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1 WSTĘP 

Świadomość społeczna wagi zaburzeń odżywia-
nia się w ostatnich latach systematycznie rośnie. 
Zaburzenia te są związane ze znacznym pogor-
szeniem zarówno stanu psychicznego, jak i so-
matycznego pacjentów. Przewlekły przebieg 
oraz trudne i długotrwałe leczenie powodują, że 
zaburzenia odżywiania się stają się coraz 
większym problemem nie tylko medycznym, 
lecz także społecznym. 

Uważa się, że zaburzenia jedzenia związane 
z występowaniem napadów objadania się są 
jakościowo odrębne od zaburzeń związanych 
z restrykcją jedzenia. Poniższa praca dotyczy 
dwóch zespołów związanych z obecnością napa-
dów objadania się: bulimii oraz zespołu gwał-
townego objadania się. 

Bulimia charakteryzuje się występowaniem 
epizodów jedzenia dużych ilości pokarmu oraz 
utratą kontroli nad jedzeniem w trakcie takiego 
epizodu. Ponieważ samoocena osoby cierpiącej 
na bulimię jest wyznaczana głównie przez wy-
gląd i masę ciała, stara się ona zapobiec przybie-
raniu masy ciała wynikającemu z objadania się. 
Działania, jakie podejmuje w tym celu, nazywa-
ne są zachowaniami kompenSAcyjnymi. Należą 
do nich prowokowanie wymiotów, nadużywanie 
środków przeczyszczających lub moczopęd-
nych, stosowanie głodówek, wykonywanie 
intensywnych ćwiczeń fizycznych lub stoso-
wanie środków odchudzających. Zachowania 
kompensacyjne można podzielić na takie, 
w których efekt jest odczuwalny natychmiast 
(„fast-acting”), jak prowokowanie wymiotów, 
oraz takie, w których uzyskanie efektu kom-
pensacji objadania się wymaga czasu („slow-

acting”), jak w przypadku ćwiczeń fizycznych, 
stosowania środków przeczyszczających lub 
ograniczeń dietetycznych. 

Zespół gwałtownego objadania się (Binge 
Eating Disorder, BED) charakteryzuje się wys-
tępowaniem epizodów objadania się o typie 
bulimicznym, którym nie towarzyszą regularnie 
pojawiające się zachowania kompensacyjne. 

Szeroko zakrojone badania, jakie w ostatnich 
kilkudziesięciu latach prowadzone są w celu 
poznania przyczyn zaburzeń odżywiania się, 
wskazują na ich złożoną etiologię, obejmującą 
czynniki rodzinne, społeczno-kulturowe oraz 
indywidualne. Jednym z istotnych elementów tej 
ostatniej grupy czynników jest trauma psy-
chiczna. Obecnie uważa się, że szereg różnych 
zjawisk może mieć znaczenie urazowe, począw-
szy od nadużycia seksualnego, przez przemoc fi-
zyczną i psychiczną, a skończywszy na zanied-
baniu fizycznym lub emocjonalnym. Również 
różne formy utraty, jak śmierć członka rodziny 
lub rozwód rodziców mogą przybrać charakter 
urazu.  

Uważa się, że urazy psychiczne mogą skutko-
wać rozwijaniem się różnych zaburzeń psy-
chicznych, w tym zaburzeń odżywiania się [1]. 
Szczególnie podkreślany jest związek bulimii 
oraz zespołu nagłego objadania się (Binge 
Eating Disorder) z doświadczeniem traumy.  

Uważa się również, że związek między trau-
mą a rozwinięciem się zaburzeń jedzenia nie jest 
bezpośredni. Trauma skutkuje pojawianiem się 
lęku, depresji lub skłonności do dysocjacji, albo 
też rozwinięciem się takich cech, jak aleksy-
tymia, i dopiero te cechy mogą wpływać, przy 
obecności innych czynników predysponujących, 
na rozwinięcie się zaburzeń odżywiania się [2]. 
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Model takiej zależności przedstawia poniższy 
rysunek.  

 

Rys.1. Model zależności między traumą a objawami zaburzeń 
odżywiania się uwzględniający aleksytymię i dysocjację jako 
czynniki pośredniczące. 

Aleksytymia jest globalnym zahamowaniem 
rozpoznawania i nazywania stanów emocjo-
nalnych. Obejmuje cztery składowe: trudności 
w odróżnianiu stanów emocjonalnych od doznań 
fizycznych, trudność w opisywaniu emocji, 
skłonność do koncentrowania się raczej na zew-
nętrznych wydarzeniach niż na wewnętrznych 
doświadczeniach (myślenie operacyjne, kon-
kretne) oraz upośledzenie w zakresie symboli-
zacji, wyrażające się w ubóstwie wyobraźni [3, 
4, 5, 6]. Aleksytymia ma związek ze stanem 
zdrowia somatycznego oraz sposobem korzys-
tania z opieki zdrowotnej. Rozpowszechnienie 
aleksytymii w populacji generalnej określa się 
na 10–13%. Wielu badaczy uważa, że większa 
jest częstość występowania aleksytymii wśród 
mężczyzn (12,8–17%), niż wśród kobiet (8,2–
10%). Wykazano również, że aleksytymia jest 
silnie związana z prymitywnymi mechanizmami 
obronnymi osobowości, a nie ma związku lub 
koreluje ujemnie z dojrzałymi mechanizmami 
obronnymi. Według Freybergera aleksytymia 
może być pierwotna, wynikająca z deficytów 
neurobiologicznych, lub wtórna, będąca rezul-
tatem stresującej sytuacji i mająca charakter 
przejściowy. Odpowiada to rozróżnieniu na 
aleksytymię – cechę i aleksytymię – stan.  

Brak jest spójnej teorii aleksytymii. Uważa 
się, że jest ona zjawiskiem niejednorodnym etio-
logicznie. Istnieją zarówno biologiczne koncep-
cje aleksytymii (zaburzenia transferu między-
półkulowego, nieprawidłowości przedniej części 
zakrętu obręczy), jak i psychologiczne, wywo-
dzące się głównie z psychoanalizy.  

Dysocjacja jest definiowana jako częściowa 
lub całkowita utrata normalnej integracji pomię-
dzy wspomnieniami przeszłości, poczuciem toż-
samości, wrażeniami czuciowymi i kontrolą ru-
chów ciała. Według innych definicji dysocjacji 
jest ona określana jako zmieniony stan świa-
domości lub mechanizm obronny. Obejmuje 
zjawiska takie jak: amnezja, derealizacja, deper-
sonalizacja, a także objawy czuciowe i ruchowe 
utożsamiane dawniej z histerią [7, 8]. Objawy 
dysocjacyjne występują w wielu różnych zabu-
rzeniach psychicznych: schizofrenii, zaburze-
niach afektywnych, zaburzeniach somatofor-
micznych oraz zespole stresu pourazowego, czy 
też niektórych zaburzeniach osobowości.  

Dysocjacja może być rozpatrywana jako 
zmienna ilościowa lub jakościowa. W tym dru-
gim przypadku wyróżniane są dwie grupy w po-
pulacji: o znacznym oraz o niewielkim nasileniu 
dysocjacji (high- and low-dissociators). W ostat-
nich latach pojawiały się głosy nawiązujące do 
pierwotnego rozróżnienia Janeta, iż należy ja-
kościowo odróżnić dysocjację niepatologiczną 
od patologicznej. Dysocjacja niepatologiczna 
obejmuje takie zjawiska jak absorpcja (ab-
sorption) lub marzenia na jawie (imaginative 
involvement), które występują w różnym nasi-
leniu u osób zdrowych. Dysocjacja patologiczna 
obejmuje takie zjawiska jak: amnezja, derealiza-
cja lub dysocjacyjne zmiany osobowości (iden-
tity confusion/alteration). Uważa się, że wystę-
pują one w związku z traumatycznymi doświad-
czeniami oraz w różnych zaburzeniach psy-
chicznych.  

Mimo wciąż wzrastającej liczby badań doty-
czących związków traumy z zaburzeniami odży-
wiania się w aktualnym stanie wiedzy obecne są 
białe plamy. Niniejsza praca ma na celu eksplo-
rację jednej z nich, dotyczącej znaczenia dwóch 
zjawisk: aleksytymii oraz dysocjacji w odniesie-
niu do urazów psychicznych u osób z zaburze-
niami jedzenia. Dotychczas kwestia współwys-
tępowania tych cech oraz ich wzajemnej zależ-
ności w grupie pacjentów z zaburzeniami jedze-
nia nie była poruszana przez badaczy w Polsce 
ani w literaturze zagranicznej.  
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2 ZAŁOŻENIA I CELE PRACY 

Celem pracy było znalezienie odpowiedzi na 
następujące pytania badawcze: 
1 Czy istnieją różnice w nasileniu aleksytymii, 

dysocjacji, lęku oraz depresji pomiędzy oso-
bami z bulimią, zespołem gwałtownego obja-
dania się oraz osobami zdrowymi? 

2 Czy istnieje związek między występowaniem 
urazowych doświadczeń a dysocjacją i alek-
sytymią w grupach badanych i kontrolnej? 

3 Czy istnieje związek między traumą, dyso-
cjacją i aleksytymią a behawioralnymi obja-
wami zaburzeń jedzenia u pacjentek z bulimią 
i zespołem gwałtownego objadania się? Jeśli 
istnieje związek między traumą a behawio-
ralnymi objawami zaburzeń jedzenia, jakie 
czynniki pośredniczą w tej zależności? 

4 Czy istnieje związek między aleksytymią 
a dysocjacją w grupach badanych i kon-
trolnej? 

3 PACJENCI 

Badaniem zostały objęte kobiety z zaburzeniami 
odżywiania się: bulimią oraz zespołem gwałtow-
nego objadania się oraz kobiety bez zaburzeń 
jedzenia, stanowiące grupę kontrolną. Osoby 
z zaburzeniami jedzenia były rekrutowane 
spośród pacjentów oddziałów dziennych lecze-
nia nerwic. Grupę kontrolną stanowiły studentki 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, u których 
za pomocą krótkiego wywiadu wykluczono za-
burzenia jedzenia. Wszystkim osobom został 
przedstawiony cel badania oraz metody badaw-
cze. Badanie zostało przeprowadzone po uprzed-
nim pisemnym wyrażeniu świadomej zgody. 
Przed kwalifikacją do badania u wszystkich ba-
danych został przeprowadzony wywiad lekarski, 
ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń 
OUN, używania leków, alkoholu, benzodwuaze-
pin i innych substancji psychoaktywnych. Roz-
poznanie zaburzeń jedzenia opierało się na 
kryteriach diagnostycznych DSM-IV. Wszystkie 
pacjentki miały wykonane badania dodatkowe 
(morfologia krwi, glikemia na czczo, elektrolity). 

Kryteria włączenia: 
 wiek powyżej 18 roku życia, 
 świadoma i dobrowolna zgoda kobiety. 

Kryteria wyłączenia:  
 obecność uszkodzeń OUN na tle toksycz-

nym, organicznym, zapalnym, 
 choroba psychiczna w wywiadzie oraz 

zażywanie neuroleptyków, 
 poważna choroba somatyczna (niewyrów-

nana cukrzyca, niewyrównane nadciśnienie 
tętnicze, choroba nowotworowa, astma, 
schorzenia wymagające przewlekłego sto-
sowania glikokortykoidów) lub ciąża. 

Badaniem objęto łącznie 70 osób: 40 osób 
z zaburzeniami jedzenia oraz 30 osób bez zabu-
rzeń jedzenia, stanowiących grupę kontrolną. 
Wśród osób z zaburzeniami odżywiania się wy-
różniono grupę z rozpoznaniem bulimii, liczącą 
25 osób, oraz grupę z rozpoznaniem zespołu 
gwałtownego objadania się, liczącą 15 osób. 
Oba badane zaburzenia cechują się występowa-
niem epizodów jedzenia dużych ilości pokar-
mów w krótkim czasie, z poczuciem utraty kon-
troli nad jedzeniem. Zespół gwałtownego obja-
dania się charakteryzuje się brakiem zachowań 
kompensujących efekty objadania się (np. pro-
wokowanie wymiotów, środki przeczyszczające, 
ćwiczenia fizyczne, post), co zwykle skutkuje 
otyłością.  

4 METODY 

Wszystkie badane podały podstawowe dane 
demograficzne (wiek, wykształcenie, stan cywil-
ny). Następnie zostały poproszone o wypełnie-
nie zestawu kwestionariuszy. Obejmował on:  

Toronto Alexithymia Scale (TAS-26) – narzę-
dzie do oceny nasilenia aleksytymii. Skala obej-
muje 26 pozycji składających się na cztery 
czynniki: trudności w odróżnianiu uczuć i doz-
nań somatycznych (ODR), trudności w wyra-
żaniu emocji (TRW), myślenie konkretne (MK) 
oraz ubóstwo wyobraźni (U). 

Dissociative Experience Scale (DES) - skala 
służąca do oceny dysocjacji psychologicznej. 
Niektóre pozycje skali dotyczące dysocjacji 
patologicznej (amnezja, derealizacja, deperso-
nalizacja) zostały wyodrębnione i określane jako 
DES-Taxon.  

Somatoform Dissociation Questionnaire 
(SDQ-5) – przesiewowa skala służąca do oceny 
dysocjacji somatoformicznej, odzwierciedlającej 
objawy określane dawniej jako histeryczne. 
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Traumatic Experiences Checklist (TEC) to 
kwestionariusz samooceny występowania szero-
kiego spektrum doświadczeń urazowych, doty-
czących zarówno okresu dzieciństwa, jak i okre-
su dorosłości. Składa się z 33 pytań dotyczących 
różnych doświadczeń urazowych oraz precyzu-
jących wiek ich wystąpienia, samoocenę wpły-
wu danego zdarzenia na badanego oraz relację 
ze sprawcą zdarzenia. Bada takie formy urazów 
jak: zaniedbanie emocjonalne (bycie pozosta-
wionym samemu sobie, zbyt mało okazywanych 
uczuć), nadużycia fizyczne i emocjonalne (um-
niejszanie, dokuczanie wyzwiskami, słowne 
groźby, niesprawiedliwe karanie itp.), nadużycia 
seksualne (niechciany akt seksualny, w którym 
dochodzi do kontaktu fizycznego), molestowa-
nie seksualne (czyny o charakterze seksualnym, 
w których nie dochodzi do kontaktu fizycz-
nego). 

Hospital Depression and Anxiety Scale 
(HADS) - powszechnie używana skala składają-
ca się z dwóch niezależnych podskal, mierzą-
cych nasilenie objawów lękowych (HADS-A) 
i depresyjnych (HADS-D). 

Od osób z zaburzeniami odżywiania się został 
zebrany wywiad strukturalizowany odnośnie na-
silenia objawów zaburzeń jedzenia.  

Wywiad strukturyzowany zaburzeń jedzenia 
został przygotowany w oparciu o skale diagnos-
tyczne i badające objawy behawioralne Eating 
Disorder Examination (narzędzie do badania 
specyficznej psychopatologii zaburzeń odżywia-
nia się zaprojektowane przez Coopera i Fair-
burna).  

Wszystkie badane zostały zmierzone oraz 
zważone. Na podstawie wywiadu ustalono 
nasilenie objawów zaburzeń jedzenia w ciągu 
czterech tygodni (28 dni) przed badaniem. Obie 
grupy badane pytano o: 
 liczba dni, kiedy występowały napady obja-

dania się, 
 liczba napadów objadania się w jednym dniu.  

U osób z bulimią oceniano również nasilenie 
zachowań kompensacyjnych w okresie 4 tygod-
ni (28 dni) przed badaniem:  
 liczba dni, kiedy były prowokowane wymioty,  
 ile razy w ciągu jednego dnia prowokowano 

wymioty,  
 liczba dni, kiedy stosowano ćwiczenia fizycz-

ne w celu utraty masy ciała, 
 liczba minut w ciągu dnia poświęcanych na te 

ćwiczenia, 

 liczba dni, kiedy stosowane były środki prze-
czyszczające/moczopędne, 

 stosowanie ograniczeń dietetycznych (0-brak 
ograniczeń; 1-<1200 kcal/d; 2-całkowity post) 

Na podstawie tych danych obliczono wskaź-
niki odzwierciedlające nasilenie objawów zabu-
rzeń odżywiania się: wskaźnik objadania się, 
wskaźnik prowokowania wymiotów.  

Nasilenie epizodów objadania się reprezen-
tuje wskaźnik objadania się, będący iloczynem 
liczby dni objadania w czasie 4 tygodni oraz 
średniej liczby epizodów w ciągu dnia. Zacho-
wania kompensacyjne zostały podzielone na 
dwie grupy: „fast-acting” - obejmującą prowo-
kowanie wymiotów oraz „slow-acting” – obej-
mującą stosowanie ograniczeń dietetycznych, 
nadużywanie środków przeczyszczających oraz 
intensywne uprawianie ćwiczeń fizycznych. 
Wskaźnik prowokowania wymiotów jest iloczy-
nem liczby dni prowokowania wymiotów w ok-
resie 4 tygodni oraz średniej liczby epizodów 
prowokowania wymiotów w ciągu dnia.  

5 OPIS ANALIZY STATYSTYCZNEJ 

Uzyskane wyniki zebrano w arkuszu kalku-
lacyjnym Excel, a następnie wyeksportowano do 
programu STATISTICA PL i wykonano analizę 
statystyczną zebranego materiału badawczego.  

Obliczono wartości średnie i odchylenia stan-
dardowe badanych parametrów. Do oceny nor-
malności rozkładu stosowano test Kołmogo-
rowa-Smirnowa. Ponieważ rozkłady empiryczne 
odbiegały od rozkładu normalnego, w dalszej 
analizie zastosowano testy nieparametryczne.  

Do oszacowania istotności statystycznej róż-
nic między grupami zastosowano test U Manna-
Whitneya. Zależność pomiędzy parametrami 
sprawdzano, obliczając współczynnik korelacji 
R Spearmana. 

Obliczono częstości występowania cech, 
a odsetki porównywano testem chi-kwadrat 
z poprawką Yatesa lub dokładnym testem 
Fishera w zależności od liczebności grup. Za 
istotny statystycznie przyjęto poziom p<0,05. 

6 WYNIKI 

Wśród osób z zaburzeniami odżywiania się było 
25 osób z bulimią i 15 osób z rozpoznaniem 
zespołu gwałtownego objadania się. W trakcie 
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analizy statystycznej okazało się, że pacjentki 
z rozpoznaniem zespołu gwałtownego objadania 
się (BED) nie są grupą jednorodną pod wzglę-
dem wieku i konieczne jest podzielenie jej na 
dwie podgrupy: młodszą BED1, liczącą 10 osób, 
oraz starszą BED2, liczącą 5 osób. Grupa 
młodsza charakteryzowała się większym stop-
niem ciężkości traumy oraz większym nasile-
niem dysocjacji, mniejszym zaś aleksytymii. 
Grupa starsza odwrotnie: podawała mniejsze 
nasilenie dysocjacji, natomiast większe aleksy-
tymii, lęku i depresji. 

Osoby z bulimią i zespołem gwałtownego 
objadania się w porównaniu do osób zdrowych 
miały większe nasilenie lęku (HADS-A), 
depresji (HADS-D), aleksytymii (TAS-26) i dy-
socjacji (DES, SDQ-5).  

Osoby z zaburzeniami odżywiania się nie 
różniły się od osób z grupy kontrolnej pod 
względem występowania nadużycia seksualne-
go, doświadczenia zagrożenia życia oraz wystę-
powania śmierci w rodzinie w okresie dzieciń-
stwa. Znacznie częściej natomiast podawały 
ogólne występowanie urazowych doświadczeń 
w swojej historii życia. Wyraźna różnica częs-
tości występowania między grupami badanymi 
a kontrolną dotyczyła natomiast zaniedbania 
emocjonalnego, nadużycia emocjonalnego, nad-
użycia fizycznego, problemów rodzinnych 
i opieki nad młodszym rodzeństwem. Skumu-
lowany wskaźnik traumy (uwzględniający wiek 
jej wystąpienia, wpływ na daną osobę i relację 
ze sprawcą oraz obejmujący zaniedbanie emoc-
jonalne, nadużycia fizyczne, emocjonalne, 
seksualne oraz molestowanie seksualne) różni-
cował nie tylko pomiędzy grupami badanymi 
a kontrolną (p<0,001), ale również pomiędzy 
grupami zaburzeń jedzenia wzajemnie (BED1> 
BUL, BED2>kontrolna). 

Nie stwierdzono związku epizodów objadania 
się z lękiem, depresją, aleksytymią, ani dysocja-
cją. Występowanie zachowań kompensacyjnych 
analizowano jedynie w grupie bulimii (n=25). 
Osobno rozpatrzono występowanie wymioto-
wania jako zachowania kompensacyjnego typu 
„fast-acting” oraz pozostałych zachowań: stoso-
wania ćwiczeń fizycznych, ograniczeń diete-
tycznych i środków przeczyszczających. U osób 
z bulimią wykazano związek (p<0,05) prowo-
kowania wymiotów z dysocjacją somatofor-
miczną (SDQ-5) oraz lękiem (HADS-A). 
Pozostałe zachowania kompensacyjne występo-
wały u 15 osób w grupie bulimii. Występowanie 

ich było zależne od nasilenia objawów lękowych 
(HADS-A ≥11) oraz dysocjacji somatofor-
micznej (SDQ-5 >5) (p <0,05 oraz p<0,001). 
Zależności te przedstawia poniższy rysunek.  

 

Rys.2. Zależności między aleksytymią, dysocjacją, lękiem 
i depresją a behawioralnymi objawami zaburzeń odżywiania 
się.  

Nie stwierdzono związku napadów objadania 
się z jakąkolwiek formą traumy. Spośród róż-
nych form traumy prowokowanie wymiotów 
było związane jedynie z zaniedbaniem emocjo-
nalnym (p<0,05). Występowała również wyraź-
na różnica w nasileniu wymiotowania między 
osobami, które opiekowały się młodszym ro-
dzeństwem, a tymi, które nie miały takich obo-
wiązków w dzieciństwie (wskaźnik prowoko-
wania wymiotów 28,0 vs 20,7), jednak nie 
osiągnęła ona istotności statystycznej. Zachowa-
nia kompensacyjne typu „slow-acting” nie były 
związane z żadną formą traumy. Zależności 
między różnymi formami doświadczeń urazo-
wych a behawioralnymi objawami zaburzeń 
jedzenia przedstawia rys. 3.  

Istotne statystycznie zależności między wys-
tępowaniem urazowych doświadczeń a bada-
nymi cechami (aleksytymia, dysocjacja, lęk, 
depresja) przedstawia rys. 4. 

W żadnej z grup badanych nie wykazano 
związku ogólnego wyniku TAS-26 z dysocjacją 
(DES, DES-Taxon lub SDQ-5). Najsilniejszy, 
choć wciąż nieistotny statystycznie był związek 
z wynikiem SDQ-5 (R=0,27; p<0,1). Uwzględ-
niając poszczególne czynniki TAS-26, stwier-
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dzono związek między czynnikiem ODR (od-
różnianie emocji i wrażeń fizycznych) i DES-
Taxon (R=0,43; p<0,05), a także czynnikiem 
MK (myślenie konkretne) i SDQ-5 (R=0,43; 
p<0,05).  

 

Rys. 3. Zależności między różnymi formami urazowych doś-
wiadczeń a behawioralnymi objawami zaburzeń odżywiania 
się. 

 

Rys. 4. Zależności między różnymi formami urazowych 
doświadczeń a depresją, lękiem, dysocjacją i aleksytymią. 

7 WNIOSKI 

Analiza uzyskanego materiału badawczego poz-
woliła wyciągnąć następujące wnioski: 
 Osoby z bulimią i zespołem gwałtownego 

objadania się w porównaniu do osób zdro-
wych wykazują większe nasilenie lęku, de-
presji, aleksytymii i dysocjacji. Wyniki te są 
zgodne z wynikami prac innych autorów [9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15]. Ponadto znacznie 

częściej podają występowanie urazowych 
doświadczeń w swojej historii życia. Osoby 
z zaburzeniami jedzenia częściej podawały 
występowanie zaniedbania emocjonalnego, 
nadużycia emocjonalnego, nadużycia fizycz-
nego, problemów rodzinnych i konieczności 
opieki nad młodszym rodzeństwem. Nie było 
różnic pod względem nadużycia seksualne-
go, doświadczenia zagrożenia życia oraz 
występowania śmierci w rodzinie w okresie 
dzieciństwa. 

 Aleksytymia nie jest związana z występo-
waniem urazowych doświadczeń. Stoi to 
w kontraście do wyników innych badań, 
w których aleksytymia była związana z doś-
wiadczeniami traumatycznymi występują-
cymi zarówno w dorosłości, jak i dzieciń-
stwie. Należy jednak podkreślić, że badania, 
w których wykazano znaczenie aleksytymii 
jako czynnika pośredniczącego, były prze-
prowadzone w grupach nieklinicznych. Moż-
liwe więc, że rola aleksytymii i jej związek 
z objawami są inne w populacji osób zdro-
wych niż u osób z zaburzeniami odżywiania 
się. Podwyższone nasilenie aleksytymii w tej 
grupie zaburzeń może mieć znaczenie specy-
ficzne, które na ten moment nie zostało 
wykazane, a może mieć też znaczenie nie-
specyficzne. Wiadomo bowiem, że aleksy-
tymia związana jest z ogólnym nasileniem 
psychopatologii.  

 Dysocjacja, szczególnie patologiczna oraz 
somatoformiczna, okazały się, zgodnie 
z przewidywaniem, związane z traumą ujaw-
nianą przez pacjentki z bulimią i zespołem 
objadania się.  

 Behawioralne objawy zaburzeń odżywiania 
się okazały się związane z traumą. W szcze-
gólności zaniedbanie emocjonalne związane 
jest z prowokowaniem wymiotów wśród 
osób z bulimią, a nadużycie fizyczne i ogól-
ny stopień ciężkości traumy wiążą się z na-
padami objadania się u pacjentów z BED. 
Podobne wyniki podają inni autorzy [16].  

 Ponadto zachowania kompensacyjne w bu-
limii związane są z dysocjacją somatofor-
miczną, a zachowania typu „slow-acting” 
również z nasileniem lęku. Występowanie 
aleksytymii okazało się natomiast nie mieć 
związku z behawioralnymi objawami zabu-
rzeń jedzenia, co jest zgodne z dostępnymi 
danymi z innych badań [10, 17, 18]. 
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Rys. 5. Model czynników pośredniczących między traumą a behawioralnymi objawami zaburzeń odżywiania się. 

Na podstawie uzyskanych wyników można 
skonstruować model, w którym trauma, w szcze-
gólności polegająca na zaniedbaniu emocjonal-
nym, wiąże się występowaniem zachowań kom-
pensacyjnych u pacjentek z bulimią, a w zależ-
ności tej pośredniczy dysocjacja somatofor-
miczna. Przedstawiony został on na rys. 5. 

W badaniach innych autorów wykazano zna-
czenie następujących czynników pośredniczą-
cych w zależności między traumą (w większości 
przypadków nadużyciem seksualnym) a zabu-
rzeniami odżywiania się: zaburzenie osobowości 
typu borderline, samooczernianie, dysocjację, 
a także impulsywność behawioralną i używanie 
narkotyków. W kilku pracach aleksytymia oka-
zała się takim czynnikiem pośredniczącym, 
jednak w grupach zdrowych ochotników, a nie 
w grupach klinicznych, jak w niniejszym 
badaniu 

W literaturze podnoszona jest kwestia związ-
ku traumy kontaktowej z dysocjacją, szczególnie 
somatoformiczną. Wyniki uzyskane w niniej-
szym badaniu nie potwierdziły takiej zależności. 
Trauma kontaktowa (obejmująca nadużycie 
fizyczne i seksualne oraz zagrożenie integral-
ności fizycznej) była tu raczej związana 
z dysocjacją psychologiczną (DES-Taxon), 
natomiast dysocjacja somatoformiczna była 
związana ogólnie z występowaniem doświad-
czeń urazowych, a w szczególności z sytuacją 

niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych (zanied-
banie emocjonalne i konieczność opieki nad 
młodszym rodzeństwem). Wynik ten jest zas-
kakujący, choć wytłumaczalny. Zaniedbanie 
emocjonalne, a w szczególności sytuacja, gdy 
dziecko zamiast zaspokojenia własnych potrzeb 
zostaje obciążone odpowiedzialnością za zaspo-
kojenie potrzeb rodzeństwa, wymaga odcinania 
się od własnych emocji związanych z taką sy-
tuacją. Związek dysocjacji somatoformicznej 
z zaniedbaniem emocjonalnym można rozumieć 
w kontekście roli dysocjacji jako długoter-
minowej strategii hamowania własnych emocji.  

Dysocjacja patologiczna i somatoformiczna 
związane były tylko z niektórymi aspektami 
aleksytymii, szczególnie identyfikowaniem 
emocji oraz myśleniem konkretnym. Podobne 
wyniki podają inni autorzy [19, 20]. Wskazuje 
to na inne znaczenie aleksytymii oraz dysocjacji 
u osób zdrowych oraz zaburzenia odżywiania 
się, szczególnie w odniesieniu do traumy. Sta-
nowi to również potwierdzenie odrębności dy-
socjacji patologicznej i niepatologicznej, o któ-
rej donoszą dane literaturowe [21]. W myśl 
teorii kodów wielokrotnych Wilmy Bucci wys-
tąpienie aleksytymii można postrzegać jako 
skutek uprzedniej dysocjacji między systemami 
kodowania subsymbolicznym oraz symbolicz-
nymi. Trudno zweryfikować tę hipotezę na 
podstawie badań cytowanych oraz własnych. 



Dysocjacja i aleksytymia u chorych z bulimią i zespołem gwałtownego objadania się 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 84 

Osoby z większym nasileniem dysocjacji nie 
różniły się w niniejszym badaniu pod względem 
aleksytymii od osób z mniejszym nasileniem 
dysocjacji. Faktem jest jednak, że to raczej 
dysocjacja patologiczna (a więc związana 
z traumą), nie zaś fizjologiczna, była związana 
z niektórymi składowymi aleksytymii. Być 
może jednak miary dysocjacji, jakimi obecnie 
dysponujemy, nie są wystarczająco precyzyjne, 
by oceniać to zjawisko. Podobne zastrzeżenie 
dotyczy aleksytymii. W przyszłości interesujące 
byłoby wykorzystanie narzędzia do oceny 
świadomości emocjonalnej (LEAS) i odniesienie 
jej do zjawisk dysocjacyjnych. Wzajemna rela-
cja między zjawiskami aleksytymii i dysocjacji 
u osób z zaburzeniami odżywiania się wymaga 
dalszych badań.  
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