  

 

Szociális és 
esztétikai  
hiedelmek 

Egészségi 
hiedelmek 

Költségek 
hiedelmek 

5. Az elhízott embereket zavarba hozza a kinézetük.  

7. Az ideális testsúlyú embereket komolyabban veszik.  

10. Az elhízott embereknek jobb lenne a társas életük, ha lefogynának.  

13. A nagyon túlsúlyos embereket kevésbé vonzónak tartják.  

15. Az elhízott emberekkel jobban bánnának, ha lefogynának.  

1. Egy elhízott egyénnek több orvosi ellátásra van szüksége.  

4. Az embereknek ideális testsúlyt kellene fenntartaniuk  
az optimális egészségi állapotért.  

8. A fogyás nagymértékben javítana az elhízott emberek egészségén.  

11. Egy ideális testsúlyú egyén aktívabb életvitelt folytathat.  

2. Az elhízás elkerülése érdekében az embereknek sok  
mindent meg kell tagadniuk maguktól.  

3. Az ideális testsúly fenntartása sokba kerül (drága).  

6. Az ideális testsúly fenntartása unalmas.  

9. Az ideális testsúly megtartása sok erőfeszítéssel jár.  

12. Az ideális testsúly fenntartása mellett az élet kevésbé vidám. 

14. Annak, aki el akarja kerülni az elhízást, önsanyargató  
életmódot kell folytatnia.  

0,48 

0,63 

0,71 

0,51 

0,74 

0,51 

0,45 

0,56 

0,75 

0,70 

0,57 

0,21 

0,66 

0,28 

0,62 

0,65 

0,20 

0,34 

0,35 

0,32 

0,19 
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2.3.4.3. Az elhízással kapcsolatos hiedelmek determinánsainak vizsgálata 

 

Tekintettel arra, hogy az elhízás és a testsúlymenedzselés előnyeivel és a hátrányaival 

kapcsolatos hiedelmek, elképzelések szerepet játszhatnak az egészségmagatartás alakulásában, 

az intervenció szempontjából jelentős lehet e hiedelmek meghatározóinak feltérképezése. A 

jelen kutatás során a tápláltsági állapot, a nem és az iskolai végzettség magyarázó erejét 

vizsgáltuk. Az elméleti modellt a 13. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: Az elhízással kapcsolatos hiedelmek determinánsainak elméleti modellje 

 

A feltételezett kapcsolatok hipotetikus modelljét többszörös indikátor és többszörös ok 

(MIMIC) elemzéssel vizsgáltuk. A modell egyes illeszkedési mutatói közelítik az elfogadható 

tartományt, mások viszont kifejezetten jók (χ2
(121)=236,6; p<0,0001; CMIN/DF=1,955; 

CFI=0,905; TLI=0,866; RMSEA=0,050; RMSEA CI90: 0,041-0,060). 

Az eredmények szerint a szociális és esztétikai hiedelmekkel csak az iskolai végzettség 

mutat szignifikáns kapcsolatot: a felsőfokú iskolai végzettséggel bírók jobban egyetértenek az 

elhízás kedvezőtlen és az ideális testsúly kedvező társas és esztétikai következményeivel, 

mint a legfeljebb középfokú iskolai végzettséggel bírók (β=0,14; p=0,021). A súlyfelesleggel 

bírók emellett tendencia szinten jobban osztoznak e hiedelmekben, mint a normális 

súlytartományba tartozó válaszadók (β=0,11; p=0,077). 

Az egészségi hiedelmekkel egyik feltételezett determináns sem mutat szignifikáns 

kapcsolatot. A nők (β=0,11; p=0,090) és a felsőfokú iskolai végzettségűek (β=0,11; p=0,085) 

azonban tendencia szinten jobban osztják e hiedelmeket, mint a férfiak, illetve a legfeljebb 

középfokú iskolai végzettséggel bírók. 

A tápláltsági állapot és a nem szignifikáns kapcsolatot mutat a testsúlymenedzselés 

költségeivel. A súlyfelesleggel bíró résztvevők jobban egyetértenek az ideális testsúly 

fenntartásának költségeivel, mint a normális testsúlytartományba tartozók (β=0,25; p<0,001). 

A költségek hiedelmekkel való egyetértés emellett jobban jellemző a vizsgált nőkre, mint a 

férfiakra (β=0,17; p=0,006). A végső modell a 14. ábrán látható.  

BMI 

Nem 

Iskolai 
végzettség 

Szociális és 
esztétikai hiedelmek 
 

Egészségi 
hiedelmek 

Költségek 
hiedelem 
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14. ábra: Az elhízással kapcsolatos hiedelmek determinánsainak végső modellje 

Megjegyzés: Teljes minta (n=377). Az ábra csak a szignifikáns együtthatókat tartalmazza. A nyilakon a 
standardizált együtthatók, a kettős nyilakon pedig a korrelációs együtthatók értéke látható. R2: megmagyarázott 
variancia. Illeszkedési mutatók: χ2

(121)=236,6; p<0,0001; CMIN/DF=1,955; CFI=0,905; TLI=0,866; 
RMSEA=0,050; RMSEA CI90: 0,041-0,060. 

 

 

2.3.4.4. A Testforma Kérdőív rövidített változatának pszichometriai elemzése 

 

Konfirmatív faktoranalízis 

 

Első lépésben a kérdőív eredeti, egyfaktoros struktúrájának adatokra való illeszkedését 

teszteltük. Az illeszkedési mutatók gyenge illeszkedést mutatnak az eredeti mérési modellre 

vonatkozóan a jelen mintában (χ2
(77)=394,4; p<0,0001; CMIN/DF=5,122; CFI=0,916; 

TLI=0,886; RMSEA=0,105; RMSEA CI90=0,095-0,115). A modifikációs indexek 

megvizsgálásának eredményeképpen azonban azt találtuk, hogy ha olyan alternatív modellt 

állítunk fel, amelyben megengedjük a korrelációt két tétel-pár hibatagjai között (úgymint az 

alakkal kapcsolatos aggodalom által kiváltott diétázást mérő 1. és 8. tétel között [r=0,30; 

p<0,001], valamint a test kövérnek észlelését mérő 4. és 6. tétel között [r=0,39; p<0,001]), 

akkor az illeszkedés mértéke lényegesen javul (∆χ2=77,1; ∆DF=2; p<0,0001). E mérési 

modell esetében az illeszkedési mutatók az elfogadható tartományba esnek (χ2
(75)=317,3; 

p<0,0001; CMIN/DF=4,230; CFI=0,936; TLI=0,911; RMSEA=0,093; RMSEA CI90=0,082-

0,103). A faktorsúlyokat a 13. táblázatban mutatjuk be. 

BMI 
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Iskolai 
végzettség 

Szociális és 
esztétikai hiedelmek 

Egészségi 
hiedelmek 

Költségek 
hiedelem 

0,25 

0,64 

0,25 

0,32 

R2=3% 

R2=2% 

R2=7% 0,14 

-0,22 

0,17 
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13. táblázat: A Testforma Kérdőív rövidített változata konfirmatív faktoranalízisének 
eredményeként kapott faktorsúlyok 

Tétel Faktorsúly 
1. Aggódott-e annyira az alakja miatt, hogy úgy érezte, diétáznia kellene? 0,83 
2. Tapasztalta-e, hogy vékony emberek körében nagyobb figyelmet fordított az 

alakjára? 
0,73 

3. Észrevette-e más emberek alakját és érezte-e úgy, hogy a saját alakja azokkal 
összehasonlítva előnytelen? 

0,84 

4. Érezte-e magát kövérnek meztelenül (pl. fürdésnél)? 0,87 
5. Édességek, sütemények vagy más magas kalóriatartalmú ételek fogyasztása 

kiváltotta-e Önben az elhízottság érzését? 
0,68 

6. Érezte-e magát túlzottan nagynak és kerekdednek? 0,80 
7. Szégyenkezett-e a teste miatt?  0,78 
8. Az alakja miatti aggodalom késztette-e diétázásra? 0,74 
9. Szokott-e arra gondolni, hogy az önuralma hiánya miatt olyan az alakja, amilyen?  0,76 
10. Aggódott-e amiatt, hogy mások látják a zsírpárnákat a dereka és a hasa körül? 0,85 
11. Érezte-e úgy, hogy igazságtalanság az, hogy mások vékonyabbak, mint Ön? 0,55 
12. Keltett-e Önben rossz érzést a tükörképének látványa (pl. tükörben vagy 

kirakatablak üvegében) az alakjával kapcsolatban? 
0,85 

13. Fokozottabb figyelmet fordított-e az alakjára más emberek társaságában? 0,66 
14. Az alakjával kapcsolatos aggodalom miatt felvetődött-e Önben az az érzés, hogy 

testmozgást kellene végeznie? 
0,56 

Megjegyzés:Teljes minta (n=377). Minden esetben p<0,001. Illeszkedési mutatók: χ2
(75)=317,3; p<0,0001; 

CMIN/DF=4,230; CFI=0,936; TLI=0,911; RMSEA=0,093; RMSEA CI90=0,082-0,103. 

 

2.3.4.5. A testtel való elégedetlenség kockázati tényezőinek vizsgálata 

 

A szakirodalomban korábban azonosított kockázati tényezők közül a jelen kutatás során a 

nem, az életkor, az aktuális testsúly, a bulimiás tendenciák, a testsúly jojó-effektusa és az 

iskolai végzettség kapcsolatát vizsgáltuk a testtel való elégedetlenséggel. A feltételezett 

kapcsolatokat többszörös lineáris regresszió elemzéssel teszteltük. A kérdőív konvergens 

validitásának további támogatása érdekében a magyarázó változók közé bevontuk a testsúllyal, 

illetve testmérettel való elégedettséget is.  

Az eredmények szerint az életkor kivételével valamennyi tesztelt kockázati tényező 

szignifikáns kapcsolatot mutat a testtel való elégedetlenséggel. A nem bizonyult a legerősebb 

rizikótényezőnek, és a várakozásoknak megfelelően a nők esetében nagyobb a testtel való 

elégedetlenség mértéke. Az aktuális testsúly, a bulimiás tendenciák, az élet során tapasztalt 

jojó-effektusok száma egyaránt pozitív irányú magyarázói a testtel való elégedetlenségnek. 

Továbbá a felsőfokú iskolai végzettségűek elégedetlenebbek a testükkel, mint a legfeljebb 

középfokú iskolai végzettséggel bírók. A Testforma Kérdőív rövidített változatának 

konvergens validitását alátámasztja, hogy mérsékelt erősségű, negatív irányú kapcsolatot 

mutat a testsúllyal, illetve testmérettel való elégedettséggel. A 14. táblázatban részletesen 

bemutatjuk az eredményeket. A modell magyarázó ereje jónak mondható (R2=46%).  
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14. táblázat: A testtel való elégedetlenség kockázati tényezőinek vizsgálata (többszörös 
lineáris regresszió elemzés) 

Magyarázó 
változók 

Teljes minta (n=308) Férfiak (n=114) Nők (n=194) 
β t p β t p β t p 

Nem 0,40 7,923 <0,001  -   -  
Testsúly (1. mérés) 0,17 3,068 0,002 0,32 3,775 <0,001 0,06 0,896 0,371 
Életkor -0,03 -0,703 0,482 -0,07 -0,915 0,362 -0,01 -0,078 0,938 
Iskolai végzettség 0,13 2,984 0,003 0,14 1,742 0,084 0,13 2,282 0,024 
Bulimia (EDI) 0,12 2,625 0,009 0,18 2,184 0,031 0,09 1,493 0,137 
Jojó-effektusok 
száma az élet során 

0,09 2,116 0,035 0,05 0,671 0,504 0,13 2,210 0,028 

Testsúllyal, illetve 
testmérettel való 
elégedettség 

-0,42 -8,669 <0,001 -0,29 -3,458 0,001 -0,55 -8,347 <0,001 

R2 46,0% 33,0% 41,4% 
Megjegyzés: R2: a megmagyarázott variancia a valóságos, alapsokaságbeli megmagyarázott hányad torzítatlan 
becslése (adjusted R2).  

 

Nemi bontásban végezve az elemzést a kockázati tényezők némileg eltérő mintázatát 

találtuk a két nemnél (l. 14. táblázat). Az életkor az előzőeknek megfelelően egyik nem 

esetében sem mutatott szignifikáns lineáris kapcsolatot a testtel való elégedetlenséggel. A 

férfiaknál az élet során átélt jojó-effektusok száma nem bírt szignifikáns magyarázó erővel a 

testtel való elégedetlenségre nézve. A nők esetében viszont a bulimiára való hajlam nem 

jelezte előre szignifikánsan a testtel való elégedetlenséget. További különbség, hogy a testsúly 

csak a férfiak körében mutatott pozitív irányú, szignifikáns kapcsolatot a testtel való 

elégedetlenséggel.  

 

 

2.3.4.6. Az evési magatartás és a fizikai aktivitás alakulása 

 

Feltételeztük, hogy a táplálékbevitel tudatos kontrollálására irányuló törekvés a magas 

energiatartalmú ételek és italok fogyasztási gyakoriságának csökkenésével, valamint az 

egészséges ételek fogyasztási gyakoriságának növekedésével; míg a kontrollálatlan evés és az 

érzelmi evés a magas energiatartalmú ételek és italok gyakoribb fogyasztásával jár együtt. 

Hipotéziseinket Spearman-féle rangkorrelációs elemzéssel teszteltük. Az elemzések nagy 

számára (összesen 36) való tekintettel Bonferroni-korrekció (Field, 2005) alkalmazásával 

megszigorítottuk a szignifikancia szintet: a 0,00139-nál kisebb α szintet (I. fajú hibát) 

tartottuk elfogadhatónak. 

Az elemzés eredményeképpen kapott összefüggések erőssége zömében elhanyagolható, 

illetve legfeljebb kismértékű: a legmagasabb korrelációs együttható értéke sem haladja meg a 

|0,29|-et (15. táblázat). Hipotézisünk főként a kognitív korlátozás tekintetében nyert 

alátámasztást. A táplálékbevitel tudatos korlátozása, szándékos kontrollálása egyes hizlaló 
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ételek (pékáruk, édességek, vaj és zsír, valamint kóla és egyéb szénsavas üdítőitalok) 

fogyasztási gyakoriságának csökkenésével, és az egészséges ételek körébe tartozó 

gyümölcsök és zöldségek, valamint (ásvány)víz, illetve gyógytea fogyasztási gyakoriságának 

növekedésével jár együtt.  

A kontrollálatlan evésre való hajlam az édességek és nassolnivalók, a húsok, valamint a 

szénsavas üdítőitalok gyakoribb fogyasztásával, és ritkább zöldségfogyasztással jár együtt. 

Az érzelmi evés csak az édességfogyasztással mutat pozitív irányú, szignifikáns 

kapcsolatot. Ez utóbbi esetében tápláltsági állapot kategória szerinti bontásban elvégezve az 

elemzést azt találtuk, hogy e kapcsolat csak a súlyfelesleggel bírók esetében mutatkozik 

szignifikánsnak (rs=0,22; p=0,0007), a normális súlyúak körében nem (rs=0,14; p=0,083), bár 

a két korrelációs együttható értéke között nincs szignifikáns különbség (Z=-0,773; p=0,440). 

 

15. táblázat: A különböző étel- és italtípusok fogyasztási gyakorisága és az evési 
magatartások közötti kapcsolat vizsgálata (Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók) 

A különböző étel- és italfajták 
fogyasztási gyakorisága 

Kontrollálatlan 
evés 

Kognitív 
korlátozás 

Érzelmi evés 

Tejtermékek   0,00  0,10  0,06 
Pékáruk, péksütemények   0,05 -0,18***  0,05 
Édességek, nassolnivalók   0,21*** -0,29***  0,17*** 
Húsok, húskészítmények   0,17*** -0,14**  0,13* 
Vaj és állati zsírok  0,05 -0,21***  0,01 
Margarin és növényi olajok  -0,02 -0,04  0,08 
Gyümölcs (friss, mirelit, befőtt, aszalt) -0,05  0,24*** -0,03 
Zöldségfélék (friss, mirelit, konzerv, főtt, 
párolt) -0,20***  0,20*** -0,03 
Kóla, szénsavas üdítőitalok  0,18*** -0,23***  0,02 
Víz, ásványvíz, gyógytea  -0,10  0,22***  0,03 
Rostos gyümölcslevek  -0,09+  0,03 -0,10* 
Alkoholtartalmú italok (sör, bor, tömény)  0,02 -0,10*  -0,10+ 
Megjegyzés: Teljes minta (n=369-371). + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. A Bonferroni-korrekció 
alapján a p<0,00139 eredményeket tekintettük szignifikánsnak. Az ezt teljesítő korrelációs együttható értékeket 
aláhúzással emeltük ki. 

 

Az alapvonalnál a normális súlytartományba tartozó résztvevők 56,0%-a, míg a 

súlyfelesleggel bírók 49,3%-a (a teljes minta 51,9%-a) folytatott rendszeres testedzést. A χ2 

próba eredménye szerint nincs szignifikáns különbség a két csoport között (χ2
(1)=1,556; 

p=0,212). Összevetve a 2009-es Eurobarométer kutatás hazai reprezentatív adataival 

elmondható, hogy a program résztvevői már a kiinduláskor szignifikánsan nagyobb arányban 

folytattak rendszeres testedzést, mint a 15 év feletti magyar populáció (23%; χ2
(1)=172,8; 

p<0,001). 19  

                                                 
19 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fact_hu_en.pdf. A letöltés ideje: 2012. február 4. 
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A testedzéssel kapcsolatos változás stádiuma tekintetében is nagyon hasonlóan alakul a 

mintázat a két súlycsoportban (χ2
(4)=4,682; p=0,322; 15. ábra). A válaszadók mintegy 

harmada már a fenntartás szakaszában volt a program kezdetén, azaz legalább hat hónapja 

folytatott minimum heti három alkalommal, alkalmanként legalább 20 percig tartó intenzív 

testedzést. Közel 20%-uk a cselekvés stádiumában járt, és hasonló arányban szerepeltek a 

felkészülés szakaszában lévők. A fontolgatás stádiumában a válaszadók megközelítőleg 

egynegyede volt. A fontolgatás előtti fázisban lévők (azaz rendszeres testgyakorlást jelenleg 

nem végzők és annak elkezdését nem is tervezők) igen alacsony arányban (<5%) jelentek meg. 

 

 

15. ábra: A testedzéssel kapcsolatos viselkedésváltozás stádiumainak alakulása a mintában a 
kezdő mérlegelés alapján meghatározott tápláltsági állapot kategória szerinti bontásban 

 

Feltételeztük, hogy a testsúlymenedzselést szolgáló evési és aktivitásbeli magatartás 

kapcsolatot mutat. Hipotézisünk szerint azok, akik tudatosan törekednek a táplálékbevitelük 

kontrollálására, fizikailag is aktívabbak. Mivel a nők hajlamosabbak a táplálékbevitelük 

korlátozására, mint a férfiak, a hipotézist kétszempontos varianciaanalízissel teszteltük a nem 

kontrollja mellett. Az eredmények alátámasztották a hipotézisünket. A rendszeres 

testgyakorlás szignifikáns főhatással bírt (F(1)=17,829; p<0,001): az edzést folytatóknál volt 

magasabb az evés kognitív korlátozásának átlaga. A különbség hatásmértéke közepes (Cohen 

d=0,43). A nem esetében ugyancsak szignifikáns főhatás mutatkozott (F(1)=28,635; p<0,001), 

a várakozásnak megfelelően a nők javára. A különbség hatásmértéke közepes (Cohen d=0,55). 

A testgyakorlás × nem interakciója nem volt szignifikáns (F(1)=0,143; p=0,706). A modell 

által megmagyarázott variancia 10,7%. 
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2.3.4.7. A III. „Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó program eredményei a 

tápláltsági állapot és a fittség alakulásának tükrében 

 

A program eredményeinek vizsgálata a program kezdetén és végén mért antropometriai 

adatok és fittségi index alapján történt. Elsőként meghatároztuk a sikeres fogyás kritériumát, 

és megvizsgáltuk, hogy hányan teljesítették ezt. Ezután az alapvonalnál meghatározott 

tápláltsági állapot és nemek szerinti bontásban megvizsgáltuk, hogy hogyan változtak a mért, 

tápláltsági állapottal és fittséggel összefüggő adatok.  

A súlycsökkenést oly módon operacionalizáltuk, hogy az első időpontban mért testsúlyból 

kivontuk a második időpontban mért testsúlyt és az eredményt elosztottuk az első időpontban 

mért testsúllyal. A hányadost megszoroztuk százzal. Így megkaptuk a kiindulási testsúly 

százalékban kifejezett változását. A pozitív előjelű érték súlycsökkenésre, míg a negatív 

előjelű érték súlygyarapodásra utal. A résztvevők átlagos súlycsökkenése 2,4% (SD=4,19%, 

terjedelem: -13,75 – 26,81%). A súlyfelesleggel bíró résztvevők átlagos súlycsökkenése 2,8% 

(SD=4,47%), amely érték szignifikánsan nagyobb, mint a normális testsúly-kategóriába 

tartozó válaszadóké (átlag: 1,7%; SD=3,62%), a különbség hatásmértéke azonban kicsi 

(t(375)=2,602; p=0,010; Cohen d=0,28). 

A százalékos súlycsökkenést ezután elméleti alapon kategorizáltuk. Mivel a jelenlegi 

professzionális testsúlycsökkentő programoknak legalább 5%-os fogyást kell elérniük, ami 

bizonyítottan előnyökkel jár az egészség tekintetében, ezt tekintettük klinikailag jelentős 

fogyásnak (Teixeira és mtsai, 2004). A 10%-ot elérő súlycsökkenést igen jelentősnek 

tekintjük. A kezdeti testsúly 3-4,9% közötti elvesztését jelentéktelen mértékű fogyásnak 

tekintjük, míg a testsúly 3%-on belüli elmozdulását (bármely irányban) súlytartásként 

értelmezzük (van Wier és mtsai, 2009). A program során mutatkozó súlygyarapodás mértékét 

ehhez hasonlóan kategorizáltuk: 3-4,9% jelentéktelennek, 5-9,9% klinikailag jelentősnek, 

10% és e felett pedig igen jelentősnek tartjuk a hízást (16. táblázat).  

A súlyfelesleggel bíró résztvevők 21,7%-a (50 fő) veszítette el a program során a 

kiindulási testsúlya legalább 5%-át, azaz ért el sikeres fogyást. A normális testsúlyú 

résztvevők esetében ez az arány 15,6% (23 fő). A χ2 próba eredménye szerint a két csoport 

között nincs szignifikáns különbség a különböző mértékű súlycsökkenés előfordulási 

gyakoriságában (χ2
(1)=2,132; p=0,144). 

Sikeres fogyásnak tekintettük továbbá a test zsírtartalmának legalább 10%-os csökkenését 

akkor is, ha az egyén nem érte el az 5%-os súlycsökkenést (Teixeira és mtsai, 2004). A 

program kezdetén normális testsúlyú versenyzők körében 28 fő (19,0%), míg a 

súlyfelesleggel bíró résztvevők közül 30 fő (13,0%) tartozik ebbe a kategóriába.  
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A sikeres súlycsökkenés kritériuma bővítésének eredményeképpen a vizsgálat 

résztvevőinek 34,7%-a (131 fő) tekinthető sikeresnek. A két súlycsoportban nincs 

szignifikáns különbség a sikeresnek tekintett fogyás előfordulási gyakorisága tekintetében 

(normális testsúlyúak: 34,7% [51 fő]; súlyfelesleggel bírók: 34,8% [80 fő]; χ2
(1)=0,000; 

p=0,986).  

 

16. táblázat: A súlyváltozás mértékének alakulása a mintában (tápláltsági állapot szerinti 
bontásban) 

A súlyváltozás mértéke  
(a kiindulási testsúly %-os változása 

alapján kategorizálva) 

Tápláltsági állapot az alapvonalnál Teljes minta 
(n=377) 
fő (%) 

Normális súlyú 
(BMI<25,0 

kg/m2; n=147) 
fő (%) 

Túlsúlyos és 
elhízott (BMI≥25,0 

kg/m2; n=230)  
fő (%) 

Igen jelentős hízás (≥10%) 0 
(0%) 

1 
(0,4%) 

1 
(0,3%) 

Klinikailag jelentős hízás (5-9,9%) 5 
(3,4%) 

4 
(1,7%) 

9 
(2,4%) 

Jelentéktelen hízás (3-4,9%) 6 
(4,1%) 

9 
(3,9%) 

15 
(4,0%) 

Súlytartás (≤3%) 91 
(61,9%) 

123 
(53,5%) 

214 
(56,8%) 

Jelentéktelen fogyás (3-4,9%) 22 
(15,0%) 

43 
(18,7%) 

65 
(17,2%) 

Klinikailag jelentős fogyás (5-9,9%) 21 
(14,3%) 

32 
(13,9%) 

53 
(14,1%) 

Igen jelentős fogyás (≥10%) 2 
(1,4%) 

18 
(7,8%) 

20 
(5,3%) 

 

Tápláltsági állapot kategóriák és nemek szerint bontva a mintát az alábbiak mondhatók el a 

program során bekövetkező változásokról (17. táblázat). A súlyfelesleggel bírók csoportjában 

mind a férfiak, mind pedig a nők körében szignifikáns csökkenés mutatkozott valamennyi 

mért, illetve számított antropometriai mutatóban (testsúly, testzsírszázalék, derékkörfogat, 

csípőkörfogat, testtömegindex, derék-csípő hányados). A férfiak esetében látványosabb 

változások történtek: a hatásméret mutatók a paraméterek felénél erősnek bizonyultak. A 

súlyfelesleggel bíró nők esetében jóval szerényebb, legfeljebb közepes mértékű változások 

következtek be. A normális súlykategóriába tartozó versenyzők körében is számos 

szignifikáns csökkenés mutatkozott a tápláltsági állapotot jelző paraméterekben. A 

különbségek hatásméret mutatói ezúttal is a férfiak körében jeleztek nagyobb változásokat, 

különösen a testzsírszázalék esetében. 
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17. táblázat: Az antropometriai adatok és a fittségi index alakulása a program során nemek 
és tápláltsági állapot kategóriák szerinti bontásban 

Változó Normális súlyú (BMI<25,0 kg/m2) Túlsúlyos és elhízott (BMI≥25,0 kg/m2) 
Férfiak (n=37) Nők (n=110) Férfiak (n=109) Nők (n=120-121) 

Átlag 
(SD) 

t(p) 
[Cohen d] 

Átlag 
(SD) 

t(p) 
[Cohen d] 

Átlag 
(SD) 

t(p) 
[Cohen d] 

Átlag 
(SD) 

t(p) 
[Cohen d] 

Testsúly (kg)  
1. mérés  

75,0 
(7,03) 

1,952 
(0,059) 
[0,32] 

61,0 
(6,42) 

5,444 
(<0,001) 
[0,36] 

94,2 
(12,93) 

6,024 
(<0,001) 
[0,49] 

84,4 
(17,23) 

6,522 
(<0,001) 
[0,34] Testsúly (kg) 

2. mérés 
73,9 

(8,23) 
59,9 

(6,56) 
91,3 

(13,11) 
81,9 

(15,46) 
BMI (kg/m2) 

1. mérés 
22,9 

(1,56) 
2,020 

(0,051) 
[0,48] 

22,0 
(1,77) 

4,724 
(<0,001) 
[0,43] 

29,4 
(3,70) 

6,200 
(<0,001) 
[0,58] 

30,5 
(5,80) 

6,373 
(<0,001) 
[0,35] BMI (kg/m2) 

2. mérés 
22,5 

(1,94) 
21,6 

(1,88) 
28,5 

(3,68) 
29,7 

(5,21) 
Testzsírszázalék  

1. mérés 
17,0 

(5,79) 
3,527 

(0,001) 
[0,89] 

27,3 
(4,95) 

3,230 
(0,002) 
[0,42] 

26,2 
(6,56) 

5,157 
(<0,001) 
[0,63] 

38,8 
(5,88) 

5,170 
(<0,001) 
[0,44] Testzsírszázalék 

2. mérés 
14,7 

(5,47) 
26,3 

(4,82) 
24,4 

(6,67) 
37,6 

(6,18) 
Derékkörfogat (cm) 

1. mérés 
85,8 

(6,83) 
2,193 

(0,035) 
[0,52] 

74,3 
(6,43) 

1,570 
(0,119) 
[0,26] 

102,5 
(10,05) 

9,900 
(<0,001) 
[1,15] 

94,5 
(13,57) 

6,357 
(<0,001) 
[0,48] Derékkörfogat (cm) 

2. mérés 
84,3 

(6,76) 
73,5 

(6,15) 
97,5 

(9,43) 
91,7 

(12,21) 
Csípőkörfogat (cm) 

1. mérés 
99,1 

(4,44) 
2,581 

(0,014) 
[0,64] 

97,2 
(5,35) 

3,697 
(<0,001) 
[0,51] 

109,2 
(6,86) 

6,247 
(<0,001) 
[1,01] 

114,3 
(12,17) 

6,692 
(<0,001) 
[0,47] Csípőkörfogat (cm) 

2. mérés 
97,9 

(3,96) 
96,1 

(5,03) 
106,2 
(6,44) 

111,9 
(11,11) 

Derék-csípő hányados 
1. mérés 

0,87 
(0,06) 

0,724 
(0,474) 
[0,22] 

0,76 
(0,05) 

0,535 
(0,594) 
[0,11] 

0,94 
(0,06) 

4,948 
(<0,001) 
[0,90] 

0,83 
(0,06) 

1,986 
(0,049) 
[0,25] Derék-csípő hányados 

2. mérés 
0,86 

(0,06) 
0,77 

(0,05) 
0,92 

(0,05) 
0,82 

(0,06) 
Fittségi index 

1. mérés 
84,2 

(28,02) 
4,797 

(<0,001) 
[2,02] 

85,5 
(15,80) 

8,965 
(<0,001) 
[2,41] 

56,8 
(32,17) 

9,409 
(<0,001) 
[1,99] 

71,7 
(20,72) 

9,125 
(<0,001) 
[1,70] Fittségi index 

2. mérés 
112,7 

(35,18) 
102,1 

(14,98) 
85,2 

(31,67) 
86,8 

(18,91) 
Megjegyzés: A hatásméret mutató (ismételt méréses Cohen d) értékeinek értelmezése: 0,20 kis hatás, 0,50 
közepes mértékű hatás, 0,80 nagy hatás (Cohen, 1992). A közepes és nagy hatásméret értékeket félkövér betűvel 
emeltük ki. 

 

Megvizsgáltuk továbbá a kardiorespiratorikus edzettség változását a két mérés között. A 

fittségi index átlaga mindkét mérés esetében szignifikánsan és jelentősen magasabb volt a 

normális súlyúaknál, mint a súlyfelesleggel bíró résztvevők csoportjában (12. táblázat). A 

robusztus, kétszempontos vegyes varianciaanalízis eredménye szerint a tápláltsági állapot 

kategória szignifikáns főhatása (Welch-próba, F(1;370)=90,291; p<0,0001) mellett az ismétléses 

faktor is szignifikáns főhatással bír (Geisser-Greenhouse-próba, F(1;375)=226,719; p<0,0001). 

A két mérés között tehát mindkét csoportban javulás mutatkozott a fittségi index tekintetében. 

A tápláltsági állapot kategória × ismétlés interakciója nem bizonyult szignifikánsnak (Geisser-

Greenhouse-próba, F(1;375)=0,451; p=0,502). Nemek és tápláltsági állapot kategóriák szerinti 

bontásban végezve a két mérés összehasonlítását azt találtuk, hogy mind a négy csoportban 

szignifikáns és statisztikai értelemben rendkívül nagymértékű javulás következett be (17. 

táblázat).  
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A fittségi index kategóriák alapján elmondható, hogy az alapvonalnál a vizsgált személyek 

mintegy 40%-a jelentősen az átlag alatti kategóriába tartozott a kardiorespiratorikus 

állóképessége tekintetében. 37%-uk eredménye valamivel az átlag alattinak mutatkozott, míg 

18%-uk teljesítménye átlagosnak volt mondható. Az első mérés idején mindössze a 

résztvevők 4,5%-a ért el átlagon felüli teljesítményt. A második mérési időpontban az 

arányok jelentősen átalakultak: az átlagon aluli teljesítménnyel alig 40%-uk volt jellemezhető. 

Átlagos eredményt a résztvevők 39%-a ért el. 22%-uk viszont átlagon felüli 

kardiorespiratorikus állóképességről tett tanúbizonyságot (χ2
(4)=257,389; p<0,001). A két 

súlycsoport fittségi index kategóriába történő besorolásának alakulását a 18. táblázatban 

foglaljuk össze.  

 

18. táblázat: A fittségi index kategória alakulása a program során az alapvonalnál 
meghatározott tápláltsági állapot kategória szerinti bontásban 

Minta A mérés 
időpontja 

Jelentősen 
az átlag 
alatti 

Valamivel 
az átlag 
alatti 

Átlagos Valamivel 
az átlag 
feletti 

Jelentősen 
az átlag 
feletti 

χ2
(DF) 

(p) 

Teljes 
minta  
n (%) 

1. mérés 
 

152 139 69 14 3 χ2
(4)=257,389 
(<0,001) (40,3%) (36,9%) (18,3%) (3,7%) (0,8%) 

2. mérés 61 88 146 51 31 
(16,2%) (23,3%) (38,7%) (13,5%) (8,2%) 

Normális 
súlyú 
n (%) 
 

1. mérés 26 66 43 11 1 χ2
(4)=178,626 
(<0,001) (17,7%) (44,9%) (29,3%) (7,5%) (0,7%) 

2. mérés 6 24 67 30 20 
(4,1%) (16,3%) (45,6%) (20,4%) (13,6%) 

Túlsúlyos 
és elhízott  
n (%) 

1. mérés 126 73 26 3 2 χ2
(4)=151,136 
(<0,001) (54,8%) (31,7%) (11,3%) (1,3%) (0,9%) 

2. mérés 55 64 79 21 11 
(23,9%) (27,8%) (34,3%) (9,1%) (4,8%) 

 

 

2.3.4.8. A szándékos súlycsökkenés potenciális előrejelzőinek vizsgálata 

 

A szándékos súlycsökkenés potenciális előrejelzőit első lépésben korrelációs elemzéssel 

vizsgáltuk meg, tápláltsági állapot kategória szerinti bontásban (normális súlyúak vs. 

súlyfelesleggel bírók). Az elemzések nagy számára (összesen 41) való tekintettel a 

szignifikancia szintet Bonferroni-korrekció alkalmazásával megszigorítottuk: a 0,00122-nél 

kisebb α szintet (I. fajú hibát) tartottuk elfogadhatónak. Az eredmények szerint (l. 19. 

táblázat) az alapvonalnál mért változók közül egyedül a testsúly mutatott mérsékelt erősségű, 

pozitív irányú kapcsolatot a súlycsökkenéssel, amely összefüggés csak a súlyfelesleggel bírók 

csoportjában jelent meg (r=0,35; p<0,001). 
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19. táblázat: A szándékos súlycsökkenés (kg) potenciális előrejelzőinek vizsgálata 
(korrelációs elemzés) 

Prediktor változók Normális 
súlyú 

(BMI<25,0 
kg/m2; 

n=124-147) 

Túlsúlyos és 
elhízott 

(BMI ≥25,0 
kg/m2; 

n=168-230) 

A csoportok 
különbségét 
jelző próba-

statisztika (Z) 

A testsúly történetével kapcsolatos változók    
Testsúly (1. mérés) r=0,00 r=0,35*** -3,361*** 

A súlyprobléma életkori kezdete NA rs=-0,02 NA 
Jojó-effektusok száma az élete során rs=-0,11 rs=0,14* -2,175* 

Hány éves korában fogyókúrázott először NA rs=0,05 NA 
Fogyókúrák száma az elmúlt 12 hónapban rs=-0,04 rs=0,01 -0,447 

Evési magatartások    
Kontrollálatlan evés (TFEQ-R21) r=-0,07 r=0,12+ -1,743+ 
Kognitív korlátozás (TFEQ-R21) r=0,07 r=-0,13+ 1,826+ 

Érzelmi evés (TFEQ-R21) rs=0,10 rs=0,02 0,740 
Bulimia (EDI) rs=0,09 rs=0,15* -0,563 

Testképpel kapcsolatos változók    
Testtel való elégedetlenség (BSQ-SF14) r=0,07 r=0,00 0,652 

Testsúllyal és testmérettel való elégedettség rs=-0,13 rs=-0,12+ -0,090 
Az elhízással kapcsolatos hiedelmek    

Költségek hiedelem (OBS) r=-0,03 r=0,15* 1,692+ 
Egészségi hiedelmek (OBS) rs=0,02 rs=-0,04 0,531 

Szociális és esztétikai hiedelmek (OBS) r=-0,02 r=0,03 -0,407 
A testedzéssel kapcsolatos változás stádiuma r=0,10 r=-0,06 1,530 

Megjegyzés: A súlyváltozás esetében a két mérés közötti különbséget úgy képeztük, hogy az első időpontban mért 
adatból kivontuk a második időpontban mért adatot. A korrelációs együttható pozitív előjele a súlycsökkenéssel 
való pozitív irányú kapcsolatra utal. r: Pearson-féle korrelációs együttható. rs: Spearman-féle rangkorrelációs 
együttható. NA: nem alkalmazható. + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. A Bonferroni-korrekció 
alapján a p<0,00122 eredményeket tekintettük szignifikánsnak. Az ezt a feltételt teljesítő korrelációs együttható 
értéket aláhúzással emeltük ki. 

 

A második lépésben bináris logisztikus regresszió elemzés alkalmazásával teszteltük, hogy 

a súlyfelesleggel bírók csoportjában (n=228) a kiindulási testsúly szignifikáns előrejelző 

értékkel bír-e a sikeres fogyásra (legalább 5%-os súlycsökkenés, és/vagy legalább 10%-os 

testzsírszázalék-csökkenés) nézve, a nem, az életkor és az iskolai végzettség kontrollja mellett. 

E többváltozós modellben az alapvonalnál mért testsúly nem mutatott szignifikáns kapcsolatot 

a sikeres fogyással (OR=1,01; CI95=0,99-1,03; p=0,216), ahogy az iskolai végzettség sem 

(OR=0,88; CI95=0,49-1,59; p=0,678). A férfiak körében tendencia szinten nagyobb eséllyel 

jelent meg a sikeres fogyás, mint a nőknél (OR=0,59; CI95=0,33-1,06; p=0,077). Az életkor 

viszont szignifikáns előrejelző értékkel bírt: a fiatalabbak nagyobb eséllyel értek el sikeres 

fogyást, mint az idősebbek (OR=0,97; CI95=0,93-1,00; p=0,031). A modell által 

megmagyarázott variancia 7,4%.  
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2.3.5. Megbeszélés 

 

A jelen fejezetben tárgyalt prospektív, kérdőíves vizsgálat az Országos Egészségfejlesztési 

Intézet III. „Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatversenyének keretében 

zajlott le. Az immáron négy alkalommal meghirdetett, hat hónapig tartó egészségfejlesztő 

program egyedülálló kezdeményezés hazánkban. Jellemzője, hogy a hangsúly nem a 

súlycsökkenésen, hanem az életmód-változtatáson van. Kulcsfogalma az energiaegyensúly. 

Összetett, többtényezős program, amely több olyan komponenst tartalmaz, amelyek 

bizonyítottan hatékonyak a testsúlycsökkentő kezelésekben (pl. önmonitorozás; Burke, Wang 

és Sevick, 2011). 

A kutatás fő céljai a következők voltak. Felmérni a programban részt vevők 

egészségmagatartását (evési magatartás, rendszeres testgyakorlás) és feltárni az esetleges 

különbségeket a normális súlyú és a súlyfelesleggel bíró személyek között. A vizsgálat során 

magyar nyelvre adaptáltunk két mérőeszközt, nevezetesen az Elhízással Kapcsolatos 

Hiedelmek Skálát (Swift és mtsai, 2007) és a Testforma Kérdőív rövidített, 14 tételes 

változatát (Dowson és Henderson, 2001). Ezek pszichometriai elemzése (konfirmatív 

faktoranalízis, a belső megbízhatóság ellenőrzése) ugyancsak a jelen vizsgálat tárgyát 

képezték. Fel kívántuk továbbá tárni az elhízással kapcsolatos hiedelmek determinánsait. Az 

elhízás pszichológiai korrelátumainak második generációs kutatási vonulatát (Friedman és 

Brownell, 1995) követve megkíséreltük alátámasztani a testtel való elégedetlenség kockázati 

faktorait. A testtel való elégedetlenség motiváló tényező lehet a súlycsökkentési 

erőfeszítésekben (Schwartz és Brownell, 2004), ezért különösen fontos a jelenség minél jobb 

megértése. A kutatás emellett a program megvalósulásának vizsgálatát és valós körülmények 

között történő értékelését is célul tűzte ki. Végül megvizsgáltuk a szándékos súlycsökkenés 

előrejelzőit. Ennek során a szakirodalomban korábban már vizsgált, de nem feltétlenül 

alátámasztott tényezők előrejelző értékére kívántunk becslést tenni. Eredményeinket az 

alábbiakban foglalhatjuk össze.  

A CFA alátámasztotta az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála faktoriális szerkezetét. 

A mérőeszköz belső megbízhatósága jónak bizonyult. Mindazonáltal két javaslattal élünk: 

1. A 6., 12. és 14. tételek hibatagjai közötti korreláció megengedése jelentősen javítja a 

mérési modell illeszkedését. Amennyiben ez az eredmény más mintákon is alátámasztást 

nyer, érdemes lenne újragondolni a mérőeszköz faktorstruktúráját és esetleg négyfaktoros 

modellt felállítani és tesztelni.  

2. Az eredeti skálaképzési instrukció szerint a Költségek skála tételeit meg kell fordítani, így 

az alacsonyabb pontérték jelenti az ideális testsúly fenntartásának költségeivel való 

nagyobb mértékű egyetértést. Mindez azonban nézetünk szerint megnehezíti az 

eredmények interpretációját, ezért javasoljuk a tételek eredeti irányának megtartását. Ily 
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módon a Költségek skála ugyanabban az irányban mér, mint a kérdőív másik két skálája: 

a magasabb pontszám az adott hiedelemmel való nagyobb mértékű egyetértést jelzi.  

A Testforma Kérdőív rövidített változatának konfirmatív faktoranalízise az eredeti, 

egyfaktoros mérési modell esetében nem zárult jó eredménnyel. Az egyes tételek (úgymint 1. 

és 8. tétel; illetve 4. és 6. tétel) közötti korrelációt megengedő alternatív modell azonban 

jelentős javulást eredményezett a mérési modell illeszkedése tekintetében. A kérdőív belső 

megbízhatósága is jónak bizonyult, konvergens validitását pedig megerősíti a mérsékelt 

erősségű, negatív irányú kapcsolat a testsúllyal, illetve testmérettel való elégedettséggel. 

Az elhízással kapcsolatos hiedelmek potenciális determinánsainak – úgymint tápláltsági 

állapot, nem, iskolai végzettség – feltárására irányuló törekvéseink eredményei szerint az 

elhízás társas és esztétikai következményeivel kapcsolatos hiedelmek vonatkozásában az 

iskolai végzettség szignifikáns előrejelző értékkel bír: várakozásainknak megfelelően a magas 

iskolai végzettségűek osztoznak nagyobb mértékben e hiedelmekben. Ez összecseng azzal a 

nézettel, miszerint a magas szocioökonómiai státuszúak körében a test a társadalmi státusz 

metaforája (Gavin és mtsai, 2010). A tápláltsági állapot ugyancsak a várakozásainknak 

megfelelő irányú, ám csak tendencia szintű kapcsolatot mutatott e hiedelmekkel: a 

súlyfelesleggel bírók jobban egyetértenek az elhízás kedvezőtlen társas és esztétikai 

következményeivel, mint a normális súlytartományba tartozók. A nem nem bizonyult az 

elhízással kapcsolatos társas és esztétikai hiedelmek szignifikáns magyarázó változójának, 

amely váratlan eredmény annak ismeretében, miszerint a nőkre fokozott szociokulturális 

nyomás nehezedik a karcsú testideál elérésére, mint a férfiara (pl. Friedman és Brownell, 

1995); az elhízás stigmatizációja a nők esetében erősebb, mint a férfiaknál (pl. McLaren és 

Kuh, 2004); továbbá a nők a férfiaknál nagyobb arányban törekednek testsúlykontrollra (pl. 

Fabricatore és Wadden, 2003).  

Az egészségi hiedelmek kapcsán a várakozásoknak megfelelő irányú, de csak tendencia 

szintű összefüggéseket találtunk a nemmel és az iskolai végzettséggel, amely összecseng azon 

eredményekkel, amelyek szerint a nők rendszerint egészségtudatosabbak, mint a férfiak; 

valamint az iskolázottsági szint nagyobb mértékű egészségtudatossággal jár együtt (Beier és 

Ackerman, 2003).  

A testsúlymenedzselés költségei tekintetében alátámasztást nyert a tápláltsági állapot és a 

nem előrejelző értéke. A várakozásunknak megfelelően a súlyfelesleggel bírók nagyobb 

mértékben értenek egyet az ideális testsúly fenntartásának költségeivel, mint a normális 

súlytartományba tartozó válaszadók. A nem esetében azonban a várakozásainkkal ellentétes 

eredmény adódott: nevezetesen a nők költségesebbnek vélik a testsúlykontrollt, mint a férfiak. 

Mindez implikációkkal bír az intervenciókra nézve. A család egészségi állapotának 

alakulásában a nőknek rendkívül nagy szerepe van (pl. Helman, 2003). A testsúlymenedzselés 

szempontjából például jelentős, hogy ők azok, akik kézben tartják a család étkezési szokásait. 

Az, hogy a nők a férfiaknál nagyobb mértékben osztoznak az ideális testsúly fenntartásának 
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költségeivel kapcsolatos hiedelmekben azért különösen kedvezőtlen, mert ezek a hiedelmek 

gátját képezhetik az egészségtudatos életmódra való törekvésnek az otthonokban. Indokoltnak 

látszik tehát a meglévő intervenciók (pl. családorvosi konzultáció) kiegészítése a 

testsúlymenedzselés előnyös oldalainak különösen a nők körében történő hangsúlyozásával. A 

súlyfeleslegnek a költségek hiedelemmel való pozitív irányú kapcsolata ugyancsak 

kedvezőtlen lehet a testsúlymenedzselés szempontjából, hiszen a változás iránti 

elköteleződésnek gátját képezheti, ha az egyén úgy észleli, hogy a kívánatos magatartások sok 

lemondással és kevés előnnyel járnak. A súlycsökkentő kezelésekben érdemes kiemelt 

hangsúlyt helyezni a testsúlymenedzselés vélt hátrányainak átgondolására és megvitatására. 

Amennyiben ezen aggályok explicit módon megfogalmazásra kerülnek, számos lehetőség 

nyílik e hiedelmek korrekciójára (pl. kognitív átstrukturálás), és/vagy e hiedelmek 

kedvezőtlen hatásának mérséklésére (pl. döntési egyensúly).  

Swift és munkatársai (2007) azt találták, hogy a klinikán zajló súlycsökkentő kezelésben 

részt vevő elhízottak (BMI≥30 kg/m2) szignifikánsan magasabb átlagot érnek el az Elhízással 

Kapcsolatos Hiedelmek Skála mindhárom skáláján, mint az „egészséges” súlyú egyének 

(BMI=18,5-25 kg/m2). A jelen vizsgálatot nem klinikai mintán végeztük, emellett a 

súlyfelesleggel bírók csoportjába a túlsúlyos (BMI=25,0-29,9 kg/m2) egyéneket is bevontuk. 

Ráadásul túllépve a kétváltozós elemzésen, többváltozós elemzéssel teszteltük az elhízással 

kapcsolatos hiedelmek magyarázó változóira vonatkozó hipotéziseinket. Feltehetően ezek az 

okok állnak annak hátterében, hogy nem kaptunk markáns összefüggést a tápláltsági állapot 

és az elhízással kapcsolatos hiedelmek között. A minta közel kétharmada felsőfokú 

végzettséggel bír. A szakmunkásképző vagy szakiskola csak 6% esetében jelenik meg, mint 

legmagasabb iskolai végzettség, tehát az alacsony szocioökonómiai státuszú válaszadók 

rendkívül alulreprezentáltak a kutatásban. Talán ennek köszönhető, hogy az elhízással 

kapcsolatos hiedelmek és a szocioökonómiai státusz egy mutatója (az iskolai végzettség) 

között csak gyenge kapcsolatokat találtunk. Mivel a vizsgálatot egy munkahelyi 

egészségfejlesztő programban részt vevők mintáján végeztük, e hiedelmek magyarázó 

változóinak vizsgálatát érdemes lenne nagyobb, reprezentatív mintán is elvégezni.  

Az elhízás pszichológiai korrelátumai második generációs kutatási vonulatának fókuszában 

a kedvezőtlen pszichológiai következmények kockázati tényezőinek feltárása áll (Friedman és 

Brownell, 1995). A testtel kapcsolatos elégedetlenség normatív jelenséggé vált a nyugati 

társadalomban élő nők körében (Rodin és mtsai, 1985), emellett az evészavarok egyik vezető 

tünete (DSM-IV-TR, 2001). A testtel való elégedetlenség az elhízottak esetében különösen 

releváns. Az átlagon felüli testméretek ugyanis fokozott distresszélményt okozhatnak az 

elhízott egyének – különösen a nők – életében, részben a különböző területeken (pl. 

foglalkoztatás, egészségügy, oktatás) megnyilvánuló negatív diszkrimináció miatt (l. Puhl és 

Heuer, 2009 összefoglalását), illetve a környezet által támasztott kihívások miatt (pl. 

korlátozott ruhaválaszték; a mindennapi élet kényelmetlenségei, amire jó példát nyújtanak a 
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járművek szűk ülései). A testtel kapcsolatos elégedetlenség motivációs erőként jelenhet meg a 

súlycsökkentési erőfeszítésekben (Schwartz és Brownell, 2004), azonban elősegítheti az 

egészségre káros súlycsökkentési manőverek alkalmazását (pl. French és Jeffery, 1995; 

Neumark-Sztainer és mtsai, 2006; Stice és Shaw, 2003). A szakirodalomban a testtel való 

elégedetlenség számos rizikótényezőjét azonosították (pl. Delgado és mtsai, 2006; Schwartz 

és Brownell, 2004). A jelen kutatás keretében ezek közül kíséreltünk meg alátámasztani egyes 

kockázati tényezőket. Az életkor kivételével valamennyi tesztelt rizikótényező alátámasztást 

nyert. A nem bizonyult a legerősebb kockázati tényezőnek: a szakirodalommal 

egybecsengően a nők esetében volt nagyobb mértékű a testtel való elégedetlenség. Az aktuális 

testsúly, a bulimiás tendenciák, az élet során tapasztalt jojó-effektusok száma ugyancsak a 

testtel való elégedetlenség kockázati tényezőiként jelentek meg, hatásuk azonban eltörpült a 

nem ereje mellett. A felsőfokú iskolai végzettségűek elégedetlenebbnek bizonyultak a 

testképükkel, mint a legfeljebb középfokú iskolai végzettséggel bírók, amely összhangban áll 

egy elhízottakkal végzett korábbi kutatásunk eredményeivel (Czeglédi és mtsai, 2009).  

A nemet potenciális moderátor változóként tartják számon az elhízás pszichológiai 

korrelátumai kapcsán (Friedman és Brownell, 1995), ezért nemi bontásban is elvégeztük az 

elemzést. Ennek eredményeképpen a kockázati tényezők némileg eltérő mintázatát találtuk a 

két nemnél. A testsúly csak a férfiak körében mutatott pozitív irányú, szignifikáns kapcsolatot 

a testtel való elégedetlenséggel, míg a nőknél a súlyfelesleg mértéke nem járt együtt a testtel 

való elégedetlenség nagyobb fokával. Mindez összhangban áll a nemzetközi és a hazai 

eredményekkel egyaránt (pl. Matz és mtsai, 2002; Czeglédi és mtsai, 2009). A nőkre a 

tápláltsági állapotuktól függetlenül nagyobb mértékben jellemző a testtel való elégedetlenség, 

mint a férfiakra (Schwartz és Brownell, 2004). A súlytöbblettel bíró férfiak viszont „nagy és 

erősként” tekinthetnek önmagukra, semmint „hájasként” (Cash és Hicks, 1990). Ezzel 

összecsengő módon a férfiak testesebb alakról hiszik azt, hogy a nők számára vonzó, mint 

amilyen tápláltsági állapotú férfit a nők ténylegesen preferálnak (Fallon és Rozin, 1985; 

Szabó, 1994). Csakhogy a férfiak külső megjelenésével kapcsolatban is léteznek 

szociokulturális elvárások (karcsú testalkat, illetve atlétaideál), így azután hiába óvhatja is 

meg a túlsúlyos férfiakat a fenti kognitív nézet a testtel való elégedetlenségtől (Schwartz és 

Brownell, 2004), a súlyfelesleg fokozódása a testtel való elégedetlenséget vetítheti előre. Úgy 

is fogalmazhatunk, hogy míg a nőknél a kisebb mértékű súlyfelesleg vagy akár a súlyfelesleg 

hiánya mellett is megfigyelhetünk jelentős testtel való elégedetlenséget, addig a férfiaknál 

„reálisabb”, a valósághoz (azaz a tényleges súlyfelesleghez) jobban illeszkedik a testtel 

kapcsolatos ilyesfajta élmény. Az élet során átélt jelentős súlyingadozások (jojó-effektusok) 

száma csak a nőknél jelezte előre a testtel való elégedetlenség nagyobb mértékét. Ennek 

lehetséges magyarázata, hogy a nők nagyobb arányban elégedetlenek a testsúlyukkal, 

nagyobb arányban kívánnak fogyni, és nagyobb arányban diétáznak is, mint a férfiak (pl. 

Fabricatore és Wadden, 2003). Az újabb és újabb népszerű, rendszerint nagymértékű 
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kalóriakorlátozást, illetve egyes ételek (esetleg teljes) elkerülését, és gyakran rövid 

időtartamot (pl. ötnapos diéta, kéthetes diéta) előíró „csodadiéták” követése viszonylag hamar 

mérsékelt súlycsökkenést eredményez. A túlzott megszorításokat azonban csak ideig-óráig 

tudják, illetve „kell” betartani, és a diétára szánt idő leteltével a korábbi evési mintázatokhoz 

történő visszatérés hamar a lefogyott súly visszaszedését (vagy akár az eredeti testsúly 

meghaladását) is eredményezi. A karcsúságra irányuló szociokulturális nyomás azonban 

tartós, így a testével továbbra is elégedetlen nő újra és újra belefog a súlykontrollba, amely 

azonban rendszerint az előbbiekben leírt utat járja be. A bulimiás tendenciák csak a férfiak 

esetében jelezték előre a testtel való elégedetlenséget, a nőknél nem. Ez váratlan eredmény, 

amely további vizsgálódást igényel. Megjegyzendő azonban, hogy a bulimiára való hajlam 

igen alacsony mértékben volt jelen a vizsgálat résztvevői körében. A kritikus pontértéket 

egyetlen válaszadó sem érte el az Evési Zavar Kérdőív Bulimia alskáláján. Míg e 

mérőeszközön a maximálisan elérhető pontszám 21, a jelen mintában a legmagasabb 

pontszám 9 pont volt. A válaszadók 74%-a nulla pontot kapott. 

Érdemes kitérni arra, hogy a testsúly és a testtel való elégedetlenség kapcsolatára a 

kulturális tényezők jelentős hatást gyakorolnak. Az Egyesült Államokban végzett kutatások 

eredményei szerint például a fekete bőrű nők súlyideáljai testesebbek, mint a fehér bőrű nőké; 

emellett kedvezőbben ítélik meg a testüket, és vonzóbbnak érzik magukat, mint a fehér nők 

(Friedman és mtsai, 2002). Arra nézve is vannak adatok, hogy a kínaiak kedvezőbben 

viszonyulnak a súlyfelesleghez, mint az Egyesült Államok lakossága (Chen és Jackson, 2005). 

Hazánk népességét számos etnikum alkotja (köztük távol-keletiek is), amelyek kulturális 

különbségei eltérő elvárásokat támaszthatnak a külső megjelenéssel kapcsolatban, 

befolyásolva a tápláltsági állapot és a testtel való elégedetlenség kapcsolatát. A jelen kutatás 

során nem kérdeztünk rá a válaszadók etnikai hovatartozására, így nem volt módunk e 

felvetés vizsgálatára. Az esetleges kulturális különbségek feltárására reprezentatív hazai 

kutatások szükségesek.  

A vizsgálat keretében fel kívántuk mérni a program résztvevőinek testsúlyszabályozással 

kapcsolatos egészségmagatartását (evési viselkedés, testgyakorlás). Célunk volt továbbá az 

esetleges különbségek feltárása a normális testsúlyú és a súlyfelesleggel bíró csoportok között. 

A vizsgálat alátámasztotta, hogy a súlyfelesleggel bírókra jobban jellemzőek a maladaptív, a 

túlsúly kialakulásához és fennmaradásához potenciálisan hozzájáruló evési magatartások 

(úgymint az emocionális evés, a kontrollálatlan evés és a bulimiás tendenciák), azonban a 

kapott összefüggések erőssége szerény.  

Feltételeztük, hogy a táplálékbevitel tudatos kontrollálására irányuló törekvés a magas 

energiatartalmú ételek és italok fogyasztási gyakoriságának csökkenésével, valamint az 

egészséges ételek fogyasztási gyakoriságának növekedésével; míg a kontrollálatlan evés és az 

érzelmi evés a magas energiatartalmú ételek és italok gyakoribb fogyasztásával jár együtt. A 

kapott összefüggések erőssége zömében elhanyagolható, illetve legfeljebb kismértékű volt. 
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Hipotézisünk főként a kognitív korlátozás tekintetében nyert alátámasztást, ugyanis ezzel 

kapcsolatban mutatkozott a legtöbb, a várakozásainknak megfelelő irányú, szignifikáns 

összefüggés. A kontrollálatlan evés az édességek és nassolnivalók, a húsok, és a szénsavas 

üdítőitalok gyakoribb fogyasztásával, valamint ritkább zöldségfogyasztással járt együtt. Az 

érzelmi evésre való hajlam csak az édességek és nassolnivalók fogyasztásával mutatott 

pozitív irányú, szignifikáns kapcsolatot. Eredményeink egybecsengenek egy zömében 

normális súlyú, főiskolai hallgatónőkkel végzett kutatásunk során kapottakkal (Czeglédi és 

mtsai, 2011a). De Lauzon és munkatársai (2004) ezzel szemben markáns kapcsolatokat tártak 

fel eme evési magatartások és az ételpreferenciák között. Elképzelhető, hogy e 

Franciaországban végzett kutatás eredményeitől való eltérés hátterében az a módszertani ok 

áll, hogy míg abban a széles körben alkalmazott Food Frequency Questionnaire-t (FFQ) 

használták, addig saját kutatásainkban egy, az OEFI munkatársai által összeállított kérdéssort 

alkalmaztunk. Az FFQ konkrét ételekre is rákérdez, mint például sajt, tojás, joghurt, hal, sült 

burgonya. Az általunk alkalmazott mérőeszköz azonban tág ételkategóriákat tartalmazott. 

Például a pékáruk, péksütemények kategóriába a teljes kiőrlésű gabonát tartalmazó kenyértől 

az egyszerű szénhidrátokban gazdag kakaós csigáig számos étel beletartozik. Ugyanazon 

ételkategória tehát a testsúlykontrollt elősegítő és gátló ételeket egyaránt tartalmazhat. Talán 

az FFQ-hoz hasonlóan, konkrét ételekre történő rákérdezéssel erősebb kapcsolatok 

mutatkoztak volna. Az is lehetséges, hogy az általunk vizsgált evési magatartások nem az 

ételek fogyasztási gyakoriságával függenek össze, hanem az elfogyasztott étel mennyiségével, 

illetve kalóriatartalmával. A későbbiek során érdemes lenne megvizsgálni ezt a kérdést, 

ugyanakkor az FFQ hazai adaptálása is hasznos volna. Mindazonáltal, noha a jelen kutatás 

során kapott összefüggések gyengék, figyelembe véve az esetleges emlékezeti és 

benyomáskeltési torzításokat az ételfogyasztások gyakoriságát firtató kérdésekre történő 

válaszadás során, ezek az eredmények is jelentős implikációkkal bírnak a testsúlymenedzselés 

vonatkozásában. Egy példát kiemelve, tekintettel arra, hogy akár napi egyetlen extra 

csokoládé is hozzájárulhat az energiamérleg tartós, pozitív irányú elbillentéséhez és ezáltal a 

súlygyarapodáshoz, komoly előrelépést jelenthet, ha az emóciófókuszú megküzdési 

stratégiaként értelmezhető érzelmi evést adaptívabb megküzdési mód váltja fel, vagy legalább 

a magas kalóriatartalmú édesség helyett alacsony kalóriatartalmú, egészséges alternatíva 

elfogyasztása történik meg. 

A testedzés tekintetében az önbeszámolóval nyert adatok alapján a vizsgált minta 

kifejezetten aktívnak volt tekinthető már a program elején, ugyanis a résztvevők fele már az 

életmódváltó csapatverseny kezdetén végzett rendszeres, a kardiorespiratorikus állóképesség 

javulását elősegítő mennyiségű, intenzitású és időtartamú testgyakorlást (McInnis és mtsai, 

2003). A testedzéssel kapcsolatos viselkedésváltozás stádiumai (Prochaska és mtsai, 2009) 

tekintetében ugyancsak örvendetes a tény, hogy a válaszadók mintegy 20-20%-a a felkészülés, 

illetve a fontolgatás fázisában volt már a program kezdetén. A III. „Közösen – könnyebben” 
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életmódváltó program fizikai aktivitással kapcsolatos összetevői nagymértékben 

hozzájárulhattak a kedvező változásokhoz, illetve a kedvező egészségmagatartások 

fennmaradásához. A rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása elősegíthette, hogy a 

cselekvés és a fenntartás fázisában lévők továbbra is gyakorolják a rendszeres testedzést. A 

felkészülés stádiumában lévők számára pedig vonzó aktivitási formák váltak elérhetővé. A 

többféle sportolási lehetőség nyújtása azért különösen előnyös, mert az alternatívák közötti 

választási lehetőség növeli az együttműködést (pl. Miller és Rollnick, 1991). A fontolgatás 

fázisában lévők mérlegének elbillentésében szerepet játszhattak a hírlevelek is, amelyekben 

hasznos ismeretek, tudnivalók és konkrét tanácsok is szerepeltek a fizikai aktivitással 

kapcsolatban. A program résztvevői körében örvendetesen alacsony (5% alatti) volt a 

rendszeres testgyakorlás elutasítása. Elképzelhető azonban, hogy az olykor humorral 

fűszerezett, változatos sportolási lehetőségek egész garmadáját felvonultató hírlevelek nem 

egy résztvevőt mozdítottak ki a fontolgatás előtti stádiumból egy olyan fázisba, amely a 

rendszeres testgyakorlás belátható időn belül történő elkezdésének ígéretét hordozta magában. 

Hozzátartozik, hogy a rendszeres testedzés űzésének ilyen aránya szokatlanul – és 

természetesen örvendetesen – magas volt a résztvevők körében. A 2009-ben folytatott 

Eurobarométer felmérés szerint hazánkban a 15 évesnél idősebb korosztálynak mindössze 

5%-a folytat legalább heti öt alkalommal testedzést. A hetente legalább 1 alkalommal 

testgyakorlást végzők aránya 18%. Az Európai Uniós arány ugyanebben a reprezentatív 

felmérésben 9%, illetve 31% volt.20  

Kutatásunk során megerősítést nyert a testsúlymenedzseléssel kapcsolatos két, általunk 

vizsgált egészségmagatartás kapcsolata. A rendszeres testedzést folytatókra nagyobb 

mértékben volt jellemző a táplálékbevitelnek a testsúly és az alak kontrollálása céljából 

végzett tudatos korlátozása, mint az e tekintetben inaktívnak mondhatókra. Ugyanezt találtuk 

egy főiskolai hallgatónőkkel végzett kutatásunkban (Czeglédi és mtsai, 2011a). 

A III. „Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatverseny eredményeinek 

felmérése a résztvevők program elején és végén mért antropometriai adatainak és fittségi 

indexének összevetése alapján történt. A válaszadók átlagos súlycsökkenése 2,0 kg (SD=3,94 

kg), ami a kiindulási testsúly 2,4%-ának (SD=4,19%) felel meg. Brownell, Cohen, Stunkard, 

Felix és Cooley (1984) beszámolnak három munkahelyi súlycsökkentő versenyről. Ezek igen 

változatosak a csapatok létszáma és összetétele tekintetében (random besorolás, avagy 

munkatársak versenyeznek együtt). Az általunk vizsgált programhoz legközelebb álló 

munkahelyi csapatverseny (Koppers Industries) résztvevői átlag 4,5 kg-ot fogytak. A jelen 

vizsgálat résztvevőinek átlagos súlycsökkenése ennél jóval szerényebb ugyan (t(376)=12,140; 

p<0,001; Cohen d=1,86), azonban kiemelendő, hogy a két intervenciónak más volt a 

célkitűzése. Az előbbinek a fogyás, az utóbbinak az életmód-változtatás. A csekélynek 

mondható átlagos fogyás ellenére a jelen kutatás résztvevőinek 19%-a ért el klinikailag 

                                                 
20 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fact_hu_en.pdf. A letöltés ideje: 2012. február 4. 
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jelentős, azaz legalább 5%-os súlycsökkenést a program során. A sikeres fogyás kritériumait 

(legalább 5%-os súlycsökkenés, és/vagy legalább 10%-os testzsírszázalék-csökkenés; 

Teixeira és mtsai, 2004) a résztvevők egyharmada teljesítette. A kezdő testsúly legalább 10%-

os elvesztése a válaszadók 5%-ánál jelent meg. Megjegyzendő, hogy a normális 

súlytartományba tartozó, illetve a súlyfelesleggel bíró résztvevők körében nagyon hasonlóan 

alakult a sikeres fogyást elérők aránya. Az objektív módon mért antropometrai mutatók 

kapcsán a program férfi résztvevői mutatták a legnagyobb mértékű változásokat – függetlenül 

a kiindulási tápláltsági állapotuktól. Ez összecseng a Brownell és munkatársai (1984) által 

bemutatott munkahelyi súlycsökkentő versenyek eredményeivel. A súlyfelesleggel bíró női 

résztvevők körében elsősorban kicsi, vagy legfeljebb közepes mértékű csökkenések jelentek 

meg a tápláltsági állapotuk mutatóiban. A normális súlytartományba tartozó nők esetében is 

hasonló mértékű változások mutatkoztak. A testzsírszázaléknak a normális súlytartományba 

tartozó válaszadók körében is megmutatkozó csökkenésének rendkívüli jelentősége van, 

különösen a férfiak esetében. A férfiakra ugyanis jellemzőbb az android, vagy hasi típusú 

elhízás, amely a has környéki zsírfelhalmozódással jár. Az abdominális elhízás viszont a 

BMI-től független rizikófaktora a különböző, elhízással kapcsolatos megbetegedéseknek (pl. 

Wadden és mtsai, 2002). Az abdominális zsírfelhalmozódás a nők esetében is jelentős 

egészségi kockázatot jelent (Zhang, Rexrode, van Dam, Li és Hu, 2008), azonban a regionális 

zsíreloszlás nemi különbségeiből fakadóan a nőknél a zsírdepók főként a csípő-far-comb 

területen jelennek meg, esetükben tehát a testzsírszázalék csökkenése a hasi zsírraktárak 

mellett nagyrészt az alsótesti zsírraktárak csökkenésével is együtt járt. A „Közösen – 

könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatverseny érdeme tehát, hogy kedvező változást 

eredményez a test összetételében, és a testzsírszázalék csökkenése révén hozzájárul egyes 

betegségek és a mortalitás kockázatának csökkenéséhez a normális súlykategóriába tartozó 

résztvevőknél is.  

A kardiorespiratorikus állóképesség tekintetében igen jelentős javulások jelentkeztek 

mindkét nemnél és mindkét tápláltsági állapot kategória tagjainál. 

A szándékos súlycsökkenés potenciális előrejelzői (Teixeira és mtsai, 2005) közül az 

aktuális testsúly, a testsúly történetével kapcsolatos változók, a testtel való elégedetlenség; 

egyes evési magatartások; az elhízással kapcsolatos hiedelmek; valamint a rendszeres 

testedzés folytatásával kapcsolatos viselkedésváltozás stádiuma magyarázó erejét teszteltük.  

A testsúllyal és annak történetével kapcsolatos változók esetében nem kaptunk szignifikáns 

összefüggéseket a súlycsökkenés mértékével. Noha az induláskor mért testsúly a kétváltozós 

elemzésben pozitív irányú, mérsékelt erősségű kapcsolatot mutatott a fogyással, a potenciális 

háttérváltozókat kontrolláló többváltozós elemzés során ez az összefüggés már nem 

mutatkozott meg. Teixeira és munkatársai (2005) áttekintése szerint a nagyobb kezdeti 

testsúly nagyobb mértékű fogyást előrejelző ereje az eleve nagyobb súlyfelesleggel (BMI 

átlag ≈37 kg/m2) bírók esetében alátámasztott. A súlycsökkentő kezelés kezdetekor 
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alacsonyabb testtömegindexűek (BMI átlag ≈31 kg/m2) esetében a szerzők által áttekintett 

eredmények szerint nincs, vagy fordított irányú a kapcsolat. A jelen vizsgálat súlyfelesleggel 

bíró résztvevőinek BMI átlaga 30,0 kg/m2 (SD=4,94 kg/m2). Vélhetően ezért nem sikerült 

alátámasztani a nagyobb kiindulási súly és kedvező súlycsökkenési kimenetel kapcsolatára 

vonatkozó hipotézisünket. Feltételeztük, hogy a programot megelőző évben történt több 

fogyókúra kedvezőtlen kimenetelt jelez előre a súlycsökkenés tekintetében. A fogyókúrák 

kritikus határértéke 4-5 diéta (Teixeira és mtsai, 2005). A jelen kutatás súlyfelesleggel bíró 

résztvevőinél azonban ritkán fordult elő a programot megelőző 12 hónapban fogyókúra: 

49,8%-uk egyáltalán nem diétázott, 46,6%-uk pedig 1-3 alkalommal fogyókúrázott. 

Az alapvonalnál mért evési magatartások nem bizonyultak a súlycsökkenés szignifikáns 

előrejelzőinek, amely eredmény összhangban áll a különféle súlycsökkentő kezelések során 

elért fogyás előrejelzésére kísérletet tevő vizsgálatok eredményeivel (Foster és mtsai, 1998; 

Teixeira és mtsai, 2002). Tekintettel arra, hogy a program során szignifikáns és gyakorta 

jelentős csökkenés mutatkozott a tápláltsági állapotot jelző paraméterekben, továbbá a fogyás 

záloga a tartós negatív energiamérleg, amely elsősorban a kalóriabevitel csökkentésével 

érhető el, valószínűnek tartjuk, hogy az intervenció eredményeképpen változások következtek 

be az egyes evési magatartásokban. Feltételezésünk szerint a táplálékbevitel tudatos 

kontrollálása, kognitív korlátozása megnőtt, és ezzel párhuzamosan a kontrollálatlan evésre 

való hajlam mérséklődött. Mivel az emocionális evés nem volt tárgya a hírleveleknek, és 

stratégiákat sem javasoltak ezen probléma leküzdésére, e tekintetben nem feltételezünk 

javulást. Elképzelhető, hogy nem az alapvonalnál mért, adott evési magatartásra való hajlam, 

hanem az evési viselkedéseknek a program hatására bekövetkező változása az, amely 

előrejelző értékkel bírhat a súlycsökkenésre nézve. Érdemes lenne prospektív kutatási 

elrendezésben megvizsgálni, hogy a különböző testsúlycsökkentő intervenciók hatására 

hogyan és milyen mértékben változnak a személyek evési magatartásai, és ezek a változások 

mennyiben jelzik előre a program eredményeképpen fellépő súlycsökkenést.  

Az elhízással kapcsolatos hiedelmek egyike sem jelezte előre szignifikánsan a fogyás 

mértékét. Swift és munkatársai (2009) kórházi súlycsökkentő kezelésben részt vevő 

elhízottaknál (BMI≥30 kg/m2) az elhízással kapcsolatos társas és esztétikai hiedelmek, 

valamint az elhízás egészségi következményeivel kapcsolatos hiedelmek előrejelző értékét is 

ki tudták mutatni. A jelen vizsgálatban a válaszadóknak csak alig egyötöde volt elhízott a 

program kezdetén, ezért elképzelhető, hogy a résztvevők körében kisebb arányban fordultak 

elő az elhízás kísérőbetegségei, nem voltak különösebben érintettek az egészséggel 

kapcsolatos problémákban. A minta közel 40%-a a normális súlytartományba tartozott. A 

túlsúlyos résztvevők hasonló arányban jelentek meg, így azután összességében a résztvevők 

vélhetően kevéssé éltek át stigmatizáló élményeket a súlyfeleslegük miatt, ami 

hozzájárulhatott ahhoz, hogy az elhízás kedvezőtlen társas és esztétikai következményeivel 

kapcsolatos hiedelmeik nem szolgáltak motiváló erőként a súlycsökkenésre. Előnyösnek 
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tartjuk, hogy a testsúlymenedzselés költségeivel kapcsolatos hiedelmek nem mutattak 

szignifikáns, inverz kapcsolatot a fogyás mértékével – azaz feltehetően nem gátolták az 

életmód-változtatásra irányuló erőfeszítéseket. Megjegyzendő azonban, hogy a Swift és 

munkatársai (2009) által feltárt összefüggések csak azon résztvevők körében jelentek meg, 

akik a vizsgálat időtartama alatt megtartották a testsúlyukat, vagy fogytak, ami moderátor 

változó(k) feltételezésére enged következtetni a hiedelmek és a súlycsökkenés közötti 

kapcsolatban. Az elhízással kapcsolatos hiedelmek operacionalizálása egy frissen adaptált 

mérőeszközzel történt, specifikus minta alkalmazásával, ezért további kutatások szükségesek 

e hiedelmek előrejelző értékének becslésére a testsúlymenedzselés sikerességére nézve.  

Mivel a testsúlykontroll egyik pillére a fizikai aktivitás (Pados, 2010), és a III. „Közösen – 

könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatverseny egyik célja a rendszeres testgyakorlás 

folytatásának növelése volt a feltételeinek megteremtése révén, feltételeztük, hogy a 

testgyakorlással kapcsolatos viselkedésváltozás stádiuma kapcsolatot mutat a súlycsökkenés 

mértékével. Várakozásunkkal ellentétben sem a normális súlyúak, sem pedig a súlyfelesleggel 

bírók csoportjában nem sikerült kimutatni a feltételezett kapcsolatot. Ennek hátterében 

számos ok állhat. Módszertani szempontból felmerülhet, hogy a válaszadók benyomáskeltési 

vagy más okokból felülbecsülték az általuk rendszeresen végzett testedzés mértékét. Az is 

előfordulhat, hogy nem váltották tettekre a testedzés elkezdésére vonatkozó terveiket a 

program féléves időtartama során. Mivel nincsenek adataink az életmódváltó program során 

nyújtott sportolási lehetőségek igénybevételének mértékéről, nincs módunk annak 

nyomonkövetésére, hogy mennyiben változtak meg ténylegesen a résztvevők sportolási 

szokásai. Ráadásul, amint az a szakirodalomban jól alátámasztott, rövid távon a fizikai 

aktivitás növelése csak minimális hatással van a fogyásra (Jones és Wadden, 2006), és e 

program féléves időtartama rövid távnak felel meg a testsúlymenedzselésben. Mindazonáltal a 

későbbiek során érdemes lenne olyan kutatásokat végezni, amelyek annak feltárására 

irányulnak, hogy hogyan alakul a testedzés elkezdésére irányuló változás iránti motiváció az 

idő során; mely tényezők segítik elő vagy gátolják, hogy a testgyakorlás adott időn belül 

történő elkezdésének tervezése valóban tettre is váljon; s hogy mindez milyen kapcsolatot 

mutat a testsúlymenedzseléssel; illetve hogyan illeszthető be a testsúlycsökkentő kezelésekbe, 

valamint konkrétan az e vizsgálat tárgyát képező egészségfejlesztő intervencióba. 

A vizsgálat előnye, hogy a hat hónapig tartó életmódváltó program meghatározott 

protokoll szerint zajlott. Az önbeszámolós antropometriai adatok helyett ténylegesen mért 

antropometriai adatok álltak rendelkezésre, méghozzá a szokásos testsúly és testmagasság 

mellett számos további, a tápláltsági állapotot hűen tükröző mutató. A mérlegelések standard 

körülmények között történtek, így az esetleges szisztematikus és nem szisztematikus 

torzítások minden résztvevőnél jelen voltak. Mindazonáltal számos módszertani problémát 

számításba kell vennünk. 
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A vizsgálat korlátai közé tartozik, hogy a programot teljesítőknek csak mindössze 

egyharmada töltötte ki a kérdőívet. Lehetséges, hogy a magas visszautasítási arány oka a 

kérdőívcsomag e-mailben történő kiküldése volt. Némi szelekciós torzítás is jelentkezett: a 

vizsgálatban résztvevők esetében ugyanis mintegy 11%-kal nagyobb volt a férfiak aránya, 

mint a kutatásban való részvételt visszautasítók körében. Továbbá a vizsgálat résztvevői 

kismértékben nagyobb súlyúak és kismértékben alacsonyabb testzsírszázalékkal bírók voltak 

mindkét mérési időpontban, mint a kutatásban részt nem vevő, de az életmódváltó programot 

teljesítő személyek. E különbségek feltehetően a két csoport nemi összetételének 

különbségéből, nevezetesen a kutatásban részt vevő férfiak nagyobb arányából adódnak. 

Módszertani problémát vet fel, hogy a vizsgálati személyek nem függetlenek egymástól, 

hiszen munkatárs-csoportok jelentkeztek a versenyre. E probléma súlyosságát azonban 

mérsékli a tény, hogy a mintát alkotó 377 fő mintegy 111 csoportból került ki. Egyazon 

munkahelyi csapatból átlag 3,4 személy (SD=2,20 fő) származott. A csapatok elemszáma így 

elegendően kicsi a jelentős klaszterhatás feltételezéséhez. A válaszadók összetartozó volta 

tehát nagy valószínűséggel nem befolyásolja jelentősen az eredményeket.  

Noha az antropometriai adatok gyűjtése objektív méréssel történt, az eljárás kapcsán 

számos korlátot kell számításba vennünk az adatok validitásának megítélése során. Míg a 

különböző helyszíneken a testzsírszázalék mérése azonos típusú eszközzel történt, addig a 

testtömeg, testmagasság, derék- és csípőkörfogat mérésére minden helyszín saját mérőeszközt 

alkalmazott, amelyek típusára nézve nincs adatunk. Elképzelhető, hogy a mérőeszköz 

típusától függően szisztematikus torzítások jelentkezhettek eme adatok és a belőlük számított 

antropometriai mutatók tekintetében. További problémát jelent, hogy a személyeket mindkét 

időpontban csak egy alkalommal mérték meg. A mérési hibát csökkentendő szerencsés lett 

volna mindkét mérlegelés során valamennyi antropometriai mutatót kétszer mérni és az 

eredmények átlagát rögzíteni, ahogy azt például Teixeira és munkatársai (2002) tették. Az 

antropometriai adatok közül a derékkörfogat, a csípőkörfogat, a testsúly és ezáltal a BMI 

esetében torzítást eredményezhetett az adatgyűjtési eljárás azon jellemzője, hogy a mérlegelés 

– nyilvános lévén – nem alsóneműben, hanem felsőruházatban történt.  

A vizsgálat korlátját képezheti, hogy az első mérés során a gyalogló teszt alatt a résztvevők 

esetleg nem hozták ki magukból a maximumot, talán szándékosan, talán öntudatlanul 

manipulálva a verseny végeredményét. Ezt az aggályt a személyes tapasztalat vetette fel. A II. 

„Közösen – könnyebben” program során ugyanis jelen voltam az egyik programkezdő 

mérlegelésen és azt láttam, hogy egyes csapatok ráérősen, beszélgetve sétálták le a megadott 

távot. A gyalogló tesztet vezető Monspart Saroltának több ízben is figyelmeztetnie kellett a 

résztvevőket a tempó fokozására. Felvetésünkkel egybecseng, hogy noha a válaszadók fele 

úgy nyilatkozott, hogy rendszeres testedzést folytat, az első felmérés eredményei szerint 80%-

uk kardiorespiratorikus állóképessége átlag alattinak bizonyult. A második mérés során 

ilyesfajta torzítás feltehetően nem lépett fel, hiszen a résztvevők versenyben voltak, vélhetően 
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motiváltak voltak az optimális teljesítmény elérésére. A fentiek fényében a fittségi index 

mutatóval kapcsolatos első méréskor nyert adatokat és ezáltal annak változására vonatkozó 

eredményeket óvatosan, akár szkeptikusan kell kezelnünk.  

A súlycsökkenés előrejelzőinek vizsgálatával kapott eredmények kapcsán kiemelendő, 

hogy kizárólag a munkahelyi életmódváltó programot teljesítők esetében álltak 

rendelkezésünkre az alapvonalnál mért antropometriai adatok. Teixeira és munkatársai (2004) 

elégtelennek tartják a csak a programot teljesítőkkel végzett elemzéseket, ugyanis azok a 

résztvevők morzsolódnak le nagyobb valószínűséggel, akik már a program kezdetén több 

olyan jellemzőt mutatnak, amelyek a siker gátjai lehetnek. Prospektív, viselkedésterápiás 

súlycsökkentő kezelést alkalmazó, túlsúlyos és elhízott nőkkel végzett kutatásuk során azt 

találták, hogy a lemorzsolódók már az alapvonalnál számos különbséget mutattak a programot 

teljesítőkhöz képest. A lemorzsolódók szignifikánsan magasabb BMI-vel rendelkeztek, 

többször diétáztak a vizsgálatot megelőző évben, több jojó-effektust éltek át az életük során, 

alacsonyabb súlycélokat tűztek ki, rosszabb volt az életminőségük, magasabb 

depressziószinttel, alacsonyabb szintű önértékeléssel, nagyobb mértékű testtel való 

elégedetlenséggel és evészavarral (falási zavar) voltak jellemezhetőek, mint a programot 

teljesítők. A súlycsökkenés prediktorait vizsgálva egészen más eredmények rajzolódtak ki, 

attól függően, hogy csak a programot teljesítők mintáján, vagy a lemorzsolódókat is bevonva 

végezték az elemzéseket. Míg az előbbi esetben csak elvétve találtak szignifikáns kapcsolatot 

a súlycsökkenés mértéke és a tesztelt prediktorok között, az utóbbi esetben számos tényező 

előrejelző szerepét sikerült alátámasztani (Teixeira és mtsai, 2002; Teixeira és mtsai, 2004). 

Végezetül az eredmények általánosíthatóságának korlátozottsága is figyelmet érdemel. A 

III. „Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatverseny sajtóvisszhangot kapott 

és több csatornán is meghirdetésre került. Korántsem biztos azonban, hogy valamennyi 

munkáltatóhoz eljutott a híre. Számos tényező játszhatott meghatározó szerepet abban, hogy a 

munkáltatók delegáltak-e csapatot a versenyre, vagy sem (pl. a vállalatok, cégek anyagi 

helyzete, infrastruktúrája, a vezetőség hozzáállása, a munkahely légköre). Noha a program 

országos lefedettségű volt, és minden megyéből érkezett csapat, valójában számottevő 

változatosság mutatkozik az egyes megyékből induló csapatszám tekintetében. A program 

résztvevői tehát munkavállalók erősen szelektált mintájából kerültek ki. A jelen fejezetben 

tárgyalt kutatásban pedig az önkéntes részvétel miatt további szelekció történt.  

Összefoglalva, a vizsgálat adatokkal támasztotta alá, hogy a „Közösen – könnyebben” 

munkahelyi életmódváltó csapatverseny ígéretes, viszonylag alacsony költségű és nagyszámú 

embert elérő kezdeményezés az elhízás epidémiájának visszaszorításában. Előnye, hogy 

nemcsak a súlyfelesleggel bírók esetében eredményez kedvező változásokat, hanem a 

normális súlytartományba tartozók esetében is elősegíti a súlygyarapodás megelőzését és a 

súlycsökkenést, ami viszont csökkenti egyes betegségek megjelenésének kockázatát. Úgy 

véljük, hogy modell programként szolgálhat nagyobb vállalatok számára.  



 151 

2.4. Egy kórházi súlycsökkentő kezelés tanulságai21  

 

2.4.1. Bevezetés 

 

Az Egyesült Államokban végzett kutatások jelentős része klinikai környezetben vizsgálja az 

elhízottakat. Hazánkban ezzel szemben ilyen vizsgálatok csak elvétve fordulnak elő (pl. 

Resch és Sidó, 1997; Túry és mtsai, 1992). Ennek hátterében az áll, hogy míg az USA-ban 

gyakorlatilag rutinszerűen folyik az elhízottak kórházakban, illetve klinikákon zajló, 

professzionális súlycsökkentő kezelése, addig Magyarországon az egészségügyi 

ellátórendszer nincs felkészülve az elhízott páciensek testsúlymenedzselésének ilyen jellegű 

felvállalására. Léteznek ugyan kardiometabolikus szakrendelések, és egyes kórházi 

osztályokon is kiemelt figyelmet szentelnek a bentfekvő páciensek fogyásának elősegítésére 

(pl. kardiológia, belgyógyászat), azonban az egyes intézmények többé-kevésbé önállóak az 

ambuláns és a bentfekvő páciensek testsúlycsökkentésére irányuló intervenciók 

megtervezésében és kivitelezésében. Az intervenciók alapja az elhízás diagnosztikája, 

kezelése és rehabilitációja kapcsán hazánkban kidolgozott szakmai irányelv, illetve protokoll 

(Rehabilitációs Szakmai Kollégium és Belgyógyászati Szakmai Kollégium, 2010). 

Átfogó, jól kidolgozott, csoportos kezelési protokoll ritkán fordul elő. Erre példa a 

Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházának Lipidológiai Profilján zajló intézeti 

súlycsökkentő program. A jelen fejezetben tárgyalt, prospektív, féléves időintervallumot 

felölelő vizsgálat ebben az intézményben zajlott.  

 

2.4.2. A kutatás céljai és hipotézisei 

 

A jelen kutatás során több cél megvalósítását tűztük ki, és számos hipotézist 

megfogalmaztunk. Ezek némelyike a szakirodalomban korábban megfigyelt összefüggések 

alátámasztására szolgáltak, míg mások feltáró jellegű hipotézisek voltak. 

1. Feltételeztük, hogy a páciensek túlzott elvárásokkal érkeznek a súlycsökkentő kezelésre: 

a súlycéljaik teljesítése irreálisan nagymértékű fogyást igényel (Ames és mtsai, 2005). 

Hipotézisünk szerint még a résztvevők által elfogadhatatlannak tartott súlycsökkenés is 

nagyobb, mint a professzionális (nem műtéti) súlycsökkentő kezelések révén rendszerint 

elérhető 5-10%-os fogyás. 

                                                 
21 A kutatás anyagi hátterét az ELTE PK 2008 stratégiai forrás pályázat biztosította. 
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2. Célunk volt az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változatának 

adaptálása és pszichometriai elemzése, amely során e kérdőív belső megbízhatóságát és 

konstruktum validitását vizsgáltuk. 

3. Megkíséreltük az elhízással kapcsolatos életminőség potenciális determinánsainak 

feltérképezését. A nem és a súlyfelesleg mértékének magyarázó ereje mellett az egészségi 

állapot, a testtel való elégedetlenség és az elhízással kapcsolatos hiedelmek előrejelző 

erejét teszteltük az életkor, az iskolai végzettség, a depresszió és az önértékelés kontrollja 

mellett. 

4. Feltételeztük, hogy a depresszió az érzelmi evésre való nagyobb hajlammal jár együtt 

(Karlsson és mtsai, 2000; Konttinen, Männistö, Sarlio-Lähteenkorva, Silventoinen és 

Haukkala, 2010a). 

5. Célul tűztük ki a depresszió egyes potenciális kockázati tényezőinek alátámasztását és 

feltérképezését. 

a. A szakirodalomban korábban alátámasztott összefüggések alapján hipotézisünk szerint 

a nők, a nagyobb súlyfelesleggel bírók, a gyermekkortól fogva elhízottak, az elhízás 

több kísérőbetegségében szenvedők, az egészségi állapotukat kedvezőtlenebbül 

megítélők, a testükkel elégedetlenebbek és az alacsony önértékeléssel jellemezhetők 

veszélyeztetettek a depresszióra (Blascovich és Tomaka, 1991; Carr és mtsai, 2007; de 

Wit és mtsai, 2010; Mustillo és mtsai, 2003). 

b. A társas támogatás elégtelenségének a depresszió kockázatát növelő szerepe (Stice, 

Ragan és Randall, 2004) alapján feltételeztük, hogy a testsúlymenedzselés kapcsán 

észlelt kisebb mértékű társas támogatás magasabb depressziószinttel jár együtt. 

c. Fel kívántuk továbbá tárni az elhízással kapcsolatos hiedelmek és a depresszió 

kapcsolatát. 

6. Megvizsgáltuk a testtel való elégedetlenség közvetítő szerepét az elhízás és egyes 

pszichológiai korrelátumai között. Hipotéziseink szerint: 

a. A testtel való elégedetlenség közvetítő szerepet játszik az elhízás mértéke és a 

depresszió kapcsolatában (Friedman és mtsai, 2002; Gavin és mtsai, 2010). 

b. A testtel való elégedetlenség közvetítő szerepet játszik az elhízás mértéke és az 

önértékelés kapcsolatában (Friedman és mtsai, 2002). 

7. Célunk volt a Lipidológiai Profilon zajló testsúlycsökkentési program eredményeinek 

felmérése a testsúly változásának tükrében. 

8. Nyomon követtük az evési magatartások, a testgyakorlás, a depresszió és az önértékelés 

alakulását a kórházi súlycsökkentő programot követő fél évben. 

a. Az evési magatartások kapcsán kedvező irányú változást vártunk: a kognitív 

korlátozás esetében növekedést, a kontrollálatlan evés és az érzelmi evés tekintetében 

pedig csökkenést feltételeztünk. A legnagyobb mértékű változást a kognitív korlátozás 

esetében vártuk (Foster és mtsai, 1998). 
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b. Várakozásaink szerint növekszik a rendszeres testedzés végzésének gyakorisága. A 

rendszeres testgyakorlással kapcsolatos viselkedésváltozás folyamatában kedvező 

irányú eltolódást feltételezünk a stádiumok között. 

c. Azt vártuk, hogy a súlycsökkenéssel párhuzamosan csökken a személyek 

depressziószintje és javul az önértékelése (Blaine és mtsai, 2007). 

9. Megvizsgáltuk a szándékos súlycsökkenés előrejelzőit. A potenciális prediktorok között a 

szakirodalomban korábban vizsgált és/vagy alátámasztott változók előrejelző értékét 

teszteltük. A vizsgált magyarázó változók tematikusan a következők voltak: 

a. Az alapvonalnál mért testsúly, a testsúly történetével kapcsolatos változók, valamint a 

testtel való elégedetlenség: hipotézisünk szerint a nagyobb kiindulási testsúly; a 

kevesebb diétázás a vizsgálatot megelőző évben; a súlyprobléma későbbi életkori 

kezdete; a kevesebb jojó-effektus az élet során; a diétázás idősebb korban történő 

elkezdése; valamint az alacsonyabb mértékű testtel való elégedetlenség nagyobb 

mértékű fogyással jár együtt (Teixeira és mtsai, 2005). 

b. Súlycélok: irreálisan alacsony testsúlycélok, azaz irreálisan magas fogyási célok 

sikertelenséget jeleznek előre. 

c. Egyes evési magatartások: feltételezésünk szerint a táplálékbevitel kognitív 

korlátozásának növekedése, és a kontrollálatlan evés, valamint az érzelmi evés 

csökkenése a kórházi kezelést követő fél évben nagyobb mértékű súlycsökkenéssel jár 

együtt. 

d. Elhízással kapcsolatos hiedelmek: hipotézisünk szerint az egészségi hiedelmek, 

valamint szociális és esztétikai hiedelmek nagyobb mértékű fogyással járnak együtt a 

kórházi súlycsökkentő kezelést követően (Swift és mtsai, 2009). Feltételeztük, hogy a 

testsúlymenedzselés költségeivel kapcsolatos hiedelmek a sikertelenséget jelzik előre. 

e. Pszichológiai tényezők: hipotézisünk szerint a magas önértékelés és a kedvezőbb 

elhízással kapcsolatos életminőség nagyobb mértékű súlycsökkenéssel jár együtt 

(Teixeira és mtsai, 2005).  

f. Társas támogatás: feltételeztük, hogy a súlycsökkentési erőfeszítések kapcsán észlelt 

társas támogatás nagyobb mértékű fogyást jelez előre. 
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2.4.3. Módszertan 

 

2.4.3.1. Vizsgálati személyek 

 

A vizsgálatban a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza Lipidológiai Profiljának22 

bentfekvő páciensei vettek részt (összesen 349 fő). Kizárási kritériumok: 18 év alatti életkor 

(1 személy); az antropometriai adatok hiánya (3 fő); 25,0 kg/m2 alatti testtömegindex23 az első 

mérésnél (3 fő); nagymértékben hiányosan kitöltött első kérdőív, utánkövetésben való 

részvétel nélkül (3 fő). A végső mintát 339 személy alkotta (80,5% nő). A második 

adatfelvételnél a mintaelemszám 175 fő (válaszadási arány: 51,6%; a válaszadók 84,0%-a nő). 

A második adatfelvételben való részvételt visszautasítók életkorának átlaga (t(336)=0,744; 

p=0,458; Cohen d=0,08), és BMI-átlaga (t(337)=0,424; p=0,672; Cohen d=0,05) nem 

különbözik szignifikánsan az utánkövetésben részt vevő személyek átlagától. A nemek aránya 

ugyancsak hasonlóan alakul az utánkövetésben részt vevő és részt nem vevő csoportban 

(χ2
(1)=2,777; p=0,096). A 20. táblázatban részletesen bemutatjuk a vizsgált mintát. 

 

2.4.3.2. Eljárás 

 

Kutatási elrendezés: prospektív, kérdőíves vizsgálat, két mérési ponttal, hat hónapos 

intervallumban. A vizsgálatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Karának Kutatásetikai Bizottsága jóváhagyta (l. Függelék 6.4.). 

Az intézmény vezetőit levélben kerestük fel a kutatás engedélyeztetése céljából. Az első 

adatfelvétel a kórházban töltött héten (jellemzően a 2. napon) történt (2008. október és 2009. 

június között, összesen 31 alkalommal), a második pedig az első adatfelvétel után hat 

hónappal (2009. április és 2009. december között). 

A kórházban végzett adatfelvétel a tervezettől eltérően alakult. Az első néhány hétben a 

nővérek bejelentették a pszichoedukációs foglalkozás időpontját a pácienseknek. Az 

érdeklődők megérkeztek a társalgóba, ahol röviden bemutatkoztam és felkértem őket a 

vizsgálatban való részvételre. Hangsúlyoztam a részvétel önkéntességét, és hogy a részvétel 

visszautasítása semmilyen következménnyel nem jár a személyekre nézve. A vizsgálattal 

kapcsolatos írásos tájékoztatás és a beleegyező nyilatkozat a kérdőív fedőlapján szerepelt (l. 

Függelék 6.3.2.). Az adatfelvétel 60 percben történt, ezután megtartottam az edukációs 

csoportfoglalkozást (l. később). 

                                                 
22 Az osztály a kutatás idején a Lipid Részleg nevet viselte. Vezetője Prof. Dr. Pados Gyula volt. 
23 A normális testsúlyú személyek a Lipidológiai Profil azon korábbi páciensei, akik sikeresen lefogytak, és a 
testsúlyuk megtartásának elősegítése céljából jelentkeztek ismét a bentfekvő kezelésre. 
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A későbbiekben a körülményekre való tekintettel meg kellett változtatnunk az adatgyűjtés 

módját. A szoba kicsinek és levegőtlennek, a székek pedig kényelmetlennek bizonyultak. A 

páciensek kifejezték abbéli kérésüket, hogy a kérdőívet nyugodt körülmények között, a 

szobájukban tölthessék ki. Ettől kezdve a foglalkozás előtt egy órával megérkeztem a 

kórházba, minden szobába bekopogtam és felkértem a szobában tartózkodó pácienseket a 

kutatásban való részvételre. Ez az eljárás jóval nagyobb visszautasítási arányt eredményezett, 

ezért megkértem a nővéreket, hogy a kérdőíveket ők adják oda a pácienseknek a 

csoportfoglalkozás napjának (kedd) reggelén. Ily módon sikerült valamivel megnövelni a 

részvételi hajlandóságot.  

A tervezett mintaelemszám (350 fő) a vártnál jóval lassabban gyűlt össze. Nem volt 

módunk felmérni a vizsgálatban való részvételt visszautasítók számát, illetve jellemzőit (pl. 

nem, életkor, elhízás mértéke), ezért a visszautasítási arányt csak becsülni lehet. Heti 20 

pácienssel számolva, az első adatfelvételi hullám 31 hetes időtartama alatt mintegy 620 

személy fordult meg az osztályon. A vizsgálatban részt vevő 349 fő ennek 56%-a. Mivel 

lehetőség van a többszöri részvételre a Kórház által biztosított súlycsökkentő programban, és 

az adatgyűjtés során több ízben találkoztam korábban már megismert páciensekkel, becslésem 

szerint a visszautasítási arány kb. 35-40%-os volt. 

A második adatfelvétel 6 hónappal a kórházi adatfelvétel után történt. A végső mintát 

alkotó 339 válaszadóból 289 személy (85,3%) járult hozzá az utánkövetéshez, akik közül 175 

fő töltötte ki a második kérdőívet (60,6%). A résztvevők szabadon dönthettek, hogy postai 

úton vagy e-mailben kívánják-e megkapni a kérdőívet az utánkövetés során. Az e-mail címek 

kérése azonban nem bizonyult hatékony megoldásnak. Olykor olvashatatlan volt, máskor nem 

élt a cím, illetve sokan nem válaszoltak. Ezt látva az e-mailes és postai elérhetőséget egyaránt 

megadó résztvevők esetében az utóbbi utat választottam. A nyomtatott kérdőíveket 

megcímzett és felbélyegzett válaszboríték társaságában adtam postára. Az e-mailt kérő, 

azonban a kitöltött kérdőívet vissza nem küldő résztvevőknek két-három emlékeztető e-mailt 

írtam, felajánlva a postai úton történő kézbesítés lehetőségét. Ezzel azonban csak elvétve éltek. 

Elkészítettem a kérdőív online változatát is (www.kwiksurveys.com), és az egyik 

emlékeztetőben elküldtem a kérdőív linkjét. 14 résztvevőtől sikerült ily módon adatokat 

szereznem a második adatfelvételi hullámmal. 
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20. táblázat: A minta részletes bemutatása nemek szerint az alapvonalnál felvett adatok 
alapján, a két adatfelvételi pont szerinti bontásban 

Változó 1. adatfelvétel 2. adatfelvétel 
Férfiak 
(n=66) 

Nők 
(n=273) 

Teljes 
minta 

(n=339) 

Férfiak 
(n=28) 

Nők 
(n=147) 

Teljes 
minta 

(n=175) 
Életkor (év)       

Átlag  
(SD) 

48,8 
(13,45) 

50,6 
(13,48) 

50,2 
(13,47) 

50,6 
(14,04) 

49,5 
(13,69) 

49,7 
(13,71) 

Terjedelem 19-71 18-85 18-85 20-71 21-76 20-76 
A két nem összehasonlítása t(336)=0,976; p=0,330; Cohen d=0,13 t(172)=0,368; p=0,713; Cohen d=0,08 

Családi állapot (fő)       
Nőtlen/hajadon 10 30 40 4 20 24 

Élettársi kapcsolatban él 10 36 46 3 17 20 
Házas 42 142 184 20 73 93 
Elvált 2 35 37 0 23 23 

Özvegy 2 30 32 1 14 15 
A két nem összehasonlítása χ2

(4)=10,488; p=0,033 χ2
(4)=7,473; p=0,113 

Iskolai végzettség (fő)       
Alapfokú 11 40 51 1 17 18 

Középfokú 22 122 144 7 65 72 
Felsőfokú 33 111 144 20 65 85 

A két nem összehasonlítása χ2
(2)=2,848; p=0,241 χ2

(2)=7,158; p=0,028 
Lakóhely (fő)       

Budapest 31 127 158 11 63 74 
Város 20 102 122 10 64 74 

(Nagy)község 9 20 29 5 10 15 
Falu 4 23 27 1 10 11 

A két nem összehasonlítása χ2
(3)=3,607; p=0,307 χ2

(3)=4,229; p=0,238 
Testsúly (kg)       

Átlag  
(SD) 

128,8 
(26,82) 

101,1 
(18,73) 

106,5 
(23,27) 

117,2 
(23,88) 

97,4 
(18,98) 

100,6 
(21,07) 

Terjedelem 81,5-208,0 62,0-170,0 62,0-208,0 81,7-195,0 60,6-157,8 60,6-195,0 
A két nem összehasonlítása W(81)=7,944; p<0,001; Cohen d=1,35 W(32)=3,829; p=0,001; Cohen d=1,03 

BMI (kg/m2)        
Átlag  
(SD) 

41,0 
(9,72) 

38,0 
(6,86) 

38,6 
(7,58) 

37,1 
(9,08) 

36,5 
(6,83) 

36,6 
(7,21) 

Terjedelem 27,5-79,3 25,1-64,8 25,1-79,3 27,5-74,3 23,7-57,0 23,7-74,3 
A két nem összehasonlítása W(81)=2,348; p=0,021; Cohen d=0,40 t(173)=0,199; p=0,843; Cohen d=0,04 

Tápláltsági állapot kategória (WHO, 
2000) (fő) 

      

Túlsúly (BMI=25,0-29,9 kg/m2) 5 32 37 5 18 23 
I. fokú elhízás (BMI=30,0-34,9 kg/m2) 13 69 82 7 33 40 

II. fokú elhízás (BMI=34,9-39,9 kg/m2) 19 72 91 7 37 44 
III. fokú elhízás (BMI≥40,0 kg/m2) 29 100 129 9 59 68 

A két nem összehasonlítása χ2
(3)=2,382; p=0,497 χ2

(3)=1,018; p=0,797 
Megjegyzés: Az iskolai végzettség megjelölésére a kérdőívben hét válaszlehetőség szolgált. 1: kevesebb, mint 8 
általános, 2: 8 általános, 3: szakmunkásképző, 4: szakközépiskola, 5: gimnázium, 6: főiskola, 7: egyetem. Az 
áttekinthetőség érdekében a táblázatban a válaszlehetőségeket összevonva csak az alapfokú, középfokú és 
felsőfokú iskolai végzettség kategóriákat mutatjuk be. 
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2.4.3.3. Az intézeti súlycsökkentő kezelés és a vizsgálat során alkalmazott pszichológiai 

intervenció ismérvei 

 

A Szent Imre Kórház Lipidológiai Profilján 1983 óta zajlik intenzív, bentfekvéses 

testsúlycsökkentő program, amelynek ismérvei a következők (Pados és mtsai, 2002). A 

páciensek első lépésben a Kórházban működő Lipid Ambulanciára kerülnek, legtöbbször a 

családorvos kezdeményezésére. Itt elindítják az 1200-1500 kalóriás fogyókúrát és előjegyzik 

őket az intézeti kezelésre. A szövődményes eseteket, és azokat a pácienseket, akiknek sürgető 

egészségi okuk van a gyors testsúlycsökkentésre (pl. műtét előtt állnak) egyenesen az 

osztályra jegyzik elő. A páciensek hétfőn érkeznek a kórházba, és vasárnap hagyják el azt. A 

program három komponensből áll: 

1. Nagyon alacsony kalóriatartalmú (600-800 Kcal) diéta (ellenjavallat esetében magasabb 

kalórialimit). 

2. Belgyógyászati (illetve szükség esetében hormonális és kardiológiai) kivizsgálás és a 

talált eltérések (pl. magas vérnyomás, diabétesz, diszlipidémia) kezelésének beállítása. 

3. A páciensek kiképzése egy hosszú távú, 1200-1500 kalóriás diétára. Ennek keretében 

dietetikus által vezetett egyéni és csoportos tanácsadásban részesülnek, elhízással 

kapcsolatos oktató filmeket tekintenek meg, és minden nap torna programban vesznek 

részt gyógytornász vezetésével. 

A kutatás során az intézeti protokollt kiegészítettük egy pszichoedukációs 

csoportfoglalkozással. A 60-75 perces, interaktív elemeket is tartalmazó, előadás jellegű 

foglalkozást a jelen vizsgálathoz és körülményekhez dolgoztam ki. Tematikája az elhízás 

elméleti bevezetőben részletezett viselkedésterápiás kezeléséből építkezett és a következő 

elemeket foglalta magában: a táplálékbevitel önmonitorozása, a súlycsökkenés táplálkozásbeli 

akadályai, túlevéshez vezető viselkedéslánc, emocionális evés, rugalmas táplálkozási 

alapelvek, viselkedéses helyettesítés, ingerkontroll, problémamegoldás, az életmód aktvitás 

növelésére vonatkozó tanácsok (l. 3. táblázat). A foglalkozáson való részvétel önkéntes volt. 

A páciensek nagy arányban jelentek meg, és túlnyomó többségükben érdeklődőek voltak. 

Rendszeresen érkezett az előadás hasznosságára vonatkozó visszajelzés is. 

 

2.4.3.4. Mérőeszközök 

 

Alapadatok: Rákérdeztünk a személyek nemére, életkorára, családi állapotára és iskolai 

végzettségére. A kórházi felvétel során a páciensek testsúlya és testmagassága mérésre kerül. 

Feltételezve ezek pontos felidézését, az antropometriai adatokat önbeszámoló útján gyűjtöttük. 

A hat hónapos intervallumban felvett testmagasság és testsúly adatok teszt-reteszt reliabilitása 

kiválónak bizonyult (testmagasság: r=0,97; p<0,001; testsúly: r=0,94; p<0,001). 
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Egészségi állapot: A válaszadók az SF-36 Egészségprofil Kérdőívből (Ware és Sherbourne, 

1992; Czimbalmos, Nagy, Varga és Husztik, 1999) származó tételen a kitűnő (1) és a rossz 

(5) végpontok között ítélték meg az egészségi állapotukat. Emellett a szakirodalom alapján 

(Hu, 2008; Pi-Sunyer, 2002) felsoroltunk 16 betegséget, amelyek az elhízás potenciális 

kísérőbetegségei, és eldöntendő kérdésekkel tudakoltuk meg, hogy kezelik-e a válaszadót 

ezekkel a betegségekkel. Válaszlehetőségek: nem (0), igen (1). A 16 tételből kumulatív 

skálaképzési algoritmust alkalmazva nyertük a „betegségek száma” változót.  

A testsúly története: Kérdéseket fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy hány éves kora 

óta vannak súlyproblémái (azaz túlsúlya); élete során hányszor tapasztalt nagymértékű 

(legalább 4,5 kg-os) súlyingadozást; hány éves korában fogyókúrázott először; hányszor 

próbált meg fogyókúrázni az elmúlt 12 hónapban (Teixeira és mtsai, 2004); valamint élete 

során vett-e már részt orvosi/dietetikusi felügyelet alatt zajló súlycsökkentő kezelésben? 

Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőív (Goals and Relative Weights Questionnaire; Foster és 

mtsai, 1997; l. Függelék 6.2.4.): A jelen kutatás keretében magyar nyelvre fordított kérdőív 

négy tétele arra kérdez rá, hogy kilogrammban kifejezve mit tart a személy álomsúlynak, 

örvendetes súlynak, elfogadható súlynak, illetve csalódást keltő súlynak önmaga számára.  

21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív (TFEQ-R21): A kérdőívet részletesen a 2.2.2.2. 

fejezetben mutattuk be (l. Függelék 6.2.1.). A CFA a jelen mintán is alátámasztotta a 

mérőeszköz faktoriális struktúráját (χ2
(186)=464,5; p<0,0001; CMIN/DF=2,497; CFI=0,916; 

TLI=0,896; RMSEA=0,067; RMSEA CI90: 0,059-0,074). A 7. és 14., illetve 12. és 15. tételek 

hibatagjai közötti korrelációt megengedő alternatív modell adatokra való illeszkedése ezúttal 

is szignifikánsan jobbnak bizonyult (χ2
(184)=387,0; p<0,0001; CMIN/DF=2,103; CFI=0,939; 

TLI=0,923; RMSEA=0,057; RMSEA CI90: 0,049-0,065; ∆χ2=77,5; ∆DF=2; p<0,0001). A 

faktorok közötti interkorrelációk a következőképpen alakultak: Kognitív korlátozás és 

Kontrollálatlan evés között r=-0,49; p<0,001; Kognitív korlátozás és Érzelmi evés között r=-

0,18; p=0,005; Kontrollálatlan evés és Érzelmi evés között r=0,62; p<0,001. A jelen vizsgálat 

során a kérdőív belső megbízhatósága jónak bizonyult (Cronbach α: 0,79-0,93). A féléves 

időintervallumban mért teszt-reteszt reliabilitás azonban az Érzelmi evés skála (rs=0,79; 

p<0,001) kivételével alacsony (Kontrollálatlan evés: r=0,59; p<0,001; Kognitív korlátozás: 

r=0,47; p<0,001). Mivel azonban e mérőeszköz nem stabil személyiségvonásokat, hanem 

evési magatartásokat mér, amelyek esetében változásra számítunk a vizsgálat időtartama alatt; 

továbbá a két adatfelvétel között nem a rendszerint alkalmazott néhány hét, hanem hat hónap 

telt el, az időbeli konzisztenciára vonatkozó eredményeinket elfogadhatónak tartjuk. 

Testforma Kérdőív – 14 tételes rövidített változat (BSQ-SF14): A kérdőívet részletesen a 

2.3.3.2. fejezetben mutattuk be (l. Függelék 6.2.3.). A jelen mintában a CFA az eredeti mérési 

modell esetében gyenge illeszkedési mutatókat eredményezett (χ2
(77)=268,8; p<0,0001; 

CMIN/DF=3,490; CFI=0,890; TLI=0,850; RMSEA=0,086; RMSEA CI90=0,075-0,097). Az 

alternatív, az 1. és 8., valamint a 4. és 6. tétel hibatagjai közötti korrelációt megengedő modell 
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adatokra történő illeszkedése ezúttal is lényegesen jobbnak adódott (χ2
(75)=197,2; p<0,0001; 

CMIN/DF=2,629; CFI=0,930; TLI=0,902; RMSEA=0,069; RMSEA CI90=0,058-0,081; 

∆χ2=71,6; ∆DF=2; p<0,0001). A jelen vizsgálat során a kérdőív belső megbízhatósága jónak 

bizonyult (Cronbach α: 0,89). 

Testgyakorlás: A változás stádiumai (rövidített forma): A mérőeszközt részletesen a 

2.3.3.2. fejezetben mutattuk be. 

Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (OBS): A kérdőívet részletesen a 2.3.3.2. 

fejezetben mutattuk be (l. Függelék 6.2.2.). A tételek jelentős részénél megjelenő padló-, 

illetve plafonhatás miatt indokolt volt ordinális skálaként kezelni az itemeket, ezért a 

konfirmatív faktoranalízis az MPLUS statisztikai programcsomaggal történt. A CFA 

eredményeképpen kapott illeszkedési mutatók gyenge illeszkedésre utaltak (χ2
(87)=361,8; 

p<0,0001; CMIN/DF=4,159; CFI=0,801; TLI=0,760; RMSEA=0,097; RMSEA CI90=0,087-

0,108). Az alternatív, a 6. és 12. tétel, a 6. és 14. tétel, valamint a 12. és 14. tétel hibatagjai 

közötti korrelációt megengedő modell esetében az illeszkedés mértéke javult ugyan, de még 

mindig gyenge volt (χ2
(84)=250,9; p<0,0001; CMIN/DF=2,987; CFI=0,879; TLI=0,849; 

RMSEA=0,077; RMSEA CI90=0,066-0,088; ∆χ2=110,9; ∆DF=3; p<0,0001). A külön 

faktorokhoz tartozó 10. és 11. tétel közötti kovariancia felszabadításával az illeszkedés 

számottevően javult (χ2
(83)=191,2; p<0,0001; CMIN/DF=2,304; CFI=0,922; TLI=0,901; 

RMSEA=0,062; RMSEA CI90=0,051-0,074; ∆χ2=170,6; ∆DF=4; p<0,0001). A jelen vizsgálat 

során a kérdőív skáláinak Cronbach α mutatója 0,53-0,67 közötti értéket vett fel, amely az 

alacsony tételszámok (4-6 tétel) fényében elfogadható. 

Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív – Rövidített változat (Obesity Adjustment 

Survey – Short form; OAS-SF; Butler és mtsai, 1999; l. Függelék 6.2.5.): A bariátriai műtét 

előtt álló elhízottak mintáján extrém mértékben (morbid) elhízottak számára kidolgozott, 20 

tételes, egyenes és fordított irányú tételeket egyaránt tartalmazó kérdőív azt méri fel, hogy 

milyen hatással van a személy aktuális testsúlya az érzéseire, kapcsolataira és tevékenységeire. 

Az elmúlt 6-8 hétre vonatkozó állításokkal való egyetértés mértékét 5-fokozatú, Likert-típusú 

skálán kell megítélni az egyáltalán nem igaz (1) és a teljes mértékben igaz (5) végpontok 

között. A skálaképzési instrukció szerint a kérdőív három fordított tételt tartalmaz (1., 4. és 17. 

tétel). Az 1. és a 17. tétel azonban az eredeti kérdőív rövidítése során alkalmazott mintán 

adódó pszichometriai sajátosságai miatt kódolandó fordított irányban, nem a tartalma 

következtében (Butler és mtsai, 1999). A jelen mintán végzett konfirmatív faktoranalízis 

eredménye szerint indokolatlan a megfordításuk (l. később), ezért a jelen vizsgálatban egyedül 

a 4. tételt fordítottuk meg a skálaképzés során. Noha a tételek az életminőség több területét is 

lefedik, a mérőeszközt egydimenziósként alkalmazzák. A skálaképzés a tételek egyszerű 

összeadásával történik. A magasabb pontszám nagyobb mértékű elhízással kapcsolatos 

distresszélményt jelez. A mérőeszközt Gordon S. Butler PhD engedélyével adaptáltuk magyar 

nyelvre (l. Függelék 6.1.3.). Az eredeti és a visszafordított kérdőívet ő vetette össze, és 
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javaslatokat tett a magyar nyelvű változat korrigálására. A mérőeszköz belső 

megbízhatóságára és teszt-reteszt reliabilitására nézve csak a forrástanulmányban találtunk 

adatot (Cronbach α: 0,72; r=0,87; Butler és mtsai, 1999). A jelen vizsgálat során a kérdőív 

belső megbízhatósága jónak bizonyult (Cronbach α: 0,89). 

CES-D Depresszió Skála (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; CES-D; 

Radloff, 1977; Demetrovics, 2007): A 20 tételes, egyenes és fordított irányú tételeket 

egyaránt tartalmazó önjellemzős kérdőív a depresszív tünetek gyakoriságának felmérésére 

szolgál, elsősorban az általános populációban. A válaszadónak 4-fokozatú, Likert-típusú 

skálán kell jeleznie, hogy milyen gyakran érzi magára jellemzőnek az elmúlt hétre 

vonatkozóan az adott állításban foglaltakat, úgymint a depresszióra jellemző kognitív, affektív, 

konatív és interperszonális kapcsolatokra vonatkozó tüneteket (1: ritkán vagy soha [kevesebb, 

mint 1 nap]; 4: nagyon gyakran, vagy mindig [5-7 nap]). A kérdőív tehát aktuális állapotot 

mér, nem vonás jellegű dimenziót. Klinikai szintű problémát jelez a 16 pont és e feletti érték. 

A magyar nyelvű változat belső megbízhatósága drogfogyasztókból és kontraszt 

személyekből álló mintán (Cronbach α: 0,92; Demetrovics, 2007), illetve legalább heti 

rendszerességgel dohányzó, felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók mintáján 

(Cronbach α: 0,90; Tombor és Urbán, 2010) egyaránt jónak bizonyult. A jelen kutatás 

eredményei szerint a belső megbízhatóság jó (Cronbach α: 0,88), a féléves időintervallumban 

mért teszt-reteszt reliabilitás azonban alacsony (r=0,52; p<0,001). Mivel a CES-D állapot 

jellegű depressziót mér, továbbá a két adatfelvétel között szokatlanul hosszú idő (hat hónap) 

telt el, az időbeli konzisztenciára vonatkozó eredményt elfogadhatónak tartjuk. 

Rosenberg Önértékelési Skála (Rosenberg Self-Esteem Scale; RSE; Rosenberg, 1965; 

Paksi, Felvinczi és Schmidt, 2004): A 10 tételből álló, egyenes és fordított tételeket egyaránt 

tartalmazó, 4-fokozatú, Likert-típusú skálán (a 0: nagyon nem értek egyet és 3: nagyon 

egyetértek végpontok között) értékelendő önjellemzős kérdőív az általános (globális) 

önértékelést az önelfogadásra és az önmagunk értékességére vonatkozó tételek segítségével 

méri. A magasabb pontszám magasabb általános önértékelést jelez. A mérőeszköz magyar 

nyelvű változatának belső megbízhatósága egyetemi hallgatónők mintáján (Cronbach α: 0,85) 

és egy munkahelyi életmódváltó csapatverseny résztvevőiből álló mintán (Cronbach α: 0,79) 

egyaránt jónak bizonyult (Czeglédi és mtsai, 2010). A jelen vizsgálatban a belső 

megbízhatóság (Cronbach α: 0,79), és a féléves intervallumban mért teszt-reteszt reliabilitás 

(r=0,71; p<0,001) ugyancsak megfelelő. 

Társas támogatás a súlycsökkentési erőfeszítésekben skála (l. Függelék 6.2.6.): A 

mérőeszközt a 3 tételes Oslo Társas Támogatás Skála (3-item Oslo Social Support Scale; 

Brevik és Dalgard, 1996) alapján alkottuk meg. E három tételes kérdőív lefedi a közeli 

barátok számát, az észlelt törődést és a másoktól érkező gyakorlati segítséget. Számos kutatás 

igazolta a jó alkalmazhatóságát és a prediktív validitását a mentális egészség és a 

pszichológiai distressz tekintetében (Meltzer, 2003). Saját kérdőívünk kidolgozása során a 
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szövegezést annyiban módosítottuk, hogy az általános megfogalmazás helyett konkrétan a 

súlycsökkentési erőfeszítésekre vonatkozóan kérdeztünk rá a társas támogatás fenti 

aspektusaira. A mérőeszközt kiegészítettük két tétellel, amelyek a munkatársaktól, illetve a 

családtagoktól érkező gyakorlati segítség hozzáférhetőségére kérdeznek rá. E tételek esetében 

annyi további módosítás történt, hogy a gyakorlati segítség mellett és/vagy kötőszóval a „lelki 

támaszra” is rákérdeztünk. Az 5 tételből álló kérdőív tehát lefedi a közeli barátok számát, az 

észlelt törődést és a másoktól (úgymint szomszédok, munkatársak, családtagok) érkező 

gyakorlati segítséget, illetve lelki támaszt a súlycsökkentési erőfeszítések során. A társas 

támogatás index képzése a tételekre adott válaszok egyszerű összeadásával történik. A 

magasabb érték nagyobb mértékű társas támogatást jelez. A kérdőív belső megbízhatósága a 

jelen vizsgálatban jónak bizonyult (Cronbach α: 0,78). 

A második mérési időpontban a fent felsorolt mérőeszközök közül az alábbiak ismételt 

felvétele történt meg: testsúly, testmagasság, 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív 

(Cronbach α: 0,69-0,94), Testgyakorlás: A változás stádiumai (rövidített forma), Rosenberg 

Önértékelési Skála (Cronbach α: 0,83), CES-D Depresszió Skála (Cronbach α: 0,91). 

Rákérdeztünk továbbá arra, hogy 1. elérte-e a személy a kitűzött testsúlyát, és ha nem, milyen 

testsúlyt szeretett volna vagy szeretne elérni? 2. Törekszik-e jelenleg súlycsökkentésre, és ha 

igen, mely stratégiákat alkalmazza az alábbiak közül: diéta, testgyakorlás, gyógyszeres 

kezelés, műtéti kezelés, egyéb? 3. Amennyiben nem törekszik súlycsökkentésre, törekszik-e 

aktívan a fogyókúrával elért testsúlya megtartására? 4. Részt vett-e a pszichoedukációs 

csoportfoglalkozáson? 5. Mely, a pszichedukációs csoportfoglalkozáson hallott/tanult 

stratégiát alkalmazza rendszeresen a súlycsökkentési erőfeszítései során? 

 

 

2.4.3.5. Statisztikai módszerek 

 

A skálaképzés során a hiányzó adatokat a személyek saját skálaátlagával helyettesítettük. A 

21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív esetében az instrukciónak megfelelően a half-scale 

módszert alkalmaztuk. A többi kérdőívnél a tíznél kevesebb tételből álló skáláknál legfeljebb 

egy hiányzó tétel esetében történt adatpótlás. 10 tétel felett legfeljebb két hiányzó válasz 

esetében történt meg az adatok helyettesítése. 

A kérdőívek belső konzisztenciájának becslésére Cronbach α mutatót számítottunk. A hat 

hónapos időintervallumban mért teszt-reteszt relibilitást korrelációs elemzéssel teszteltük. 

Egyes kérdőívek esetében konfirmatív faktoranalízist alkalmaztunk az elméleti 

faktorstruktúra tesztelésére. 

A súlycélok eléréséhez szükséges fogyás és a professzionális (nem műtéti) kezelések által 

rendszerint nyújtott 5-10%-os súlycsökkenés összehasonlítására egymintás t-próbát 

alkalmaztunk. 
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A két nem összehasonlítása a folytonos változók mentén független mintás t-próbával, 

illetve a normalitás előfeltételének sérülése esetében Mann-Whitney-féle U-próbával történt. 

A különbségek hatásmértékének becslésére Cohen d mutatót (Cohen, 1992) számítottunk. 

Kategoriális változók esetében (pl. a rendszeres testedzés folytatása) a gyakoriságok 

összehasonlítása χ2 próbával történt. 

Az elhízással kapcsolatos életminőség determinánsainak feltérképezésére többszörös 

lineáris regresszió elemzést alkalmaztunk. 

A depresszió kockázati tényezőinek vizsgálata korrelációs elemzéssel és bináris logisztikus 

regresszió elemzéssel (enter módszer) történt. A korrelációs együtthatók értékének 

összehasonlítására a Fisher-féle Z-transzformációt alkalmaztuk. 

A testtel való elégedetlenség potenciális közvetítő szerepét az elhízás és a depresszió, 

illetve az elhízás és az önértékelés kapcsolatában mediációs elemzéssel teszteltük (Baron és 

Kenny, 1986). A mediáció statisztikai szignifikanciájának becslésére a Sobel-tesztet 

használtuk (Soper, 2011).24 A mediáció relatív nagyságát Meier, Slutske, Arndt és Cadoret 

(2007) képletének alkalmazásával vizsgáltuk meg. 

Mivel az első időpontban mért érzelmi evés eloszlása nem volt normális, a depresszióval 

való kapcsolatára vonatkozó hipotézisünket Spearman-féle rangkorrelációs elemzéssel, 

valamint Spearman-féle parciális rangkorrelációs elemzéssel teszteltük. 

A testsúly, a BMI, az evési magatartások és a pszichológiai státus változásának feltárása 

céljából a két időpontban kapott átlagokat összetartozó mintás t-próbával hasonlítottuk össze. 

A különbség mértékét ismételt méréses Cohen d hatásméret mutatóval becsültük meg. 

Jacobson és Truax (1991) képletét alkalmazva a megbízható változás index (reliable change 

index, RCI) kiszámításával meghatároztuk azon egyének arányát, akik statisztikailag 

megbízható változást mutattak a vizsgált változók tekintetében. 

A súlyváltozás és az önértékelés, illetve depresszió változásának kapcsolatát többszörös, 

hierarchikus lineáris regresszió elemzéssel vizsgáltuk meg. 

A szándékos súlycsökkenés potenciális előrejelzőinek vizsgálatára Pearson-féle korrelációs 

elemzést, vagy Spearman-féle rangkorrelációs elemzést alkalmaztunk a feltételezett 

prediktorok és a testsúly két időpontban mért különbségének kg-ban kifejezett változása 

között. A szignifikáns magyarázó változókkal ezután bináris logisztikus regresszió elemzést 

(enter módszer) végeztünk, a sikeres fogyás előrejelzésének tesztelésére. Sikeres fogyásnak 

azt tekintettük, ha a személy a kezdeti testsúlya legalább 5%-át elvesztette. 

Az elemzések során az SPSS 14.0, az AMOS 18.0, az MPLUS és a ROPSTAT statisztikai 

programcsomagokat alkalmaztuk. 

  

                                                 
24 A Sobel-féle teszt elvégzése az alábbi Internetes kalkulátor segítségével történt: 
http://www.danielsoper.com/statcalc/calc31.aspx 
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2.4.4. Eredmények 

 

2.4.4.1. Leíró adatok 

 

A vizsgálat alapstatisztikája  

 

A 21. táblázatban bemutatjuk a vizsgált pszichológiai változók alapstatisztikáját (átlag, szórás, 

terjedelem, belső megbízhatóság), és a két nem összehasonlítását a változók mentén. 

 

21. táblázat: A vizsgálat alapstatisztikája (1. mérés) 

Változó Teljes minta 
(n=322-336) 

Cron-
bach α 
(tétel-
szám) 

Férfiak 
(n=63-66) 

Nők 
(n=257-271) 

A nemi 
különbséget 
jelző próba-
statisztika 

(p) 

Cohen 
d 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Terje-
delem 

Átlag 
(SD) 

Kontrollálatlan evés 
(TFEQ-R21) 

1–4 2,4 
(0,60) 

0,85 
(9) 

1,11–
3,78 

2,3 
(0,54) 

1–4,00 
 

2,4 
(0,61) 

t(332)=0,933 
(0,351) 

0,13 

Kognitív korlátozás 
(TFEQ-R21) 

1–3,8 2,5 
(0,59) 

0,79 
(6) 

1,00–
3,33 

2,4 
(0,59) 

1–3,83 
 

2,6 
(0,59) 

t(332)=1,563 
(0,119) 

0,22 

Érzelmi evés 
(TFEQ-R21)  

1–4 2,4 
(0,89) 

0,93 
(6) 

1,00–
3,67 

2,0 
(0,78) 

1–4,00 
 

2,5 
(0,89) 

Z=3,898 
(<0,001) 

0,55 

Testtel való elégedet-
lenség (BSQ-SF14) 

22–84 58,1 
(12,87) 

0,89 
(14) 

27–81 
 

48,8 
(12,94) 

22–84 
 

60,4 
(11,77) 

t(327)=7,036 
(<0,001) 

0,97 

Költségek hiedelem 
(OBS) 

8–42 26,9 
(6,50) 

0,63 
(6) 

9–42 
 

27,0 
(6,17) 

8–42 
 

26,9 
(6,59) 

t(326)=0,148 
(0,882) 

0,02 

Egészségi hiedelmek 
(OBS) 

6–28 25,0 
(3,50) 

0,53 
(4) 

16–28 
 

24,9 
(3,49) 

6–28 
 

25,0 
(3,50) 

Z=0,417 
(0,677) 

0,05 

Szociális és esztéti-
kai hiedelmek (OBS) 

8–35 26,6 
(5,85) 

0,67 
(5) 

8–35 
 

24,1 
(6,57) 

11–35 
 

27,3 
(5,48) 

Z=3,539 
(<0,001) 

0,56 

Életminőség (OAS-
SF)  

20–92 57,5 
(15,65) 

0,89 
(20) 

26–81 
 

51,4 
(13,21) 

20–92 
 

59,1 
(15,87) 

W(118)=4,000 
(<0,001) 

0,50 

Depresszió (CES-D) 0–48 18,0 
(9,64) 

0,88 
(20) 

1–32 
 

13,9 
(7,16) 

0–48 
 

19,0 
(9,90) 

W(126)=4,741 
(<0,001) 

0,55 

Önértékelés (RSE) 3–30 19,2 
(4,46) 

0,79 
(10) 

11–28 
 

20,3 
(4,00) 

3–30 
 

19,0 
(4,54) 

t(325)=2,016 
(0,045) 

0,28 

Társas támogatás  5–24 16,4 
(4,05) 

0,78 
(5) 

10–24 
 

16,6 
(3,26) 

5–24 
 

16,4 
(4,22) 

W(120)=0,487 
(0,627) 

0,06 

Megjegyzés: A hatásméret mutató értékeinek értelmezése: 0,20 kis hatás, 0,50 közepes mértékű hatás, 0,80 nagy 
hatás (Cohen, 1992). A közepes mértékű vagy annál erősebb hatásméret mutatókat félkövér betűvel emeltük ki.  

 

Az eredmények szerint a nők a férfiakhoz képest szignifikánsan és közepes mértékben 

hajlamosabbak az érzelmi evésre, nagyobb mértékben osztoznak az elhízással kapcsolatos 

társas és esztétikai hiedelmekben, rosszabb életminőséggel és magasabb depressziószinttel 

jellemezhetőek, emellett nagymértékben elégedetlenebbek a testükkel, mint a férfiak. Az 

önértékelésük ugyanakkor szignifikánsan és kismértékben alacsonyabb, mint a férfiaké. 
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Az elhízás kísérőbetegségei 

 

A megkérdezettek 10,7%-a rossznak, 39,8%-a tűrhetőnek ítéli meg az egészségi állapotát. 

42,4%-uk jónak, 5,3%-uk nagyon jónak tartja. Mindössze a résztvevők 1,8% véli kitűnőnek 

az egészségi állapotát. 

Eredményeink szerint a válaszadók változatos aránya áll kezelés alatt különféle betegségek 

miatt. Leggyakoribb a magas vérnyomás (59,3%), az ízületi megbetegedés (40,2%), a magas 

koleszterintszint (35,4%) és a szív- vagy érrendszeri betegség (26,3%). A résztvevők körében 

2. típusú diabétesz 16,2%-nál, anyagcsere betegség 14,2%-nál, pajzsmirigy betegség 13,3%-

nál, légzőszervi megbetegedés, illetve köszvény 8,6%-nál, alvási apnoe, illetve epehólyag 

betegség 7,4%-nál fordul elő. A vizsgált mintában ritkábban előforduló kísérőbetegségek a 

következők: hormonális betegség (6,5%), metabolikus szindróma (3,2%), daganatos 

megbetegedés (4,4%). Valamely mentális betegséggel a válaszadók 6,2%-át kezelik. A 

megkérdezettek 11,2%-a nyilatkozott úgy, hogy kezelésben részesül a fentiekben fel nem 

sorolt, egyéb betegség miatt. 

A válaszadókat átlag 2,7 betegséggel kezelik (SD=2,16; terjedelem: 0-10 betegség). 

12,8%-ukat nem kezelik semmilyen kísérőbetegséggel. 42,2%-uk 1-2 betegség miatt áll 

kezelés alatt, 44,9%-uk pedig legalább három kísérőbetegséggel küzd. A kezelt 

kísérőbetegségek számának növekedésével párhuzamosan egyre kedvezőtlenebb az egészségi 

állapot szubjektív megítélése (rs=0,49; p<0,001). 

 

A testsúly története 

 

A válaszadók közel egyharmada (30,6%) esetében a súlyprobléma kezdete gyermekkorra (19 

év alatti életkorra) nyúlik vissza. Az első fogyókúrájuk idején átlagosan 30,9 évesek 

(SD=14,54 év) voltak. Életük során átlagosan 6,4 alkalommal (SD=7,49 alkalom) tapasztaltak 

nagymértékű, legalább 4,5 kg-os súlyingadozást. A válaszadók 42,0%-a esetében a testsúly 

legalább hatszor „jojózott”. Az adatgyűjtést megelőző 12 hónap során a megkérdezettek átlag 

3,2 alkalommal (SD=2,97 alkalom) fogyókúráztak. A résztvevők 31,2%-a legalább 4 

alkalommal kísérelt meg fogyókúrázni. A válaszadók mintegy kétharmada (62,2%) vett már 

részt a vizsgálatot megelőzően orvosi és/vagy dietetikusi felügyelet alatt zajló súlycsökkentő 

kezelésben. 
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Súlycélok 

 

A vizsgálat során négyféle súlycélra kérdeztünk rá. Az adatokból kiszámítottuk az eme 

súlycélok eléréséhez szükséges fogyás százalékos arányát. Képlet: aktuális testsúly mínusz az 

adott súlycél, elosztva az aktuális testsúllyal, majd a kapott érték megszorozva százzal. 

Feltételeztük, hogy az e súlycélok eléréséhez szükséges fogyás mértéke meghaladja azt a 

súlycsökkenést, amit a nem műtéti súlycsökkentő kezelések rendszerint nyújtani tudnak. 

Az álomsúly – azaz az a testsúly, amit akkor választana a személy, ha olyan súlya lehetne, 

amilyet csak akar – elérése a kiindulási testsúly átlag 32,2%-os (SD=11,76%) leadását igényli. 

Az ennél kevésbé ideális, mindazonáltal a személyt boldoggá tevő, ún. örvendetes testsúly 

elérése mérsékeltebb súlycsökkenést, 24,1%-os fogyást (SD=10,11%) igényel. A résztvevők 

által még elfogadhatónak tartott súly eléréséhez szükséges fogyás átlaga 18,0% (SD=9,50%). 

A kiindulási testsúly átlag 8,9%-ának (SD=6,37%) elvesztése csalódással töltené el a 

válaszadókat és ezt semmiképpen nem tartanák sikeresnek a kórházi súlycsökkentő programot 

követő fél évvel. 

Összevetve a fent bemutatott súlycélokat a professzionális, nem műtéti súlycsökkentő 

kezelések révén nyújtott 5-10%-os fogyással azt találtuk, hogy az egymintás t-próba az 5%-os 

és a 10%-os referencia értéknél egyaránt minden esetben szignifikáns különbséget jelez. A 

csalódást keltő súly 10%-os referencia értékkel történő összevetése kivételével mindegyik 

súlycél eléréséhez szükséges fogyás aránya szignifikánsan magasabb, mint a professzionális 

kezelések által rendszerint elérhető súlycsökkenés. Az eredményeket a 22. táblázatban 

mutatjuk be részletesen. 

 

22. táblázat: A súlycélok eléréséhez szükséges fogyás százalékos arányának átlaga és ennek 
összevetése a kezelés során elérhető 5%-os, illetve 10%-os súlycsökkenéssel 

Súlycélok Terjedelem Átlag 
(SD) 

Referencia:  
5% 

Referencia:  
10% 

Álomsúly eléréséhez szükséges 
fogyás (%-ban) 

7,8–66,3 32,2 
(11,76) 

t(328)=41,976 t(328)=34,263 

Örvendetes súly eléréséhez 
szükséges fogyás (%-ban) 

5,5–59,6 24,1 
(10,11) 

t(329)=34,380 t(329)=25,397 

Elfogadható súly eléréséhez 
szükséges fogyás (%-ban) 

1,1–60,6 18,0 
(9,50) 

t(327)=24,704 t(327)=15,171 

Csalódást keltő súly eléréséhez 
szükséges fogyás (%-ban) 

0,9–36,2 8,9 
(6,37) 

t(283)=10,219 t(283)=-3,015 

Megjegyzés: Teljes minta (n=284-330). Minden esetben p<0,01. 
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A két nem súlycéljainak elérése hasonló mértékű fogyást igényel, bár érzékelhető, hogy a 

nők elvárásai a férfiakéhoz képest némileg magasabbak. A csalódást keltő súly esetében 

szignifikáns és közepes nagyságú különbséget találtunk az átlagok között (W(123)=4,367; 

p<0,001; Cohen d=0,52): nevezetesen a férfiak a nőkhöz képest szerényebb súlycsökkenéssel 

lennének elégedetlenek. A többi súlycél esetében kismértékű, tendencia szintű, az előbbivel 

egyező irányú összefüggések mutatkoznak (álomsúly: t(327)=1,834; p=0,068; Cohen d=0,25; 

örvendetes súly: t(328)=1,688; p=0,092; Cohen d=0,23; elfogadható súly: t(326)=1,859; p=0,064; 

Cohen d=0,26). Az átlagokat a 16. ábrán szemléltetjük. 
 

 

16. ábra: A súlycélok alakulása a mintában nemek szerinti bontásban (az ábrán feltüntettük 
az átlagok 95%-os megbízhatósági intervallumát) 

 

 

2.4.4.2. Az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változatának pszichometriai 

elemzése 

 

A mérőeszköz az életminőség számos területét felöleli, azonban egyes dimenziók csak egy-

egy tétellel képviseltetnek (az elhízás egészségi következményei – 5. tétel; társas támogatás – 

7. tétel; énhatékonyság – 18. tétel). Első lépésben az egyfaktoros mérési modell adatokhoz 

való illeszkedését teszteltük CFA segítségével. Az elemzés gyenge illeszkedési mutatókat 

eredményezett (χ2
(170)=538,5; p<0,0001; CMIN/DF=3,167; CFI=0,841; TLI=0,804; 

RMSEA=0,080; RMSEA CI90=0,073-0,088). A 20 tételből csak 13 tétel (65%) faktorsúlya éri 

el a mininálisan elvárt 0,5-ös értéket. A 23. táblázatban bemutatjuk a kapott faktorsúlyokat. 
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23. táblázat: Az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változata konfirmatív 
faktoranalízisének eredményeképpen kapott faktorsúlyok (eredeti, egyfaktoros mérési modell) 

Tétel Faktorsúly 
1. Nagyon elszomorít, hogy túl nagy vagyok ahhoz, hogy olyan testmozgást végezzek, 

amit szeretnék. 
0,58 

2. Igyekszem elkerülni, hogy megmutassam a testemet a partneremnek vagy közeli 
barátomnak. 

0,55 

3. Nem tudok még rövid sétát se tenni anélkül, hogy kifulladnék, és nagyon elfáradnék.  0,56 
4. A jelenlegi súlyom miatt nem kerülöm el az olyan nyilvános helyzeteket, mint a 

bevásárlóközpontba, partikra vagy strandra járás. 
-0,04 

5. Ha tartom a mostani súlyom, akkor valószínűleg hamarabb halok meg, mint ha 
kevesebbet nyomnék. 

0,46 

6. A jelenlegi testsúlyom mellett különösen nehéz felmenni a lépcsőn. 0,62 
7. A partnerem (vagy közeli barátom) nem érti meg, hogy min megyek keresztül a 

túlsúlyom miatt.  
0,44 

8. Mindig megtalálom a módját, hogy a kedvenc ételeimet egyem. 0,14 
9. A jelenlegi testsúlyom miatt elkerülöm azt, hogy egészalakos tükörben nézzem meg 

a testem. 
0,52 

10. Utálom, ahogy a testem kinéz. 0,76 
11. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi testsúlyomnál lenni az egyik legrosszabb dolog, ami 

csak történhet velem. 
0,70 

12. A jelenlegi testsúlyom megakadályoz abban, hogy számomra örömteli társas 
tevékenységeket végezzek. 

0,76 

13. A jelenlegi testsúlyom akadályoz a szabad mozgásban. 0,76 
14. Kényelmesebben érzem magam olyan emberek között, akik túlsúlyosak, mint azok 

között, akik nem. 
0,46 

15. Sokkal jobb lenne a szexuális életem, ha lefogynék. 0,61 
16. Kövér és csúnya vagyok. 0,79 
17. Undorodom az étel iránti vonzódásomtól. 0,55 
18. Azt hiszem, hogy a jelenlegi testsúlyom az egyéni gyengeség jele. 0,43 
19. Lehangol a jelenlegi testsúlyom. 0,74 
20. Gyerekként nagyon inaktív voltam, és kerültem a sportot vagy testmozgást az 

iskolában. 
0,27 

Megjegyzés: Teljes minta (n=339). A 4. tétel kivételével minden esetben p<0,05. Illeszkedési mutatók: 
χ2

(170)=538,5; p<0,0001; CMIN/DF=3,167; CFI=0,841; TLI=0,804; RMSEA=0,080; RMSEA CI90=0,073-0,088. 

 

A modifikációs indexek vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy amennyiben megengedjük 

egyes tételpárok hibatagjai között a korrelációt, eme alternatív mérési modell adatokra való 

illeszkedése jelentősen javul (χ2
(165)=346,7; p<0,0001; CMIN/DF=2,101; CFI=0,927; 

TLI=0,916; RMSEA=0,057; RMSEA CI90=0,049-0,065; ∆χ2=191,8; ∆DF=5; p<0,0001). E 

tételpárok közötti kapcsolat többnyire jól értelmezhető. A 3., 6. és 13. tételek az elhízásnak a 

személy mobilitására gyakorolt kedvezőtlen hatását mérik fel (r3,6=0,42; p<0,001; r3,13=0,40; 

p<0,001; r6,13=0,43; p<0,001). A 10. és 16. tétel a külső megjelenéssel kapcsolatos 

elégedetlenséget tükrözik (r=0,31; p<0,001). Az 5. és 6. tétel hibatagjának kapcsolata a 

mobilitás súlyos károsodása és az idő előtti elhalálozás közötti összefüggésre utal (r=0,32; 

p<0,001). A 4. tétel nem töltődik ugyan szignifikánsan a faktoron, azonban eltávolítása nem 
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eredményez jobb illeszkedést (χ2
(152)=558,0; p<0,0001; CMIN/DF=3,671; CFI=0,837; 

TLI=0,817; RMSEA=0,089; RMSEA CI90=0,081-0,097). 

A modifikációs indexek értéke rejtett faktorok létére enged következtetni. Alapul véve az 

eredeti, 125 tételes kérdőív dimenzióit (Butler és mtsai, 1999), a tételek tartalma alapján 

megkíséreltük az eredeti elméleti kategóriákba rendezni e rövidített, 20 tételes kérdőív itemeit, 

majd a hipotetikus modell illeszkedését CFA alkalmazásával teszteltük. A mérési modell 6 

elméleti alapon felállított és egy „maradék” faktorból áll. Ez utóbbiba azok a tételek kerültek, 

amelyek önmagukban állva reprezentálták az adott dimenziót (l. feljebb). A 7 faktor a 

következő módon épül fel: 

1. testgyakorlás: 1. és 20. tétel 

2. károsodások a mindennapi működésben: 3., 6. és 13. tétel 

3. társas aggodalmak: 2., 4., 12., 14. és 15. tétel 

4. evési szokások: 8. és 17. tétel 

5. testkép: 9., 10. és 16. tétel 

6. distressz: 11. és 19. tétel 

7. maradék faktor: 5., 7. és 18. tétel. 

A CFA eredményei az eredetinél jelentősen jobb, a mutatók alapján elfogadható 

illeszkedésre utalnak (χ2
(149)=304,1; p<0,0001; CMIN/DF=2,041; CFI=0,933; TLI=0,906; 

RMSEA=0,055; RMSEA CI90=0,047-0,064; ∆χ2=234,4; ∆DF=21; p<0,0001). Megvizsgáltuk 

e hét faktorból egy másodrendű faktort képező hipotetikus modell illeszkedését is, amely az 

előbbinél gyengébbnek mutatkozik (χ2
(163)=367,0; p<0,0001; CMIN/DF=2,251; CFI=0,912; 

TLI=0,887; RMSEA=0,061; RMSEA CI90=0,053-0,069; ∆χ2=62,9; ∆DF=14; p<0,0001). 

 

 

2.4.4.3. Az elhízással kapcsolatos életminőség magyarázó változóinak vizsgálata 

 

Az első időpontban mért adatok alapján megkíséreltük feltérképezni az elhízással kapcsolatos 

életminőség potenciális magyarázó változóit. Tekintettel arra, hogy a mérőeszköz faktoriális 

struktúrája nem tisztázott, a MIMIC modell helyett első lépésben korrelációs elemzést, majd 

többszörös lineáris regresszió elemzést alkalmaztunk (24. táblázat). 

A korrelációs elemzések eredményei szerint az életkor kivételével valamennyi vizsgált 

változó szignifikáns (p<0,001) lineáris kapcsolatot mutat az elhízással kapcsolatos 

életminőséggel. Az összefüggések iránya a várakozásnak megfelelően alakul, erőssége pedig 

zömében gyenge és mérsékelt. Csak a testtel való elégedetlenség (r=0,61; p<0,001) és a 

depresszió (r=0,53; p<0,001) mutat erős kapcsolatot az életminőséggel. A Welch-féle d-próba 

eredménye szerint továbbá a nők életminősége szignifikánsan rosszabb, mint a férfiaké 

(W(118)=4,000; p<0,001), amely különbség statisztikailag közepes méretű (Cohen d=0,50). 
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A többváltozós modellben a testtömegindex (β=0,21; p<0,001); az önjellemzős egészségi 

állapot (β=0,21; p<0,001); a testtel való elégedetlenség (β=0,34; p<0,001); az ideális testsúly 

fenntartásával kapcsolatos költségek hiedelmek (β=0,09; p=0,026); az elhízással kapcsolatos 

társas és esztétikai hiedelmek (β=0,16; p=0,001) és a depresszió (β=0,15; p=0,004) mutat 

szignifikáns kapcsolatot az elhízással kapcsolatos életminőséggel. Az önértékelés tendencia 

szintű magyarázó erővel bír (β=-0,09; p=0,069). A modell által megmagyarázott variancia 

59%. Az eredményeket a 24. táblázatban mutatjuk be részletesen. 

 

24. táblázat: Az elhízással kapcsolatos életminőség magyarázó változóinak vizsgálata 
(korrelációs elemzés és többszörös lineáris regresszió elemzés) 

Magyarázó változók Korrelációs 
együttható 

(n=313-323) 

Többszörös lineáris regresszió 
elemzés (n=299) 

β t p 
Nem - 0,03 0,722 0,471 
BMI r=0,37 0,21 5,007 <0,001 
Önjellemzős egészségi állapota rs=0,45 0,21 4,520 <0,001 
Betegségek száma rs=0,18 -0,02 -0,502 0,616 
Testtel való elégedetlenség (BSQ-SF14) r=0,61 0,34 6,892 <0,001 
Költségek hiedelem (OBS) r=0,24 0,09 2,240 0,026 
Egészség hiedelmek (OBS) rs=0,21 0,03 0,679 0,497 
Szociális és esztétikai hiedelmek (OBS) r=0,49 0,16 3,428 0,001 
Depresszió (CES-D) r=0,53 0,15 2,944 0,004 
Önértékelés (RSE) r=-0,45 -0,09 -1,826 0,069 
Életkor r=0,14 0,06 1,301 0,194 
Iskolai végzettség  rs=-0,19 0,02 0,552 0,581 
R2 - 58,6% 

Megjegyzés: r: Pearson-féle korrelációs együttható. rs: Spearman-féle rangkorrelációs együttható. 
a
: A 

magasabb érték az egészségi állapot kedvezőtlenebb megítélésére utal. A korrelációs együtthatók értékénél az 
életkor kivételével minden esetben p<0,001. A korrelációs elemzés során az iskolai végzettség esetében az 
eredeti változóval dolgoztunk, míg a lineáris regresszió elemzés során a dichotóm iskolai végzettség változót (0: 
legfeljebb középfokú, 1: felsőfokú) léptettük a modellbe. R2: a modell magyarázó erejénél feltüntetett érték a 
valóságos, alapsokaságbeli megmagyarázott hányad torzítatlan becslése (adjusted R2). A többváltozós elemzés 
eredményeképpen szignifikáns magyarázó erővel bíró változókat félkövér betűvel emeltük ki. 

 

 

2.4.4.4. Az emocionális evés és a depresszió kapcsolatának vizsgálata 

 

Feltételeztük, hogy a depresszió az érzelmi evésre való fokozott hajlammal jár együtt. 

Hipotézisünket első lépésben Spearman-féle rangkorrelációs elemzéssel vizsgáltuk meg, majd 

Spearman-féle parciális rangkorrelációs elemzést alkalmaztunk, amely során kontrolláltuk az 

életkort, az iskolai végzettséget, és az alapvonalnál mért testtömegindexet. Mivel vizsgált 

mintánkban a nők szignifikánsan és közepes mértékben magasabb depresszió- és emocionális 

evés szinttel jellemezhetőek, mint a férfiak (l. 21. táblázat), az elemzéseket nemi bontásban 

végeztük el. 
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A kétváltozós elemzés eredményei szerint a depresszió a várt iránynak megfelelő, gyenge 

lineáris kapcsolatot mutat az érzelmi evéssel. Noha a kapcsolat erőssége a két nemnél azonos, 

az összefüggés csak a nők esetében szignifikáns (rs=0,20; p=0,001), a férfiak csoportjában 

nem (rs=0,20; p=0,122), vélhetően az alacsony elemszám miatt. A zavaró változók kontrollja 

mellett kapott eredmények megegyeznek a kétváltozós elemzések során adódó eredményekkel 

(nők: rs=0,21; p<0,001; férfiak: rs=0,21; p=0,108). 

 

 

2.4.4.5. A depresszió kockázati tényezőinek vizsgálata 

 

Klinikai szintű depresszió a vizsgálati személyek 54,7%-ánál jelentkezik, és szignifikánsan 

gyakrabban, mintegy 2,5-szeres eséllyel fordul elő a nőknél, mint a férfiaknál (59,1% vs. 

36,5%; χ2
(1)=10,412; p=0,001; OR=2,51; OR CI95: 1,42-4,44; p=0,002), alátámasztva azon 

hipotézisünket, miszerint a nem a depresszió rizikófaktora. 

A depresszió további potenciális kockázati tényezőinek vizsgálatára első lépésben 

korrelációs elemzést alkalmaztunk. A szakirodalomban korábban azonosított kockázati 

tényezők (elhízás mértéke, az elhízás életkori kezdete, krónikus betegségek, alacsony 

önértékelés, testtel való elégedetlenség) mellett az elhízással kapcsolatos hiedelmek, és a 

súlycsökkentési erőfeszítések során tapasztalt társas támogatás magyarázó erejét is teszteltük. 

Mivel a vizsgált mintában a nők körében sokkal gyakoribb a klinikai szintű depresszió, mint a 

férfiaknál; továbbá a nemet potenciális moderátor tényezőként tartják számon az elhízás 

pszichológiai korrelátumai kapcsán, az elemzéseket nemek szerinti bontásban végeztük el (25. 

táblázat). 

Az eredmények szerint a nők körében a súlyprobléma életkori kezdete és az elhízás 

egészségi következményeivel kapcsolatos hiedelmek kivételével valamennyi tesztelt változó 

szignifikáns kapcsolatot mutat a depresszióval. Az összefüggések iránya a várakozásnak 

megfelelően alakul; erőssége pedig a gyenge és a mérsékelt tartományba esik. Kivételt képez 

az önértékelés, amelynek a depresszióval való kapcsolata erős (r=-0,63; p<0,001).  

A férfiak esetében kevesebb szignifikáns kapcsolat mutatkozik. A BMI, az önjellemzős 

egészségi állapot, a testtel való elégedetlenség, az elhízással kapcsolatos társas és esztétikai 

hiedelmek, a társas támogatás és az önértékelés mutat szignifikáns, a várt iránynak megfelelő 

kapcsolatot a depresszióval. A testtel való elégedetlenség (r=0,51; p<0,001) és az önértékelés 

(rs=-0,59; p<0,001) esetében az összefüggés erős, míg a többi változónál mérsékelt erősségű. 

A BMI és a depresszió kapcsolata a férfiak esetében szignifikánsan erősebb, mint a nőknél 

(Z=2,075; p=0,038). A testtel való elégedetlenség és a depresszió közötti kapcsolat 

erősségében azonban nem mutatkozik szignifikáns nemi különbség (Z=1,113; p=0,266). 
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25. táblázat: A depresszió kockázati tényezőinek vizsgálata (korrelációs elemzés és bináris 
logisztikus regresszió elemzés) 

Magyarázó változók Korrelációs elemzés  Bináris logisztikus regresszió 
elemzés OR (OR CI95) 

Férfiak 
(n=61-63) 

Nők  
(n=254-259) 

Teljes minta 
(n=295) 

Nők  
(n=239) 

Nem (0: férfi, 1: nő) - - 1,27 
(0,56-2,87) 

- 
 

A súlyprobléma életkori kezdete rs=-0,06 rs=0,03 
 

1,79 
(0,85-3,79) 

1,55 
(0,68-3,50) 

BMI (1. mérés) r=0,44*** 
 

r=0,17** 
 

0,96 
(0,92-1,01) 

0,97 
(0,92-1,03) 

Önjellemzős egészségi állapot a r s=0,30* 
 

r s=0,32*** 
 

1,53+ 
(0,95-2,45) 

1,44 
(0,88-2,36) 

Betegségek száma rs=0,10 
 

r s=0,13* 
 

1,16 
(0,97-1,39) 

1,13 
(0,93-1,36) 

Testtel való elégedetlenség 
(BSQ-SF14) 

r=0,51*** 
 

r=0,38*** 
 

1,07*** 
(1,04-1,11) 

1,06** 
(1,02-1,09) 

Költségek hiedelem (OBS) r=-0,05 
 

r=0,19** 
 

1,04 
(0,99-1,09) 

1,05+ 
(1,00-1,10) 

Egészség hiedelmek (OBS) rs=-0,06 
 

rs=0,03 
 

0,85** 
(0,77-0,95) 

0,87* 
(0,77-0,98) 

Szociális és esztétikai hiedelmek 
(OBS) 

r s=0,35** 
 

r s=0,28*** 
 

1,01 
(0,94-1,08) 

1,00 
(0,93-1,08) 

Társas támogatás r=-0,25* 
 

r=-0,33*** 
 

0,91* 
(0,85-0,99) 

0,91* 
(0,84-0,99) 

Önértékelés (RSE) rs=-0,59*** 
 

r=-0,63*** 
 

0,79*** 
(0,72-0,87) 

0,80*** 
(0,72-0,88) 

Életkor rs=-0,18 
 

r=-0,01 
 

1,00 
(0,97-1,03) 

1,00 
(0,97-1,03) 

Iskolai végzettség r s=-0,27* 
 

r s=-0,20*** 
 

0,94 
(0,50-1,77) 

0,92 
(0,47-1,80) 

R2 - - 49,5% 43,9% 
Megjegyzés: r: Pearson-féle korrelációs együttható. rs: Spearman-féle rangkorrelációs együttható. 

a
: A 

magasabb érték az egészségi állapot kedvezőtlenebb megítélésére utal. A bináris logisztikus regresszió elemzés 
kimeneti változója a klinikai szintű depresszió jelenléte (0: nincs, 1: van). A korrelációs elemzés során a 
súlyprobléma életkori kezdete esetében az eredeti változóval dolgoztunk, míg a logisztikus regresszió elemzés 
során a dichotóm változót (0: gyermekkori kezdet, 1: felnőttkori [18 év feletti] kezdet) léptettük a modellbe. A 
korrelációs elemzés során az iskolai végzettség esetében az eredeti változóval dolgoztunk, míg a logisztikus 
regresszió elemzés során a dichotóm iskolai végzettség változót (0: legfeljebb középfokú, 1: felsőfokú) léptettük a 
modellbe. + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. OR: esélyhányados. CI95: 95%-os konfidencia 
intervallum. R2: megmagyarázott variancia (Nagelkerke R2). A többváltozós elemzés eredményeképpen 
szignifikáns nagyarázó erővel bíró prediktor változókat félkövér betűvel emeltük ki. 

 

 A második lépésben bináris logisztikus regresszió elemzés alkalmazásával került sor az 

összes feltételezett előrejelzőnek a modellbe történő beléptetésére, az életkor és az iskolai 

végzettség kontrollja mellett. A férfiak alacsony elemszáma (n=56) és a magyarázó változók 

nagy száma (12) következtében a próba statisztikai ereje elfogadhatatlanul alacsony lett volna, 

ezért az elemzést a teljes mintán, valamint a nemi különbségekre való tekintettel a nők 

alcsoportján végeztük el (25. táblázat). 
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A teljes mintán végzett elemzés eredményei szerint a testtel való fokozott elégedetlenség 

(OR=1,07; p<0,001), az alacsony társas támogatás a testsúly-menedzselési erőfeszítésekben 

(OR=0,91; p=0,022) és az alacsony önértékelés (OR=0,79; p<0,001) szignifikáns prediktorai 

a klinikailag jelentős szintű depresszió megjelenésének a kórházi súlycsökkentő kezelésben 

részt vevők körében. Az elhízás egészségi következményeivel kapcsolatos hiedelmek 

ugyancsak szignifikáns prediktornak bizonyulnak (OR=0,85; p=0,004): a hiedelmekben való 

kisebb mértékű osztozás jelzi előre a klinikai szintű depresszió jelenlétét. Az egészségi állapot 

kedvezőtlen megítélése tendencia szintű kapcsolatot mutat a klinikai szintű depresszióval 

(OR=1,53; p=0,081). A modell által megmagyarázott variancia 50%. 

A nők almintáján végzett elemzés eredménye az előbbiekhez hasonlóan alakult. A testtel 

való elégedetlenség (OR=1,06; p=0,002), a társas támogatás (OR=0,91; p=0,030), az 

önértékelés (OR=0,80; p<0,001) és az egészségi hiedelmek (OR=0,87; p=0,018) 

esélyhányadosának értéke lényegében nem változott és szignifikáns maradt, azonban az 

egészségi állapot szubjektív megítélése már nem bír tendencia szintű magyarázó erővel 

(OR=1,44; p=0,150). Ugyanakkor az ideális testsúly fenntartásának költségeivel kapcsolatos 

hiedelmek tendencia szintű prediktor változóként tűnnek fel (OR=1,05; p=0,063). A modell 

által megmagyarázott variancia 44%. 

 

 

2.4.4.6. A testtel való elégedetlenség közvetítő szerepének vizsgálata az elhízás és a 

pszichológiai distressz kapcsolatában 

 

Feltételeztük, hogy az elhízás és a depresszió közötti kapcsolatban közvetítő szerepet játszik a 

testtel való elégedetlenség. Ennek tesztelésére mediációs elemzést folytattunk le, amelynek 

során kontrolláltuk a nemet, az iskolai végzettséget és az életkort. Az összefüggések az 

elvártaknak megfelelően alakultak, és a Sobel-teszt szignifikáns mediációt jelzett a modellben, 

alátámasztva a hipotézisünket (Sobel z=3,68; p<0,001). A mediáció részleges: a testtel való 

elégedetlenség az elhízás és a depresszió közötti kapcsolat varianciájának 46,4%-át 

magyarázza. A modellt a 17. ábrán szemléltetjük. 
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17. ábra: A testtel való elégedetlenség közvetítő hatásának vizsgálata az elhízás mértéke és a 

depresszió között (mediációs elemzés) 

Megjegyzés: A nyilakon a standardizált együtthatók (β) értékét tüntettük fel. A szaggatott nyíl azt a modellt jelzi, 
amelyben a magyarázó és a feltételezett mediátor változó egyaránt szerepel. + p<0,10; ** p<0,01;*** p<0,001. 
Az elemzés során kontrolláltuk a nemet, az iskolai végzettséget és az életkort. 

 

Feltételeztük továbbá, hogy az elhízás és az önértékelés közötti kapcsolatban közvetítő 

szerepet játszik a testtel való elégedetlenség. A hipotézis tesztelése ezúttal is mediációs 

elemzéssel történt, a nem, az iskolai végzettség és az életkor kontrollja mellett. Az 

összefüggések az elvártaknak megfelelően alakultak, és a Sobel-teszt szignifikáns mediációt 

jelzett a modellben, alátámasztva a hipotézisünket (Sobel z=2,57; p<0,001). A mediáció 

teljes: a testtel való elégedetlenség az elhízás és az önértékelés közötti kapcsolat 

varianciájának 61,5%-át magyarázza. A modellt a 18. ábrán szemléltetjük. 

 

 

 
18. ábra: A testtel való elégedetlenség közvetítő hatásának vizsgálata az elhízás mértéke és az 

önértékelés között (mediációs elemzés) 

Megjegyzés: A nyilakon a standardizált együtthatók (β) értékét tüntettük fel. A szaggatott nyíl azt a modellt jelzi, 
amelyben a magyarázó és a feltételezett mediátor változó egyaránt szerepel. ns: nem szignifikáns. * p<0,05; *** 
p<0,001. Az elemzés során kontrolláltuk a nemet, az iskolai végzettséget és az életkort. 

 

Testtel való 
elégedetlenség 

Testtömegindex Önértékelés 
-0,13* 

-0,05; ns 

0,35*** 0,22*** 

Testtel való 
elégedetlenség 

Testtömegindex Depresszió 

0,18** 

0,10+ 

0,41*** 0,22*** 
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Az elhízás pszichológiai korrelátumainak modelljében a nem potenciális moderátor 

tényezőként szerepel, ezért nemek szerinti bontásban is lefuttattuk a mediációs elemzéseket, 

annak feltárása érdekében, hogy befolyásolja-e a nem 1. a BMI és a testtel való 

elégedetlenség, 2. a BMI és a depresszió, illetve önértékelés, valamint 3. a testtel való 

elégedetlenség és a depresszió, illetve önértékelés közötti kapcsolat irányát és/vagy erősségét. 

Eredményeink több ponton alátámasztották a nem moderátor szerepét. 

A tápláltsági állapot és a közvetítőként feltételezett testtel való elégedetlenség között a 

férfiaknál mérsékelt erősségű, a nőknél viszont csak gyenge kapcsolat mutatkozott. Hasonló 

mintázatot találtunk a BMI és a depresszió kapcsolatában. A testtel való elégedetlenség és a 

depresszió kapcsolata mindkét nem esetében mérsékelt erősségűnek bizonyult, bár a 

férfiaknál némileg szorosabb az összefüggés. A mediáció relatív nagysága tekintetében 

elmondható, hogy a depresszió esetében a nőknél a megmagyarázott variancia közel 

másfélszerese annak, mint amit a férfiaknál kaptunk (26. táblázat). 

A tápláltsági állapot csak az általunk vizsgált férfiaknál mutatott szignifikáns lineáris 

kapcsolatot az önértékeléssel, a nőknél nem. A nőknél ezáltal sérült a mediációs elemzés 

egyik előfeltétele (Baron és Kenny, 1986), így nem folytathattuk le azt. A testtel való 

elégedetlenség és az önértékelés kapcsolata a férfiak esetében gyengének, a nők körében 

pedig mérsékelt erősségűnek bizonyult. A férfiak almintáján csak tendencia szinten nyert 

alátámasztást a testtel való elégedetlenség közvetítő szerepe a tápláltsági állapot és 

önértékelés kapcsolatában. Az eredményeket a 26. táblázatban mutatjuk be részletesen. 

 

26. táblázat: A testtel való elégedetlenség közvetítő szerepének vizsgálata az elhízás és a 
depresszió, valamint az elhízás és az önértékelés kapcsolatában, nemek szerinti bontásban 

(mediációs elemzés, standardizált β együtthatók) 

Depresszió Önértékelés 
Regressziós út Férfiak 

(n=63) 
Nők 

(n=253) 
Regressziós út Férfiak 

(n=63) 
Nők 

(n=256) 
BMI → depresszió 0,40** 0,14* BMI → önértékelés -0,28* -0,09 ns 
BMI → testtel való 
elégedetlenség 

0,35** 0,20** BMI → testtel való 
elégedetlenség 

0,35** 0,20** 

Testtel való 
elégedetlenség → 
depresszió 

0,49*** 0,38*** Testtel való 
elégedetlenség → 
önértékelés 

-0,27* -0,35*** 

BMI → depresszió  
a testtel való 
elégedetlenség kontrollja 
mellett 

0,26* 0,07 ns BMI → önértékelés a 
testtel való 
elégedetlenség 
kontrollja mellett 

-0,21 ns 0,02 ns 

Sobel z 2,331* 2,888** Sobel z 1,751+ NA 
R2 35% 50% R2 25% NA 
Megjegyzés: ns: nem szignifikáns. + p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. NA: nem alkalmazható. R2: 
megmagyarázott variancia. Az elemzés során kontrolláltuk az iskolai végzettséget és az életkort. 
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2.4.4.7. A testsúly, az evési magatartás, a fizikai aktivitás és a pszichológiai státus alakulása 

az utánkövetés során 

 

Az elemzéseket csak az utánkövetésben is részt vevő személyek almintáján végeztük el 

(n=175). A testsúly, a testtömegindex, az evési magatartások, az önértékelés és a depresszió 

átlagát és a két mérés összehasonlítását a 27. táblázatban mutatjuk be részletesen. 

 

27. táblázat: A változók átlagának alakulása az utánkövetésben részt vevők almintáján a két 
mérési időpontban és az átlagok összehasonlítása (összetartozó mintás t-próbák) 

Változó 1. mérés 
átlag (SD) 

2. mérés 
átlag (SD) 

A két mérés különbségét 
jelző próbastatisztika (p) 

Cohen d 

Testsúly (kg) 105,1 
(21,14) 

100,6 
(21,07) 

t(174)=8,426 
(<0,001) 

0,48 
 

BMI 38,4 
(7,35) 

36,6 
(7,21) 

t(174)=9,534 
(<0,001) 

0,57 

Kontrollálatlan evés 
(TFEQ-R21) 

2,5 
(0,58) 

2,3 
(0,55) 

t(169)=3,622 
(<0,001) 

0,56 

Kognitív korlátozás 
(TFEQ-R21) 

2,5 
(0,57) 

2,9 
(0,45) 

t(169)=8,231 
(<0,001) 

1,48 

Érzelmi evés (TFEQ-
R21) 

2,5 
(0,87) 

2,3 
(0,91) 

t(171)=3,974 
(<0,001) 

0,44 

Depresszió (CES-D) 18,5 
(9,91) 

17,8 
(10,84) 

t(166)=0,826 
(0,410) 

0,14 

Önértékelés (RSE) 18,8 
(4,63) 

18,9 
(4,85) 

t(166)=0,409 
(0,683) 

0,05 

Megjegyzés: Az elemszámok az egyes elemzések során 167-175 között alakulnak. A hatásméret mutató (ismételt 
méréses Cohen d) értékeinek értelmezése: 0,20 kis hatás, 0,50 közepes mértékű hatás, 0,80 nagy hatás (Cohen, 
1992). A közepes mértékű vagy annál erősebb hatásméret mutatókat félkövér betűvel emeltük ki. 

 

A testsúly alakulása 

 

Az utánkövetés résztvevői a kórházi súlycsökkentő kezelést követő hat hónapban átlag 4,5 

kg-ot fogytak (SD=7,11 kg, terjedelem: -13,8 – 40,0 kg), ami százalékban kifejezve a 

kiindulási testsúly átlag 4,3%-ának elvesztését jelenti (SD=6,30%, terjedelem: -12,4 – 25,3%). 

A két nem súlycsökkenésének átlaga nem különbözik szignifikánsan egymástól (kg: 

W(32)=0,232; p=0,818; Cohen d=0,06; %-os súlyváltozás: t(173)=0,720; p=0,473; Cohen 

d=0,15). 

A válaszadók 40,0%-a (70 fő) ért el legalább 5%-os fogyást, azaz tekinthető a 

súlycsökkenés tekintetében sikeresnek. A sikeresen fogyók aránya a két nemben hasonló 

(χ2
(1)=1,814; p=0,178). 16,6%-uk (29 személy) legalább 10%-os súlycsökkenés elérésével 

büszkélkedhet. Jelentéktelen mértékű súlycsökkenés is előfordult, és a minta egy kis részében 

kisebb-nagyobb arányú súlygyarapodás is megfigyelhető volt (28. táblázat). 
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28. táblázat: A súlyváltozás mértékének alakulása a mintában (nemek szerinti bontásban) 

A súlyváltozás mértéke  
(a kiindulási testsúly %-os változása 

alapján kategorizálva) 

Férfiak 
(n=28) 
fő (%) 

Nők 
(n=147) 
fő (%) 

Teljes minta 
(n=175) 
fő (%) 

Igen jelentős hízás (≥10%) 0 
(0%) 

1 
(0,7%) 

1 
(0,6%) 

Klinikailag jelentős hízás (5-9,9%) 0 
(0%) 

8 
(5,4%) 

8 
(4,6%) 

Jelentéktelen hízás (3-4,9%) 2 
(7,1%) 

5 
(3,4%) 

7 
(4,0%) 

Súlytartás (≤3%) 16 
(57,1%) 

43 
(29,3%) 

59 
(33,7%) 

Jelentéktelen fogyás (3-4,9%) 2 
(7,1%) 

28 
(19,0%) 

30 
(17,1%) 

Klinikailag jelentős fogyás (5-9,9%) 4 
(14,3%) 

37 
(25,2%) 

41 
(23,4%) 

Igen jelentős fogyás (≥10%) 4 
(14,3%) 

25 
(17,0%) 

29 
(16,6%) 

 

A kezelést követő fél évben a válaszadóknak mindössze 5,7%-a (10 fő) érte el a kitűzött 

súlycélját. A többiek a második időpontban mért testsúlyuk átlag 18,6%-ának elvesztését 

(SD=9,91%, terjedelem: 3,4 – 49,3%) szerették volna, vagy szeretnék a továbbiakban elérni. 

A személyek 89,1%-a (156 fő) a második adatfelvétel idején is aktívan törekedett 

súlycsökkenésre. A kitűzött súlycélját elérők közül egy kivételével mindenki ide tartozik. A 

főbb testsúly-menedzselési stratégiák az alábbi gyakoriságokkal fordulnak elő: diétázás 

91,1%; testmozgás 59,5%; gyógyszeres kezelés 12,7%; egyéb 8,9%. Bariátriai műtétet a 

megkérdezettek egyike sem vállalt. A súlycsökkentésre már nem törekvő válaszadók 68,4%-a 

(13 fő) aktívan igyekszik megtartani az elért testsúlyát. 

 

A pszichoedukációs foglalkozás tanulságai 

 

Az utánkövetésben is szereplő válaszadók 82,7%-a (139 fő) vett részt a pszichoedukációs 

csoportfoglalkozáson. 69,1% (96 fő) számolt be arról, hogy használ valamely, a 

foglalkozáson tanult viselkedéses stratégiát. A stratégiát használók átlag 2,6 stratégiát 

(SD=1,59 stratégia) vetnek be a súlycsökkentési erőfeszítéseik során. 

A stratégiákat használók (n=96) százalékos súlycsökkenésének átlaga 5,5% (SD=6,25%) 

szignifikánsan és közepes mértékben magasabb, mint a stratégiákat nem használóké (n=43, 

átlag: 2,4% [SD=6,57%]; t(137)=2,691; p=0,008; Cohen d=0,50). Az alkalmazott stratégiák 

száma gyenge, pozitív irányú kapcsolatot mutat a százalékos súlycsökkenéssel (rs=0,19; 

p=0,026). 
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Az evési magatartások alakulása 

 

Feltételeztük, hogy a kórházi súlycsökkentő kezelést követő fél évben az evés kognitív 

korlátozására való hajlam megnő, míg a kontrollálatlan evésre és az érzelmi evésre való 

hajlam csökken. A legnagyobb változást a kognitív korlátozás esetében vártuk. Az 

összetartozó mintás t-próbák eredményei alátámasztották e hipotéziseket. A hatásméret 

mutatók arra utalnak, hogy a kognitív korlátozás esetében nagy, a kontrollálatlan evés és az 

érzelmi evés esetében pedig közepes mértékű változás következett be (27. táblázat). 

Az egyes evési magatartások két időpontban mért adatainak különbségét képezve 

megkaptuk az adott evési magatartás változását reprezentáló változót. A kontrollálatlan evés 

és az érzelmi evés esetében az első mérésből vontuk ki a második mérést, míg a kognitív 

korlátozás esetében a második mérésből vontuk ki az elsőt. A nagyobb pontszám így 

kedvezőbb változást jelez mindhárom evési magatartás tekintetében. A kognitív korlátozás 

átlag 0,3 ponttal nőtt (SD=0,54 pont). A kontrollálatlan evés átlag 0,1 ponttal (SD=0,52 pont), 

az érzelmi evés pedig átlag 0,2 ponttal (SD=0,58 pont) csökkent. 

Megvizsgáltuk továbbá, hogy az evési magatartások változásai mutatnak-e együttjárást. A 

Spearman-féle rangkorrelációs elemzés eredményei szerint a kognitív korlátozás növekedése 

a kontrollálatlan evésre (rs=0,23; p=0,003) és az érzelmi evésre (rs=0,24; p=0,002) való 

hajlam szignifikáns csökkenésével jár együtt. Az összefüggések azonban csak gyengék. A 

kontrollálatlan evés csökkenése ugyanakkor mérsékelt erősségű kapcsolatot mutat az 

emocionális evés csökkenésével (rs=0,41; p<0,001). 

A megbízható változás index (Jacobson és Truax, 1991) számítása azt az eredményt hozta, 

hogy a kognitív korlátozás tekintetében a válaszadók (n=170) 0,6%-a (1 fő) statisztikailag 

megbízható romlást mutatott; 90,0%-a nem változott (153 személy); 9,4%-a (16 fő) viszont 

statisztikailag megbízható javulást mutatott. A kontrollálatlan evés esetében a fenti arányok a 

következőképpen alakulnak (n=170): statisztikailag megbízható romlás 1,8% (3 fő); stagnálás 

93,5% (159 személy); statisztikailag megbízható javulás 4,7% (8 fő). Az érzelmi evéssel 

kapcsolatban azt találtuk, hogy a válaszadók (n=172) 1,2%-a (2 fő) esetében statisztikailag 

megbízhatóan megnőtt az emocionális evésre való hajlam, míg 91,3% (157 fő) esetében nem 

változott. 7,6%-uk (13 személy) viszont olyan mértékű csökkenést mutatott az érzelmi evés 

pontszámában, amely statisztikailag megbízható javulást jelez. 
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A fizikai aktivitás alakulása 

 

Az első adatfelvétel idején a válaszadók 34,7%-a folytatott rendszeres testedzést. A 2009-es 

Eurobarométer kutatás hazai reprezentatív adataival összevetve elmondható, hogy az intézeti 

súlycsökkentő kezelés résztvevői már az induláskor szignifikánsan nagyobb arányban 

folytattak rendszeres testedzést, mint a 15 év feletti magyar populáció (23%; χ2
(1)=25,215; 

p<0,001). A második adatfelvétel idején ez az arány szignifikánsan megemelkedett: 44,0%-ra 

nőtt (χ2
(1)=5,208; p=0,022). A rendszeres testgyakorlással kapcsolatos viselkedésváltozás 

stádiumainak a két mérés során történő alakulását a 19. ábrán szemléltetjük. A motiváció 

tekintetében kedvező változás, szignifikáns eltolódás figyelhető meg a motiváltabb állapot 

felé (χ2
(4)=10,795; p=0,029). 

 

19. ábra: A testedzéssel kapcsolatos viselkedésváltozás stádiumainak alakulása 

 

A depresszió alakulása 

 

A depresszió tekintetében csoportszinten nem mutatkozott szignifikáns változás a két 

adatfelvétel között (27. táblázat). Statisztikailag megbízható javulás a válaszadók (n=167) 

4,8%-a (8 fő) esetében mutatkozott, és pont ugyanennyien mutattak statisztikailag megbízható 

állapotromlást is. 

Azon feltevésünket, miszerint a súlycsökkenéssel párhuzamosan csökken a depresszió 

szintje, többszörös, hierarchikus lineáris regresszió elemzéssel vizsgáltuk meg. A 

modellépítés három lépésben történt. Elsőként a súlyváltozás önálló magyarázó erejét 

teszteltük a depresszió változására nézve. Mindkét, a változást kifejező változó számítása oly 

módon történt, hogy az első időpontban mért értékből kivontuk a második időpontban mért 

értéket. Minél magasabb az érték, annál többet fogyott a válaszadó a súlycsökkentő programot 

követő fél évben, illetve annál nagyobb mértékben csökkent a depressziószintje. Azt találtuk, 



 179 

hogy a nagyobb mértékű fogyás a depressziószint szignifikáns csökkenésével járt együtt 

(β=0,24; p=0,002). A második lépésben kontrolláltuk a nemet, az életkort, az iskolai 

végzettséget és az alapvonalnál mért testtömegindexet. A súlyváltozás magyarázó ereje 

kismértékű emelkedést mutatott (β=0,28; p=0,001). E modellben ugyanakkor az alapvonalnál 

mért testtömegindex a depresszió változása szignifikáns magyarázó változójának bizonyult, 

nevezetesen az alacsonyabb BMI jelzett előre nagyobb mértékű csökkenést a depresszió 

tekintetében (β=-0,16; p=0,045). Végül a harmadik lépésben kontrolláltuk az alavonalnál mért 

depressziót, önértékelést és testtel való elégedetlenséget. A súlyváltozás magyarázó ereje 

jelentősen lecsökkent, azonban szignifikáns maradt (β=0,20; p=0,005). A BMI előrejelző 

értéke kismértékben megnőtt (β=-0,18; p=0,012). A fentiek mellett az alapvonalnál mért 

depresszió pozitív irányú, szignifikáns, erős kapcsolatot mutatott a depresszió csökkenésével 

(β=0,57; p<0,001). A magasabb kezdeti önértékelés ugyancsak nagyobb javulással járt együtt 

a depresszió tekintetében (β=0,19; p=0,047). A harmadik modell által megmagyarázott 

variancia 24% (29. táblázat). Hipotézisünk tehát alátámasztást nyert. 

A férfiak alacsony elemszáma (n=28) következtében nem volt módunk megvizsgálni a 

nem moderátor szerepét a súlyváltozás és a depresszió alakulása közötti kapcsolatban. A nők 

almintáján (n=136) végzett elemzés a teljes minta eredményeihez nagyon hasonlókat hozott. 

Az eredményeket a 29. táblázatban mutatjuk be részletesen. 

 

29. táblázat: A depresszió változásának magyarázó változóinak vizsgálata (többszörös, 
hierarchikus lineáris regresszió elemzés) 

Modell Magyarázó változók Teljes minta  
(n=164) 

Nők  
(n=136) 

  β t p R2 β t p R2 
1. Testsúlyváltozás (kg) 0,24 3,200 0,002 5,4% 0,28 3,407 0,001 7,3% 
2. Testsúlyváltozás (kg) 0,28 3,543 0,001 6,4% 0,30 3,667 <0,001 10,6% 

Nem 0,04 0,457 0,648 - - - 
 Életkor 0,01 0,077 0,938 0,01 0,148 0,883 
 Iskolai végzettség -0,10 -1,224 0,223  -0,12 -1,431 0,155  
 BMI (1. mérés) -0,16 -2,022 0,045  -0,21 -2,501 0,014  

3. Testsúlyváltozás (kg) 0,20 2,831 0,005 24,1% 0,22 2,847 0,005 27,7% 
Nem -0,06 -0,800 0,425 - - - 
Életkor -0,03 -0,418 0,677  -0,03 -0,366 0,715 

 Iskolai végzettség -0,02 -0,251 0,802  -0,01 -0,134 0,894  
 BMI (1. mérés) -0,18 -2,545 0,012  -0,20 -2,711 0,008  
 Depresszió  

(CES-D; 1. mérés) 
0,57 5,924 <0,001  0,55 5,512 <0,001  

 Önértékelés  
(RSE; 1. mérés) 

0,19 2,002 0,047  0,19 1,896 0,060  

 Testtel való 
elégedetlenség  
(BSQ-SF14; 1. mérés) 

-0,03 -0,295 0,768  -0,02 -0,200 0,842  

Megjegyzés: R2: a modell magyarázó erejénél feltüntetett érték a valóságos, alapsokaságbeli megmagyarázott 
hányad torzítatlan becslése (adjusted R2). Az iskolai végzettség dichotóm változóként szerepel az elemzésben (0: 
legfeljebb középfokú, 1: felsőfokú). A szignifikáns eredményeket félkövér betűvel emeltük ki. 
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Az önértékelés alakulása 

 

Az önértékelés tekintetében csoportszinten nem mutatkozott szignifikáns változás a két 

adatfelvétel között (27. táblázat). Statisztikailag megbízható mértékben a válaszadók (n=167) 

3,0%-ának (5 fő) növekedett a globális önértékelése, míg 3,6% (6 személy) esetében 

statisztikailag megbízható mértékben csökkent.  

Azon feltevésünket, miszerint a súlycsökkenéssel párhuzamosan javul az önértékelés, 

ugyancsak többszörös, hierarchikus lineáris regresszió elemzéssel vizsgáltuk meg. A 

modellépítés ezúttal is három lépésben történt. Az első lépésben a súlyváltozás önálló 

magyarázó erejét teszteltük az önértékelés változására nézve. A súlyváltozás számítása az 

előbbiekben leírt módon történt: az első időpontban mért értékből kivontuk a második 

időpontban mért értéket, így minél magasabb az érték, annál többet fogyott a válaszadó. Az 

önértékelés változásának számszerűsítése során azonban a második időpontban mért értékből 

vontuk ki az alapvonalnál mért értéket, tehát minél magasabb az érték, annál inkább 

növekedett a válaszadó önértékelése. A testsúlyváltozás az önértékelés változása szignifikáns 

magyarázó változójának bizonyult, méghozzá a várt irányban (β=0,19; p=0,014). Az 

összefüggés erőssége a nem, az életkor, az iskolai végzettség és az alapvonalnál mért 

testtömegindex kontrollja mellett lényegében változatlan maradt (β=0,20; p=0,014). A 

harmadik lépésben kontrolláltuk az első időpontban mért önértékelést, depressziót és testtel 

való elégedetlenséget. Ez utóbbiak közül egyedül az alapvonalnál mért önértékelés mutatott 

szignifikáns, mérsékelt erősségű, negatív irányú kapcsolatot az önértékelés változásával (β=-

0,43; p<0,001), azt jelezve, hogy a vizsgálat kezdetén magasabb önértékeléssel bírók körében 

kevésbé javult az önértékelés a súlycsökkentő kezelést követő fél évben. A testsúlyváltozás e 

végső modellben is megőrizte szignifikáns magyarázó erejét az önértékelés változására nézve, 

bár a kapcsolat valamelyest gyengült (β=0,18; p=0,022). Hipotézisünk tehát alátámasztást 

nyert. E végső modell által megmagyarázott variancia 12%. Az eredményeket a 30. 

táblázatban részletezzük. 
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30. táblázat: Az önértékelés változásának magyarázó változóinak vizsgálata (többszörös, 
hierarchikus lineáris regresszió elemzés) 

Modell Magyarázó változók β t p R2 
1 Testsúlyváltozás (kg) 0,19 2,482 0,014 3,1% 
2 Testsúlyváltozás (kg) 0,20 2,487 0,014 2,5% 
 Nem 0,07 0,830 0,408  

Életkor -0,06 -0,718 0,474 
Iskolai végzettség -0,07 -0,885 0,377 
BMI (1. mérés) -0,07 -0,927 0,356 

3 Testsúlyváltozás (kg) 0,18 2,307 0,022 12,1% 
 Nem 0,09 1,113 0,267  

Életkor -0,01 -0,160 0,873 
Iskolai végzettség 0,02 0,296 0,767 
BMI (1. mérés) -0,09 -1,142 0,255 

 Önértékelés (RSE; 1. mérés) -0,43 -4,173 <0,001  
Depresszió (CES-D; 1. mérés) -0,10 -0,972 0,332 
Testtel való elégedetlenség (BSQ-SF14; 1. 
mérés) 

-0,11 -1,208 0,229 

Megjegyzés: n=162. R2: a modell magyarázó erejénél feltüntetett érték a valóságos, alapsokaságbeli 
megmagyarázott hányad torzítatlan becslése (adjusted R2). A szignifikáns eredményeket félkövér betűvel emeltük 
ki. 

 

 

2.4.4.8. A szándékos súlycsökkenés potenciális előrejelzőinek vizsgálata 

 

A szándékos súlycsökkenés potenciális előrejelzőit első lépésben korrelációs elemzéssel 

vizsgáltuk a második adatfelvételben is részt vevő személyek almintáján (n=175). Az 

eredmények szerint az alapvonalnál mért testsúly, a különböző súlycélok eléréséhez 

szükséges fogyás, a testtel való elégedetlenség, az elhízás társas és esztétikai 

következményeivel kapcsolatos hiedelmek, az önértékelés és az életminőség mutatott 

szignifikáns, ám igen gyenge (r/rs≤|0,23|) lineáris kapcsolatot a kilogrammban kifejezett 

súlycsökkenéssel. Az evési magatartások változása közül egyedül a táplálékbevitel kognitív 

korlátozásának változása mutatott összefüggést a testsúly változásával: a korlátozás 

növekedése nagyobb mértékű fogyással járt együtt. E kapcsolat az előbbiektől eltérően 

mérsékelt erősségűnek bizonyult (rs=0,40; p<0,001). Az eredményeket a 31. táblázatban 

mutatjuk be részletesen. 
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31. táblázat: A szándékos súlycsökkenés (kg) potenciális előrejelzőinek vizsgálata 
(korrelációs elemzés) 

Magyarázó változók Korrelációs 
együttható 

(n=152-175) 
Testsúly (1. mérés) r=0,18* 
A súlyprobléma életkori kezdete rs=-0,02 
Jojó-effektusok száma az élet során rs=-0,01 
Hány éves korában fogyókúrázott először rs=0,03 
Fogyókúrák száma az elmúlt 12 hónapban rs=-0,09 
Álomsúly eléréséhez szükséges fogyás %-ban kifejezve r=0,20** 
Örvendetes súly eléréséhez szükséges fogyás %-ban kifejezve r=0,22** 
Elfogadható súly eléréséhez szükséges fogyás %-ban kifejezve r=0,23** 
Csalódást keltő súly eléréséhez szükséges fogyás %-ban kifejezve rs=0,18* 
Testtel való elégedetlenség (BSQ-SF14) r=0,18* 
Költségek hiedelem (OBS) r=0,10 
Egészségi hiedelmek (OBS) rs=0,08 
Szociális és esztétikai hiedelmek (OBS) r=0,16* 
Önjellemzős egészségi állapot a rs=0,07 
Betegségek száma rs=0,00 
Társas támogatás r=-0,03 
Kontrollálatlan evés változása (TFEQ-R21) r=0,13 
Kognitív korlátozás változása (TFEQ-R21) rs=0,40*** 
Érzelmi evés változása (TFEQ-R21) rs=0,12 
Önértékelés (RSE; 1. mérés) r=-0,16* 
Életminőség (OAS-SF) r=0,23** 

Megjegyzés: r: Pearson-féle korrelációs együttható. rs: Spearman-féle rangkorrelációs együttható. a: A 
magasabb érték az egészségi állapot kedvezőtlenebb megítélésére utal. A kontrollálatlan evés és az érzelmi evés 
esetében oly módon képeztük az evési magatartás változását reprezentáló változót, hogy az első mérésből vontuk 
ki a második mérést, míg a kognitív korlátozás esetében a második mérésből vontuk ki az elsőt. A nagyobb 
pontszám így kedvezőbb változást jelez mindhárom evési magatartás tekintetében. * p<0,05; ** p<0,01; *** 
p<0,001.  

 

A következő lépésben bináris logisztikus regresszió elemzéssel teszteltük a sikeres 

(legalább 5%-os) fogyás előrejelzőit. A modellbe azokat a változókat léptettük be, amelyek a 

kétváltozós elemzések során szignifikáns kapcsolatot mutattak a testsúly változásával. A 

súlycélok között jelentős multikollinearitás mutatkozott (r=0,52-0,90; p<0,001), ezért a 

többváltozós modellben egyetlen fogyási cél előrejelző értékét teszteltük. Cooper és 

munkatársai (2003) érvelése szerint a terápia során a legfontosabb tisztázandó súly a vágyott 

testsúly, ezért a négy súlycél közül az örvendetes testsúly eléréséhez szükséges fogyás 

mértékét választottuk. Az elemzést a nem, az életkor, és az iskolai végzettség kontrollja 

mellett végeztük el. 
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A többváltozós modell eredménye szerint egyedül a kognitív korlátozás változása 

(növekedése) bizonyult a sikeres fogyás szignifikáns előrejelzőjének (OR=6,80; p<0,001). Az 

örvendetes súly eléréséhez szükséges nagyobb mértékű fogyás tendencia szinten jelezte előre 

a sikeres súlycsökkenést (OR=1,06; p=0,064). A modell által megmagyarázott variancia 30%. 

Az eredményeket a 32. táblázatban mutatjuk be részletesen. 

 

32. táblázat: A sikeres (legalább 5%-os) fogyás előrejelzőinek vizsgálata (bináris logisztikus 
regresszió elemzés) 

Prediktor változók OR OR CI95 
Testsúly (1. mérés) 0,98 0,96-1,01 
Örvendetes súly eléréséhez szükséges fogyás %-ban kifejezve 1,06+ 1,00-1,12 
Testtel való elégedetlenség (BSQ-SF14) 1,01 0,96-1,05 
Szociális és esztétikai hiedelmek (OBS) 0,99 0,91-1,09 
Kognitív korlátozás változása (TFEQ-R21) 6,80*** 3,02-15,29 
Önértékelés (RSE; 1. mérés)  1,01 0,92-1,11 
Életminőség (OAS-SF) 1,01 0,97-1,06 
Nem (0: férfi, 1: nő) 1,26 0,30-5,29 
Életkor 0,97 0,94-1,01 
Iskolai végzettség (0: legfeljebb középfokú, 1: felsőfokú) 0,97 0,45-2,08 
R2 29,9% 

Megjegyzés: n=161. + p<0,10; *** p<0,001. OR: esélyhányados. CI95: 95%-os konfidencia intervallum. R2: 
megmagyarázott variancia (Nagelkerke R2). A szignifikáns eredményeket félkövér betűvel emeltük ki. 

 

2.4.5. Megbeszélés 

 

Prospektív, féléves intervallumot felölelő, két adatfelvételt magába foglaló kérdőíves 

vizsgálatunk résztvevői a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházának Lipidológiai 

Profilján folyó egyhetes, intenzív, bentfekvéses súlycsökkentő kezelésben résztvevő túlsúlyos 

és elhízott páciensek voltak (az első adatfelvételnél n=339, az utánkövetésnél n=175). E 

kezelés igen sajátos, ugyanis az egy hétig tartó, többkomponensű (nagyon alacsony 

kalóriatartalmú diéta, testgyakorlás, belgyógyászati kivizsgálás, oktatófilmek levetítése, 

dietetikus által vezetett edukációs foglalkozás; Pados és mtsai, 2002) programot nem követi 

más intervenció. A bentfekvés időtartama alatt törekednek felvértezni a pácienseket a 

testsúlymenedzseléshez szükséges ismeretekkel és készségekkel. Nincs utánkövetés, nincs 

további támogatás. A vizsgálat során a kórházban folyó súlycsökkentő programot 

kiegészítettük egy egyalkalmas, viselkedésterápiás alapokon nyugvó, pszichoedukációs 

csoportfoglalkozással. 

A vizsgálat keretében magyar nyelvre adaptáltuk az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás 

Kérdőív rövidített változatát (Obesity Adjustment Survey – Short Form; Butler és mtsai, 

1999); a Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőívet (Goals and Relative Weights Questionnaire; 
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Foster és mtsai, 1997); továbbá a 3 tételes Oslo Társas Támogatás Skála (3-item Oslo Social 

Support Scale; Brevik és Dalgard, 1996) alapján kidolgoztunk egy, a testsúlycsökkentési 

erőfeszítések során tapasztalt társas támogatás mérésére szolgáló kérdőívet. Ez utóbbi belső 

megbízhatósága jónak bizonyult, azonban a konstruktum validitás igazolása még várat 

magára. A konvergens validitás vizsgálatához érdemes lenne magyar nyelvre adaptálni a 

Weight Management Support Inventory-t (Rieder és Ruderman, 2007), amely ugyancsak a 

testsúlymenedzselés témakörére specifikus társas támogatást mérő kérdőív. Tekintettel arra, 

hogy az Interneten történő társas támogatás ugyancsak jelentős szerepet játszhat a 

testsúlykontrollban (Hwang és mtsai, 2010), megfontolandó az általunk kidolgozott kérdőív 

egy hatodik tétellel történő kibővítése, amely révén operacionalizálhatóvá válna a társas 

támogatás e formája is. 

Feltételeztük, hogy a páciensek túlzott elvárásokkal érkeznek a kezelésbe a súlycsökkenés 

tekintetében. Eredményeink összecsengenek a korábbiakkal, miszerint a páciensek által 

kitűzött súlycélok elérése jóval nagyobb mértékű fogyást igényel, mint amit a professzionális, 

nem műtéti súlycsökkentő kezelések rendszerint nyújtani tudnak (Ames és mtsai, 2005). Két 

példát kiemelve, e kórházi súlycsökkentő kezelés résztvevői csalódást keltőnek tartanák a 

testsúlyuk átlag 9%-ának elvesztését a program után fél évvel. Elfogadhatónak az átlag 18%-

os fogyást tartják. Mindazonáltal ezek a célok kevésbé idealisztikusak, mint Foster (2003) 

kutatási eredményei, aki azt találta, hogy az elhízottak a 25%-os súlycsökkenést még 

elfogadhatónak, míg a 17%-os fogyást csalódást keltőnek tartják. Cooper és munkatársai 

(2003) érvelése szerint az irreálisan alacsony testsúlycélok lényegi akadályát képezik a 

kezelés során elérhető fogyás elfogadásának, és ezáltal hozzájárulhatnak a testsúlykontroll 

feladásához. Noha a túlzott elvárások és a tényleges súlycsökkenés mértéke közötti kapcsolat 

feltárására irányuló kutatások vegyes eredményeket hoztak (Teixeira és mtsai, 2005), számos 

szakember szorgalmazza a személyek által kitűzött súlycélok mérséklését (pl. Foster és mtsai, 

2005). 

Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (OBS) konfirmatív faktoranalízise során azt 

találtuk, hogy a mérési modell illeszkedése jelentősen javul, ha felszabadítjuk a 10. és 11. 

tételek hibatagjai közötti kovarianciát. Az eljárás ellen szól, hogy az említett tételek két külön 

faktorhoz tartoznak (10. tétel: Az elhízott embereknek jobb lenne a társas életük, ha 

lefogynának; szociális és esztétikai hiedelmek faktor. 11. tétel: Egy ideális testsúlyú egyén 

aktívabb életvitelt folytathat; egészségi hiedelmek faktor). A két tétel közötti kapcsolat 

hátterében az állhat, hogy az „aktívabb életvitel” fogalma magában foglalhatja az életvitel 

társas aspektusát, ezért megfontolandó a 11. tétel újraszövegezése. 

Az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változata (OAS-SF) az elhízással 

kapcsolatos életminőséget felmérő kérdőívek sorába illeszkedik (pl. Duval és mtsai, 2006) és 

elsősorban az elhízással összefüggő distresszélményt méri fel, morbid elhízottak körében. A 

konfirmatív faktoranalízis nem támasztotta alá a kérdőív egydimenziós voltát. Eredményeink 
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szerint egy hétfaktoros struktúra jobban illeszkedik az adatokhoz. Módszertanilag kevéssé 

előnyösnek tartjuk, hogy a kérdőív végső változatának kidolgozása elhízottak erősen 

szelektált, relatíve kis elemszámú (n=110) mintáján történt (Butler és mtsai, 1999). Az eljárás 

során a szerzők által alkalmazott exploratív faktoranalízis nem alkalmas a priori mérési 

modellek tesztelésére. Noha az eredeti, 95 tételes kérdőív számos életminőség területet felölel, 

a rövidített kérdőívben egyes aspektusok csak egy-egy tétellel képviseltetnek, és a tételek 

között az elhízással kapcsolatos distresszélményekre vonatkozó megállapítások dominálnak. 

Véleményünk szerint érdemes lenne visszatérni a mérőeszköz 95 tételes változatához és újra 

megvizsgálni azt morbid elhízottak különböző, legalább 200-500 fős mintáin, mint például 

bariátriai műtétre várók; más jellegű professzionális súlycsökkentő kezelést keresők; 

súlycsökkentő kezelést nem keresők. Ezeken a mintákon konfirmatív faktoranalízis 

alkalmazásával tesztelni lehetne a kérdőív elméleti struktúráját, és ezeken a mintákon lehetne 

elvégezni a szükséges rövidítéseket. A tételek látszat validitása az I. és II. fokú elhízás 

esetében is magas, ezért érdemes lenne felmérni a kérdőív alkalmazhatóságát a nem kórosan 

elhízottak körében is. 

Az elhízás pszichológiai korrelátumai második generációs kutatási vonulata 

érdeklődésének homlokterében a rizikótényezők állnak (Friedman és Brownell, 1995). Ezen 

megközelítéshez csatlakozva az elhízással kapcsolatos életminőség potenciális magyarázó 

változóit vizsgálva azt találtuk, hogy a korábbi eredményekkel összhangban az elhízás 

mértéke az életminőség romlásának szignifikáns kockázati tényezője (Fontaine, 2002). A 

szakirodalomban jól dokumentált nemi különbséget csak a kétváltozós elemzés esetében 

sikerült kimutatnunk, azonban a többváltozós modellben a nők életminősége nem bizonyult a 

férfiakénál rosszabbnak. A korábbi kutatásokban többnyire kétváltozós elemzéseket 

alkalmaztak a nemi különbségek detektálására, a többváltozós elemzések során pedig a 

pszichológiai konstruktumok nem szerepeltek a kontrollált tényezők között (pl. Kolotkin és 

mtsai, 2002). 

Az egészségi állapot tekintetében a kétváltozós elemzések során mind az aktuálisan kezelt 

betegségek száma, mind pedig az egészségi állapot szubjektív megítélésének kedvezőtlenebb 

volta rosszabb életminőséggel járt együtt. A kapcsolat azonban a szubjektív megítélés 

esetében számottevően erősebb volt, és a többváltozós modellben el is tűnt a betegségek 

számának szignifikáns magyarázó ereje. Mivel konkrétan arra kérdeztünk rá, hogy kezelik-e a 

személyeket az adott betegségekkel, elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy diagnosztizálták 

náluk az elhízás egyes kísérőbetegségeit, nem kezeltetik magukat. Ugyanakkor a 

kísérőbetegségek egy része a korai stádiumában tünetmentes (pl. 2. típusú diabétesz [Schrof, 

1999], hipertónia [Swartz, 2008]), így az is lehetséges, hogy a válaszadók valójában 

rendelkeznek az adott betegséggel, noha nincs róla tudomásuk. Az érem másik oldala, hogy a 

súlyfelesleg akkor is korlátozhatja az egyén funkcionálását, ha nincs diagnosztizált 

kísérőbetegsége. Például magas vérnyomás nélkül is megjelenhetnek az olyan, mindennapos 
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tevékenységek végrehajtási nehézségei, mint például a lépcsőzés vagy a lehajolás (Kim és 

Kawachi, 2008), ami viszont hozzájárulhat ahhoz, hogy a személy hogyan ítéli meg az 

egészségi állapotát. Érvelésünket alátámasztja, hogy a kezelt betegségek száma a vizsgált 

mintánkban csak mérsékelt erősségű kapcsolatot mutatott az egészségi állapot 

önmegítélésével, a megmagyarázott variancia mindössze 24%. A fentiek fényében 

értelmezhetővé válik azon eredményünk, miszerint az egészségi állapot szubjektív megítélése 

erősebb kapcsolatot mutat az életminőséggel, mint a kezelt betegségek száma. 

A testtel való elégedetlenség ugyancsak az elhízással kapcsolatos életminőség romlása 

kockázati tényezőjének bizonyult, és a vizsgált változók közül a legerősebb kapcsolatot 

mutatta az életminőséggel. Kritikai szempontként merül fel azonban, hogy az Elhízáshoz 

Való Alkalmazkodás Kérdőív négy tétele (2., 9., 10. és 16. tétel) közvetlenül a testtel 

kapcsolatos aggodalmakra kérdez rá, számottevő átfedést eredményezve a két kérdőív által 

mért konstruktum között. Ugyanakkor, mivel a túlsúly és elhízás a nyugati társadalomban 

kedvezőtlen megítélés alá esik, a negatív előítélet és diszkrimináció az egyén 

sérülékenységétől függően számos kedvezőtlen pszichoszociális következménnyel járhat (pl. 

Puhl és Heuer, 2009), amelyek törvényszerűen összefüggenek, hiszen az elhízás 

stigmatizációjából fakadnak. Ezzel egybecseng, hogy az elhízással kapcsolatos hiedelmek 

közül a társas és esztétikai hiedelmek a kétváltozós elemzés során mérsékelt erősségű, 

szignifikáns kapcsolatot mutattak az elhízással kapcsolatos életminőséggel. Az elhízás 

kedvezőtlen míg az ideális testsúly kedvező társas és esztétikai következményeivel való 

nagyobb egyetértés alacsonyabb életminőséggel járt együtt. E hiedelmek és az életminőség 

kapcsolata jóval gyengébb, de szignifikáns volt a többváltozós modellben is. Az elhízással 

kapcsolatos egészségi és költségek hiedelmek csak gyenge előrejelző értékkel bírtak az 

életminőség vonatkozásában, oly módon, hogy e hiedelmekben való osztozás rosszabb 

életminőséggel jár együtt. Az elhízással kapcsolatos hiedelmek és az életminőség 

kapcsolatának megértéséhez közelebb vihet bennünket, ha figyelembe vesszük a nyugati 

társadalom elhízással kapcsolatos attitűdjeit. Az Egyesült Államokban rendkívül intenzív 

kutatás irányult az elhízás stigmatizációjának feltárására (l. összefoglalásként Puhl és 

Brownell, 2001; 2003; valamint Puhl és Heuer, 2009). Az észak-amerikai társadalomban 

például kimutathatóan olyannyira elterjedt a „soványnak lenni jó, kövérnek lenni rossz” 

üzenet, hogy az elhízott emberek ellen irányuló negatív attitűd az előítélet elfogadott 

formájává vált (Puhl és Brownell, 2003). Az elhízás stigmatizációjának gyökerei a kora 

kisgyermekkorra nyúlnak vissza. Puhl és Brownell (2003) csokorba szedték az ezzel 

foglalkozó vizsgálatokat. Egy tanulmányban 3-5 éves gyerekek előítéleteit vizsgálva azt 

találták, hogy az óvodások egy kövér gyermeket sokkal kevésbé kívánatos játszótársnak 

ítéltek meg összehasonlítva egy átlagos súlyú gyermekkel, akinek viszont pozitív 

attribútumokat tulajdonítottak. Egy másik kutatás eredménye pedig azt mutatta, hogy az 

általános iskolás korú gyerekek úgy vélik, hogy a kövér gyerekek csúnyák, önzőek, lusták, 
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hülyék, hazugok és csúfolandók, míg a sovány gyerekeket okosnak, egészségesnek, vonzónak, 

kedvesnek és boldognak tartják, akiknek sok barátjuk van, és igen kívánatos játszópajtások. 

Neumark-Sztainer, Story és Harris (1999) vizsgálatának eredményei szerint a középiskolai 

tanárok és a középiskolai egészségügyi dolgozók úgy vélik, hogy az elhízás elsődlegesen az 

egyén kontrollja alatt áll. Noha a tanárok mintegy fele tisztában van azzal, hogy az elhízás 

etiológiájában szerepet játszanak biológiai tényezők, egy részük úgy véli, hogy az elhízott 

személyek ápolatlanok (20%), érzelmileg túlfűtöttek (19%), kevésbé sikeresek a munkában 

(18%), és nagy valószínűséggel családi problémáik vannak (27%). 45%-uk úgy gondolja, 

hogy az elhízott emberek nemkívánatos házastársak a sovány emberek számára. 28%-uk 

véleménye szerint pedig kövérré válni a legrosszabb dolog, ami csak történhet az emberrel. 

Az elhízás stigmája annyira erős, hogy az emberek rengeteg időt és pénzt fordítanak a 

súlyfelesleg kialakulásának megelőzésére, és katasztrofálisnak tartják az elhízás lehetőségét. 

Egy kutatás eredményei szerint a nők 24%-a, a férfiak 17%-a három évet, vagy még többet 

adna az életéből, ha olyan testsúllyal élhetne, amilyennel szeretne (Puhl és Brownell, 2003). 

Az elhízottak potenciális házastársként történő kedvezőtlen megítélését jól illusztrálja egy 

főiskolai hallgatókkal végzett kutatás, amelynek eredményei szerint az elhízott egyéneket 

éppolyan kevéssé tartják megfelelő házastársnak, mint a kokainhasználókat, a sikkasztókat és 

az áruházi tolvajokat (Fabricatore és Wadden, 2003). A média számos módon járul hozzá az 

elhízás kedvezőtlen megítélésének kialakulásához, megerősítéséhez és fenntartásához. A 

szórakoztató műsorokban például a súlyfelesleggel bírók jelentően alulreprezentáltak a 

népességbeli arányukhoz képest, továbbá a normális súlyú szereplőkhöz képest gyakoribb a 

kedvezőtlen jellemvonásokkal történő ábrázolásuk, és gyakrabban képezik nevetség tárgyát. 

A súlycsökkentő termékek reklámözöne pedig azt hangoztatja, hogy fogyni könnyű; a siker 

pusztán az egyéni erőfeszítésen múlik; és a boldogsághoz vezető üdvözítő út a fogyás (Puhl és 

Heuer, 2009). Hazánkban az elhízással kapcsolatos attitűdök felmérése csak nemrégiben 

indult meg (pl. Papp, Czeglédi és Túry, 2010; 2011). A nemzetközi szakirodalom eredményei 

alapján azonban feltételezhetjük, hogy az elhízással kapcsolatos negatív előítélet és 

diszkrimináció hazánkban is hasonló színtereken és mértékben jelenik meg. A kedvezőtlen 

bánásmód pedig egyrészt hozzájárulhat az elhízás kedvezőtlen következményeivel 

kapcsolatos hiedelmek megerősödéséhez, másrészt jelentős distresszérzést okozhat a 

súlyfelesleggel bírók számára, ami hozzájárulhat az életminőségük romlásához. 

Mindazonáltal, mivel mindkét általunk alkalmazott kérdőív (OBS és OAS-SF) újabb keletű és 

frissen magyar nyelvre adaptált mérőeszköz, továbbá e hiedelmek és az életminőség 

kapcsolatára nézve nem találkoztunk publikált vizsgálattal, a további kutatás feladata tisztázni 

az elhízással kapcsolatos hiedelmek és az elhízással kapcsolatos életminőség összefüggéseit, 

és azok implikációit az intervenciókra nézve. 

A depresszió és az alacsony önértékelés ugyancsak az életminőség romlását jelezte előre, 

bár ez utóbbi a többváltozós elemzés során már csak tendencia szintű magyarázó erővel bírt. 
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A depresszió, önértékelés és az elhízással kapcsolatos rosszabb életminőség közötti 

összefüggést más vizsgálatokban is kimutatták (pl. Butler és mtsai, 1999; Mannucci és mtsai, 

1999).  

Az életkor nem mutatott szignifikáns lineáris összefüggést az elhízással kapcsolatos 

életminőséggel, amely eredmény alapján feltételezhetjük, hogy a Elhízáshoz Való 

Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változata alkalmas az életminőségnek az életkor széles 

tartományában történő felmérésére. 

A szándékos súlycsökkenés rendszerint az életminőség javulását eredményezi (Foster és 

Wadden, 2002), ugyanakkor a fenti tényezők között számos olyan található, amely a fogyástól 

függetlenül intervenciós célpont lehet. A testtel való elégedetlenség mérséklése, a depresszió 

csökkentése, vagy az önértékelés javítása egyaránt elősegítheti a súlyfelesleggel bírók 

életminőségének javulását. 

Klinikai szintű depresszió a vizsgálati személyek több mint felénél volt detektálható, amely 

összecseng a szakirodalomban megállapított ténnyel, miszerint a súlycsökkentő kezelést 

kereső elhízottak mentális egészsége rossz (pl. Matos és mtsai, 2002; Wadden és mtsai, 2004). 

Mindazonáltal az, hogy a nők 59%-a és a férfiak 37%-a esetében a depresszió mértéke 

klinikai szintű problémát jelez, szokatlanul magas aránynak tűnik. Matos és munkatársai 

(2002) arról számolnak be, hogy a súlycsökkentő kezelést kereső elhízottaknál általában 30% 

körüli a depresszió prevalenciája. A CES-D Depresszió Skála a válaszadást megelőző egy 

hétre vonatkozóan kérdez rá a depresszív tünetek előfordulási gyakoriságára. A kezelés előtti 

hét érzelmileg megterhelő lehet a páciensek számára, hiszen elhagyva otthonukat és 

szeretteiket, egy teljes hétre idegen helyre, méghozzá kórházba kerülnek. Így azután felmerül 

annak lehetősége, hogy az adatfelvétel során ennek a körülménynek köszönhetően 

mutatkozott az extrém magas depressziószint. E felvetést ellenőrizendő megvizsgáltuk a 

klinikai szintű depresszió előfordulási gyakoriságának alakulását az utánkövetésben is részt 

vevő személyek almintáján. Az eredmények szerint az első adatfelvételnél (n=170) a 

páciensek 56%-a, míg a második, a résztvevők otthonában zajló adatfelvételnél (n=172) a 

válaszadók 50%-a ért el klinikailag jelentős szintű depressziót. A két időpont között nem 

mutatkozott szignifikáns változás a klinikai szintű depresszió előfordulási gyakorisága 

tekintetében (χ2
(1)=2,429; p=0,119). Mindezek alapján elvethetjük annak lehetőségét, hogy a 

kórházba kerüléssel kapcsolatos distresszélmény jelentős szerepet játszana a kezelésben részt 

vevők depressziószintjének alakulásában. Matos és munkatársai (2002) morbid elhízottak 

körében (n=50, 80% nő; BMI-átlag: 52,2 kg/m² [SD=9,2 kg/m²]; terjedelem: 40,0-81,7 kg/m²) 

a Beck Depresszió Kérdőív alkalmazásával azt találták, hogy a válaszadók 16%-ának állapota 

középsúlyos, 84%-ának állapota pedig súlyos a depresszió tekintetében. A jelen kutatás során 

a válaszadók BMI-átlaga 38,6 kg/m² (SD=7,58 kg/m²) volt. 27%-uk másodfokú, míg 38%-uk 

morbid elhízással érkezett a kórházba. Vélhetően a nagymértékű súlyfelesleg áll a depresszió 

magasabb szintje mögött. A későbbiek során azonban érdemes lenne más mérőeszközökkel 
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(pl. a Beck Depresszió Kérdőívvel) is felmérni e súlycsökkentő program résztvevőit. 

Amennyiben a klinikai szintű depresszió ilyetén előfordulási gyakorisága megerősítést nyer, 

akkor indokoltnak látjuk a jelenlegi protokoll kiegészítését pszichológiai támogatással, vagy 

amennyiben ez financiálisan nem megoldható, akkor a depresszió szűrésével és az érintett 

páciensek szakemberhez történő irányításával.  

Megvizsgáltuk a depresszió néhány potenciális kockázati tényezőjét. A nők esetében 

mintegy 2,5-szeres volt az esélye a klinikai szintű depresszió megjelenésének a férfiakhoz 

képest. A kétváltozós elemzések eredménye szerint a súlyfelesleg mértéke mindkét nem 

esetében a depresszió magasabb szintjével járt együtt. Az összefüggés a férfiak körében 

szignifikánsan erősebbnek bizonyult, mint a nőknél. Az általános populációban végzett 

vizsgálatok tükrében (pl. Stunkard, Faith és Allison, 2003) ez váratlan eredménynek bizonyult. 

Vizsgálatunkat azonban egy speciális csoporton, nevezetesen kórházi súlycsökkentő kezelést 

kereső súlyfelesleggel bírók mintáján végeztük. Tekintettel arra, hogy a professzionális 

súlycsökkentő kezelésekben a nők elsöprő arányban (mintegy 80%) jelennek meg 

(Fabricatore és Wadden, 2003), az intervenciós vizsgálatok többségét csak nőkkel végezték. 

Amennyiben férfi résztvevők is szerepelnek a kutatásokban, lényegesen kisebb az arányuk, 

mint a nőké. Ha a tanulmányokban törekednek is az alapstatisztika nemek szerinti bontásban 

történő bemutatására, a férfiak elemszáma rendszerint nem elegendő ahhoz, hogy az 

elemzésekre is nemi bontásban kerüljön sor; vagy ha mégis, akkor a statisztikai erő túl kicsi 

ahhoz, hogy szignifikáns különbségek adódjanak (pl. Bas és Donmez, 2009). Előfordul, hogy 

ellenőrzik a nem potenciális moderátor szerepét az összefüggések alakulásában. Erre példa 

Friedman és munkatársai (2002) vizsgálata. A szerzők nem találtak szignifikáns különbséget a 

BMI és a depresszió kapcsolatának erősségében a nemek között. Az adatokat azonban nem 

közölték, így nincs módunk az eredmények összevetésére. A fentiek fényében további 

kutatások szükségesek a professzionális súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak 

körében a tápláltsági állapot és a depresszió kapcsolatában mutatkozó nemi különbségek 

feltárására és megmagyarázására.  

Az egészségi állapot előrejelző értéke kapcsán azt találtuk, hogy a nők esetében az 

egészségi állapot szubjektív megítélése és a kezelt betegségek száma egyaránt a depresszió 

nagyobb mértékét jelezte előre. Az önjellemzős egészségi állapottal azonban szorosabb volt a 

depresszió kapcsolata. A férfiak esetében hasonló mintázatot találtunk, azonban míg az 

önjellemzős egészségi állapot mérsékelt erősségű kapcsolatot mutatott a depresszióval, addig 

a betegségek száma a férfiaknál nem mutatott szignifikáns összefüggést a depresszió 

mértékével. Megjegyzendő, hogy a korrelációs együttható értéke gyakorlatilag megegyezik a 

nőknél kapott adattal, és valószínűleg nagyobb mintán a férfiak esetében is szignifikáns lett 

volna az összefüggés. Carr és munkatársai (2007) reprezentatív kutatásukban a negatív 

affektivitás (pl. szomorúság, idegesség, nyugtalanság, reménytelenség, értéktelenségérzés) 

előrejelzőit vizsgálva hasonló mintázatot találtak. Ugyanebben a vizsgálatban az is 
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megerősítést nyert, hogy az egészségi állapot közvetítő szerepet tölt be az elhízás és a negatív 

affektivitás között.  

Várakozásainknak megfelelően az alacsony globális önértékelés és a testtel való 

elégedetlenség magasabb depressziószinttel járt együtt mindkét nem esetében. A fenti 

összefüggések az általános populációban is jól alátámasztottak (Benas, Uhrlass és Gibb, 2010; 

Blascovich és Tomaka, 1991), nem számítanak specifikusnak a súlyfelesleggel bírókra nézve. 

Ugyanakkor e konstruktumok közvetítő változóként értelmezhetők az elhízás és a gyakoribb 

mentális betegségek közötti kapcsolat jelenlegi modelljében (Gatineau és Dent, 2011), ezért 

különösen relevánsak az elhízottak populációjában végzett kutató- és intervenciós munka 

számára. 

Az elhízással kapcsolatos hiedelmek kapcsán a kétváltozós elemzések eredményeképpen 

azt találtuk, hogy az elhízás társas és esztétikai következményeivel való egyetértés mindkét 

nem esetében összefüggött a depresszió nagyobb mértékével. Tekintettel arra, hogy az elhízás 

stigmatizációja a nyugati társadalmakban masszívan és áthatóan jelen van az élet számos 

területén (Puhl és Brownell, 2003); valamint a túlsúly miatt elszenvedett negatív 

diszkrimináció mindennaposnak mondható az elhízottak körében, és a stigmatizációs 

tapasztalatok gyakorisága pozitív irányú kapcsolatban áll a depresszióval (Friedman és mtsai, 

2005), feltételezhetjük, hogy az elhízással kapcsolatos társas és esztétikai hiedelmek az 

elhízottak mindennapi tapasztalatait tükrözik és ezért mutatnak kapcsolatot a depresszióval. A 

nők körében az ideális testsúly fenntartására vonatkozó költségekkel kapcsolatos hiedelmek is 

a depresszió nagyobb mértékét jelzik előre, bár a kapcsolat csak gyenge. A nőkre a férfiaknál 

nagyobb nagy társadalmi nyomás nehezedik a karcsú testideál elérésére (pl. Carr és mtsai, 

2007), és a nők a férfiaknál jóval nagyobb arányban törekednek súlycsökkenésre (pl. 

Fabricatore és Wadden, 2003). A testsúlykontrollra való törekvés azonban rendszerint nem éri 

el a várt kimenetet, ráadásul a laikusok körében időről-időre egyre újabb (többnyire 

tudományos alapokat és bizonyítékokat nélkülöző) diéták tűnnek fel, amelyekkel 

kapcsolatban általában erős a csodavárás, ezért a fogyni vágyók újra és újra belefognak egy-

egy, a szervezetet megterhelő, sok lemondással járó, és az esetek túlnyomó többségében 

hosszú távon eredménytelen diétába. A sikertelenség viszont negatív következményekkel 

járhat a mentális jóllétre nézve. Elképzelhető, hogy az ideális testsúly fenntartásának 

költségeire vonatkozó hiedelmek és a depresszió közötti kapcsolatban a fent vázolt történések, 

tapasztalatok tükröződnek.  

A kétváltozós elemzések eredményei alátámasztátták azon hipotézisünket, miszerint a 

testsúly-kontrollálási törekvések során tapasztalt alacsony társas támogatás a depresszió 

nagyobb mértékét jelzi előre. A társas támogatás és a depresszió kapcsolatának domináns 

megközelítése szerint az elégtelen társas támogatás megnöveli a depresszió kockázatát. Az az 

elképzelés is felmerült azonban, alátámasztást is nyerve, miszerint a társas támogatás és a 

depresszió reciprok kapcsolatban áll egymással (Stice és mtsai, 2004). A testsúlykontrollra 
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való törekvést rendkívüli módon megnehezítik az obezogén környezet jellegzetességei (pl. 

nagymennyiségű, könnyen hozzáférhető, energiában gazdag, túlreklámozott étel; 

mozgásszegény életmód). A testsúly-menedzselési erőfeszítésekben nyújtott társas támogatás 

azonban elősegítheti a toxikus környezet kihívásaival való tartós megbirkózást (nagyon nehéz 

például ellenállni az édességgel kapcsolatos kísértésnek, ha egy családtag ragaszkodik ahhoz, 

hogy mindig legyen otthon nassolnivaló), és adatokkal támasztható alá, hogy a családtagok és 

barátok által nyújtott társas támogatás elősegíti a testsúlykontrollt (pl. Wing és Jeffery, 1999). 

A többváltozós elemzés eredményei szerint a testtel való elégedetlenség, az alacsony társas 

támogatás a súlycsökkentési erőfeszítésekben és az alacsony önértékelés emelte meg a 

klinikai szintű depresszió megjelenésének kockázatát. Mindez intervenciós pontokat erősít 

meg, vagy mutat rájuk a súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottak mentális 

egészségének javítását szolgáló pszichológiai intervenciókban. Például az elhízás 

viselkedésterápiás és kognitív viselkedésterápiás megközelítéseiben az elmúlt két évtizedben 

helyett kapott a testkép témaköre és a testképpel kapcsolatos aggodalmak mérséklésére 

irányuló törekvés. Az eredmények szerint a testtel való elégedetlenség csökkenése még 

fogyás nélkül is javulást hoz a mentális egészségben (pl. Rosen, 2000). A testsúly-

menedzselési erőfeszítésekben kapott társas támogatás növelése is hozzájárulhat a depresszió 

csökkenéséhez, akár közvetlenül, akár a testsúlykontroll sikerességének növelése révén. Ha az 

elhízottak tágabb környezetében ismertté válnának az obezogén környezet ismérvei, a 

testsúlykontroll elősegítő és gátló tényezői, akkor mérséklődhetne azon nézet támogatása, 

miszerint a fogyás „akaraterő” kérdése; valamint növekedhetne az együttműködés a 

súlyproblémával küzdőkkel a súlykontrollálási törekvéseik során. Ez a tudatosítás (vö. 

társadalmi könnyítés; Prochaska és mtsai, 2009) több szinten is megvalósítható, pl. 

családterápia révén, a családorvosi vizit során, vagy akár munkahelyi, illetve iskolai 

egészségfejlesztő programok segítségével. Figyelembe véve azonban a társas támogatás és a 

depresszió reciprok kapcsolatára vonatkozó bizonyítékokat (Stice és mtsai, 2004), a 

depresszió csökkentésére irányuló pszichoterápiás intervenciók is elősegíthetik a társas 

támogatás testsúlymenedzselésben nyújtott formájának növekedését, amely a testsúlykontroll 

sikerességéhez járulva számos kedvező kimenetet eredményezhet. 

Végül a többváltozós modellben azt találtuk, hogy az elhízás egészségi következményeivel 

kapcsolatos hiedelmekben kevésbé osztozók körében gyakoribb a klinikailag jelentős szintű 

depresszió. Eme eredmény kapcsán tovább vizsgálódva azt találtuk, hogy az önjellemzős 

egészségi állapot (rs=0,19; p<0,001) és az elhízáshoz kapcsolódó kezelt betegségek száma 

(rs=0,21; p<0,001) csak nagyon gyenge kapcsolatot mutat az elhízás egészségi 

következményeivel összefüggő hiedelmekkel, ami értelmezésünk szerint az elhízás 

egészségre gyakorolt veszélyeinek alábecslésére, esetleg elbagatellizálására utal. Ennek 

hátterében elhárító mechanizmusokat feltételezhetünk. Mindez pedig a depresszió 

rizikótényezőjeként fogható fel a jelen kontextusban. 



 192 

Az elhízás és a gyakoribb mentális betegségek közötti kapcsolatban számos tényezőről 

feltételezik, hogy moderátor, illetve mediátor szerepet tölt be (pl. Friedman és Brownell, 

1995; Gatineau és Dent, 2011). Hozzájárulandó az elhízás és a pszichopatológia, illetve 

pszichológiai distressz közötti kapcsolat megértéséhez, megvizsgáltuk, hogy a feltételezett, és 

a nemzetközi szakirodalomban korábban alátámasztott közvetítő változók egyike, nevezetesen 

a testtel való elégedetlenség közvetítő szerepet játszik-e az elhízás és a depresszió, valamint 

az elhízás és az önértékelés alakulásában. 

Hipotézisünkkel összhangban eredményeink szerint a testtel való elégedetlenség részleges, 

ám jelentős mediátor tényező az elhízás és a depresszió közötti kapcsolatban, és e kapcsolat 

varianciájának közel felét magyarázza. Friedman és munkatársai (2002) helyi életmódváltó 

központ segítségével testsúlymenedzselésre törekvő túlsúlyos és elhízott felnőttek 

csoportjában ugyancsak kimutatták a testtel való elégedetlenség részleges közvetítő szerepét, 

azonban ebben a vizsgálatban a testtel való elégedetlenség a kapcsolat varianciájának csak 

egyötödét (24-27%) magyarázta. A testtömegindex ugyanakkor az idézett tanulmányban eleve 

mérsékelt erősségű kapcsolatot mutatott a depresszióval, míg a jelen vizsgálatban a BMI csak 

gyenge összefüggésben áll a depresszióval. A különbségek hátterében részben módszertani 

okok állnak, ugyanis Friedman és munkatársai (2002) a testtel való elégedetlenséget a 

Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire segítségével, a depressziót pedig a Beck 

Depresszió Kérdőívvel operacionalizálták. További szempont, hogy mintájukat az általunk 

vizsgált személyeknél nagyobb súlyfelesleggel bírók alkották, akiknek testtömegindex átlaga 

(44,8 kg/m2 [SD=12,5 kg/m2]; terjedelem: 29,0-73,4 kg/m2) szignifikánsan és közepes 

mértékben magasabb, mint a jelen minta BMI átlaga (t(338)=15,081; p<0,001; Cohen d=0,69). 

Az elhízás mértékét viszont a depresszió kockázati tényezőjeként tartják számon (pl. Stunkard 

és mtsai, 2003). Az összefüggések erősségében mutatkozó különbségek magyarázatához 

hozzájárulhat, hogy amíg mi az elemzésünket a nem, az életkor és az iskolai végzettség 

kontrollja mellett végeztük el, addig Friedman és munkatársai (2002) vizsgálatában nem 

történt meg e potenciális zavaró változók hatásának kiszűrése. Mindazonáltal eredményeink 

alátámasztják, hogy a súlyfelesleg részben a testtel való elégedetlenség fokozása révén növeli 

a depressziót, ugyanakkor a Gatineau és Dent (2011) által szemléltetett elméleti modellnek 

megfelelően további háttérváltozókat is szükséges feltételeznünk e kapcsolat alakulásában. 

Feltételeztük továbbá, hogy az elhízás és az önértékelés közötti kapcsolatban is közvetítő 

szerepet játszik a testtel való elégedetlenség. A mediáció ezúttal teljesnek bizonyult: a testtel 

való elégedetlenség az elhízás és az önértékelés közötti kapcsolat varianciájának közel 

kétharmadát magyarázza. Friedman és munkatársai (2002) az említett vizsgálatban hozzánk 

hasonlóan a Rosenberg Önértékelési Skálát alkalmazták. Eredményeik szerint a testtel való 

elégedetlenség csak részleges mediátora az elhízás mértéke és az önértékelés kapcsolatának: a 

megmagyarázott variancia ezúttal 22-30%. Hozzátartozik, hogy az említett vizsgálatban 

ugyancsak mérsékelt erősségű kapcsolatot találtak az elhízás mértéke és az önértékelés között, 
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míg a jelen mintában az összefüggés elhanyagolható erősségű. A testkép eltérő 

operacionalizálása mellett ezúttal is érdemes számításba venni a két minta eltérő tápláltsági 

állapotát, és a potenciális zavaró változók kontrollját az elemzésünk során, amely 

magyarázatul szolgálhat mind a konstruktumok között mutatkozó eredeti kapcsolat erőssége, 

mind pedig a mediáció relatív nagysága közötti különbségre.  

Vizsgálatunk során a depresszió tekintetében jelentős, míg az önértékelés kapcsán 

kismértékű nemi különbség mutatkozott, mindkét esetben a férfiak mutattak kedvezőbb 

eredményt. Mivel a nemet moderátor tényezőként tartják számon az elhízás pszichológiai 

korrelátumai kapcsán, megvizsgáltuk, hogy a nem hatást gyakorol-e a mediációs elemzés 

során tesztelt kapcsolatok irányára, illetve erősségére. A nemi bontásban végzett mediációs 

elemzés több ponton megerősítette, hogy a nem moderálja az elhízás és a vizsgált 

pszichológiai korrelátumok közötti kapcsolatot. Eredményeink szerint a súlyfelesleg mind a 

depresszióval, mind pedig az önértékeléssel szorosabb kapcsolatot mutat a férfiaknál, mint a 

nőknél. Itt visszautalunk a depresszió kapcsán írt okfejtésünkre, miszerint az intervenciós 

kutatásokat zömében nőkkel végezték, s csak elvétve találkozhatunk a súlyfelesleg mértéke és 

a pszichológiai korrelátumok közötti összefüggések erősségének nemi különbségét tesztelő 

tanulmányokkal. Így azután további, a két nemet egyaránt megfelelő elemszámmal prezentáló 

kutatásokra van szükség az esetleges nemi különbségek feltárásához és megmagyarázásához. 

Az általunk vizsgált nők körében a tápláltsági állapot nem mutatott szignifikáns lineáris 

kapcsolatot az önértékeléssel. Ugyanezt találtuk egy korábbi vizsgálatunkban, amelyben a II. 

„Közösen – könnyebben” munkahelyi életmódváltó csapatverseny résztvevői, valamint 

normális súlyú egyetemi hallgatónők vettek részt (Czeglédi és mtsai, 2010). A nemzetközi 

szakirodalmi eredmények ellentmondásosak e kapcsolat tekintetében. Például Matz és 

munkatársai (2002) az önértékelést ugyancsak a Rosenberg Önértékelési Skálával mérve 

mérsékelt erősségű, negatív irányú összefüggést találtak a BMI-vel viselkedésterápiás 

súlycsökkentő kezelésben részt vevő nők körében. Telch és Agras (1994) nem találtak 

összefüggést falási zavarban szenvedő nőknél, Friedman és munkatársai (2002) pedig a 

korábbi kutatásaik alapján gyenge összefüggésről számolnak be. Az ellentmondásos adatok 

okairól egyelőre csak találgathatunk. A jelen vizsgálat résztvevőinek kétharmada vett már 

részt orvos vagy dietetikus által felügyelt súlycsökkentő kezelésben, és gyakori a Szent Imre 

Kórházba történő visszajárásuk is. Előfordulhat, hogy többen sikeresnek érzik a 

testsúlymenedzselésüket, a vizsgálatot megelőző időszakban, ezért nem mutatkozik lineáris 

kapcsolat a súlyfelesleg mértéke és az önértékelés között. Mindazonáltal további vizsgálódást 

igényel annak felderítése, hogy az elhízott nők körében mely csoportok veszélyeztetettek az 

alacsony globális önértékelésre.  

A testtel való elégedetlenség és az önértékelés kapcsolatának erősségére nézve a nők 

mintáin kapott adataink összhangban állnak a nemzetközi adatokkal. A jelen vizsgálatban és a 

fent említett hazai vizsgálatunk (Czeglédi és mtsai, 2010) súlyfelesleggel bíró almintája 



 194 

esetében mérsékelt erősségű kapcsolatot találtunk a testtel való elégedetlenség és az 

önértékelés között. Friedman és munkatársai (2002), valamint Matz és munkatársai (2002) 

hasonló erősségű kapcsolatról számolnak be. 

Eredményeink szerint a testtömegindex szorosabb kapcsolatot mutat a testtel való 

elégedetlenséggel a férfiaknál, mint a nőknél. Mindez összecseng a jelen disszertációban 

tárgyalt második kutatásunk eredményeivel, így az értelmezéshez visszautalunk az előző 

fejezetben vázolt interpretációhoz, kiegészítve azzal, hogy a szakirodalom szerint a 

súlyfelesleggel bíró nőknél a súlyfelesleg mértéke nem mutat lineáris kapcsolatot a testtel 

való elégedetlenség fokával (pl. Matz és mtsai, 2002). 

Azt találtuk továbbá, hogy a testtel való elégedetlenség a nők körében nagyobb mértékben 

magyarázza a súlyfelesleg mértéke és a depresszió közötti kapcsolatot, mint a férfiak esetében. 

Gavin és munkatársai (2010) populáció alapú kutatásukban középkorú nők mintáján 

vizsgálódva azt találták, hogy a testtel való elégedetlenség az elhízás és a depresszió 

kapcsolatának varianciájából az alacsonyabb iskolai végzettségűek esetében 73%-ot, míg a 

magasabb iskolai végzettségűek (legalább 16 évfolyam elvégzése) esetében 89%-ot 

megmagyaráz. Noha Gavin és munkatársai (2010) vizsgálata kapcsán számos módszertani 

probléma merül fel (pl. telefonos interjúval történő adatgyűjtés, a testtel való elégedetlenség 

egyetlen kérdéssel való mérése), az eredmények rámutatnak arra, hogy a nők körében a testtel 

való elégedetlenség különösen jelentős magyarázó tényező a súlyfelesleg és a depresszió 

közötti kapcsolatban. Ugyan Friedman és munkatársainak (2002) eredményei nem 

támasztották alá a nem moderátor szerepét a fenti kapcsolatokban, azonban a vizsgálatuk 

alacsony elemszáma (30 férfi és 80 nő) miatt a statisztikai próbák ereje alacsony volt. A 

későbbiek során érdemes tovább vizsgálni a nem hatását a testtel való elégedetlenség 

közvetítő szerepének alakulásában. Mindez jelentős implikációkkal bírhat a súlyfelesleggel 

élők súlycsökkentő kezelésére, illetve mentális egészségének javítását célzó pszichoterápiás 

kezelésére nézve egyaránt.  

A depresszió mérséklésére irányuló törekvés azért is jelentős, mert vizsgálatunk 

alátámasztotta a depresszió kapcsolatát az érzelmi evésre való hajlammal. Az összefüggés 

csak a nőknél volt szignifikáns, azonban erőssége a két nemnél azonos volt, és nagyobb 

mintán a férfiak esetében is szignifikáns lett volna. Egy Finnországban végzett populáció 

alapú vizsgálat eredményei szerint a depresszió és az érzelmi evés mérsékelt erősségű, pozitív 

irányú kapcsolatot mutat, és mindkettő magasabb BMI-vel jár együtt. Az emocionális evésre 

való hajlam a depressziótól és a kognitív korlátozástól függetlenül nagyobb mértékű 

édességfogyasztással jár együtt mindkét nemnél; ugyanakkor a depresszió és az 

édességfogyasztás kapcsolatát az érzelmi evés magyarázza. A képet színesíti, hogy a 

depresszió magasabb szintje alacsonyabb zöldség- és gyümölcsfogyasztással jár együtt, ami 

arra utal, hogy a depresszió kétféle módon is érinti az egészségtelen ételválasztást (Konttinen 

és mtsai, 2010a). A jelen disszertáció 2. kutatásának eredményei is megerősítik, hogy az 
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emocionális evés az édességek és nassolnivalók fogyasztásának nagyobb gyakoriságát jelzi 

előre. Ugyanezen összefüggést főiskolai hallgatónők mintáján is kimutattuk (Czeglédi és 

mtsai, 2011a). Mindez arra utal, hogy ha a jelen vizsgálatban, az intézeti súlycsökkentő 

kezelésben részt vevők körében gyenge kapcsolat adódott is a depresszió és az emocionális 

evés között, figyelmet érdemel, és indokoltnak látszik a megfelelő intervenció kidolgozása e 

kapcsolat erősségének mérséklésére, vagy az adaptívabb ételválasztás elsajátítására. A 

kapcsolat erősségének mérsékléséhez szükségel felderíteni a depresszió és az emocionális 

evés kapcsolatát magyarázó tényezőket. Például egy vizsgálat eredményei szerint a depresszió 

és az érzelmi evés közötti kapcsolatban részleges mediátor szerepet tölt be az alexithymia 

egyik aspektusa, nevezetesen az érzelmek azonosításában mutatkozó nehézség, valamint az 

impulzivitás (Ouwens és mtsai, 2009).  

Az utánkövetés résztvevői a kórházi súlycsökkentő kezelést követő hat hónapban átlag 4,5 

kg-ot (SD=7,11 kg; CI95=3,47-5,59 kg) fogytak. Ez a kiindulási testsúly átlag 4,3%-ának 

(SD=6,30%) elvesztését jelenti. 2011-ben prospektív, egy éves időintervallumot felölelő 

vizsgálat indult a Lipidológiai Profilon (Kiss, Jámbor és Audikovszky, 2011), félévenkénti 

kórházi kontrollal (n=114, 17 férfi és 97 nő, átlagéletkor 47 év, a BMI átlaga 39,9 kg/m2). Az 

első egyhetes kezelés eredményei szerint a résztvevők átlag 5,9 nap alatt átlag 3,71 kg-ot 

fogytak, amely nagyon hasonló a korábbi vizsgálatok eredményeihez (n=1500, a 

súlycsökkenés átlaga 3,8 kg/hét). A kontrollok jelenleg folynak, így a prospektív 

eredményekről nincsenek ismereteink. A jelen vizsgálatunk során adódó átlagos 

súlycsökkenés összevetése Kiss és munkatársai (2011) eredményével azt mutatja, hogy az 

általunk vizsgált személyek az intézeti súlycsökkentő kezelést követő fél évben megtartották 

azt a fogyást, amit e program során a páciensek jellemzően elérnek (t(174)=1,524; p=0,129; 

Cohen d=0,18). A jelen vizsgálatban a válaszadók 40%-a ért el klinikailag jelentős (minimum 

5%-os), azaz sikeres fogyást. Legalább 10%-os súlycsökkenést 17%-uk ért el. Kisebb-

nagyobb arányú súlygyarapodás a résztvevők alig egytizedénél figyelhető meg. A 

Lipidológiai Profilon kialakított testsúlycsökkentési protokoll egyedi, ezért a 

hatékonyságának összehasonlítása csak távolabbi párhuzamokkal lehetséges. Goulis és 

munkatársai (2004) standard, kórházi súlycsökkentő kezelésben részt vevő elhízottakat 

vizsgáltak. A többkomponensű program a következő elemekből tevődött össze: havi egy 

ambuláns kezelés, étrendre és fizikai aktivitásra vonatkozó terv, minimum napi 500-600 Kcal 

energiadeficit, 20-30 perc mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás a hét 5 napján. A kitűzött 

súlycsökkenés havi 2-3 kg volt, az 5%-os fogyás eléréséig. A szerzők nem találtak 

szignifikáns csökkenést a BMI átlagában a vizsgálat hat hónapos időtartama alatt (alapvonal: 

átlag 37,8 kg/m2 [SD=7,8 kg/m2]; utánkövetés: átlag 37,2 kg/m2 [SD=8,7 kg/m2]; Cohen 

d=0,16). A jelen vizsgálat eredményei ennél jóval kedvezőbbek, ugyanis a BMI szignifikáns, 

közepes hatásmértékű csökkenést mutatott (alapvonal: átlag 38,4 kg/m2 [SD=7,35 kg/m2]; 

utánkövetés: átlag 36,6 kg/m2 [SD=7,21 kg/m2]; t(174)=9,534; p<0,001; Cohen d=0,57). Jeffery 
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és munkatársai (2003) az irányított betegellátás keretein belül folytatott súlycsökkentő kezelés 

esetében a hat hónapos utánkövetésnél átlag 1,47 kg-os fogyást találtak. A páciensek 18,8%-a 

ért el legalább 5%-os súlycsökkenést. Legalább 10%-os fogyás a résztvevők 4,5%-ánál jelent 

meg. A jelen vizsgálat során mutatkozó átlagos súlycsökkenés szignifikánsan és közepes 

mértékben nagyobb (t(174)=5,691; p<0,001; Cohen d=0,49); emellett a sikeres fogyás is 

szignifikánsan nagyobb arányban fordul elő (χ2
(1)=27,187; p<0,001), mint amit Jeffery és 

munkatársai (2003) találtak. Giel és munkatársai (2008) egy 24 üléses, diétát, fizikai aktivitást 

és viselkedésmodifikációt magába foglaló, szakember team (orvos, pszichoterapeuta, 

dietetikus, fitnesz edző) által vezetett ambuláns csoportprogram hatékonyságát vizsgálták. A 

résztvevők átlag 5,6 kg (SD=7,9 kg) fogyást, azaz a kiindulási testsúlyuk átlag 5,1%-os 

(SD=6,4%) csökkenését érték el az egy évig tartó intervenció során. Ez kismértékben 

magasabb, mint a jelen vizsgálat eredményeképpen mutatkozó átlagos súlycsökkenés (kg-ban 

kifejezett fogyás: t(174)=1,992; p=0,048; Cohen d=0,21; %-ban kifejezett fogyás: t(174)=1,769; 

p=0,079; Cohen d=0,19). A Szent Imre Kórház Lipidológiai Profilján zajló, intenzív, 

bentfekvéses súlycsökkentő program a fentieknél jóval kevesebb forrást igénylő, mindössze 

egy hétig tartó intervenciót alkalmazva a referenciaként bemutatott kezelésekhez hasonló, 

vagy annál jelentősen jobb eredményt hozott, költséghatékony megoldást kínálva a 

testsúlymenedzselésre. Hozzá kell tenni azonban, hogy a jelen vizsgálat során az eredeti 

protokollt kiegészítettük egy együléses, viselkedésterápiás alapokon nyugvó 

pszichoedukációs csoportfoglalkozással, ami hozzájárulhatott a program sikerességéhez. 

Eredményeink szerint azok, akik a súlycsökkentési erőfeszítéseik során alkalmaztak a 

pszichoedukációs csoportfoglalkozáson elsajátított stratégiákat, szignifikánsan és közepes 

mértékben többet fogytak, mint azok, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem használtak ilyen 

stratégiákat a testsúlycsökkentési erőfeszítéseik során. Az alkalmazott stratégiák száma 

emellett szignifikáns, bár gyenge, pozitív irányú kapcsolatot mutatott a százalékos 

súlycsökkenéssel. Mivel a pszichoedukációs komponens eredetileg nem része a programnak, 

e kórházi intervenció hatékonyságának becsléséhez szükséges egy ismételt, randomizált 

kontrollcsoportos mérés.  

A súlycsökkenés mellett kedvező változásokat vártunk az evési magatartás és a fizikai 

aktivitás vonatkozásában is. Az alábbiakban összefoglaljuk a kapcsolódó eredményeket. 

Feltételeztük, hogy a kórházi súlycsökkentő kezelést követő fél évben az evés kognitív 

korlátozására való hajlam megnő, míg a kontrollálatlan evésre és az érzelmi evésre való 

hajlam csökken. A korábbi kutatási eredmények fényében a kognitív korlátozás esetében 

vártuk a legnagyobb mértékű változást (Foster és mtsai, 1998). Eredményeink alátámasztották 

a hipotéziseinket. Az evési magatartások a várt iránynak megfelelő, és szignifikáns változást 

mutattak. A hatásméret mutatók arra utalnak, hogy az evés kognitív korlátozása tekintetében 

nagy, a kontrollálatlan evés és az érzelmi evés esetében pedig közepes mértékű változás 

következett be.  
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Bas és Donmez (2009) Törökországban végzett kutatásában kommerciális súlycsökkentő 

programban résztvevő túlsúlyosak és elhízottak vettek részt. A 20 hetes, ambulánsan zajló, 

dietetikus által vezetett, viselkedésmodifikációs alapelveken nyugvó, és a súlycsökkenés 

mellett az énhatékonyság növelését célzó intervenció végére mind a férfiak, mind pedig a nők 

körében kedvező változások mutatkoztak az Evési Leltárral (EI; Stunkard és Messick, 1985) 

mért evési magatartások tekintetében. A legnagyobb növekedés a korlátozás esetében volt 

megfigyelhető (férfiak Cohen d=2,45; nők Cohen d=2,10). A gátolatlanság (férfiak Cohen 

d=1,13; nők Cohen d=1,92) és az éhség (férfiak Cohen d=1,13; nők Cohen d=1,20) esetében 

mindkét nem az előbbinél szerényebb, azonban statisztikailag nagymértékű javulást mutatott. 

Mindhárom evési magatartás változása szignifikánsan összefüggött a fogyással. A szerzők 

nem közlik a próbastatisztika értékeket (mindössze az EI-összpontszám változása és a 

súlycsökkenés közötti korrelációs együttható értékét adják meg: r=0,21; p=0,037), így nincs 

módunk az egyes evési magatartásoknak a fogyással való összefüggése erősségének 

megítélésére.  

Foster és munkatársai (1998) kontrollált, fél évig tartó, háromféle mértékű 

energiakorlátozást előíró diétát és átfogó kognitív viselkedésterápiás kezelést alkalmazó, 

nőkkel folytatott klinikai vizsgálatukban ugyancsak az Evési Leltárral kiemelkedően 

nagymértékű javulást találtak a kognitív korlátozás tekintetében (Cohen d=4,29). Az evési 

gátolatlanság ugyancsak nagymértékű csökkenést mutatott (Cohen d=1,44), az éhség érzet 

kapcsán pedig az előbbieknél jóval szerényebb mértékű, de statisztikailag még mindig erős 

hatást jelző javulás következett be (Cohen d=0,85). A jelent vizsgálatban használt 21 tételes 

Háromfaktoros Evési Kérdőív (TFEQ-R21) az Evési Leltár (EI) rövidített, magyar nyelvű 

változata. Az evési magatartások változásának mértékében mutatkozó különbségek többek 

között az eltérő mérőeszközből és az eltérő súlycsökkentő intervencióból fakadnak, azonban 

számos tanulságot rejtenek. A fél évig tartó, intenzív, nagymértékű kalóriakorlátozást előíró, 

komplex, pszichoterápiás kezeléssel kiegészített súlycsökkentő program révén nagymértékű 

csökkenés mutatkozik a táplálékbevitel kognitív korlátozásában. A Szent Imre Kórház 

Lipidológiai Profilján zajló egyhetes kezelés révén ennél jóval kisebb arányú, de statisztikai 

érelemben még mindig kifejezetten nagymértékű, előnyös változás érhető el eme adaptív, a 

hosszú távú testsúlykontrollt szolgáló evési magatartás tekintetében. Az általunk alkalmazott 

TFEQ-R21 érzelmi evés és kontrollálatlan evés skálája az EI-ből származtatott mérőeszköz, 

így az eredmények közvetlenül nem hasonlíthatók össze. Azonban Foster és munkatársai 

(1998) eredményeiből kitűnik, hogy a kognitív korlátozáshoz képest jóval mérsékeltebb 

javulás figyelhető meg az evési gátolatlanság és az éhség érzet tekintetében, amely összecseng 

a saját eredményeinkkel.  

A statisztikai szignifikancia hangsúlyozása mellett törekedtünk az evési magatartások 

változásának klinikai szignifikanciájához is közelíteni, ezért számításokat végeztünk azon 

résztvevők arányának meghatározása céljából, akik statisztikailag megbízható javulást (illetve 
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romlást) mutattak (Jacobson és Truax, 1991). Eredményeink szerint a kognitív korlátozásra 

való hajlamban a válaszadók kevesebb, mint 1%-a esetében mutatkozott megbízhatóan romlás, 

ugyanakkor mintegy 9%-uk esetében a táplálékbevitel tudatos korlátozása statisztikailag 

megbízható mértékben növekedett. Tekintettel a kórházi súlycsökkentő program jellegére és 

arra, hogy a páciensek csak minimális pszichés támogatást kaptak, ez az arány figyelemre 

érdemes és bíztatónak tűnik a jövőre nézve. A súlyfelesleg kialakulásában és 

fennmaradásában potenciálisan szerepet játszó kontrollálatlan evésre való hajlam a 

válaszadók közel 2%-a esetében statisztikailag megbízható mértékben növekedett, és mintegy 

5%-uk esetében ért el megbízható csökkenést, azaz a testsúlymenedzselés szempontjából 

javulást. Mivel a vizsgálatok szerint a kontrollálatlan evéssel rokon gátolatlan evés esetében 

alátámasztást nyert, hogy csökkenése nagyobb mértékű fogyással jár együtt (pl. Foster és 

mtsai, 1998), a kognitív korlátozás növelésére irányuló törekvés mellett érdemes lenne erre is 

hangsúlyt helyezni e kórházi súlycsökkentő programban. Az érzelmi evésre való hajlam 

tekintetében a válaszadók alig 1%-a esetében mutatkozott növekedés, míg közel 8%-uk 

statisztikailag megbízható mértékű csökkenést, azaz javulást mutatott. Mivel ez az evési 

magatartás áll a leginkább ellen a változásnak (Ouwens és mtsai, 2009), különösen 

örvendetesnek tarjuk, hogy a résztvevők ilyen nagy aránya mutatott javulást az emocionális 

evés tekintetében. Mivel azonban az érzelmi evésre való hajlam az előbbi evési 

magatartásokhoz képest kevésbé köthető az obezogén vagy toxikus környezet jellemzőihez, 

továbbá emóciófókuszú megküzdési stratégiaként értelmezhető, nem látjuk 

megvalósíthatónak az erre történő hangsúly helyezését a Szent Imre Kórházban zajló 

súlycsökkentő programban. Ugyanakkor a tudatosítás növelése érdekében érdemes lehet ezt a 

szempontot is beemelni a Lipidológiai Profilon folyó edukációs munkába, különösen annak 

fényében, hogy eredményeink szerint a kontrollálatlan evés csökkenése mérsékelt erősségű 

kapcsolatot mutat az érzelmi evésre való hajlam csökkenésével.  

Egy 2. típusú diabétesszel frissen diagnosztizált páciensekkel végzett longitudinális 

vizsgálat eredményei szerint a korlátozás növekedése a zsírbevitel csökkenésével jár együtt, 

míg a kontrollálatlan evési magatartáshoz hasonló jellegzetességeket mutató externális evés 

csökkenése az energiabevitel és a zsírbevitel csökkenését egyaránt előrejelzi (van Strien és 

van de Laar, 2008). A fentiek alapján feltételezhetjük, hogy a jelen vizsgálat során mutatkozó 

változások a korlátozásban és a kontrollálatlan evésben ugyancsak kedvező változásokkal 

jártak együtt az ételválasztás és az energiabevitel kapcsán. Az említett vizsgálatban 

ugyanakkor nem találtak változást az érzelmi evés tekintetében, míg a jelen vizsgálatban 

statisztikailag közepes mértékű csökkenés mutatkozott az emocionális evésre való hajlamban. 

További, randomizált kontrollcsoportos vizsgálatok szükségesek annak feltérképezéséhez, 

hogy e kórházi súlycsökkentő program eredményeképpen milyen mértékű változások 

történnek az obezogén evési magatartásokban; ezek a változások bírnak-e klinkai 

jelentőséggel a súlycsökkenés tekintetében és ha igen, mely résztvevőknél; mely tényezők 
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jelzik előre eme evési magatartások klinikailag jelentős változását; továbbá az evési 

magatartások változásai milyen jellegű és mértékű változást idéznek elő az étrend 

összetételében és az energiabevitelben. 

Karlsson, Sjöström és Sullivan (1998) bariátriai műtéten átesett elhízottak esetében 

detektálták az Evési Leltárral mért evési magatartások kedvező változásait. A tanulmányban 

nem közlik a szórásokat, vagy egyéb adatokat, amelyekből lehetőség nyílna a hatásméret 

mutatók számítására. Eredményeikből kitűnik azonban, hogy a műtétet követő fél évben 

jelentős (a szerzők szavával élve „drámai”) változások figyelhetők meg a korlátozás, a 

gátolatlanság és az éhség tekintetében egyaránt. A kétéves utánkövetésnél azonban 

mindhárom evési magatartás esetében némi visszatérés mutatkozik az alapvonalnál mért érték 

felé. A jelen vizsgálatban rövid távon, hat hónapos időkeretben vizsgáltuk az evési 

magatartások alakulását. Karlsson és munkatársai (1998) eredményei rámutatnak arra, hogy a 

hosszú távú sikeres testsúlykontroll érdekében szükséges lehet az evési magatartásokban elért 

változások stabilizálására (esetleg a további előnyös változások elősegítésére) irányuló 

intervenciók alkalmazása (pl. emlékeztető ülések). 

Az első adatfelvétel során a válaszadók egyharmada (35%-a) számolt be arról, hogy 

legalább heti három alkalommal végez intenzív testedzést. A második adatfelvétel idejére a 

testgyakorlást rendszeresen folytatók aránya 44%-ra emelkedett. Egy hazai reprezentatív 

vizsgálat eredményei szerint a magyar lakosság 18%-a végez rendszeres testedzést (amelyben 

benne vannak azok is, akik hetente csak 1-2 alkalommal, vagy még ennél is ritkábban 

folytatnak testgyakorlást; Urbán és Hann, 2003). A 2009-es Eurobarométer kutatás hazai 

reprezentatív adata szerint a 15 év feletti magyar populáció 23%-a folytat rendszeres 

testgyakorlást. Az ugyancsak 2009-ben folytatott Európai Lakossági Egészségfelmérés hazai 

eredményei szerint a felnőtt lakosság fele egyáltalán nem végez intenzív testmozgást, 

egyharmada még mérsékelt testmozgást sem folytat, egyötöde pedig még napi 10 percet sem 

gyalogol (KSH, 2010). A fentiek fényében az általunk vizsgált személyek körében rendkívül 

magas a fizikai aktivitás e formájának aránya. A vizsgálatunkban súlyfelesleggel bírók vettek 

részt, akiknek túlnyomó többsége (89%-a) elhízott. A válaszadók 40%-át ízületi 

megbetegedéssel kezelik, továbbá közel felük (45%) az elhízás legalább három 

kísérőbetegségével kezelés alatt áll. Mindezek fényében valószínűtlennek tartjuk, hogy a 

rendszeres testgyakorlás végzésére vonatkozó adatok a valóságot tükröznék. Úgy véljük, hogy 

óvatosan kell kezelnünk mind az első adatfelvételnél kapott eredményeket, mind pedig a 

vizsgálat ideje alatt mutatkozó számottevő javulást. A rendszeres testgyakorlás felmérését 

érdemes lenne megkísérelni fizikai aktivitás napló, vagy más, finomabb léptékű kérdőív (pl. 

International Physical Activity Questionnaire; Booth, 2000) alkalmazásával, amellyel talán 

valósághűbb, pontosabb becslést kaphatnánk a rendszeres testedzés folytatásának előfordulási 

gyakoriságára nézve e speciális populációban. 
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Feltételeztük, hogy a súlycsökkenéssel párhuzamosan csökken a depresszió mértéke és 

javul az önértékelés. Mindkét hipotézisünk alátámasztást nyert. Az összefüggések gyengék 

ugyan, azonban a potenciális zavaró változók (nem, életkor, iskolai végzettség, kezdeti BMI), 

valamint az alapvonalnál mért depresszió, önértékelés és testtel való elégedetlenség kontrollja 

mellett is szignifikánsak maradtak. Palmeira és munkatársai (2009) csoportos 

viselkedésterápiás súlycsökkentő kezelésben részt vevő nőkkel végzett vizsgálatában a fogyás 

a jelen kutatás eredményeihez hasonló erősségű kapcsolatot mutatott a depresszió 

csökkenésével (r=-0,14; ns), és az önértékelés (r=-0,21; p<0,01) javulásával.25 Blaine és 

munkatársai (2007) metaelemzésükben a professzionális súlycsökkentő kezelések 

eredményeképpen rövid távon közepes méretű csökkenést találtak a depresszió 

vonatkozásában és kismértékű javulást az önértékelés kapcsán. Érdemes hozzátenni, hogy a 

jelen vizsgálatban alkalmazott intervenció egészen más jellegű kezelést nyújt, mint a szerzők 

által tárgyalt medikális és pszichoterápiás megközelítések; továbbá az idézett metaelemzés 

összesített hatásméret mutatói mögött nagymértékű heterogenitás áll, amely annak a jele, 

hogy az alapul vett tanulmányok eredményei inkonzisztensek. Emellett hangsúlyozandó, hogy 

a szerzők nem konkrétan a súlycsökkenés előnyös hatásainak feltárására futtatták ki az 

elemzéseket, hanem maguknak a kezeléseknek a mentális jóllétre gyakorolt hatását kívánták 

feltárni. A súlycsökkentő kezelés pedig a fogyás elérésén túl a specifikus és a nem specifikus 

hatótényezők révén számos módon hozzájárulhat a páciensek jóllétének javulásához. 

Kiegészítve mindezt azzal, hogy Karlsson és munkatársai (1998) bariátriai műtéten átesett, 

jelentős súlycsökkenést elértő elhízott páciensek nagy mintáján elhanyagolható mértékű és 

nem szignifikáns javulást találtak a depresszió és a szorongás tekintetében a műtétet követő 

fél évben, a jelen vizsgálat során kapott, a súlycsökkenés mértékével együtt járó kismértékű 

javulás a depresszió és a globális önértékelés kapcsán, kedvező és bíztató eredménynek 

tartható. 

Végül megvizsgáltuk a szándékos súlycsökkenés potenciális előrejelzőit. Tekintettel arra, 

hogy súlycsökkentő kezeléseket megelőzően mért evési magatartások rendszerint nem jelzik 

előre a fogyás mértékét, míg az evési magatartások változása összefüggést mutat a fogyással, 

különösen a kognitív korlátozás esetében (Foster és mtsai, 1998), az evési magatartásoknak a 

programot követő változása prediktív erejét teszteltük a súlycsökkenésre nézve. A kétváltozós 

elemzések eredményei szerint az evési magatartások közül egyedül a kognitív korlátozás 

változása mutatott szignifikáns lineáris kapcsolatot a testtömeg kg-ban kifejezett változásával, 

nevezetesen a korlátozás növekedése nagyobb mértékű fogyással járt együtt. Az összefüggés 

mérsékelt erősségű, amely összecseng Foster és munkatársai (1998) eredményével (r=-0,29; 

p<0,0001).26 Ugyanebben a kutatásban a gátolatlan evés csökkenése is szignifikáns, bár 

                                                 
25 A korrelációs együtthatók negatív előjele a változásokat reprezentáló változók képzésének eltérésből adódik a 
két vizsgálat között. Az összefüggések iránya azonban megegyezik a jelen vizsgálat eredményeivel. 
26 A korrelációs együttható negatív előjele a változásokat reprezentáló változók képzésének eltérésből adódik a 
két vizsgálat között. Az összefüggés iránya azonban megegyezik a jelen vizsgálatban kapottal. 
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gyenge (r=0,17; p=0,04) kapcsolatot mutatott a fogyással, az éhség csökkenése viszont nem 

(r=0,13; p=12). Ez utóbbi kapcsolatok a nagyságrendjüket illetően megfelelnek a jelen kutatás 

során a kontrollálatlan evéssel és az érzelmi evéssel kapott eredményeknek, így a két vizsgálat 

eredményei között nagymértékű a hasonlóság. 

Az elhízással kapcsolatos hiedelmek közül a korrelációs elemzések során egyedül a 

szociális és esztétikai hiedelmek mutattak szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatot a fogyással. 

Az összefüggés Swift és munkatársai (2009) eredményéhez (rs=0,31; p<0,05) képest 

gyengébbnek tűnik, azonban a két korrelációs együttható Fisher-féle Z-transzformációval 

történő összevetése nem mutat szignifikáns különbséget (p=0,437).27  Érdemes továbbá 

megjegyezni, hogy az említett kutatásban a fenti összefüggés csak azon személyek körében 

jelentkezett, akik a vizsgálat időtartama alatt megtartották a testsúlyukat vagy fogytak (n=32; 

Swift és mtsai, 2009). A jelen kutatásban viszont a súlyváltozás irányától és mértékétől 

függetlenül valamennyi válaszadó adata az elemzés alapját képezte.  

 A kétváltozós elemzéseink során számos további szignifikáns, azonban gyenge 

kapcsolatot találtunk a súlycsökkenéssel (r/rs≤|0,23|). A nagyobb mértékű fogyást igénylő 

súlycélok nagyobb mértékű fogyással jártak együtt. A testtel való nagyobb fokú 

elégedetlenség, az alacsonyabb önértékelés és a rosszabb elhízással kapcsolatos életminőség 

ugyancsak nagyobb súlycsökkenést jelzett előre. A fenti eredmények Teixeira és munkatársai 

(2005) szakirodalmi áttekintése fényében ellentétesek a várakozásainkkal. Az utánkövetésben 

is részt vevő válaszadók mintegy 84%-a nő, ugyanakkor a vizsgált prediktorok tekintetében 

jelentős nemi különbségek mutatkoztak az alapvonalnál (a nők súlycéljai nagyobb mértékű 

fogyást igényelnek, nagyobb fokú a testtel való elégedetlenségük, alacsonyabb az 

önértékelésük, és rosszabb az életminőségük, mint a férfiaké). Ezért azután felmerül annak 

lehetősége, hogy az eredmények hátterében a minta kiegyensúlyozatlan nemi összetétele áll. 

Feltételezésünket megerősíti, hogy a többváltozós modellben a nem kontrollja mellett eltűnt e 

tényezők szignifikáns előrejelző ereje a sikeres fogyásra nézve.  

Sikeres fogyásnak az alapvonalnál mért testsúly minimum 5%-ának elvesztését tekintettük. 

A sikeres fogyás előrejelzőit bináris logisztikus regresszió elemzéssel teszteltük, oly módon, 

hogy a kétváltozós elemzés eredményeképpen a súlycsökkenéssel szignifikáns kapcsolatot 

mutató változókat léptettük a modellbe. Eredményeink szerint azok lettek sikeresek a fogyás 

tekintetében, akik a vizsgálat időtartama alatt nagyobb mértékben növelték a táplálékbevitelük 

kognitív korlátozását. Többváltozós modellünkben a kognitív korlátozás változása mellett 

egyetlen tényező sem jelent meg a sikeres fogyás szignifikáns előrejelzőjeként. Az örvendetes 

testúly eléréséhez szükséges fogyás nagyobb aránya viszont tendencia szinten előrejelezte a 

sikeres fogyást, amely eredményünk ellentétben áll azon érveléssel, miszerint a pozitív és 

realista elvárások jelzik előre a legjobb fogyási eredményeket (Teixeira és mtsai, 2005). Dalle 

                                                 
27  Az elemzést a http://www.fon.hum.uva.nl/Service/Statistics/Two_Correlations.html online kalkulátor 
segítségével folytattuk le. A kalkulátor outputjában csak a szignifikancia szint szerepel, ezért a Z-értéket nem áll 
módunkban közölni.  
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Grave és munkatársai (2009) Olaszországban végzett prospektív vizsgálatukban ugyancsak 

azt találták, hogy a nem, az életkor és az alapvonalnál mért BMI kontrollja mellett a 

táplálékbevitel kognitív korlátozásának fokozódása előrejelzi a sikeres (legalább 5%-os) 

fogyást a különféle egészségügyi központokban zajló súlycsökkentő kezelésben részt vevő 

elhízottak körében (OR=1,15; OR CI95: 1,09-1,21). A jelen vizsgálatban a korlátozás 

növekedése ennél jóval nagyobb esélyhányadossal szerepelt (OR=6,80), azonban a 

konfidencia intervallum meglehetősen tág (OR CI95: 3,02-15,29), ami nagy becslési 

bizonytalanságra utal. Dalle Grave és munkatársai (2009) eredményei szerint az evés 

gátolatlanságának csökkenése is szignifikáns prediktornak bizonyult (OR=0,92; OR CI95: 

0,85-0,99), ugyanakkor a szerzők által vizsgált pszichológiai változók (a Derogatis-féle 

Tünetlistával mért pszichológiai distressz, falási zavar, testtel kapcsolatos nyugtalanságérzés, 

a súlycsökkenés motivációja) nem bírt előrejelző értékkel a sikeres fogyásra nézve, amely 

összecseng a jelen vizsgálat eredményeivel. Tekintettel arra, hogy a sikeres fogyás 

előrejelzésének jelentős gyakorlati implikációi vannak, szükségesnek tartjuk a további 

kutatások folytatását annak feltárása érdekében, hogy a szakirodalomban korábban 

konzisztensen alátámasztott prediktorok (pl. kevesebb fogyókúra a kezelést megelőzően), az 

ígéretesnek tűnő előrejelzők (pl. elhízással kapcsolatos életminőség), illetve a vegyes 

eredményeket mutató prediktorok (pl. kiindulási testsúly, reális súlycélok, testtel való 

elégedetlenség, önértékelés; Teixeira és mtsai, 2005) milyen előrejelző értékkel bírnak a 

hazánkban zajló, különféle professzionális súlycsökkentő kezelések esetében; továbbá a 

professzionális súlycsökkentő kezelést kereső egyének mely csoportjaiban találhatunk 

konzisztens prediktorokat a sikeres fogyást illetően. 

A jelen vizsgálat fő érdeme a prospektív kutatási elrendezésben rejlik, amely révén 

lehetőség nyílt ok-okozati összefüggésekre vonatkozó következtetések levonására. További 

előnye, hogy az adatgyűjtés jól definiált populációból származó, viszonylag nagy mintával 

történt.  

Hátránya, hogy a vizsgálatban való részvételt visszautasítókra nézve semmilyen adatunk 

nincs, így a potenciális szelekciós torzítások természetére nézve nincsenek ismereteink. 

További korlátként merül fel, hogy az antropometriai adatokat önbeszámoló útján nyertük, 

feltételezve, hogy a válaszadók pontosan idézik fel a kórházban zajlott aznapi vagy előző napi 

mérlegelésük eredményét. Az elhízott embereknél azonban általánosnak mondható a 

testmagasság felülbecslése és a testsúly alulbecslése, ami a testtömegindex torzulásához vezet. 

Spencer, Appleby, Davey és Key (2002) vizsgálatuk során önbeszámoló útján és objektív 

méréssel egyaránt felvették az antropometriai adatokat (testsúly, testmagasság). Az 

önbeszámolóval nyert adatok alapján a személyek egyötödét nem a megfelelő tápláltsági 

állapot kategóriába sorolták be. Mindez megkérdőjelezheti az önbeszámolós antropometriai 

adatokkal végzett kutatások eredményeinek érvényességét. Viner és Cole (2005) ezt a 

módszertani szempontot figyelembe véve 28,5 kg/m2-ben határozták meg az elhízás alsó 
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küszöbértékét a vizsgálatuk során. Újraelemezve az adatokat a hivatalos BMI határral (30,0 

kg/m2) azt találták, hogy az eredmények lényegében nem változtak meg. Mindezek alapján 

elmondható, hogy a pontosság érdekében valóban célszerű standard körülmények között 

felvenni a testméretre vonatkozó adatokat, ugyanakkor nem kell tartanunk attól, hogy a 

testtömegindex esetleges torzítása miatt lényegesen torzulnak az eredményeink is a mért 

változók tekintetében. A kutatásban történő részvételre való felkérést, a pszichoedukációs 

intervenciót és az utánkövetés lebonyolítását ugyanazon személy (a disszertáció írója) végezte, 

ezért elképzelhető, hogy Pygmalion-effektus28 lépett fel, azaz a vizsgálatvezető elvárásai 

befolyásolhatták az eredményeket. További problémát jelent, hogy nem volt módunk arra, 

hogy a Lipidológiai Profilon nyújtott kórházi kezelés, illetve a pszichoedukációs intervenció 

hatását az ideálisnak tekintett randomizált kontrollcsoportos klinikai vizsgálat keretében 

vizsgáljuk. Mivel az utánkövetésben a válaszadóknak csak a fele vett részt (n=175), az egyes 

elemzések során az alacsony mintaelemszámok a statisztikai erő (power) jelentős csökkenését 

eredményezték. Elképzelhető, hogy nagyobb mintán (különösen a férfiak nagyobb arányú 

részvételével) több várt összefüggés is alátámasztásra kerülhetett volna. A két adatfelvételi 

pont között hat hónap telt el, így csak a rövid távú változások detektálására volt lehetőségünk, 

ahogy a szándékos fogyás potenciális prediktorai esetében is csak azok rövid távú előrejelző 

értékére tudtunk becslét tenni. Végül eredményeink általánosíthatósága a professzionális, 

bentfekvéses, nem invazív kórházi súlycsökkentő programban résztvevő elhízottakra 

korlátozódik. A vizsgálatunk azonban – pilot kutatás gyanánt – alátámasztja a nagy mintát 

bevonó és jól kontrollált klinikai vizsgálat elvégzésének szükségességét. Ennek során 

nemcsak a pszichoedukáció additív hatását lehetne kimutatni, hanem az intervenció 

költséghatékonyságával kapcsolatban is szolgálhatnánk adatokkal. 

Összefoglalva, a vizsgálat adatokkal támasztotta alá, hogy a Szent Imre Kórház 

Lipidológiai Profilján zajló egyhetes, intenzív súlycsökkentő program ígéretes módja az 

elhízott páciensek fogyása elősegítésének. A résztvevők több mint egyharmada teljesítette a 

professzionális súlycsökkentő kezelések számára előírt minimum 5%-os fogyást. A 

súlycsökkenés a depressziószint csökkenését és az önértékelés növekedését is maga után 

vonta, alátámasztva azt a széles körben elterjedt vélekedést, miszerint már a mérsékelt fogyás 

is kedvező pszichológiai kimenetekkel bír. Kutatásunk során azonosítottuk, illetve 

alátámasztottuk az elhízással kapcsolatos életminőség és a depresszió néhány kockázati 

tényezőjét; valamint a testtel való elégedetlenség közvetítő szerepét, illetve a nem moderáló 

hatását az elhízás egyes pszichológiai korrelátumai kapcsán. Eredményeink szerint a 

viselkedésterápiás alapokon nyugvó pszichoedukációs csoportfoglalkozás előnyére vált a 

programnak, így érdemes lenne megfontolni a jelenlegi terápiás protokoll ezzel történő 

kiegészítését. 

                                                 
28 Erre a kritikai szempontra Prof. Dr. Oláh Attila hívta fel a figyelmemet (szóbeli közlés, 2011. április 14.), 
amiért ezúton mondok köszönetet. 
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3. A vizsgálatok tapasztalatainak összefoglalása és következtetések 
 

 

Az elhízás multifaktoriális eredetű, az egyénre és a társadalomra egyaránt rendkívül nagy 

terheket rovó állapot (Hu, 2008). Hazánk felnőtt lakosságának megközelítőleg 60%-a, 

iskoláskorú lakosságának pedig mintegy 20%-a él kisebb-nagyobb súlyfelesleggel (KSH, 

2010; Németh, 2011). Noha az elhízás etiológiája roppant sokrétű és összetett, úgy tűnik, a 

populáció szintű súlygyarapodás elsősorban az életmódnak (fokozott kalóriabevitel, ülő 

életmód) köszönhető (Afridi és Khan, 2004). A nagyszámú professzionális és populáris 

súlycsökkentő módszer és stratégia ellenére az elhízás prevalenciája folyamatos és drámai 

növekedést mutat a fejlett országokban a gyermek és felnőtt népesség körében egyaránt. A 

professzionális kezelések a műtéti eljárás kivételével csak mérsékelt (5-10%-os) 

súlycsökkenést eredményeznek (Foster, 2003), ráadásul a visszahízás szinte törvényszerűen 

megjelenik (Byrne és mtsai, 2004). Ugyanakkor már a mérsékelt súlycsökkenés is 

statisztikailag és klinikailag szignifikáns egészségi előnyökkel jár a testi és a mentális 

egészség vonatkozásában egyaránt (Fabricatore, 2007; Gregg és Williamson, 2004). 

Az elhízás kedvezőtlen következményeinek fényében kiemelt fontosságúvá vált a hatékony 

intervenciók (kezelés és prevenció) megvalósítása az egészségvédelem összes színterén. Úgy 

tűnik azonban, hogy nincs királyi út a hatékony súlycsökkentő intervenció tekintetében. 

Egyes módszerek bizonyos elhízottaknál kifejezetten hatékonyak, másoknál kevésbé 

hatékonyak, vagy akár egyenesen hatástalanok. Ennek hátterében az áll, hogy a súlycsökkentő 

kezelés sikeressége a kezelés ismérveinek, az adott egyén ismérveinek és e kettő 

interakciójának a függvénye. A fogyás sikerességét előrejelző modellek kidolgozására 

irányuló próbálkozások rendre kudarcot vallanak, mindazonáltal továbbra is élénk az 

érdeklődés a sikeres testsúlymenedzselés előrejelzői iránt (Teixeira és mtsai, 2005).  

A túlsúly és elhízás problémaköre rendkívül intenzíven kutatott terület a nemzetközi 

szakirodalomban. Egy példát kiemelve, a Science Direct szakirodalmi adatbázisban az obesity 

és overweight kulcsszavakkal keresve 2011-ben mintegy 20874 folyóiratcikk és 1246 

könyv(fejezet) jelent meg. Noha a mérőeszközök tárháza igen gazdag, a hazai 

szakirodalomban csak elvétve találkozunk az elhízott populációra kidolgozott kérdőívek 

adaptációival (pl. Czeglédi, 2008). Az elhízás pszichológiai korrelátumainak jelenlegi kutatási 

vonulata egyrészt a rizikótényezők vizsgálatára irányul – azaz annak feltárására, hogy miért 

van az, hogy egyesek esetében a súlytöbblet kedvezőtlen pszichoszociális következményekkel 

jár, míg másoknál nem – , másrészt pedig az ok-okozati összefüggéseket kívánja feltárni a 

súlyfelesleg és a pszichológiai korrelátumok között (Friedman és Brownell, 1995). A téma 

kapcsán a legújabb modell szerint az elhízás és a gyakoribb mentális betegségek között 

kétirányú oki kapcsolat áll fenn, amely kapcsolat alakulásában számos moderátor és mediátor 

tényező szerepet játszik (Gatineau és Dent, 2011). Úgy véljük azonban, hogy a túlsúly és 
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elhízás témaköre kapcsán indokolt a rendszerszemléletben gondolkodni, és a cirkuláris 

okságot feltételezni a pszichológiai korrelátumok kapcsán (Túry, Szumska és Joó, 2010). 

A jelen disszertáció három – egy keresztmetszeti és két prospektív – kutatást tárgyal. A 

keresztmetszeti vizsgálat résztvevői egyetemi hallgatónők voltak (n=262; átlagéletkor: 21,7 

év [SD=2,78 év]; a BMI átlaga 20,8 kg/m2 [SD=2,93 kg/m2]). A második vizsgálatba az 

Országos Egészségfejlesztési Intézet által meghirdetett, III. „Közösen – könnyebben” 

munkahelyi életmódváltó csapatverseny résztvevőit vontuk be (n=377; 146 férfi és 231 nő; 

átlagéletkor: 38,8 év [SD=9,58 év]; a BMI átlaga 27,0 kg/m2 [SD=5,52 kg/m2]). A harmadik 

vizsgálatban a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházának Lipidológiai Profilján zajló 

egyhetes, intenzív, intézeti súlycsökkentő program páciensei vettek részt (n=339; 66 férfi és 

273 nő; átlagéletkor: 50,2 év [SD=13,47 év]; a BMI átlaga 38,6 kg/m2 [SD=7,58 kg/m2]). 

A vizsgálatok fő célkitűzései a következők voltak:  

1. Az elhízott populációra kidolgozott, illetve az elhízott populációra is pszichometriailag 

valid módon alkalmazható mérőeszközök magyar nyelven hozzáférhető körének bővítése.  

2. Az elhízás néhány pszichológiai korrelátumának vizsgálata azok kockázati tényezőinek és 

magyarázó változóinak a feltérképezése céljából. 

3. Két testsúlykontrollra irányuló intervenció megvalósulásának vizsgálata és értékelése 

valós körülmények között. 

4. A szándékos súlycsökkenés pszichológiai előnyeinek vizsgálata. 

5. A sikeres fogyás előrejelzőinek tesztelése. 

Az alábbiakban áttekintjük az e célkitűzések kapcsán kapott legfontosabb eredményeket és 

a kapcsolódó következtetéseinket. 

1. Az általunk magyar nyelvre adaptált kérdőívek révén számos, az elhízáshoz kapcsolódó 

konstruktum vált mérhetővé érvényes és megbízható módon.  

a. A 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív (Tholin és mtsai, 2005), a Testforma 

Kérdőív rövidített változata (Dowson és Henderson, 2001) és a Célok és Relatív 

Testsúlyok Kérdőív (Foster és mtsai, 1997) alkalmas a széles körű elterjesztésre 

hazánkban.  

b. Az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála (Swift és mtsai, 2007) esetében 

megfontolandó az egyik tétel újraszövegezése, azonban jelenlegi formájában is 

alkalmas a hazai kutatásokba történő bevezetésre. 

c. Az Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változata (Butler és mtsai, 

1999) a jelen formájában nem javasolt a széles körű elterjesztésre. A faktoriális 

szerkezet feltárása céljából indokolt a további mintákon történő tesztelése. A 

konvergens validitás vizsgálata is hátra van még, amit érdemes lenne az Elhízással 

Kapcsolatos Jóllét Kérdőívvel (Mannucci és mtsai, 1999; Czeglédi, 2008) lefolytatni. 

További lehetőség az eredeti, 95 tételes mérőeszközhöz történő visszalépés és egy új, 

rövidített változat kidolgozása. 
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d. Az általunk kidolgozott Társas támogatás a súlycsökkentésben skála a belső 

megbízhatósága alapján ígéretes mérőeszköznek tűnik, azonban validálásra vár. 

2. Az elhízás pszichológiai korrelátumainak második generációs kutatási vonulatához 

(Friedman és Brownell, 1995) csatlakozva az obezogén evési magatartások, a testtel való 

elégedetlenség, az életminőség, a depresszió és az önértékelés magyarázó változóit, illetve 

kockázati tényezőit vizsgáltuk. Eredményeink szerint:  

a. A tápláltsági állapot, a depresszió és a vonásszorongás előrejelzi az érzelmi evésre 

való hajlamot. A nagyobb súlyfelesleg és a vonásszorongás ugyanakkor nagyobb 

mértékű kontrollálatlan evésre való hajlammal jár együtt. A testtel való elégedetlenség 

foka pedig kapcsolatot mutat a tudatos étrendi kontrollra való nagyobb mértékű 

törekvéssel.  

b. A testtel való elégedetlenség szakirodalomban korábban azonosított kockázati 

tényezői, magyarázó változói alátámasztást nyertek: úgymint a nem (nők), az aktuális 

testsúly, a bulimiás tendenciák, az élet során tapasztalt jojó-effektusok száma és a 

magas iskolai végzettség. Eredményeink szerint továbbá a nem moderátor tényezőnek 

bizonyult a testtel való elégedetlenség egyes kockázati tényezői kapcsán. 

c. Az elhízással kapcsolatos életminőség romlásának kockázati tényezőjének bizonyult a 

nem (nők), a súlyfelesleg mértéke, az elhízás kísérőbetegségeinek száma, az egészségi 

állapot kedvezőtlen önmegítélése, a testtel való elégedetlenség, az elhízással 

kapcsolatos különféle hiedelmek, a depresszió, az alacsony önértékelés és az alacsony 

iskolai végzettség.  

d. A klinikai szintű depresszió vizsgált kockázati tényezői közül a fokozott testtel való 

elégedetlenség, az alacsony önértékelés, az elhízás kedvezőtlen egészségi 

következményeivel való kisebb mértékű egyetértés és a testsúly-menedzselési 

törekvés kapcsán tapasztalt alacsony társas támogatás előrejelző értéke emelkedett ki.  

e. Friedman és munkatársai (2002), valamint Gavin és munkatársai (2010) 

eredményeivel összhangban azt találtuk, hogy a kórházi súlycsökkentő kezelést 

keresők körében a testtel való elégedetlenség közvetítő szerepet játszik az elhízás és a 

depresszió, valamint az elhízás és az önértékelés kapcsolatában. A nem moderátor 

szerepe e kapcsolatok alakulásában is alátámasztást nyert. 

Az elhízás pszichológiai korrelátumai kapcsán a testtel való elégedetlenség több esetben 

jelentős magyarázó erővel tűnt fel. A testkép és a testtel kapcsolatos aggodalmakkal 

történő terápiás munka az elmúlt húsz évben került az elhízás viselkedésterápiás 

kezelésébe (Rosen, 2000), a kognitív viselkedésterápiás súlycsökkentő kezelésekben 

pedig kiemelt szerepet kap (pl. Cooper és mtsai, 2003). A kutatások eredményeképpen 

úgy tűnik, hogy a testkép javulása a globális önértékelés növekedésével és a pszichológiai 

tünetek csökkenésével jár együtt, méghozzá akár a fogyás mértékétől függetlenül (Rosen, 

2000). A testkép javulása emellett elősegítheti az adaptívabb evési és fizikai aktivitásbeli 
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magatartások folytatását (Palmeira és mtsai, 2009). Egy vizsgálat eredményei szerint 

például a testkép javulása közvetítő szerepet játszik a viselkedésterápiás súlycsökkentő 

intervenciónak az evés önszabályozására gyakorolt kedvező hatásában (Carraça és mtsai, 

2011). A pszichológiai distressz hozzájárulhat az egészségtelen ételválasztáshoz és a 

mozgásszegény életmódhoz (pl. de Wit és mtsai, 2010). A negatív affektivitás akadályát 

képezheti a súlycsökkentő kezelés keresésének (Sarwer és mtsai, 2005), és oki szerepet 

játszhat a súlycsökkentésre irányuló kísérlet kudarcában (Grilo és mtsai, 1989). 

Ugyanakkor a mentális jóllét javulása elősegítheti a testsúlykontrollt szolgáló 

viselkedésváltozások megjelenését és a súlycsökkenés sikerességét (Palmeira és mtsai, 

2009). A fentiek fényében eredményeink fontos gyakorlati implikációkkal bírnak a hazai 

professzionális súlycsökkentő kezelések számára is. 

3. A két, általunk vizsgált testsúlymenedzselést célzó program eredményei a következőkben 

foglalhatók össze: 

a. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet által meghirdetett „Közösen – könnyebben” 

munkahelyi életmódváltó csapatverseny jó eredménnyel kecsegtető, viszonylag 

alacsony intenzitású, nagyszámú embert elérő, költséghatékony intervenciós lehetőség. 

A résztvevők a kezdeti testsúlyuk átlag 2,4%-át (SD=4,19%) vesztették el. Klinikailag 

jelentős, azaz legalább 5%-os fogyást a résztvevők 19%-a ért el. Noha az átlagos 

súlycsökkenés alacsonyabb, mint a Brownell és munkatársai (1984) által kapott 

eredmények, a sikeresen fogyók aránya magasnak mondható, különösen annak 

fényében, hogy a program célkitűzése nem a fogyás, hanem az életmód-változtatás 

elérése volt. A program értékét tovább növeli, hogy a normális testsúlyú résztvevők 

testösszetételében is kedvező változások történtek a testzsírszázalék csökkenése révén, 

csökkentve az elhízás kísérőbetegségei megjelenésének kockázatát. 

b. A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházának Lipidológiai Profilján zajló 

intenzív, bentfekvéses súlycsökkentő kezelés résztvevői a kezdeti testsúlyuk átlag 

4,3%-át (SD=6,30%) vesztették el a kezelést követő fél évben. Klinikailag jelentős 

(azaz legalább 5%-os) fogyást a résztvevők 40%-a ért el. Mindez ekvivalens, vagy 

lényegesen jobb eredményt jelent a referenciaként bemutatott, külföldi programok 

eredményeinél (Giel és mtsai, 2008; Goulis és mtsai, 2004; Jeffery és mtsai, 2003). E 

kezelés további érdeme, hogy figyelemreméltó változást eredményezett az evési 

magatartásokban: a táplálékbevitel tudatos kontrollálása, kognitív korlátozása megnőtt, 

ezzel párhuzamosan a maladaptív evési mintázatokra való hajlam (úgymint érzelmi 

evés és kontrollálatlan evés) csökkent. Amennyiben ezek a változások tartósak 

maradnak, elősegítik a további súlycsökkenést és az elért testsúly megtartását.  
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A fentiek tükrében elmondható, hogy mindkét általunk vizsgált program eredményes és 

költséghatékony megközelítés az elhízás kezelésében, illetve prevenciójában. Tekintettel a 

hazai testsúlycsökkentő, illetve testsúlymenedzselő intervenciók szórványos voltára, 

mindkettő esetében indokolt lenne a modell programként történő elterjesztésük.  

4. Összhangban a nemzetközi szakirodalommal (pl. Blaine és mtsai, 2007), eredményeink 

szerint a kórházi súlycsökkentő programot követően elért, szándékos súlycsökkenés 

mértéke egyenes arányban áll a depresszió csökkenésével és a globális önértékelés 

növekedésével. Az összefüggések gyengék ugyan, azonban a potenciális zavaró változók, 

valamint a mentális egészség e mutatóinak az alapvonalnál mért értékeinek kontrollja 

mellett is szignifikánsak. Egy egy évig tartó, csoportos viselkedésterápiás súlycsökkentő 

kezelésben részt vevő nőkkel végzett vizsgálatban a fogyás a jelen kutatás eredményeihez 

hasonló erősségű lineáris kapcsolatot mutatott a depresszió és az önértékelés javulásával 

(Palmeira és mtsai, 2009). Tekintettel arra, hogy a válaszadóink átlagos súlycsökkenése 

nem éri el a sikeresnek tekinthető mértéket (átlag 4,5 kg [SD=7,11 kg]; átlag 4,3% 

[SD=6,30%]), és 40%-uk ért el legalább 5%-os fogyást; továbbá a vizsgálat keretében 

nem részesültek a mentális jóllét növelését célzó pszichológiai támogatásban, 

eredményeink különösen kedvező színben tűnnek fel a negatív affektivitásnak a testsúly-

menedzselési erőfeszítéseket hátráltató voltának kontextusában (de Wit és mtsai, 2010; 

Grilo és mtsai, 1989; Sarwer és mtsai, 2005). A globális önértékelésnek a 

súlycsökkenéssel párhuzamosan mutatkozó javulása pedig azért különösen örvendetes, 

mert léteznek adatok arra nézve, miszerint az önértékelés rövid távon mért változása 

hosszú távon előrejelzi a szándékos súlycsökkenést, méghozzá a rövid távon mutatkozó 

fogyás mértékétől függetlenül (Palmeira és mtsai, 2010). Érdemes lenne egy későbbi, 

randomizált kontrollcsoportos kutatás keretében feltárni, hogy a szándékos súlycsökkenés 

milyen úton-módon járul hozzá a mentális egészség javulásához, és e tényezők közül 

melyek azok, amelyek e kórházi súlycsökkentő program részeként tovább erősíthetők.  

5. A sikeres (legalább 5%-os) fogyás előrejelzőit vizsgálva nem találtunk markáns 

eredményeket. Az életmódváltó program résztvevői körében a fiatalabb életkor vetítette 

előre a sikert, továbbá a férfiaknak tendencia szinten nagyobb esélye volt a sikeres fogyás 

elérésére. A kórházi súlycsökkentő program esetében a kezelést követő fél évben fellépő 

nagyobb mértékű növekedés a táplálékbevitel tudatos korlátozásában mutatott kapcsolatot 

a sikeres kimenettel. Mindez összecseng azzal a nézettel, miszerint a súlycsökkenés 

előrejelzése rendkívül nehéz (ha nem lehetetlen; Teixeira és mtsai, 2005). 

Eredményeink arra utalnak, hogy a táplálékbevitel tudatos, kognitív korlátozásának 

növelése elősegíti a sikeres súlycsökkenést. A fentiek tükrében nem fogadjuk el Konttinen és 

munkatársai (2009) azon véleményét, miszerint a tápláltsági állapot és a kognitív korlátozás 

elhízottaknál mutatkozó negatív irányú összefüggése az elhízottak sikeres 

testsúlykontrolljaként értelmezhető. Nem osztjuk a szerzők azon értelmezését sem, miszerint 
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a tápláltsági állapot és a kognitív korlátozás normális súlyúaknál megfigyelt pozitív irányú 

összefüggése a korlátozás elmélet (Herman és Polivy, 1975) bizonyítéka lenne, és a testsúly 

kontrollálásával kapcsolatos problémákat tükrözné.  

Véleményünk szerint a 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív (TFEQ-R21) Kognitív 

korlátozás skálája nem a merev, önsanyargató diétát, hanem az egészségtudatos táplálkozást 

méri (pl. a hizlaló ételek fogyasztásának vagy tartalékolásának elkerülése; az egyszerre 

elfogyasztott ételmennyiség adagjának csökkentése), amely adaptív evési magatartásnak 

tekinthető, mert elősegíti a súlygyarapodás elkerülését a minket körülvevő, hízásra 

veszélyeztető, ún. „obezogén” vagy „toxikus” környezetben (Hill és Peters, 1998; Brownell, 

2005). A táplálékbevitel korlátozásának adaptív jellegét alátámasztja, hogy vizsgált 

mintánkban a fogyasztás gyakoriságának visszafogása elsősorban a magas energiatartalmú 

ételekre és italokra vonatkozott, úgymint a pékárukra; az édességekre és a nassolnivalókra; az 

állati eredetű zsírokra és a vajra; valamint a szénsavas üdítőitalokra és az alkoholra. A 

kognitív korlátozás emellett pozitív irányú kapcsolatban állt két egészséges ételcsoport, 

nevezetesen a gyümölcsök és a zöldségek fogyasztási gyakoriságával. Eredményeink 

nagymértékben összecsengenek de Lauzon és munkatársai (2004) és Czeglédi és munkatársai 

(2011a) vizsgálatának eredményeivel. Mindez arra utal, hogy a TFEQ-R21 Kognitív 

korlátozás skálájával mért konstruktum az egészségmagatartás egy aspektusát, nevezetesen a 

tudatos, súlykontrollra törekvő, egészséges táplálkozást ragadja meg. Tekintettel arra, hogy a 

súlycsökkentő intervenciókban a táplálékbevitel kognitív korlátozásának növekedése 

számottevő kapcsolatot mutat az elért fogyással, Foster és munkatársai (1998) úgy vélik, hogy 

a korlátozás érzékeny markere lehet a súlycsökkenéshez szükséges viselkedéses változásokkal 

összefüggő adherenciának. Érvelésük szerint továbbá a korlátozás sorozatos mérése hasznos 

lehet azon páciensek esetében, akiknél – annak ellenére, hogy megfelelő kezelési 

együttműködésről számolnak be –, lelassul a fogyás üteme. Az egyes tételekre adott válaszok 

tanulmányozása mind a szakember, mind pedig a kliens számára rendkívül informatív annak 

megértéséhez, hogy a viselkedés mely aspektusai változtak meg (pl. adagkontroll). 

A kognitív korlátozás testsúlykontrollt szolgáló, adaptív voltának feltételezését az is 

alátámasztja, hogy eredményeink szerint kapcsolatot mutat az egészségmagatartás egy másik 

aspektusával, nevezetesen a fizikai aktivitással. A rendszeres testedzés elősegíti a kedvező 

testösszetétel kialakítását és hosszú távú megőrzését, a zsírmentes testtömegből történő 

fogyást, és az esetleges fogyás sikeres megtartását (McInnis és mtsai, 2003). Mintánkban a 

testedzést rendszeresen folytatók szignifikánsan magasabb átlagot értek el a kognitív 

korlátozás skálán, mint a rendszeres testedzést nem folytató válaszadók. Ugyanezt találtuk 

egy főiskolai hallgatónőkkel végzett vizsgálatunkban is (Czeglédi és mtsai, 2011a).  

A hiedelmeknek fontos szerepet tulajdonítanak az egészségmagatartás magyarázatát 

szolgáló, nagy hatású modellekben, mint amilyen például az egészséghiedelem modell 

(Becker és Maiman, 1975), vagy a viselkedésváltozás transzteoretikus modellje (Prochaska és 
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mtsai, 1992). E megközelítések hangsúlyozzák, hogy az egyén hiedelmei az adott viselkedés 

előnyeivel, hátrányaival, nyereségeivel, akadályaival és lehetséges következményeivel 

kapcsolatban a viselkedés közvetlen meghatározói lehetnek. A motivációs interjú alkalmazása 

során pedig kulcselem a viselkedésváltozással kapcsolatos költség-haszon elemzés, amelynek 

az a célja, hogy a páciens maga kezdjen el érvelni a változás mellett (Miller és Rollnick, 

1991). Az elhízással kapcsolatos hiedelmek esetében azt találtuk, hogy a súlyfelesleggel bírók 

és a nők jobban egyetértenek az ideális testsúly fenntartásának költségeivel. A magasabb 

iskolai végzettség pedig a szociális és esztétikai hiedelmekben történő osztozás nagyobb 

mértékével jár együtt. Mivel a hiedelmek az egészségnevelés és egészségfejlesztés révén 

módosíthatók, elősegítve az egészségkárosító magatartásokkal való felhagyást és az 

egészségviselkedések folytatása iránti elköteleződést (Swift és mtsai, 2007), a fenti 

eredményeink hozzájárulhatnak az e hiedelmek módosítására irányuló intervenciók 

optimalizálásához. A szándékos súlycsökkenés prediktorainak tesztelése során azonban az 

elhízással kapcsolatos különféle hiedelmeknek nem mutatkozott szignifikáns előrejelző értéke 

sem a súlycsökkenés mértékére, sem pedig a fogyás sikerességére nézve. Swift és 

munkatársainak (2009) egy kórházi, standard, komplex súlycsökkentő program résztvevőivel 

végzett prospektív vizsgálata eredményei szerint a fogyás mértéke csak azon személyek 

körében mutatott szignifikáns, pozitív irányú, mérsékelt erősségű összefüggést az elhízás 

egészségi következményeivel, valamint az elhízás társas, illetve esztétikai következményeivel 

kapcsolatos hiedelmekkel, akik a vizsgálat időtartama alatt megtartották a testsúlyukat vagy 

fogytak. A példaként hozott, hiedelmeket hangsúlyozó modellek és megközelítések azonban 

mind konkrét viselkedésekre vonatkoznak, míg az Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála 

(Swift és mtsai, 2007) tételei nem viselkedésekre, hanem elhízással kapcsolatos általános 

hiedelmekre kérdeznek rá, méghozzá harmadik személyben fogalmazva.29 Attól, hogy a 

válaszadó erősen egyetért például az elhízás valamely kedvezőtlen társas-esztétikai vagy 

egészségi következményével, ez nem feltétlenül szolgál motiváló erőként a változásra a 

számára. Elképzelhető például az, hogy noha maga is vallja, hogy „egy elhízott egyénnek 

több orvosi ellátásra van szüksége”, ő maga nem érintett ebben, például azért, mert a 

súlyfeleslege miatt nem alakult ki (még) nála kísérőbetegség; vagy ha ki is alakult, nem 

tulajdonít benne szerepet a súlyfeleslegnek; vagy akár a létező kísérőbetegségének kezelése 

nem igényel nagymértékű orvosi felügyeletet. Egy másik példát hozva, ha a súlytöbblettel 

bíró egyén kielégítőnek tartja az interperszonális kapcsolatait és a mindennapi élete során 

nincsenek kellemetlen tapasztalatai a súlyfeleslege következtében a társas helyzetekben, 

várhatóan nem fogja súlycsökkentésre motiválni azon hiedelme, miszerint „az elhízott 

                                                 
29 A TTM kapcsán a testsúlykontroll esetében is kidolgozásra került egy döntési egyensúly skála (O’Connell és 
Velicer, 1988), amelynek tételei egyes szám első személyben fogalmaznak (pl. „ha fogynék, javulna az 
egészségem”) és néhány konkrét viselkedést is tartalmaznak (pl. „amíg diétázom, csökkentenem kell a kedvenc 
nassolnivalóim fogyasztását”).  
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emberekkel jobban bánnának, ha lefogynának”. Ráadásul, ha a válaszadó nem tartja magát 

elhízottnak, ugyancsak megkérdőjelezhető a kérdőív állításainak relevanciája a fogyás 

előrejelzése szempontjából. Ha a tételek egyes szám első személyben átfogalmazásra 

kerülnének, jobban megragadható lenne a válaszadók tényleges érintettsége a súlyfelesleg 

adott következménye kapcsán. Például: „a súlyfeleslegem miatt több orvosi ellátásra van 

szükségem”, illetve „jobban bánnának velem, ha lefogynék”. Az én-releváns állításokkal való 

egyetértés már nagyobb valószínűséggel szolgálhatna motiváló erőként a változáshoz. Az is 

elképzelhető, hogy az evési magatartásokhoz hasonlóan a hiedelmeknek is a súlycsökkentő 

intervenció hatására bekövetkező változása bír előrejelző értékkel a súlycsökkenésre nézve, 

amely lehetőség további vizsgálódást igényel.  

Vizsgálataink érdeme, hogy az elhízás pszichológiai korrelátumainak széles spektrumát 

felöleltük. A strukturális egyenletek modelljének alkalmazásával meghaladtuk a 

mérőeszközök konstruktum validitásának feltáró jellegű ellenőrzését. A modern, többváltozós 

statisztikai elemzések révén a potenciális háttérváltozók kontrollja mellett vizsgáltuk a 

feltételezett kapcsolatokat, és komplex modelleket teszteltünk. A prospektív kutatási 

elrendezések következtében pedig ok-okozati összefüggések levonására is lehetőségünk nyílt.  

A statisztikai szignifikancián túllépve egyedülálló módon megkíséreltük megbecsülni az 

evési magatartásokban és a mentális egészség mutatóiban mutatkozó változások klinikai 

szignifikanciáját (Ogles és mtsai, 2001). Az evési magatartások esetében azt találtuk, hogy az 

emocionális evés és a kontrollálatlan evés statisztikailag közepes mértékű csökkenést (azaz 

javulást) mutatott a kórházi súlycsökkentő programban részesülők körében. A kognitív 

korlátozás kapcsán statisztikailag nagymértékű növekedést (azaz javulást) találtunk. A 

megbízható változás index (Jacobson és Truax, 1991) számításának eredményei szerint eme 

magatartások esetében csak a válaszadók kis arányánál (legfeljebb 2%-ánál) figyelhető meg 

állapotromlás. Statisztikailag megbízható javulás viszont a résztvevők 5-9%-ánál jelentkezett. 

Mivel az általunk áttekintett szakirodalomban nem találtunk példát a megbízható változás 

index számítására; továbbá az adatok közlése rendszerint a két mérés során nyert 

alapstatisztikára korlátozódik, alapot szolgáltatva a hatásméret mutató (Cohen d) utólagos 

kiszámításához; az általunk alkalmazott megközelítés hozzájárul a program során mutatkozó 

változások klinikai relevanciájának becsléséhez. Tekintettel arra, hogy a vizsgálat résztvevői 

pszichológiai támogatásként mindössze egy egyalkalmas pszichoedukációs 

csoportfoglalkozáson vettek részt, amelynek csak egy szelete volt eme evési magatartások 

témája és a javításukat elősegítő stratégia nyújtása (pl. táplálkozási napló, problémamegoldás), 

ígéretesnek tartjuk, hogy a válaszadók közel 10%-ánál mutatkozott statisztikailag megbízható 

mértékű növekedés a testsúly-menedzselési erőfeszítésekben kulcsszerepet játszó kognitív 

korlátozás tekintetében. A mentális jóllét vizsgált mutatói esetében csoportszinten nem 

jelentkezett szignifikáns változás a kórházi súlycsökkentő program résztvevői körében a 

vizsgálat féléves időtartama alatt. A globális önértékelés statisztikailag megbízható módon 
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3%-nál javult, és 4%-nál romlott. A depresszió kapcsán azt találtuk, hogy a statisztikailag 

megbízható állapotromlás és javulás azonos arányban jelentkezett a válaszadóknál (5%). A 

depresszió több úton is hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, illetve a súlyfelesleg 

fennmaradásához. Például az egyes tünetei révén, mint amilyen a fizikai inaktivitás vagy a 

fokozott étvágy (De Wit és munkatársai (2010); vagy az emocionális evéssel való kapcsolata 

következtében, többek között a magas kalóriatartalmú, édes ételek preferenciáján keresztül 

(Konttinen és mtsai, 2010a; 2010b); vagy akár a kezelésében alkalmazott egyes pszichotrop 

gyógyszerek mellékhatása miatt (McElroy, 2009). A klinikai szintű depresszió eleve igen 

magas volt a vizsgálat résztvevői körében (55%). Mindez jelentős gyakorlati implikációkkal 

bír e kórházi súlycsökkentő kezelésre nézve (pl. szűrés, a pszichés támogatás elérési 

lehetőségeinek növelése), és aláhúzza e komorbid állapotok együttes kezelésének 

szükségességét (Luppino és mtsai, 2010).  

Az egészségmagatartás, illetve rizikómagatartás tekintetében veszélyeztetett 

populációknak rendszerint csak viszonylag kis aránya (kevesebb mint 20%-a) áll készen a 

cselekvésre (Prochaska és Prochaska, 2011). A testsúlykontrollhoz kapcsolódó különféle 

magatartások esetében azonban gyakorta ennél kedvezőbben alakul a változásra való 

készenlét a különböző populációkban (pl. Logue és mtsai, 2004; Vallis és mtsai, 2003). A 

változásra való készenlét felmérése valamennyi professzionális súlycsökkentő intervenció 

esetében indokolt lenne a dietetikusi konzultációtól kezdve a munkahelyi életmódváltó 

programokig. Mindez elősegítené az alkalmazott stratégiák választásának és az intervenciók 

költséghatékonyságának optimalizálását (beleértve a lemorzsolódási arány csökkenését). A 

Lipidológiai Profilon folyó program várólistás, és hosszú hónapokba is telhet, mire a 

jelentkező bejut az osztályra, ráadásul többnyire a Lipid Ambulancia aktív pácienseként. Ezért 

azután feltételezhetően a páciensek többsége már előrehaladott a viselkedésváltozás 

folyamatában, és a cselekvés (de legalábbis a felkészülés) stádiumában érkezik a kórházba. 

Mindazonáltal elképzelhető, hogy sokan még nem készültek fel a változásra, és a családjuk 

nyomására, vagy szakorvosuk utasítására, esetleg az elhízáshoz kapcsolódó komorbid 

állapotuk súlyossága, vagy az emiatt érzett intenzív félelem miatt vállalják ezt a kezelést. A 

program hatékonyságának növelését (és felesleges kiadásainak csökkentését) elősegítené, ha a 

befekvést megelőzően felmérnék a páciensek változásra való készenlétét. Ezáltal azok vennék 

igénybe a korlátozott férőhelyű osztályt, akik a változás azon szakaszában vannak, amelyhez 

optimálisan illeszkedik ez a súlycsökkentő program. Az azonos készenléti állapotú emberek 

együttese abból a szempontból is előnyös lehetne, hogy az edukációs foglalkozások során 

nem kellene olyan kérdésekkel is foglalkozni, amelyeken a csoport nagy része már túljutott. 

Az azonos változási stádiumban lévők emellett inspirálóan hathatnak egymásra, szemben a 

fontolgatás előtt állók destruktív hozzászólásai által keltett feszültség- és 

bizonytalanságérzéssel szemben. 
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Az életmód-változtató program és a kórházi kezelés kapcsán végzett vizsgálatunk a 

kutatási elrendezése alapján a kontrollal nem rendelkező, vagy egy ágú (one-arm) vizsgálatok 

csoportjába tartozik. Megvalósíthatóságuk és eredményeik vizsgálata során a belső validitás 

sérült azáltal, hogy nem tudtuk kizárni az ismert vagy nem ismert zavaró (confounding) 

változókat. Ennek ellenére e vizsgálatok lehetőséget adnak arra, hogy képet kaphassunk eme 

intervenciós programok hatásának nagyságáról, és a hatást befolyásoló tényezők 

természetéről. Vizsgálataink jó alapot szolgáltatnak a további munka, a nagyobb léptékű, 

valódi randomizált kontrollcsoportos kutatások megtervezéséhez. 

Eredményeink hozzájárulnak az elhízás problémakörének jobb megértéséhez és 

irányvonalat mutatnak az elhízás kezelésének hazai megközelítései számára. Égető szükségét 

érezzük egy kognitív viselkedésterápiás protokoll kidolgozásának és meghonosításának 

hazánkban. Erre nézve elindultak a kezdeményezések (Géczy és Perczel, 1988; Vizin, 

Czeglédi és Perczel Forintos, 2010). A pozitív pszichológia irányzatának (Keyes és Haidt, 

2006) égisze alatt úgy véljük továbbá, hogy az elhízás pszichológiai korrelátumai kapcsán a 

rizikótényezők mellett a protektív tényezők feltárása a következő feladat.  
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4. Kitekintés: Néhány ajánlás a szakemberek számára 
 

 

A súlycsökkentő kezelés komoly kihívás elé állítja a szakembereket és gyakorta csak 

mérsékelt, rövid életű sikerrel kecsegtet. A disszertáció utsoló fejezetét arra szánjuk, hogy 

néhány gyakorlati tanácsot adjunk a súlyfelesleggel bíró pácienseket kezelő szakemberek (pl. 

orvosok, pszichológusok, dietetikusok) számára, hogy sikeresebben vehessék fel a küzdelmet 

az elhízás világméretűvé vált epidémiájával szemben. Mindezt annak fényében tesszük, hogy 

mégha a súlycsökkenés csekély is (de tartós), egy nagy csoportban mutatkozó kis változás 

óriási hatással lehet a populáció egészségére (van Wier és mtsai, 2009). 

Az elhízás és a depresszió számos közös, a súlyfelesleg kialakulására és fennmaradására 

hajlamosító sajátossággal bír (pl. ülő életmód, egészségtelen evési mintázatok), ezért 

bármelyik kondíció miatt is áll kezelés alatt az egyén, a szakembernek tudatában kell lennie a 

kettő komorbiditási kockázatának. Amennyiben depresszióval kezeli az egyént, akkor 

monitoroznia kell a páciense testsúlyát. Ha pedig súlycsökkentő kezelést nyújt, akkor indokolt 

a páciens hangulati állapotának monitorozása (Luppino és mtsai, 2010).  

Gatineau és Dent (2011) felhívják a figyelmet arra, hogy ha külön kezeljük az elhízást és a 

mentális problémát, akkor a nem kezelt állapot esetében állapotromlás jelenhet meg. Például a 

diétázás ronthatja a hangulati állapotot, míg a hangulatjavítást célzó pszichotrop szer esetleg 

az étvágy növelésével súlygyarapodáshoz vezet. Ennek elkerülését elősegítik az olyan 

intervenciók és ajánlások, amelyek mindkét állapot javulását elősegítik. Erre példa a stressz 

menedzsment, amelyhez hazánkban Budapesten kívül számos vidéki városban elérhető a 

Williams ÉletKészségek Program (pl. Stauder és mtsai, 2010).  

Carr és munkatársai (2007) pedig hangsúlyozzák, hogy az elhízás hosszú távú 

menedzselésének rossz prognózisa miatt a szakembereknek a testsúlykontrollon kívüli 

stratégiákra is ki kell terjeszteniük a figyelmüket az elhízott felnőttek mentális jóllétének 

javítása érdekében. Ebben a folyamatban kritikusnak tartják a negatív affektivitást előidéző és 

fenntartó pszichoszociális körülmények javítását.  

Az egészségügyi ellátórendszer terheinek csökkentéséhez és a professzionális 

súlycsökkentő kezelések hatékonyságának növeléséhez ígéretes útnak tűnik az önsegítés, 

amelynek költséghatékonysága az elhízás kezelésében is alátámasztást nyert. Az önsegítés 

hasznos kezdeti lépés lehet a testsúly menedzselésében, és sokaknak akár önmagában is 

elegendő a súlyprobléma leküzdéséhez. Az önsegítés hatékonyan alkalmazható intenzívebb 

súlycsökkentő kezelések kiegészítéseként is. Hangsúlyozandó azonban, hogy az önsegítés 

nem megfelelő megoldás mindenki és mindenféle probléma esetében. A professzionális 

kezelés és az orvosi felügyelet gyakorta indokolt lehet, például súlyos komorbid betegségek 

jelenléte esetében. Nem szabad ugyanakkor az önsegítést a nehezen kezelhető, problematikus 

páciensek elől történő visszavonulási módnak tekinteni (Latner, 2007). 
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4.1. A kezelési együttműködés növelése 

 

 

A professzionális súlycsökkentő kezelésre jelentkező páciensek rendszerint már számtalan 

módszert kipróbáltak és sok kudarc érte őket. Gyakori jelenség a körükben az ún. dichotóm 

(azaz fekete-fehérben való) gondolkodás, emellett általában irreális elvárásokkal érkeznek a 

súlycsökkenés mértékének és a fogyás révén elérni remélt célok tekintetében (Cooper és 

Fairburn, 2001). A fenti jellemzők a hosszú távú sikeres testsúlymenedzselés akadályát 

képezhetik, ezért érdemes figyelmet szentelni rájuk. 

A konzultatív családorvosi, illetve szakorvosi vizit során rendszerint nincs lehetőség az 

elhízás átfogó kezelésére. Az orvosok rendszerint a „fogyjon le” és a „mozogjon többet” 

tanácsokkal szokták ellátni a pácienseket. Ezek azonban túl általános javaslatok, amelyeket 

megfelelő ismeretek és készségek híján a legritkább esetben sikerül tettekre váltani. A 

testsúlymenedzselés témájának konstruktív és bátorító szóba hozása azonban megteremtheti a 

támogató környezetet a változáshoz. 

A testsúlykontroll előírása, javaslása, illetve a súlycsökkentő kezelés megkezdése előtt 

érdemes felmérni a páciens stádiumát a változás folyamatában. Erre számos rövid, könnyen 

érthető, egyszerűen kitölthető kérdőív áll rendelkezésre (pl. Kristal és mtsai, 1999; Sutton és 

mtsai, 2003). Az alkalmazott intervenciót a páciens aktuális stádiumához illesztve 

megnöveljük a siker esélyét. Kristal és munkatársai (1999) például a változás stádiumaira 

lebontva összefoglalják az egészséges étrend kialakítását elősegítő általános irányelveket, a 

kerülendő stratégiák felsorakoztatásával egyetemben. Egy példát kiemelve, a fontolgatás előtti 

stádiumban a változás folyamatában a továbblépést elősegítő kulcsstratégiának tartják az 

információ és a tudatosság növelését, valamint a diéta emocionális elfogadtatását. A kezelési 

teendő a személyre szabott információ nyújtása, valamint lehetőség nyújtása a kliensnek arra, 

hogy kifejezze a súlyfeleslegével, az esetleges kísérőbetegségeivel, illetve az étrendi 

változtatások szükségességével kapcsolatos érzéseit. E szerzők óva intik azonban a 

szakembereket annak feltételezésétől, hogy a páciens ismeretei, illetve az információ nyújtása 

automatikusan viselkedésváltozáshoz vezetne. Rámutatnak továbbá arra, hogy a páciensnek a 

diétára adott érzelmi válasza gátját képezheti az információfeldolgozásnak, ezért nem szabad 

figyelmen kívül hagyni (Kristal és mtsai, 1999, 683. o., 3. táblázat).  

A motivációs interjú (MI) hatékony módja lehet a páciensek változásra való 

motivációjának növelésére. Rubak és munkatársai (2004) metaelemzésükben az 1991-2004 

között publikált randomizált kontrollcsoportos vizsgálatokat dolgozták fel. A beválasztási 

kritériumoknak összesen 72 vizsgálat felelt meg. A súlycsökkenéssel, illetve a fizikai aktivitás 

növelésével 10 tanulmányban foglalkoztak. Az MI a vizsgálatok 75%-ában hatékonyabbnak 

bizonyult a tradicionális biomedikális tanácsadásnál, függetlenül a probléma pszichológiai, 

illetve fiziológiai voltától. Egy esetben sem számoltak be káros hatásról. Az eredmények 
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szerint az MI javítja a kezeléssel való együttműködést (pl. gyógyszerszedés, egyes szokások 

megváltoztatása). Még a rövid, 15 perces MI is hatékony lehet (64%). Úgy tűnik továbbá, 

hogy az MI hatékonysága összefügg a tanácsadó hivatásával: az orvosok és a pszichológusok 

esetében jobb (80%), mint ha más szakemberek (pl. nővérek vagy dietetikusok) alkalmazzák 

(46%). A testsúlyszabályozással kapcsolatos vizsgált paraméterek közül például a szisztolés 

vérnyomás statisztikailag kiemelkedően nagy hatásméretű javulást, a BMI pedig közepes 

hatásmértékű csökkenést mutatott.  

Orzano és Scott (2004) megfogalmaznak a klinikusok számára néhány ajánlást az elhízott 

páciensek kezeléséhez (l. 33. táblázat). Ezt az alábbi javaslatokkal egészítjük ki. Érdemes 

pozitív, elfogadó, a súlyfelesleget nem a kliens egyéni gyengeségének, akaraterő hiányának 

tulajdonító attitűddel viseltetni a súlyfelesleggel bíró páciensek irányában. Az alárendelt 

viszony helyett az egészségügy bármely szektorában érdemes partneri viszonyban folytatni a 

testsúlymenedzselést. Hangsúlyozandó a rugalmasság a kezelés során. Az intervenciót minél 

inkább személyre szabottá kell tenni az adott páciens szempontjából releváns stratégiák 

megválasztásával, és a stratégiák, folyamatok egyéni terápiás előmenetelhez illeszkedő 

időzítésével.  

 

33. táblázat: Ajánlások az elhízott pácienseket kezelő szakemberek számára (Orzano és Scott, 
2004, 366. o. nyomán) 

Az elhízást krónikus, visszaesésre hajlamos betegségként kezeljük! 
Használjuk a testtömegindexet az elhízott páciensek diagnózisának megállapításához és a kezeléssel 

kapcsolatos döntéshez! 
A mérsékelt fogyás (a kezdeti testsúly 10%-os csökkenése) javulást eredményez a magas vérnyomás, 

diabétesz és hiperlipidémia tekintetében, illetve elősegíti ezek prevencióját. 
A túlsúlyos és elhízott páciensek számára léteznek hatékony kezelések. A diéta és fizikai aktivitás 

kombinálása hozza a legjobb eredményeket. A gyógyszeres kezelést megfelelő körültekintéssel 
alkalmazzuk! 

Az ideális testsúly elérése helyett 10%-os súlycsökkenés elérését javasoljuk a pácienseknek (napi 
500-800 Kcal energiadeficit heti 0,45-0,90 kg fogyást eredményez)! 

A testedzésre vonatkozó tanácsadás során inkább az energiafelhasználás növelését hangsúlyozzuk, 
semmint az aerob edzettség elérését! 

Ajánljuk a pácienseknek a viselkedéses súlycsökkentő programokban való részvételt! 
Érveljünk a kívánatos táplálkozás és a fizikai aktivitás növelésének elősegítése mellett a 

szociálpolitikai döntéshozatalok és a szabályozók kialakítása során! 

 

Az elhízott betegek klinikai súlycsökkentő kezelésének egyik legnagyobb kihívása a 

tényleges és a várt fogyás közötti jelentős eltérés. Noha a szakemberek a komorbiditások 

kapcsolódó javulásai alapján általában sikeresnek tartják a fél év alatt elért 5-10%-os fogyást, 

a legtöbb páciens irreális elvárásokkal érkezik: 22-34%-os fogyásra számítanak a kezelés 

eredményeképpen (pl. Ames és mtsai, 2005). A fogyással kapcsolatos túlzott elvárások 

azonban számos kedvezőtlen következménnyel járnak, úgymint frusztráció, kétségbeesés és 

más negatív érzelmi válaszok (Bruch, 1952). Cooper és munkatársai (2003) érvelése szerint 
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az irreális testsúlycélok képezik az egyik fő akadályát a kezelés által elérhető, ámde a kitűzött 

célhoz képest szerény eredmény elfogadásának. A túlzottan optimista elvárások és a 

súlycsökkentő kezelés kimenetének kapcsolatára irányuló vizsgálatok eredményei azonban 

vegyesek. Úgy tűnik, hogy a pozitív és realista elvárások jelzik előre a legjobb fogyási 

eredményeket, különösen akkor, ha ezen elvárásokat erős magabiztosság-érzés kíséri 

(Teixeira és mtsai, 2005).  

A páciensek mérsékeltebb súlycsökkenést is sikeresként fogadhatnak el, ha tisztában 

vannak a fogyás biológiai korlátaival, és azzal, hogy mit várhatnak a fogyás 

eredményeképpen, és mit nem. A súlycsökkenés egészségesebbé tesz, de nem garantálja 

például sem a jobb állást, sem pedig a boldogabb házasságot. Hasznos továbbá a nem 

testsúllyal kapcsolatos kimenetek, változások hangsúlyozása, mint amilyen például a 

vérnyomás csökkenése vagy a mobilitás növekedése (Foster, 2003; Foster és mtsai, 2005).  

A hatékony testsúlykontrollálás tanult készség, amit gyakorolni, fejleszteni, finomítani kell. 

A többi készséghez hasonlóan, e készség fejlesztése során is várhatóak kudarcok. A kezelési 

együttműködés (adherence) minden testsúlycsökkentő program esetében a siker záloga 

(Melanson és Dwyer, 2004). A kezelési együttműködés szempontjából alapvető, hogy a 

páciens tudja, hogy miért van szükség a viselkedés megváltoztatására. Általános célok helyett 

állítsunk konkrét, mérhető, elérhető, reális és időben behatárolt célokat! Például az „este 

kevesebbet enni” célt helyettesítsük az alábbival: „este 7-10 óra között korlátozza a 

táplálékbevitelt 300 kalóriára”! Azonosítsuk a siker elősegítőit és akadályozóit, és a megfelelő 

technikákat (pl. problémamegoldás) alkalmazzuk az elővételezett nehézségek leküzdésére! 

Segítsünk a páciensnek abban, hogy felismerje az együttműködés hiányát és vállaljon 

felelősséget a cselekedeteiért! Feltételezzük, hogy az együttműködés hiányának oka nem a 

motiváció hiánya, hanem a tervezés vagy a készségek hiánya! A kudarcokat a 

testsúlykontrolláló készségek finomítására való lehetőségként érdemes kezelni. Fókuszáljunk 

arra, hogy mit lehetne másképpen tenni a tervezés és a megküzdési készségek terminusaiban! 

Kerüljük a kliens bírálatát, őrizzük meg az önértékelését, és legyünk türelmesek! Hasznos a 

páciens nyomonkövetése is (Foster, 2003; Foster és mtsai, 2005; Simonyi és Czeglédi, 2009).  

Idői korlátozottság (pl. családorvosi, diabetológiai, dietetikusi konzultáció) esetében 

hatékony megközelítés lehet a testsúlymenedzselést szolgáló egészségmagatartások 

elsajátításának és a kedvezőtlen szokások megváltoztatásának elősegítésére az ún. minimális 

intervenció alkalmazása, amely a komponensei angol elnevezése (úgymint assess, advise, 

agree, assist és arrange) alapján „5A” módszer néven is ismert (Ainsworth és Youmans, 

2002). A minimális intervenció szakaszait a fizikai aktivitás növelése példáján szemléltetjük 

(Ainsworth és Youmans, 2002; Whitlock, Orleans, Pender és Allan, 2002): 
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1. Felmérés, tudakozódás: azon viselkedéses rizikófaktorok és tényezők felmérése, illetve az 

azokra történő rákérdezés, amelyek hatással vannak a páciens választására a 

viselkedésváltozás céljait és módjait illetően. Kulcsmomentumok: a rizikó státusz 

felmérése; a viselkedés megváltoztatására való motiváció megismerése; továbbá egyéb 

tényezők feltárása (pl. a fizikai aktivitási programot kizáró betegségek jelenléte). 

2. Tanács: világos, konkrét, személyre szabott, a páciens iskolázottsági szintjéhez illeszkedő 

tanács nyújtása a viselkedés megváltoztatására, beleértve a személy egészségével 

kapcsolatos ártalmakat és előnyöket. A tanács rámutat a fizikai aktivitás növelése és a 

személy egészségi állapota közötti kapcsolatra is. A meleg, empatikus, nem ítélkező stílus 

nagyobb együttműködést vált ki.  

3. Egyetértés: a páciensnek a viselkedésváltoztatással kapcsolatos érdeklődése és 

hajlandósága alapján a pácienssel együttműködve ki kell választani a megfelelő kezelési 

célokat és módszereket. A közös döntéshozatal növeli a páciens bevonódását a viselkedés 

megváltoztatásába, és reálisabb célkitűzést eredményez. A választási lehetőségek 

felmutatása elősegíti a páciens ellenállásának leépítését. 

4. Segítség: különböző viselkedéses technikák alkalmazásával segíteni kell, hogy a páciens 

legyőzze a nehézségeket, akadályokat, és elérje az együttesen meghatározott célokat. Ide 

tartozik például a páciens motivációjának, készségeinek, problémamegoldási készségeinek, 

illetve megküzdésének fejlesztése; továbbá a modellálás, a viselkedés gyakorlása és az 

önjutalmazás. E technikák elősegítik, hogy a páciens megszerezze a viselkedésváltozáshoz 

szükséges készségeket, önbizalmat és társas, illetve környezeti támogatást. Ha szükséges, 

kiegészítésként gyógyszeres kezelés is alkalmazható. 

5. Nyomonkövetés: a rendszeres (személyesen vagy akár telefonon) történő konzultációval 

folyamatos segítséget, támogatást lehet nyújtani a páciens számára; az erőfeszítések és 

tapasztalatok tükrében szükség esetén módosítani lehet a kezelési tervet (pl. intenzívebb 

vagy speciális kezelés választása).  

Johnson és munkatársai (2008) korábban ismertetett randomizált kontrollcsoportos 

vizsgálata jól illusztrálja a minimális intervenció alkalmazásában rejlő lehetőségeket. A 

kontrollcsoport mindössze felmérésben és utánkövetésben részesült a vizsgálat két éves 

időtartama alatt összesen négy alkalommal. Mégis, jelentős hányaduk (30-39%) a 

cselekvés/fenntartás fázisába lépett az egészséges, testsúlymenedzselést szolgáló 

magatartások kapcsán, és 19%-uk ért el sikeres (≥5%) fogyást a 24 hónapos mérésnél.  

A kezelésből történő idő előtti kilépés komoly problémát jelent az elhízottak kezelésében. 

A lemorzsolódás aránya a különböző súlycsökkentő megközelítések esetében igen változatos, 

10-80% közötti tartományban helyezkedik el. A lemorzsolódás hátterében számos tényező 

szerepét játszhat, mint például a motiváció elégtelen volta, falásrohamokra való hajlam, 

jelentős élet stresszorok (beleértve az anyagi nehézségeket) és a kismértékű fogyás a kezelés 

elején (Dalle Grave és mtsai, 2005).  
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Egy Olaszországban, akkreditált egészségügyi központokban végzett felmérés eredményei 

szerint a különféle súlycsökkentő kezelésben (diéta, kognitív viselkedésterápia, 

farmakoterápia, bariátriai műtétek) részesülő páciensek 52%-a morzsolódott le a kezelés 

kezdetét követő 12. hónapra. Az első héten kiugróan magas volt a kezelésből kilépők aránya: 

a minta 13%-a lemorzsolódott, amely az teljes lemorzsolódás 25%-át tette ki. A kezelést idő 

előtt abbahagyók körében nem mutatkozott nemi különbség. A súlycsökkenéssel kapcsolatos 

elvárások jelentős kapcsolatot mutattak a lemorzsolódással: az alacsonyabb álomsúlyt és a 

kezelés kezdetét követően 12 hónappal nagyobb mértékű fogyást kitűzők körében nagyobb 

arányban fordult elő a lemorzsolódás. Ugyanebben a vizsgálatban kimutatásra került, hogy a 

fiatalabb életkor, a diétázás fiatalabb életkorban történő elkezdése, a testsúly-fóbia, valamint a 

megjelenéssel kapcsolatos aggodalmak miatt történő kezelésvállalás ugyancsak szerepet 

játszik a kezelésből idő előtt történő kilépésben (Dalle Grave és mtsai, 2005). 

 

 

4.2. Telemedicina a testsúlymenedzselésben 

 

 

A telemedicina orvosi ismeretanyag vagy orvosi szolgáltatás távolba történő továbbítása 

telekommunikációs eszközök segítségével (Strode, Gustke és Allen, 1999). A megközelítés 

számos előnnyel bír, mint pl. az orvos-beteg kapcsolat javulása, a páciens bevonása a 

döntéshozatalba és az utánkövetésbe, valamint a folytonos kezelés lehetőségének 

megteremtése. Az elmúlt évtizedben az elhízás kezelése kapcsán is megindult a telemedicina 

alkalmazása, amely igen ígéretes eredményeket hozott. Az alábbiakban bemutatásra kerül 

néhány, a témában végzett randomizált kontrollcsoportos kutatás. 

Goulis és munkatársai (2004) standard, ambuláns kórházi súlycsökkentő kezelésben 

részesülő elhízott páciensek távmonitorozását végezték el. Az intervenciós csoport tagjait 

vérnyomásmérővel és mérleggel látták el. A résztvevők hat hónapon keresztül hetente 

háromszor megmérték a testsúlyukat és a vérnyomásukat, és az adatokat telefonon keresztül 

juttatták el az automata központba. A standard kórházi kezelés önmagában csak minimális, az 

elfogadhatónál jóval alacsonyabb (2%-os) súlycsökkenést hozott, míg a kezelés 

távmonitorozással történő kiegészítése 10%-kal nagyobb mértékű fogyást eredményezett. Az 

intervenciós csoport több paramétere (szisztolés és diasztolés vérnyomás, összkoleszterinszint, 

trigliceridszint) szignifikánsan javult a 6. hónapnál.  

Smith és munkatársai (2009) otthon folytatott, ételszolgáltatást magába foglaló 

súlycsökkentő intervenció esetében vizsgálták a telefonos támogatás potenciális additív 

szerepét. Az intervenciós csoport egyik fele heti egy alkalommal egy tapasztalt 

egészségfejlesztővel folytatott 10 perces telefonbeszélgetésben is részesült. A két intervenciós 

csoport mellett egy kontrollcsoport is szerepelt a vizsgálatban. A 12 hetes program végére a 
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kontrollcsoportban valamennyi résztvevő súlycsökkenése 5% alatt maradt. 5-9,9% közötti 

súlycsökkenés a telefonos konzultációval támogatott intervenciós csoport 40%-ánál, a nem 

támogatott intervenciós csoport 50%-ánál jelentkezett. 10%-ot meghaladó fogyást a 

támogatott csoport 37%-a, a nem támogatott csoport 7%-a ért el. A táplálékbeviteli 

előírásokat a támogatott csoport valamennyi tagja betartotta és együttműködésük 

szignifikánsan jobbnak bizonyult, mint a nem támogatott csoport esetében. A fizikai 

aktivitásra vonatkozó előírásokat azonban egyik intervenciós csoport sem teljesítette, és a két 

csoport fizikai aktivitás révén történő energialeadásának átlaga között nem mutatkozott 

szignifikáns különbség. A súlycsökkenés mértéke mindkét intervenciós csoportban 

önmagában is igen ígéretes, hiszen 12 hét alatt elérték a súlycsökkentő programok számára fél 

év alatt előírt minimális (≥5%) fogyást. Ugyanakkor a heti egy alkalommal történő 10 perces 

telefonos támogatás 2,5%-kal nagyobb mértékű fogyást eredményezett.  

Jeffery és munkatársai (2003) az irányított betegellátásban alkalmaztak telefonos és e-

mailes súlycsökkentő intervenciót (két intervenciós és egy kontrollcsoport). Az intervenciók 

tematikája a modalitástól függetlenül megegyezett: tíz, viselkedésterápiás stratégiákon 

alapuló, interaktív, edukációs egységből állt. A kezelési együttműködés a telefonos program 

esetében jobbnak bizonyult, mint az e-mail intervencióban részesülő csoport esetében. A 12 

hónapos utánkövetés eredményei szerint az 5%-os súlycsökkenés aránya a telefonos 

csoportban 28,0%, az e-mail csoportban 25,0%, a kontrollcsoportban 23,3%; míg a 10%-os 

súlycsökkenés aránya a fenti sorrendben 8,5%, 8,7% és 6,3%. Nagyobb mértékű 

súlycsökkenést mutattak a férfiak, az idősebbek és a korábban súlycsökkentő programban 

részt nem vevők. Kisebb súlycsökkenést mutatnak a nagyobb súlyfelesleggel bírók (BMI≥35 

kg/m2) és a depresszióval kezelt személyek.  

Van Wier és munkatársai (2009) súlyfelesleggel bíró dolgozó felnőttek mintáján vizsgálták 

a telefonos és e-mailes intervenciók hatékonyságát. Az életmód-változtatást célzó 

intervenciós programok tematikája és protokollja hasonlít a Jeffery és munkatársai (2003) 

vizsgálatában alkalmazotthoz. A 6. hónapnál a legalább 5%-os súlycsökkenést mutatók 

aránya a telefonos csoportban 27%, az e-mail intervencióban részesülők körében 22%, a 

kontrollcsoportban pedig 11% volt. A mért egészségi paraméterek tekintetében a telefonos és 

e-mailes intervenciók hatékonyságbeli különbsége statisztikailag nem bizonyult 

szignifikánsnak.  

A fent ismertetett eredmények arra utalnak, hogy a telemedicina alkalmazása ígéretes és 

költséghatékony kiegészítője (esetleg alternatívája) lehet az elhízás kezelésében alkalmazott 

jelenlegi megközelítéseknek. 
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6. Függelék 

6.1. A kérdőívek adaptálására vonatkozó engedélyek 
 

6.1.1. Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21-Items: Jan Karlsson levelei 
 
Feladó:  Jan Karlsson <jan.karlsson@medicine.gu.se> 
Címzett:  Czeglédi Edit<czedit@vipmail.hu> 
Elküldve:  2008.01.08 14:30 
Téma:   RE: The revised version of the Three-Factor Eating Questionnaire 
 
Dear Edit,  
 
Thank you for your interest in the TFEQ-R18.  
I should inform you that the latest version of the short and revised TFEQ includes 21 items (TFEQ-
R21). Three new items were added to the Emotional eating scale which now comprises six items 
compared to three in the TFEQ-R18 version. This change was done to avoid floor and ceiling effects. 
Also, the wording of some items was modified in the latest version.  
There is no Hungarian version of the TFEQ-R18 or TFEQ-R21 and I would be glad if you would be 
willing to adapt the instrument to Hungarian. However, you must follow the customary procedure for 
cross-cultural adaptation of questionnaires. This work includes at least two forward and two backward 
translations as well as a pilot testing of the Hungarian version. This procedure is used to ensure 
conceptual clarity and congruity with the original version. I enclose a detailed description of the 
translation/adaptation procedure.  
I enclose also the latest English version of TFEQ-R21. Please let me know if you wish to carry 
through with the adaptation process or if you have any questions.  
Best regards, 
Jan  
  
The TFEQ-R21 is copy write protected and the HRQL group HB is copyright holder of the questionnaire. Do not 
distribute the questionnaire without permission. All copies or reproductions shall include the following 
statements: TFEQ-R21 ÂŠ 2000. HRQL group - Göteborg University on-Campus Company, Göteborg, Sweden. 
All Rights Reserved. The instrument is free of charge for non-profit research. However, a license fee is charged 
for commercial projects or projects sponsored by the industry.  
  
Jan Karlsson, Psychologist, PhD 
Health Care Research Unit 
Sahlgrenska Academy at Göteborg University 
SE-413 45 Göteborg 
Sweden  
 
*** 
 
feladó:  Jan Karlsson <jan.karlsson@medicine.gu.se> 
címzett: Czeglédi Edit <czedit@gmail.com> 
dátum:  2010. március 5. 16:01 
tárgy:  TFEQ-R21 (Hungarian version) 
  
Dear Edit, 
  
You have permission to publish the Hungarian version and include the whole scale in the report. I 
would be glad if you could send at copy of your article when it is published. 
Best wishes, Jan  
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6.1.2. Obesity Beliefs Scale: Judy Swift levele 
 
 
feladó:  Judy Swift <Judy.Swift@nottingham.ac.uk> 
címzett: Czeglédi Edit <czedit@gmail.com> 
datum:  2008. augusztus 18. 15:29 
tárgy:  RE: A request - Obesity Beliefs Scale 
 
 
Dear Edit 
  
Many thanks for your interest in our work. I would be delighted for you to translate the OBS into 
Hungarian and use it in your studies. I would only ask that you clearly reference the original scale in 
your publications. 
  
Might I suggest that you also back-translate from Hungarian into English to ensure that the original 
meaning is not lost. Also you might like to run a pilot to provide evidence that the scale’s excellent 
psychometric properties are retained. 
  
You might also be interested in a paper which uses the OBS and is currently in press: 
Swift JA, Glazebrook C, Anness A, and Goddard R. In press. Obesity-related knowledge and beliefs in 
obese adults attending a specialist weight management service: implications for weight loss over one 
year. Patient Education and Counseling 
  
Please do keep me up-to-date with your findings. 
  
With best wishes 
  
Dr Judy Anne Swift 
Lecturer in Human Nutrition  
University of Nottingham 
Division of Nutritional Sciences 
North Lab 
Sutton Bonington Campus 
Loughborough 
LE12 5RD 
Tel: 0115 95 16178 
Fax: 0115 95 16122 
Email: judy.swift@nottingham.ac.uk 
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6.1.3. Obesity Adjustment Survey: Gordon Butler levele 
 
 
feladó:   Gordon Butler <gordon.butler@dal.ca> 
címzett:  Czeglédi Edit  <czedit@gmail.com> 
datum:   2008. augusztus 7. 16:19 
tárgy:   Re: A request - OAS-SF 
 
 
Dear Edit Czeglédi: 
 
Thank you for your interest in the OAS-SF. 
You have my permission to adapt the OAS-SF into the Hungarian Language and to use it and publish 
the findings. 
I would appreciate receiving a copy of the translation and your findings when they become available. 
For your information I have attached a companion article to the article that describes the OAS-SF. 
I hope that your research goes well. 
 
Sincerely, 
Gordon Butler, Ph.D 
 
 
Gordon Butler, Ph.D. 
Registered Psychologist 
Professional Practice Leader, Psychology 
4060 AJ Lane Building, 4th Floor 
QEII Health Sciences Centre 
Halifax, Nova Scotia, Canada B3H 2E2 
gordon.butler@cdha.nshealth.ca 
Tel: (902) 473-7441 
Fax: (902) 473-4873 
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6.2. A vizsgálatok során adaptált kérdőívek 
 

6.2.1. 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőív  
A következő rész az étkezési szokásaival és az éhségérzettel kapcsolatban tartalmaz állításokat és 
kérdéseket. Kérjük, olvassa el figyelmesen az állításokat, és jelölje be azt a választ, amely a 
leginkább érvényes Önre!  
 
1. Szándékosan keveset eszem egyszerre, hogy kordában tartsam a testsúlyomat. 

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz 
4 Egyáltalán nem igaz 

 
2. Amikor szorongok, enni kezdek. 

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz 
4 Egyáltalán nem igaz 

 
3. Amikor enni kezdek, néha úgy érzem, nem tudom abbahagyni.  

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz 
4 Egyáltalán nem igaz 

 
4. Amikor szomorú vagyok, gyakran túl sokat eszem. 

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz 
4 Egyáltalán nem igaz 

 
5. Bizonyos ételeket azért nem eszem, mert hizlalnak.  

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz 
4 Egyáltalán nem igaz 

 
6. Ha olyan valakivel vagyok együtt, aki eszik, gyakran engem is arra késztet, hogy egyek.  

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz 
4 Egyáltalán nem igaz 

 
7. Amikor feszült vagyok, vagy fel vagyok húzva, gyakran úgy érzem, hogy ennem kell.  

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 
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8. Gyakran annyira éhes vagyok, hogy feneketlen űrt érzek a gyomrom helyén.  
1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 

 
9. Mindig annyira éhes vagyok, hogy nehezemre esik abbahagyni az evést, amíg teljesen el nem 

fogyasztottam a tányéromon lévő ételt.  
1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 

 
10. Amikor magányos vagyok, evéssel vigasztalódom. 

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 

 
11. Tudatosan korlátozom, hogy mennyit eszem az étkezések során, hogy elkerüljem a hízást.  

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 

 
12. Amikor egy étvágygerjesztő ételt látok, vagy az illatát érzem, nagyon nehezen állom meg, 

hogy ne egyek, még akkor is, ha épp akkor fejeztem be az evést.  
1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 

 
13. Mindig elég éhes vagyok ahhoz, hogy bármikor tudjak enni.  

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 

 
14. Amikor ideges vagyok, evéssel próbálom megnyugtatni magam. 

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 

 
15. Amikor valami finomat látok, gyakran olyan éhes leszek, hogy azonnal ennem kell. 

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 
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16. Amikor levert vagyok, enni akarok.  

1 Teljes mértékben igaz 
2 Többnyire igaz 
3 Többnyire nem igaz  
4 Egyáltalán nem igaz 

 
17. Milyen gyakran kerüli el azt, hogy csábító ételeket tartalékoljon a környezetében?  

1 Szinte soha 
2 Ritkán 
3 Általában 
4 Szinte mindig 

 
18. Milyen valószínűséggel tesz erőfeszítést arra, hogy kevesebbet egyen, mint amennyit akar?  

1 Nem valószínű 
2 Kevéssé valószínű 
3 Némileg valószínű 
4 Nagyon valószínű 

 
19. Nagyokat eszik akkor is, ha nem éhes? 

1 Soha  
2 Ritkán  
3 Néha  
4 Legalább hetente egyszer  

 
20. Milyen gyakran érzi éhesnek Magát?  

1 Csak étkezési időben 
2 Néha étkezések között  
3 Gyakran étkezések között  
4 Szinte mindig 

 
 
21. Kérjük, jellemezze Magát az alábbi 8 fokozatú skálán, amelyen az 1-es azt jelenti, hogy 

nem korlátozza saját magát az étkezésben, a 8-as pedig azt jelenti, hogy teljes 
mértékben korlátozza magát! Kérjük, jelölje be azt a számot, amely a leginkább érvényes 
Önre! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Azt eszem, amit csak 

akarok, és amikor csak 
akarom. 

 Állandóan korlátozom a 
táplálékbevitelemet, 

sosem eresztem el magam. 
 
 
Pontozás: 
A tételek átkódolása: 

- Fordított tételek: 1-16. tétel (1=4, 2=3, 3=2, 4=1 pont). 
- A 21. tételre adott válaszok átkódolása az alábbi módon történik: 1, 2=1 pont, 3, 4=2 

pont; 5, 6=3 pont; 7, 8=4 pont. 
 
Skálák: 

1. Kontrollálatlan evés skála: 3., 6., 8., 9., 12., 13., 15., 19., 20. tétel 
2. Kognitív korlátozás skála: 1., 5., 11., 17., 18., 21. tétel 
3. Érzelmi evés skála: 2., 4., 7., 10., 14., 16. tétel 
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A hiányzó adatok kezelése: 
Az egyes skálák nyerspontszámának képzése a hozzájuk tartozó tételekre adott válaszok 
egyszerű összeadásával történik. A half-scale módszer alapján hiányzó adatok esetében csak 
akkor számítunk nyerspontszámot, ha legalább a tételek felét megválaszolták (páratlan számú 
tétel esetében a tételek fele plusz egy tétel). 
A hiányzó adatok esetében a nyerspontszám számításának képlete a következő: 

Skála Képlet 

Kontrollálatlan evés (UE) Ha a megválaszolt tételek száma (3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20) 
≥ 5, akkor UEnyers=a skálához tartozó tételek átlaga*9 

Kognitív korlátozás (CR) Ha a megválaszolt tételek száma (1, 5, 11, 17, 18, 21) ≥ 3, 
akkor CRnyers=a skálához tartozó tételek átlaga*6 

Érzelmi evés (EE) Ha a megválaszolt tételek száma (2, 4, 7, 10, 14, 16) ≥ 3, 
akkor EEnyers=a skálához tartozó tételek átlaga*6 

 
 
Skálatranszformáció: 
A nyerspontszámokat 0-100 pontos skálává kell transzformálni. A transzformált skála 
szkórok a maximálisan elérhető nyerspontszám százalékát reprezentálják. Az adatokat a 
transzformált értékek formájában érdemes közölni. A transzformáció képlete: 
[(nyerspont – legalacsonyabb lehetséges nyerspont) / a nyerspont lehetséges terjedelme]*100 

Skála Legalacsonyabb 
és legmagasabb 

lehetséges 
nyerspont 

Lehetséges 
nyerspont-
terjedelem 

Képlet 

Kontrollálatlan evés (UE) 9-36 27 UE=[(UEnyers-9)/27]*100 

Kognitív korlátozás (CR) 6-24 18 CR=[(CRnyers-6)/18]*100 

Érzelmi evés (EE) 6-24 18 EE=[(EEnyers-6)/18]*100 

 
 
Egyszerűsített skálaképzési algoritmus (Cappelleri és mtsai, 2009): 
A tételek egyszerű átlagolása. Ezáltal mind a hiányzó adatok kérdése, mind pedig a skála-
transzformáció kikerülhetővé válik. Az ily módon nyert szkórok 1-4 közötti értéket vehetnek 
fel (a magasabb érték utal az adott evési viselkedésre való nagyobb hajlamra), amely 
pontszám folytonos és kategoriális változóként egyaránt szerepeltethető az elemzésekben. 
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6.2.2. Elhízással Kapcsolatos Hiedelmek Skála 
 
 
A következőkben az elhízással és az ideális testsúllyal kapcsolatos hiedelmeket, 
elképzeléseket olvashat. Kérjük, olvassa el figyelmesen az állításokat, és karikázza be a 
megfelelő számot, amely a legjobban kifejezi az egyetértése mértékét az alábbi 
állításokkal. A válaszadás során az alábbi hét lehetőség közül választhat: 
 

7 = teljes mértékben egyetértek 
6 = egyetértek 
5 = inkább egyetértek 
4 = egyet is értek, meg nem is 
3 = inkább nem értek egyet 
2 = nem értek egyet 
1 = egyáltalán nem értek egyet 

 
Nincsenek jó vagy rossz válaszok. Kérjük, válaszoljon őszintén! 
 

1. Egy elhízott egyénnek több orvosi ellátásra van szüksége. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Az elhízás elkerülése érdekében az embereknek sok mindent meg 

kell tagadniuk maguktól. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Az ideális testsúly fenntartása sokba kerül. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Az embereknek ideális testsúlyt kellene fenntartaniuk az optimális 

egészségi állapotért.  
1 2 3 4 5 6 7 

5. Az elhízott embereket zavarba hozza a kinézetük. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Az ideális testsúly fenntartása unalmas. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Az ideális testsúlyú embereket komolyabban veszik. 1 2 3 4 5 6 7 
8. A fogyás nagymértékben javítana az elhízott emberek egészségén. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Az ideális testsúly megtartása sok erőfeszítéssel jár. 1 2 3 4 5 6 7 
10. Az elhízott embereknek jobb lenne a társas életük, ha lefogynának. 1 2 3 4 5 6 7 
11. Egy ideális testsúlyú egyén aktívabb életvitelt folytathat. 1 2 3 4 5 6 7 
12. Az ideális testsúly fenntartása mellett az élet kevésbé vidám. 1 2 3 4 5 6 7 
13. A nagyon túlsúlyos embereket kevésbé vonzónak tartják. 1 2 3 4 5 6 7 
14. Annak, aki el akarja kerülni az elhízást, önsanyargató életmódot kell 

folytatnia. 
1 2 3 4 5 6 7 

15. Az elhízott emberekkel jobban bánnának, ha lefogynának. 1 2 3 4 5 6 7 
 
Pontozás: 
 
A tételek átkódolása:  
Az eredeti skálaképzés szerint a Költség skála tételei fordítottak (1=7, 2=6, 3=5, 4=4, 5=3, 
6=2, 7=1 pont). A könnyebb interpretáció érdekében azonban a vizsgálatok során meghagytuk 
az eredeti irányt, azaz a magasabb pontszám nagyobb mértékű egyetértést jelent az ideális 
testsúly fenntartásának költségeivel. 
A skálaképzés a tételek összeadásával történik. 
 
Skálák: 

1. Költségek hiedelem skála: 2., 3. 6., 9. 12. és 14. tétel 
2. Egészség hiedelmek skála: 1., 4., 8. és 11. tétel 
3. Szociális és esztétikai hiedelmek skála: 5., 7., 10., 13. és 15. tétel 
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6.2.3. Testforma Kérdőív rövidített változata 
 
Azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan érzett a külső megjelenésével kapcsolatban az 
elmúlt két hét során. Kérjük, olvassa el a kérdéseket, és karikázza be a megfelelő számot! 
Kérjük, minden kérdésre válaszoljon! 

1 = soha  
2 = ritkán  
3 = néha  
4 = gyakran 
5 = nagyon gyakran 
6 = mindig 

 
1. Aggódott-e annyira az alakja miatt, hogy úgy érezte, diétáznia 

kellene? 
1 2 3 4 5 6 

2. Tapasztalta-e, hogy vékony emberek körében nagyobb figyelmet 
fordított az alakjára? 

1 2 3 4 5 6 

3. Észrevette-e más emberek alakját és érezte-e úgy, hogy a saját alakja 
azokkal összehasonlítva előnytelen? 

1 2 3 4 5 6 

4. Érezte-e magát kövérnek meztelenül (pl. fürdésnél)? 1 2 3 4 5 6 
5. Édességek, sütemények vagy más magas kalóriatartalmú ételek 

fogyasztása kiváltotta-e Önben az elhízottság érzését? 
1 2 3 4 5 6 

6. Érezte-e magát túlzottan nagynak és kerekdednek? 1 2 3 4 5 6 
7. Szégyenkezett-e a teste miatt?  1 2 3 4 5 6 
8. Az alakja miatti aggodalom késztette-e diétázásra? 1 2 3 4 5 6 
9. Szokott-e arra gondolni, hogy az önuralma hiánya miatt olyan az 

alakja, amilyen?  
1 2 3 4 5 6 

10. Aggódott-e amiatt, hogy mások látják a zsírpárnákat a dereka és a 
hasa körül? 

1 2 3 4 5 6 

11. Érezte-e úgy, hogy igazságtalanság az, hogy mások vékonyabbak, 
mint Ön? 

1 2 3 4 5 6 

12. Keltett-e Önben rossz érzést a tükörképének látványa (pl. tükörben 
vagy kirakatablak üvegében) az alakjával kapcsolatban? 

1 2 3 4 5 6 

13. Fokozottabb figyelmet fordított-e az alakjára más emberek 
társaságában? 

1 2 3 4 5 6 

14. Az alakjával kapcsolatos aggodalom miatt felvetődött-e Önben az az 
érzés, hogy testmozgást kellene végeznie? 

1 2 3 4 5 6 

 
 
Pontozás: a skálaképzés a tételek összeadásával történik.  

 



 248 

6.2.4. Célok és Relatív Testsúlyok Kérdőív 
 
A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy mit tart Ön „álomsúlynak”, „örvendetes 
súlynak”, „elfogadható súlynak”, illetve „csalódást keltő súlynak” Önmaga számára. 
Kérjük, adja meg azt a testtömeget (kilogrammban), amely megfelel az alábbi négy 
leírásnak. 
 
 

1. Az első testsúly az Ön álomsúlya, az a testsúly, amit akkor választana, ha olyan súlya 

lehetne, amilyet csak akar. Mennyi ez a testsúly?  

Álomsúly: _________ kg 

 

2. A második testsúly nem olyan ideális, mint az első. Olyan súly azonban, amely boldoggá 

tenné Önt, ha elérné. Mennyi ez a testsúly?  

Örvendetes testsúly: _________ kg 

 

3. A harmadik testsúly az a súly, amely nem tenné Önt különösebben boldoggá, de amelyet 

el tudna fogadni, mivel alacsonyabb, mint a jelenlegi súlya. Mennyi ez a testsúly?  

Elfogadható testsúly: _________ kg 

 

4. A negyedik egy olyan testsúly, amely alacsonyabb ugyan a jelenlegi testsúlyánál, de 

semmiképpen nem tartaná sikeresnek. Csalódott lenne, hogyha ez lenne a súlya a 

súlycsökkentő kezelés után fél évvel. Mennyi ez a testsúly?  

Csalódást keltő testsúly: _________ kg 
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6.2.5. Elhízáshoz Való Alkalmazkodás Kérdőív rövidített változata 
 
Ez a kérdőív konkrét kérdéseket tartalmaz a jelenlegi testsúlyával kapcsolatban, és azzal 
kapcsolatban, hogy milyen hatással van a jelenlegi testsúlya az érzéseire, kapcsolataira 
és tevékenységeire. Kérjük, olvassa el az állításokat, és döntse el, hogy az adott állítás 
igaz-e Önre vagy sem. Az ítéletét az alapján hozza meg, ahogy mostanában (azaz az 
elmúlt 6-8 hétben) érez. Nincsenek jó vagy rossz válaszok. Kérjük, a saját véleménye 
alapján döntsön! Karikázza be azt a számot 1-től 5-ig, amely a legjobban kifejezi annak 
mértékét, hogy az adott állítás mennyire igaz Önre nézve! Kérjük, figyelmesen olvassa el 
az állításokat, és válaszoljon olyan őszintén, amennyire csak lehetséges! 

1 = egyáltalán nem igaz 
2 = egy kicsit igaz  
3 = némileg igaz 
4 = meglehetősen igaz  
5 = teljes mértékben igaz 

 
1. Nagyon elszomorít, hogy túl nagy vagyok ahhoz, hogy olyan testmozgást 

végezzek, amit szeretnék. 
1 2 3 4 5 

2. Igyekszem elkerülni, hogy megmutassam a testemet a partneremnek vagy 
közeli barátomnak. 

1 2 3 4 5 

3. Nem tudok még rövid sétát se tenni anélkül, hogy kifulladnék, és nagyon 
elfáradnék.  

1 2 3 4 5 

4. A jelenlegi súlyom miatt nem kerülöm el az olyan nyilvános helyzeteket, 
mint a bevásárlóközpontba, partikra vagy strandra járás. 

1 2 3 4 5 

5. Ha tartom a mostani súlyom, akkor valószínűleg hamarabb halok meg, mint 
ha kevesebbet nyomnék. 

1 2 3 4 5 

6. A jelenlegi testsúlyom mellett különösen nehéz felmenni a lépcsőn. 1 2 3 4 5 
7. A partnerem (vagy közeli barátom) nem érti meg, hogy min megyek 

keresztül a túlsúlyom miatt.  
1 2 3 4 5 

8. Mindig megtalálom a módját, hogy a kedvenc ételeimet egyem. 1 2 3 4 5 
9. A jelenlegi testsúlyom miatt elkerülöm azt, hogy egészalakos tükörben 

nézzem meg a testem. 
1 2 3 4 5 

10. Utálom, ahogy a testem kinéz. 1 2 3 4 5 
11. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi testsúlyomnál lenni az egyik legrosszabb 

dolog, ami csak történhet velem. 
1 2 3 4 5 

12. A jelenlegi testsúlyom megakadályoz abban, hogy számomra örömteli társas 
tevékenységeket végezzek. 

1 2 3 4 5 

13. A jelenlegi testsúlyom akadályoz a szabad mozgásban. 1 2 3 4 5 
14. Kényelmesebben érzem magam olyan emberek között, akik túlsúlyosak, 

mint azok között, akik nem. 
1 2 3 4 5 

15. Sokkal jobb lenne a szexuális életem, ha lefogynék. 1 2 3 4 5 
16. Kövér és csúnya vagyok. 1 2 3 4 5 
17. Undorodom az étel iránti vonzódásomtól. 1 2 3 4 5 
18. Azt hiszem, hogy a jelenlegi testsúlyom az egyéni gyengeség jele. 1 2 3 4 5 
19. Lehangol a jelenlegi testsúlyom. 1 2 3 4 5 
20. Gyerekként nagyon inaktív voltam, és kerültem a sportot vagy testmozgást 

az iskolában. 
1 2 3 4 5 

Pontozás: a skálaképzés a tételek összeadásával történik. Fordított tételek: 1., 4. és 17. tétel.  
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6.2.6. Társas támogatás a súlycsökkentésben kérdőív 
 
A következő kérdések arra vonatkoznak, hogy hogyan éli meg Ön a társas kapcsolatait. 
Hangsúlyozzuk, hogy a közvetlen, személyes tapasztalataira vagyunk kíváncsiak.  
 
1. Hány emberrel áll olyan szoros kapcsolatban, hogy számíthat rájuk, ha valamilyen komoly 

problémája adódik a súlycsökkentési erőfeszítései során? Kérjük, csak egy választ jelöljön 
meg!  
1. senki 
2. 1-2 
3. 3-5 
4. 5-nél több 

 
2. Mennyi érdeklődést, törődést mutatnak az emberek a súlycsökkentési erőfeszítései iránt? 

Kérjük, csak egy választ jelöljön meg! 
5. nagyfokú törődést és érdeklődést 
4. némi törődést és érdeklődést 
3. változó 
2. kevés törődést és érdeklődést 
1. semennyi törődést és érdeklődést sem 

 
3. Milyen könnyen kap lelki támaszt és/vagy gyakorlati segítséget a szomszédjaitól a 

súlycsökkentési erőfeszítései során, ha arra van szüksége? Kérjük, csak egy választ 
jelöljön meg! 
5. nagyon könnyen 
4. könnyen 
3. változó 
2. nehezen 
1. nagyon nehezen 

 
4. Milyen könnyen kap lelki támaszt és/vagy gyakorlati segítséget a mtsaitól a 

súlycsökkentési erőfeszítései során, ha arra van szüksége? Kérjük, csak egy választ 
jelöljön meg! 
5. nagyon könnyen 
4. könnyen 
3. változó 
2. nehezen 
1. nagyon nehezen 

 
5. Milyen könnyen kap lelki támaszt és/vagy gyakorlati segítséget a közvetlen 

családtagjaitól a súlycsökkentési erőfeszítései során, ha arra van szüksége? Kérjük, csak 
egy választ jelöljön meg! 
5. nagyon könnyen 
4. könnyen 
3. változó 
2. nehezen 
1. nagyon nehezen 

 
Pontozás: a skálaképzés a tételek összeadásával történik.  
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6.3. Az empirikus vizsgálatok kérdőíveinek fedőlapja 
 

6.3.1. A III. „Közösen – könnyebben” munkahelyi életmód-változtató program 

 
Programkezdő kérdőív 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Ezúton szeretnénk az Ön segítségét kérni a kutatásunkhoz, amelynek célja a Közösen Könnyebben 
életmódváltó, testsúlycsökkentő programban részt vevő személyek testképének, táplálkozásának, 
fizikai aktivitásának és néhány egyéb jellemzőjének felmérése. A vizsgálat egy évig zajlik, amely 
során összesen három alkalommal vesszük fel Önnel a kapcsolatot. A kutatásban való részvétel 
önkéntes, amelyből bármikor kiléphet, minden következmény nélkül. 

Az alábbiakban egy kérdőív található. Arra kérjük Önt, hogy ha ideje engedi, töltse ki. A kérdések 
Önre vonatkoznak. Nincsenek jó vagy rossz válaszok, kérjük, válaszoljon őszintén.  

Szigorúan bizalmasan kezelünk minden, a kutatás keretén belül összegyűjtött információt. A 
kitöltött kérdőívek adatbevitelét és elemzését magunk végezzük. A kutatás során nyert adatokat kóddal 
ellátva biztonságos számítógépen őrizzük. Az adatokat összegezzük, statisztikai elemzéseket végzünk 
rajta, amelyekből egyetlen résztvevő azonossága sem állapítható meg.  

A nyert adatokat szakmai publikációkhoz szeretnénk felhasználni. Ezek során nem teremtődik 
lehetőség az Ön beazonosítására. 

 

Ha bármely kérdése merülne fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal. Elérhetőségeink: 

Csizmadia Péter:   csizmadia.peter@oefi.antsz.hu 

Czeglédi Edit:   czedit@gmail.com 

 

Együttműködését hálásan köszönjük! 

 

Tisztelettel: 

 
Csizmadia Péter és Czeglédi Edit 

 
Budapest, 2009. március 29. 

*** 
 

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 
 

A fentieket tudomásul vettem, és RÉSZT VESZEK / NEM VESZEK részt (a megfelelő 
aláhúzandó) a kutatásban. 
Név (NYOMTATOTT BET ŰVEL):  
Aláírás: 
e-mail cím (NYOMTATOTT BET ŰVEL):  
Dátum: 
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Záró kérdőív 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
 

Ezúton szeretnénk ismételten az Ön segítségét kérni a kutatásunkhoz, amelynek célja a 
„Közösen – Könnyebben” munkahelyi életmód-változtató programban részt vevő személyek 
testképének, táplálkozásának, fizikai aktivitásának és néhány egyéb jellemzőjének felmérése.  

A vizsgálat egy évig zajlik, amely során összesen három alkalommal vesszük fel Önnel a 
kapcsolatot. Elérkeztünk a kutatás második fázisához, és az Ön által korábban aláírt 
hozzájárulási nyilatkozat alapján ismét felkérjük Önt a következő oldalakon található kérdőív 
kitöltésére. A kérdések Önre vonatkoznak. Nincsenek jó vagy rossz válaszok. Kérjük, 
válaszoljon őszintén. A kutatásban való részvétel önkéntes, amelyből bármikor kiléphet, 
minden következmény nélkül. 

Szigorúan bizalmasan kezelünk minden, a kutatás keretén belül összegyűjtött információt. 
A kitöltött kérdőívek adatbevitelét és elemzését magunk végezzük. A kutatás során nyert 
adatokat kóddal ellátva biztonságos számítógépen őrizzük. Az adatokat összegezzük, 
statisztikai elemzéseket végzünk rajta, amelyekből egyetlen résztvevő azonossága sem 
állapítható meg.  

A nyert adatokat szakmai publikációkhoz szeretnénk felhasználni. Ezek során nem 
teremtődik lehetőség az Ön beazonosítására. 

Kérjük, hogy amennyiben számítógépen tölti ki a kérdőívet, aláhúzással jelölje a válaszait! 
A kitöltött kérdőívet e-mailben a következő címre küldheti el: csizmadia.peter@oefi.antsz.hu. 

Amennyiben nyomtatott formában kívánja kitölteni a kérdőívet, kérjük, karikázza be a 
válaszait! A kitöltött kérdőíveket a következő postacímre kérjük eljuttatni: 

Országos Egészségfejlesztési Intézet 
Csizmadia Péter 
1437 Budapest, Nagyvárad tér 2. Pf. 839/3. 
 

 
Ha bármely kérdése merülne fel a kutatással kapcsolatban, forduljon hozzám bizalommal. 

Elérhetőségem:  
Csizmadia Péter: csizmadia.peter@oefi.antsz.hu vagy 06-1-428-8237 (munkaidőben) 

 
 
Együttműködését hálásan köszönjük! 
 
Tisztelettel: 
 

Csizmadia Péter és Czeglédi Edit 
 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 29. 
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6.3.2. A Lipidológiai Profilon végzett kutatás 
 

 
Programkezdő kérdőív 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 
 
Czeglédi Edit vagyok, pszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Kara Pszichológiai Intézetének végzős doktorandusz hallgatója. 

Ezúton szeretném az Ön segítségét kérni a doktori kutatásomhoz, amelynek célja a 
súlycsökkentő kezelésben részt vevő személyek testképének, táplálkozásának, fizikai 
aktivitásának és néhány egyéb jellemzőjének felmérése. A vizsgálat egy évig zajlik, amely 
során összesen három alkalommal veszem fel Önnel a kapcsolatot. A kutatásban való 
részvétel önkéntes, amelyből bármikor kiléphet, minden következmény nélkül. 

Az alábbiakban egy kérdőív található. Arra kérem Önt, hogy ha ideje engedi, töltse ki. A 
kérdések Önre vonatkoznak. Nincsenek jó vagy rossz válaszok, kérem, válaszoljon őszintén.  

Szigorúan bizalmasan kezelek minden, a kutatás keretén belül összegyűjtött információt. A 
kitöltött kérdőívek adatbevitelét és elemzését magam végzem. A kutatás során nyert adatokat 
kóddal ellátva biztonságos számítógépen, a válaszlapokat elzárt szekrényben a személyes 
azonosítótól (névtől) elválasztva őrzöm. Az adatokat összegzem, statisztikai elemzéseket 
végzek rajta, amelyekből egyetlen résztvevő azonossága sem állapítható meg.  

A nyert adatokat a doktori disszertációmhoz és szakmai publikációkhoz szeretném 
felhasználni. Sem a dolgozatom, sem pedig a későbbi közlések során nem teremtődik 
lehetőség az Ön beazonosítására. 
 
Ha bármely kérdése merülne fel, kérem, forduljon hozzám bizalommal. Elérhetőségeim: 

Telefon: (06-20) 44-50-662 
E-mail: czedit@gmail.com 

 
Együttműködését hálásan köszönöm! 
 
Tisztelettel: 
 
     Czeglédi Edit 
 
Budapest, 2008. október 7. 

 
 

*** 
HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 

 
 
A fentieket tudomásul vettem, és RÉSZT VESZEK / NEM VESZEK részt (a 
megfelelő aláhúzandó) a kutatásban. 
 
Aláírás: 
Dátum: 
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Záró kérdőív 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
 
Az alábbiak miatt írok Önnek. Fél évvel ezelőtt vállalta, hogy részt vesz a doktori 
kutatásomban, amely során egy éven keresztül három alkalommal kitölt egy kérdőívet. Az 
első alkalommal megadta nekem az elérhetőségét. Ezúton szeretném megkérni arra, hogy 
töltse ki a második kérdőívet. 
A kérdőívhez csatoltam a megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot. Kérem, hogy a 
kézhezvételtől számított 10 napon belül adja postára a kitöltött kérdőívet. 
 
Köszönettel és tisztelettel, 

 
 

Czeglédi Edit 
pszichológus, doktorandusz hallgató  

ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék 
H-1064 Budapest, Izabella u. 46. 

E-mail: czedit@gmail.com Telefon: (06-20) 44-50-662 
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6.4. Az ELTE PPK Kutatásetikai Bizottságának állásfoglalása 
 
 

 
 
 

 
Kutatásetikai Bizottság Állásfoglalása 

 
Az Urbán Róbert vezetésével, Czeglédi Edit által vezetett vizsgálat („Súlycsökkentő 

kezelést kereső elhízott személyek prospektív kutatása”) megfelel a szükséges tudományetikai 
követelményeknek, melyek egyaránt vonatkoznak a vizsgálat tervezésére, a résztvevő 
személyek felvilágosítására, a vizsgálat körülményeire, és az adatvédelemre. 

 
Állásfoglalásunk melléklete Czeglédi Editnek a Kutatásetikai Bizottsághoz benyújtott 

kérelme, mely tartalmazza a kutatás fenti vonatkozásainak részletes ismertetését.  
 
 
 

Budapest, 2008. szept. 29. 
 
 
 
 
Dr. Molnár Márk 
a Kutatásetikai Bizottság elnöke 
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ELTE PPK Kutatásetikai Bizottsága részére 
H-1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.  
 
Tárgy: etikai engedély kérése kutatáshoz 
 
 
 

Tisztelt Kutatásetikai Bizottság! 
 

 
Alulírott Czeglédi Edit pszichológus, doktorandusz hallgató (ELTE PPK, Személyiség és 
Egészségpszichológiai Tanszék) azzal a kérelemmel fordulok a Kutatásetikai Bizottsághoz, 
hogy etikai szempontból véleményezze és engedélyezze az alábbiakban ismertetett, a 
Súlycsökkentő kezelést kereső elhízott személyek prospektív kutatása munkacímű doktori 
kutatásomat, amely témavezetőm, Urbán Róbert egyetemi docens úr felügyelete alatt zajlana. 
 
A pszichológia területén az elhízásról általában kevés szó esik, a figyelem elsősorban az 
anorexia nervosa és a bulimia nervosa felé irányul, holott az elhízás prevalenciája 
dinamikusan nő mind a gyermek-, mind pedig a felnőtt lakosság körében. A súlyos orvosi 
szövődményekre való tekintettel a WHO az elhízást a tíz legsúlyosabb betegség közé sorolta. 
A szakirodalom szerint a gyógyszeres és pszichológiai kezeléssel elért súlycsökkenés 
rendszerint nem tartós, ezért kiemelt fontosságú a sikeres súlycsökkentésben szerepet játszó 
pszichológiai (és életmódbeli) tényezők felmérése. A tervezett vizsgálat azon tényezőkre 
fókuszál, amelyeket az elhízás etiológiai faktoraként, pszichológiai korrelátumaként és a 
testsúlykarbantartás potenciális akadályaként azonosítottak a szakirodalomban.  
Az eredményeknek várhatóan hasznos implikációi lesznek a kardiológusok, diabetológusok 
számára is, továbbá hozzásegítenek az elhízás kognitív viselkedésterápiás kezelésének 
kidolgozásához, amely hozzáillesztve a jelenlegi egészségügyi gyakorlathoz segítené, 
támogatná a súlycsökkentő kezelést végző orvosok erőfeszítéseit.  
 
A tervezett kutatás módszertana 
 
Vizsgálati elrendezés: prospektív, kérdőíves kutatás. Tervezett időkeret: egy év. Az 
adatfelvétel három alkalommal zajlana. 
Vizsgálati személyek: orvosi felügyelet alatt zajló súlycsökkentő kezelésben részt vevő, 
elhízott felnőttek (tervezett mintaelemszám: 300 fő). 
Mérőeszközök: a kérdőívek egy része hazánkban széles körben használt, szabadon 
alkalmazható mérőeszköz (STAI Vonásszorongás skála, Rosenberg-féle Önértékelési skála, 
Evészavar kérdőív, Emberalakrajzok tesztje, Schwarzer-féle Énhatékonyság skála). A 
kérdőívcsomag másik részét az általam már korábban, engedéllyel magyar nyelvre adaptált 
kérdőívek alkotják, úgymint Elhízással kapcsolatos jóllét kérdőív, illetve 21 tételes 
Háromfaktoros Táplálkozási Kérdőív. A mérőeszközök harmadik csoportját a jelen kutatás 
céljára engedéllyel magyar nyelvre adaptált mérőeszközök alkotják. Ezek alábbiak: Obesity 
Adjustment Survey – Short form, Obesity Beliefs Scale, Objectified Body Consciousness Scale, 
Perception Of Teasing Scale. A kérdőívcsomag kitöltése 40-45 percet vesz igénybe. 
Eljárás: A résztvevők elérése célzott egészségügyi intézményeken keresztül történne, az 
intézményvezető illetve osztályvezető főorvosok engedélyével. Ezek egyike a Szent Imre 
Kórház Kardiometabolikus Centruma, a másik pedig a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kardiológiai 
Osztálya. 
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A kutatásban való részvétel a résztvevők informált hozzájárulásával és együttműködésével 
történik. Az Osztályvezető főorvosokkal előzetesen megbeszélt napokon és időpontban 
megjelenek a kórházban, és felkeresem valamennyi bentfekvő beteget. A kérdőívcsomagokat 
személyesen adom át a betegeknek, és felkérem őket a kutatásban való részvételre. A kutatás 
résztvevői szóbeli és írásos tájékoztatást kapnak, amelyben kiemelem a) a kutatásban való 
részvétel önkéntességét, b) hogy a kutatásban való részvétel elutasítása semmilyen 
következménnyel nem jár, és c) a személyes adatok védelmét. A kitöltött kérdőívet a betegek 
a nap folyamán lezárt borítékban leadják a nővérszobába, amit a rákövetkező napokban 
átveszek.  
 
Felmerülő veszélyek 
A kutatás résztvevői nincsenek kitéve a mindennapi életben elfogadhatónál nagyobb 
kockázatnak.  
 
Személyes adatok védelme 
Azáltal, hogy az adatgyűjtést személyesen végzem, biztosítani tudom, hogy a résztvevők 
válaszaiba a kórház személyzete nem nyerhet betekintést. Minden, a kutatás keretén belül 
összegyűjtött információt szigorúan bizalmasan kezelek. Az adatok rögzítése során az egyes 
válaszlapokról eltávolítom a személyi azonosításra alkalmas adatokat. Ezután az azonosítás 
már csak kóddal történik. Az adatokat jelszóval ellátott számítógépen tárolom az elemzések 
során, majd archiválás céljából jelszóval védett CD-re írom ki. A válaszlapokat elzárt 
szekrényben őrzöm, és a kutatást követően 5 évvel megsemmisítem. A kutatás során nyert 
adatok kizárólag aggregált formában kerülnek közlésre. Az eredményekből a résztvevők nem 
azonosíthatók be. Amennyiben az adott egészségügyi intézmény igényt tart az adatokra, akkor 
adatokat csak aggregált formában, összesítve (pl. átlagok, gyakoriságok) szolgáltatok a 
számukra. 
 
 
Ezúton kérem a Tisztelt Kutatásetikai Bizottságot, hogy szíveskedjenek elbírálni a 
kutatási tervemet. 
 
 
Köszönettel és tisztelettel, 
 

 
Czeglédi Edit 

pszichológus, doktorandusz hallgató 
ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék 

H-1064 Budapest, Izabella u. 46. 
(20)44-50-662; czedit@gmail.com 

 
 
Vác, 2008. szeptember 8. 
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