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A SZUBJEKTÍV EGÉSZSÉGI ÉS A TÁPLÁLTSÁGI STÁTUSZ 
KÖZÖTTI KAPCSOLAT 7-18 ÉVES GYERMEKEKNÉL

Zsákai Annamária és Bodzsár Éva

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Embertani Tanszék, Budapest

Zsákai A., Bodzsár E.: Suhjectiv health status in relation to nutritional status in children aged 
between 7-18 years. The main purposes o f the present study were to analyze the age changes and 
the sexual dimorphism in the frequency o f  experiencing psychosomatic complaints in children aged 
between 7 and 18 years; to study the influence o f nutritional status on psychosomatic status in the 
studied sample o f Hungarian children; and to study the influence o f the frequency ofpsychosomatic 
complaints on their self-perceived health status.
The total sample comprised 7,881 boys and 7,865 girls (aged 7-18 years) and represented a 
subsample o f the 2nd Hungarian National Representative Growth Study (2003-2006). Children ’s 
nutritional status was assessed by BM1, subjects were divided into underweight, normal, 
overweight and obese subgroups by using the international BMI cut-off values. A standard 
symptom list was used to assess the experience o f  common psychosomatic complaints. Children 
were asked to rate their current health status in terms o f  excellent, good, fair and poor.
Both in the boys and the girls the most frequent psychosomatic complaints were: bad temper, 
feeling nervous, irritability and tired at waking up, as well as headache in the girls. Our results 
evidenced that more than 10% o f boys and 20% o f girls experienced almost every day at least one 
psychosomatic complaint. The frequency o f psychosomatic complaints increased till the age o f  12 
in both genders, and their frequency stabilized in the boys and showed a further increase in the 
girls after the age o f 12. This tendency led to a sexual dimorphism in the frequency of 
psychosomatic complaints o f Hungarian children and adolescents: girls experienced more often all 
the studied complaints from the age o f  12.
Boys having underweight nutritional status usually complained more often about psychic health 
symptoms and sleeping problems, while underweight girls had somatic health complaints more 
often than their age-peers with other forms o f nutritional status. More than 20%> o f the boys and 
more than 30% o f the girls rated their health status poor. Not only underweight children, who 
reported experiencing the psychosomatic complaints more often than children with other types o f  
nutritional status, but also overweight/obese children rated their health status much worse than 
their age-peers having normal nutritional status.
Keywords: Psychosomatic complaints; Subjective health status; Nutritional status; Children; 
2nd Hungarian National Representative Growth Study (2003-2006).

Bevezetés

A pszichoszomatikus panaszok közé azokat a testi tüneteket, panaszokat soroljuk, 
amelyek hátterében jellemzően nincs szervi elváltozás, illetve közvetlen biológiai ok, fő 
kiváltó okuk a pszicho-szociális stressz relatíve magas szintje. Mindettől függetlenül a 
pszicho-szomatikus panaszok képesek legalább olyan mértékben diszkonfort érzetet 
kiváltani, mint a tényleges szomatikus okokra visszavezethető betegségek.

Az emberi szervezetet érő civilizációs hatások közül az egyik legfontosabb csoport a 
különböző eredetű stresszorok együttese (stressz: hosszan tartó káros, károsító hatás, ami 
lehet biotikus és abiotikus eredtét tekintve, pl. klimatikus, pszicho-szociális stressz, stb.;
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Kopp 2007), amely ártalmak szintje életmódunk tényezőinek lényeges változására 
visszavezethetően jelentős mértékben fokozódott az elmúlt néhány évtizedben (Turner és 
Roszell 1994, Biondi és Picardi 1999, Hayman és Reineke 2003). Ezt a stresszorok 
szintjében a világ fejlett és fejlődő országaiban egyaránt kimutatható szekuláris változást 
a pszicho-szomatikus panaszok gyakoriságának fokozatos növekedése kísérte és kíséri 
(Dressier 1985, Forero és mtsai 1996, Östlberg és mtsai 2006).

Számos vizsgálat igazolta, hogy a pszicho-szomatikus panaszok, illetve 
megbetegedések jelentős hatással lehetnek a jóllét-érzetünkre, súlyosabb formáik a 
gyermekek testi és mentális fejlődését is megzavarhatják (Garralda 1992, AlfVen 1993, 
Sells és Blum 1996, Haugland és mtsai 2000, Brener és mtsai 2003, Kolotkin és mtsai 
2006, Simonsson és mtsai 2008). Éppen ezért a pszicho-szomatikus panaszok, betegségek 
kezelése, ill. megelőzése is ugyanolyan fontos, mint a szervi okokra visszavezethető 
megbetegedéseké.

A leggyakoribb pszicho-szomatikus panaszok a fejfájás, a hasfájás és az 
ingerlékenység világszerte. A pszicho-szociális stressz tényezők hatása nemcsak a 
felnőttek, hanem már a gyermekek körében is kiváltanak pszicho-szomatikus panaszokat, 
azzal a különbséggel, hogy a panaszok típusa és a panaszok gyakorisága a korosztályok 
és természetesen a nemek között is különbözik.

A pszicho-szociális stressz mértékét a külső (kottásakkal való kapcsolat, szocio- 
ökonómiai státusz, családszerkezet, stb.) és a belső környezet (mentális instabilitás, 
negatív testkép, stb.) ingerei egyaránt fokozhatják. Talán a tápláltsági állapot, azon belül 
is a kövérség az a leggyakrabban vizsgált stresszor, aminek hatását eddig a pszicho
szomatikus állapotra, ill. a szubjektív egészségérzetre vizsgálták (Haugland és mtsai 
2000, Everson és mtsai 2002, Young-Hyman és mtsai 2006, Anderson és mtsai 2007).

A fenti összefüggések ismeretében vizsgálatunk fő célkitűzése volt, hogy (1) a 
pszicho-szomatikus panaszok gyakoriságát jellemezzük 7-18 éves magyar gyermekek 
körében a panaszok gyakoriságában kimutatható életkori és nemi különbségek tükrében; 
továbbá, hogy elemezzük körükben (2) a tápláltsági állapot hatását a pszicho-szomatikus 
panaszok gyakoriságára; illetve (3) a pszicho-szomatikus panaszok gyakorisága és a 
szubjektív egészségi állapot közötti kapcsolatot.

Anyag és Módszer

Vizsgálati célkitűzéseink megvalósításához a Második Országos Növekedés
vizsgálatban részvett (2003-2006, Bodzsár 2006) gyermekek 7-18 éves almintájának 
(n: 15746; 1. táblázat) tápláltsági, pszicho-szomatikus és szubjektív egészségi állapotát 
elemeztük. A vizsgálatba bevont gyermekek mind egészségesek voltak, azaz legalább a 
vizsgálatot megelőző 6 hónapban nem volt krónikus megbetegedésük.

Az antropometriai testdimenziókat a nemzetközileg elfogadott standard technikákkal 
és standard műszerekkel mértük le (Martin és Saller 1957, Weiner és Lourie 1969). A 
tápláltsági állapotot a testtömeg-index (BMI) segítségével becsültük, a gyermekeket 
alultáplált, normál tápláltsági állapotú, túlsúlyos és kövér alcsoportokba soroltuk az index 
életkori határértékei (Cole és mtsai 2000, 2007) alapján (az elemzés során a túlsúlyos és 
kövér gyermekek alcsoportjai összevonásra kerültek).

A vizsgálni kívánt célcsoportban leggyakrabban átélt pszicho-szomatikus panaszok 
gyakoriságát egy kifejezetten a gyermekek csoportjára kidolgozott standard kérdőív 
segítségével mértük fel (HBSC, Currie 2004), amely kérdőívnek a magyar gyermekek 
körében történő validálása már korábban megtörtént (Aszmann 1997). A pszicho
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szomatikus panaszokat a testi tünetek (fejfájás, hasfájás, hányás, szédülés), a pszichés 
tünetek (rosszkedv, idegesség, ingerlékenység, félelem), és az alvászavarok (elalvási 
nehézség, éjszakai többszöri felébredés, fáradtság a reggeli ébredéskor) alcsoportjaiba 
soroltuk be. A gyermekeket arra kértük, hogy jelöljék meg az adott panaszt milyen 
gyakorisággal (szinte naponta, hetente többször, hetente, havonta, ritkábban vagy soha) 
élték át a vizsgálatot megelőző 6 hónapban. Azokat a gyerekeket tekintettük a panaszokat 
gyakran átélőknek, akik legalább hetente egyszeri tünetekre panaszkodtak.

A szubjektív egészségi állapot felméréséhez kértük a gyermekeket, hogy a ’kiváló’, 
’jó ’, ’elfogadható’, ill. ’rossz’jelzők segítségével jellemezzék egészségi állapotukat.

Vizsgálati hipotéziseinket 5%-os szignifikancia szinten teszteltük (a csoportok 
homogenitás-vizsgálatát %2 próbával végeztük) az SPSS programcsomaggal. A vizsgált 
pszicho-szomatikus panaszok együttes előfordulásának dendogramjait hierarchikus 
klaszteranalízis (újraskálázott euklideszi távolságszámítás) segítségével készítettük el.

1. táblázat. A vizsgált minta életkori és nemi megoszlása. 
Table 1. Case numbers by age and gender.

Életkor (év) 
Age (years)

Fiúk
Boys

Leányok
Girls

7 502 512
8 539 595
9 602 611

10 571 618
11 659 718
12 728 788
13 682 726
14 594 590
15 762 732
16 822 696
17 721 577
18 699 702

Együtt -  Together 7881 7865

Eredmények

A pszicho-szomatikus panaszok gyakoriságának életkori mintázata
A pszicho-szomatikus panaszok mindhárom csoportja esetében megfigyelhető, hogy a 

leányok panaszainak gyakorisága a vizsgált korintervallum kezdetétől a 12 évesek 
korcsoportjáig intenzíven növekszik, a 13 évesek és a tőlük idősebbek korcsoportjaiban 
ez az intenzív növekedés már nem folytatódik, a panaszok gyakorisága stabilizálódik a 
vizsgált korintervallum végére (2. táblázat). Ezalól a tendencia alól kivételt képez a 
fejfájás és az ébredéskori fáradtság panaszok gyakoriságának életkori mintázata, ugyanis 
e két panasz gyakorisága a vizsgált korintervallumban végig növekedett a leányok 
körében.
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2. táblázat. A pszichoszomatikus panaszokat gyakran átélők relatív gyakorisága 
(%; *: szignifikáns nemi különbség, ns: nincs szignifikáns különbség).

Table 2. Relative frequency (%) of subjects with very frequent psychosomatic complaints 
(*: significant sexual difference, ns: not significant).

Életkor (év) -  Age (years)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Testi tünetek - Somatic health complaints
Fejfájás -  Headache * ns * * * * * * * * * *

Fiúk -  Boys 5,0 3,5 4,3 4,8 8,5 11,8 11,6 8,4 8,3 8,9 9,2 9,9
Leányok -  Girls 4,0 5,1 9,9 11,4 19,4 17,5 18,9 22,5 24,3 27,7 27,6 23,0

Hasfájás -  Abd. dis. * ns * * * * * * * * * *
Fiúk -  Boys 7,1 6,0 6,3 3,7 6,8 7,5 8,2 4,9 5,9 6,6 5,2 7,7

Leányok -  Girls 7,3 10,7 8,7 12,6 15,7 18,9 16,5 14,3 14,0 16,2 14,0 15,0
Hányás -  Vomiting ns * ns * * ns ns ns ns * * *

Fiúk -  Boys i , i 1,0 1,5 0,9 1,7 2,9 2,8 2,2 2,0 2,0 1,8 1,6
Leányok -  Girls 1,2 1,2 1,0 2,8 3,8 3,1 3,1 2,9 3,3 6,3 3,3 4,9

Szédülés -  Feel. d. * ns ns * * * * * * * * *
Fiúk -  Boys 1,0 1,0 0,7 1,3 5,1 5,2 5,7 4,8 8,2 7,5 6,8 4,2

Leányok -  Girls 0,9 0,5 1,7 3,5 7,9 11,4 10,3 11,5 14,1 12,8 13,6 8,9
Pszichés tünetek — Psychic health complaints

Rosszkedv -  B. tem. ns ns ns ns * * * * * * * *
Fiúk -  Boys 3,2 6,8 8,5 9,4 15,6 19,6 20,7 20,0 19,0 20,4 20,8 23,1

Leányok -  Girls 5,3 5,7 6,5 11,1 20,6 24,0 27,2 29,9 31,4 31,7 31,7 34,7
Idegesség -  Feel. n. * ns * ns ns * * * * * * *

Fiúk -  Boys 10,9 12,2 15,4 16,3 20,1 25,1 27,9 27,3 30,1 29,0 30,0 31,0
Leányok -  Girls 6,3 9,0 10,9 15,6 23,1 30,1 34,2 37,0 39,3 39,9 40,0 39,0

Ingerlékenység -  ír. ns ns * ns ns ns ns * * * * *
Fiúk -  Boys 16,2 17,2 20,7 20,0 20,4 19,7 23,2 16,5 17,0 20,9 22,7 24,3

Leányok -  Girls 11,7 14,9 15,7 20,7 21,2 21,8 26,2 30,2 25,8 29,2 28,1 27,3
Félelem -  Fear ns ns ns ns * * * * * * * *

Fiúk -  Boys 5,8 5,3 7,5 6,1 6,4 5,4 5,1 4,3 3,7 8,6 6,2 3,2
Leányok -  Girls 5,0 5,4 9,4 8,0 12,5 12,3 11,1 13,3 12,5 13,2 13,0 19,6

Alvászavarok -  Sleeping problems
Elalvási nehézség -  D ns ns ns ns ns * ns ns ns ns ns ns

Fiúk -  Boys 3,2 2,3 5,2 6,1 12,1 14,2 13,2 13,4 10,9 13,5 14,3 13,6
Leányok -  Girls 2,8 4,1 5,4 8,3 15,2 17,8 20,9 21,2 18,4 21,1 19,4 19,0

Többszöri felébredés5 ns ns ns ns ns ns ns * * * * ns
Fiúk -  Boys 5,1 4,0 5,5 5,9 n,i 14,5 14,5 12,5 11,5 11,5 12,3 17,3

Leányok -  Girls 3,4 4,4 4,2 6,1 11,9 16,8 17,6 18,7 18,7 20,0 18,5 17,7
Fáradtság ébredéskor* ns ns ns ns ns ns ns * * * * *

Fiúk -  Boys 9,6 10,4 11,9 15,0 26,1 30,7 31,5 26,4 30,9 34,7 34,2 35,6
Leányok -  Girls 9,0 10,6 13,6 18,8 27,8 33,7 33,0 36,7 41,1 43,1 46,2 44,7

Abd. dis.: abdominal discomfort, Feel, d.: feeling dizzy, B. temp.: bad temper, Fell, n.: feeling nervous, 
Ir.: irritability, D: difficulties in getting asleep,s: waking up several times, #: tired at waking up

A fiúk pszicho-szomatikus panaszainak gyakorisága a leányok panaszai 
gyakoriságának fentiekben bemutatott mintázatához nagyon hasonló (2. táblázat), azzal a 
különbséggel, hogy a fiúk esetében a panaszok gyakoriságának 12 éves korig tartó 
növekedése kevésbé intenzív, ill. hogy a hasfájás panaszának gyakorisága lényegesen
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nem változott az életkor előrehaladtával körükben, átlagosan a fiúk 5%-anak volt a 
vizsgált mintában gyakran (hetente legalább egyszer) hasfájása.

Összességében megállapítható, hogy a leányok gyakrabban panaszkodnak pszicho
szomatikus tünetekre, a panaszok gyakoriságának e nemi különbsége 12 éves kortól 
különösen nagy. Mindkét nem esetében igaz az, hogy a pszichés panaszok gyakorisága 
nagyobb, mint a testi panaszok, ill. az alvászavarok gyakorisága, a fiúk 20 -30%-a, a 
leányok 30 40%-a panaszkodik gyakran (hetente többször) pszichés tünetekre 
pubertáskorban (e tendencia lói csak a félelem panasza képez kivételt; 2. táblázat).

A panaszok együttes előfordulásának vizsgálatára (1) a vizsgált pszicho-szomatikus 
tünetekből képzett pároknál a ritkán-ritkán és a gyakran-gyakran válaszpárok együttes 
gyakoriságát fejeztük ki a vizsgált alcsoport létszámának százalékában (3. táblázat), ill. 
hierarchikus klaszteranalízis segítségével a panaszok gyakoriságának dendogramját (a 
panaszok előfordulása gyakoriságának hasonlósági mintázatát bemutató hierarchikus 
struktúráját) készítettük el (1. ábra). Mindkét statisztikai elemzés eredménye azt mutatja, 
hogy a panaszok együttes előfordulási mintázatában nincs jelentős nemi különbség, 
mindkét nem esetében igaz, hogy (1) a szédülés, hányás és félelem panaszok hármasának, 
ill. az elelvási nehézség és az éjszakai többszöri felébredés panaszpár együttes 
előfordulása nagyon gyakori, ill. (2) a reggeli ébredéskori gyakori fáradtság a vizsgált 
tünetektől viszonylag függetlenül jelentkezik. Egyedüli nemi különbség a gyakori 
panaszok együttes megjelenési mintázatában ott mutatható ki, hogy a fiúknál a szédülés- 
hányás-félelem panaszegyüttessel nagyon gyakran együtt jelentkezik még a has- és 
fejfájás gyakori tünete, ezzel szemben a leányoknál a szédülés-hányás-félelem panasz
csoportot csak a hasfájás gyakori panasza kíséri viszonylag nagy gyakorisággal.

3. táblázat. A vizsgált pszicho-szomatikus tünet-párok gyakori (hetente többször), ill. ritka (hetente 
legfeljebb egyszer) panaszainak együttes előfordulási gyakorisága (ritkán-ritkán és gyakran- 

gyakran panaszkodók gyakorisága az alcsoport teljes létszámának százalékában kifejezve, %). 
Table 3. Relative frequency of very often (more often than once a week) and rare (maximum once a 

week) complaints in the studied psychosomatic complaint-pairs (often-often and rare-rare 
complaints expressed in the percentage o f the subsample’s case number).

A B C D E F G H 1 J K

Fiúk- Boys
A 90,3 82,8 79,2 88,8 75,6 86,4 86,0 90,7 75,1 91,4
B 80,7 82,7 79,5 90,6 75,3 86,6 87,1 91,3 74,4 93,7
C 75,6 75,9 82,1 82,9 79,0 82,3 81,7 83,8 75,8 83,9
D C/3 73,3 74,1 79,8 79,9 80,9 78,6 78,3 79,7 72,0 80,0
E a 77,7 81,1 77,4 76,3 76,0 87,2 87,1 91,6 73,7 94,0
F 1 72,7 71,5 78,0 78,5 75,6 76,9 75,2 75,4 73,7 75,0
G O 77,9 79,6 77,3 75,1 81,2 74,3 89,1 88,5 75,5 89,1
H cv03 79,0 80,7 77,1 75,5 81,7 73,6 87,6 88,8 75,5 89,2
I j 82,9 84,1 78,4 77,3 84,8 73,6 83,9 84,9 75,8 95,0
J 71,5 70,4 73,8 71,3 70,9 74,4 72,1 72,7 73,0 74,4
K 82,4 86,1 78,4 77,0 87,7 72,1 84,3 85,7 91,7 70,5

A: Fejfájás -  Headache, B: Hasfájás -  Abdominal discomfort, C: Rosszkedv -  Bad temper, 
D: Ingerlékenység -  Irritabilty, E: Félelem -  Fear, F: Idegesség -  Feeling nervous, G: Elalvási 
nehézség -  Difficulties in getting asleep, H: Többszöri felébredés -  Waking up several times, I: 
Szédülés -  Feeling dizzy, J: Fáradtság ébredéskor -  Tired at waking up, K: Hányás -  Vomiting
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Szédülés -  Feeling dizzy 
Hányás -  Vomiting 

Félelem -  Fear 
Hasfájás -  Abdominal discomfort 

Fejfájás -  Headache 
Elalvási nehézség -  Difficulties in getting asleep 
Többszöri felébredés — W aking up several times 

Rosszkedv -  Bad temper 
Ingerlékenység -  Irritability 
Idegesség -  Feeling nervous 

Fáradtság ébredéskor -  Tired at waking up

1. ábra: A vizsgált pszicho-szomatikus panaszoknak az együttes előfordulási gyakoriságuk
alapján készített dendogramja.

Figure 1: Dendogram o f the studied psychosomatic complaints based on the frequency of
experiencing the complaints.

A tápláltsági státusz és a pszicho-szomatikus állapot kapcsolata
A tápláltsági állapot és a pszicho-szomatikus panaszok gyakorisága közötti kapcsolat 

nagyon hasonló mintázatot mutatott a pszicho-szomatikus panaszok alcsoportjaiban, ezért 
a következőekben a tanulmányban csak néhány példa kerül közülük bemutatásra. A testi 
panaszok közül a fejfájás, a hasfájás és a szédülés gyakoriságában a táplátsági állapot 
szerint kialakított alcsoportok közötti különbségek mintázata volt nagyon hasonló. A 
pszichés tünetek közül a rosszkedv és az idegesség, ill. az ingerlékenység és a félelem 
panaszpárok mutattak hasonló mintázatot a panaszok gyakorisága és a tápláltsági állapot 
kapcsolatának vizsgálatakor. Az alvási zavarok esetében pedig kivétel nélkül azonos a 
mintázat a tápláltsági állapot alcsoportok panaszainak gyakoriságainak különbsége 
tekintetében.
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A fiúk csoportjában a testi pszicho-szomatikus panaszok gyakoriságú nem 
különbözött jelentősen a tápláltsági alcsoportok között (2-3. ábra) a hányás panaszának 
kivételével: a 12 évesek korcsoportjáig a túlsúlyos és kövér fiúk gyakrabban 
panaszkodtak hányásra, mint a normál tápláltsági állapotú kortársaik, az alultápláltak 
viszont szinte soha nem panaszkodtak erre a testi tünetre. A leányok sesetében hasonló 
tendencia mutatható ki a hányás panaszának gyakorisága és a tápláltsági állapot között 13 
éves korig. Hasfájásra (és a hányás kivételével a többi vizsgált testi tünetre) az alultáplált 
leányok nagyobb gyakorissággal panaszkodtak, mint a más tápláltsági állapotú kortársaik 
pubertáskorban.

A különböző tápláltsági állapotú gyermekek alcsoportjai pszichés panaszainak 
gyakoriságában csak a fiúk esetében igazolható különbség, nevezetesen, az alultáplált 
fiúk gyakrabban voltak rosszkedvűek a 11 évestől idősebbek korcsoportjaiban, ill. 
ingerlékenyebbek a 10 évesek korcsoportjáig, mint a normál, ill. túlsúlyos/kövér 
tápláltsági állapotú kortársaik (4-5. ábra).

Az alvászavarok esetében hasonló tendencia jelent meg, ezúttal is csak a fiúk 
csoportjában, az alultáplált fiúk gyakrabban panaszkodtak arra, hogy éjszaka többször 
felébredtek a 12 évesek és tőlük idősebbek korcsoportjaiban, ill. fáradtan ébredtek a 10 
évesek korcsoportjáig, mint a velük egyidős, más tápláltsági állapotú fiúk (6-7. ábra).
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2. ábra: A hasfájásra gyakran panaszkodók relatív gyakorisága (*: szignifikáns különbség). 
Figure 2: The relative frequency of children with very frequent complaint o f abdominal discomfort

(*: significant difference).

107



Fiúk -  Boys

Leányok -  Girls
Életkor (év) - Age (years)

%

Életkor (év) - Age (years)

3. ábra: A hányásra gyakran panaszkodók relatív gyakorisága (szignifikancia nem vizsgálható). 
Figure 3: The relatíve frequency of children with very frequent complaint o f vomiting (significance

could not be tested).
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4. ábra: A rosszkedvre gyakran panaszkodók relatív gyakorisága (*: szignifikáns különbség). 
Figure 4: The relative frequency of children with very frequent complaint of bad temper

(*: significant difference).
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5. ábra: Az ingerlékenységre gyakran panaszkodók relatív gyakorisága (*: szignifikáns különbség). 
Figure 5: The relative frequency of children with very frequent complaint o f irritability

(*: significant difference).
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6. ábra: Az éjszakai gyakori felébredésre gyakran panaszkodó gyermekek relatív gyakorisága
(*: szignifikáns különbség).

Figure 6: The relative frequency of children with very frequent complaint of waking up several 
times at night (*: significant difference).
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7. ábra: Az éjszakai alvás utáni fáradtan ébredésre gyakran panaszkodó gyermekek relatív 
gyakorisága (*: szignifikáns különbség).

Figure 7: The relative frequency o f Children with very frequent complaint o f waking tired after a
night sleep (*: significant difference).

A szubjektív egészségi állapot és a pszichoszomatikus panaszok gyakorisága
Vizsgálatai eredményeink alapján megállapítást nyert mindkét nem esetében, hogy 

nemcsak az alultáplált gyermemek, akik a más tápláltsági állapotú gyermekekhez képest 
lényegesen gyakrabban panaszkodtak pszicho-szomatikus tünetekre, minősítették 
egészségi állapotukat jelentősen nagyobb gyakorisággal rossznak a normál tápláltsági 
állapotú gyermekekhez viszonyítva, hanem a túlsúlyos/kövér gyermekek is, akiknél a 
pszicho-szomatikus panaszok -  a hányás kivételével -  közel azonos gyakorisággal 
jelentkeztek, mint normál tápláltsági állapotú kortársaiknál (8. ábra).

Összegzés

Számos tanulmány számolt be arról, hogy a gyermekek körében az elmúlt évtizedek 
során jelentősen nőtt a pszicho-szomatikus panaszok gyakorisága az iparilag fejlett 
országokban (pl. Japánban, Törökországban, Dániában, Svédországban, stb.; Takata 
2001, Due és mtsai 2003, Erginoz és mtsai 2004, Gerber és Pühse 2008, Simonsson és 
mtsai 2008). A fenti országokban végzett vizsgálatok eredményei alapján az 1990-es 
évek végén és a 2000-es évek elején a pubertáskorú fiúk 20-25%-a, míg a pubertáskorú 
leányok 15-30%-a panaszkodott hetente többszöri fejfájásra (és hasonló gyakorisággal 
további más pszicho-szomatikus tünetekre), és a pubertáskorúak átlagosan 5-10%-a 
számolt be arról, hogy olyan gyakran élnek át pszicho-szomatikus tüneteket, hogy az már 
a mindennapi életüket is zavarja (Goodmann és McGrath 1991, Kolip és Hurrelmann 
1995, King és mtsai 1996, Simonsson és mtsai 2008).

110



Fiúk -  Boys □  Alultáplált - Underweight
□  Normál - Normal
■  Túlsúlyos/Kövér - Overweight/obese

Leányok -  Girls

%

60 -i

50 - 

40 -

7 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18*

Életkor (év) - Age (years)
%

8. ábra: Az egészségi állapotukat rossznak minősítők relatív gyakorisága 
(*: szignifikáns különbség).

Figure 8: The relatíve frequency of subjects rated their health status poor 
(*: significant difference).

A magyar gyermekek körében vizsgálati eredményeink szerint a fiúk legalább 10%-a 
és a leányok legalább 20%-a él át naponta pszicho-szomatikus panaszokat, hiszen ilyen 
arányban számoltak be arról, hogy a vizsgált tünetek közül legalább négyet gyakrabban, 
mint hetenre egyszer tapasztalnak saját magukon.

A rosszkedv, az idegesség, az ingerlékenység, a reggeli ébredéskori fáradtság voltak 
mindkét nem esetében a vizsgált korcsoportban a leggyakoribb pszicho-szomatikus 
panaszok, amely panasz-csoporthoz a leányoknál még a gyakori fejfájás panasza is 
társult.

Eredményeink magyar gyermekek körében is igazolták azt a korábbi megfigyelést 
(Shifren és mtsai 1993, Knishkowy és mtsai 1995, King és mtsai 1996, Haugland és 
mtsai 2000, Haugland és Wold 2001, McCrae és mtsai 2005), hogy (1) a pszicho
szomatikus panaszok gyakorisága az életkorral fokozódik, (2) a leányok gyakrabban 
élnek át pszicho-szomatikus tüneteket, különösen nagy ez a nemi különbség a panaszok 
gyakoriságában pubertáskortól.

Kindulási feltételezésünkkel ellentétben -  a tápláltsági állapot és a pszicho
szomatikus panaszok gyakorisága közötti kapcsolatrendszer vizsgálatakor megállapítást 
nyert, hogy a nem normál tápláltsági állapot-formák közül a kövérség nem, csak az 
alultápláltság az, ami a panaszok gyakoriságának valószínűségét jelentősen fokozza a 7— 
18 évesek körében: az alultáplált leányok esetében a testi tünetek, míg az alultáplált fiúk 
esetében a pszihés tünetek és az alvászavarok gyakorisága statisztikailag igazolhatóan 
nagyobb volt, mint a normál, ill. túlsúlyos/kövér kortársaik körében.
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Korábbi epidemiológiai vizsgálatok egyértelműen igazolták a szubjektív egészségi 
állapot és a pszicho-szomatikus panaszok gyakorisága közötti szoros kapcsolatot (Natvig 
és mtsai 1999, Ravens-Sieberer és mtsai 2005, Kolotkin és mtsai 2006). Vizsgálataink ezt 
a kapcsolatot egyrészről megerősítették a vizsgált 7-18 magyar gyermekek mintájában is, 
hiszen az alultáplált gyermekek, akik a pszicho-szomatikus tünetekre lényegesen 
gyakrabban panaszkodtak, mint a normál tápláltsági állapotú kortársaik, lényegesen 
rosszabbnak minősítették egészségi állapotukat is. Azonban, az alultápláltakhoz 
hasonlóan, a túlsúlyos/kövér gyermekek is, akik pszicho-szomatikus panaszainak 
gyakorisága nem különbözött lényegesen a normál tápláltsági állapotúkétól, rosszabbnak 
minősítették egészségi állapotukat, mint a normál táplálsági állapotú gyermekek.

Az egészségi állapotukat rossznak minősítő gyermekek aránya a vizsgált 
korintervallumban az életkor előrehaladtával jelentősen nőtt a 12 évesek korcsoportjáig, a 
leányok lényegesen nagyobb arányban minősítették egészségi állapotukat rossznak, mint 
a fiúk. Végezetül, hadd hívjuk fel a figyelmet arra az ijesztő tényre, hogy mindez azt 
jelenti, hogy 12 éves kor körül már a fiúk közel 20%-a, míg a leányok több, mint 30%-a 
érzi rossznak egészségét, amely arány mind a két nem esetében tovább fokozódik az 
egyre idősebbek korcsoportjaiban.

*

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az OTKA K 76849 sz. pályázatának anyagi támogatásával valósult 
meg.
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