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1

Skróty

BMI – wskaźnik masy ciała

WStęp

Nadmierna masa ciała staje się problemem, który – niezależnie od 
wieku – przyjmuje zasięg globalnej epidemii [1]. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia uznała otyłość za najgroźniejszą chorobę prze-
wlekłą, niemającą tendencji do samoistnego ustępowania i dlatego 
powinna być leczona. Skutki otyłości dotyczą zarówno funkcjono-
wania jednostki w sferze somatycznej, jak i psychicznej [2, 3, 4, 5]. 
Otyłość rozpoznaje się, gdy BMI przekracza 30 kg/m2, natomiast 
otyłość olbrzymia dotyczy pacjentów, u których wskaźnik ten 
wynosi ≥40kg/m2 [6, 7]. Ze względu na rosnącą liczbę chorych 

z bardzo wysokim BMI, wprowadzono dodatkowe podkategorie. 
W przypadku osób z BMI w zakresie od 50 do 59,9 kg/m2 mówi się 
o otyłości IV stopnia (super otyłość, super obesity), a w wypadku 
osób z BMI ≥60 kg/m2 – o otyłości V stopnia (super-super otyłość, 
super-super obesity) [7]. Otyłość powyżej 40 kg/m2 obniża jakość 
funkcjonowania chorych oraz zwiększa ryzyko ich przedwczesnej 
śmierci [5, 8, 9]. Otyłość należy do grupy zaburzeń metabolicznych, 
endokrynnych i polega na gromadzeniu tkanki tłuszczowej ponad 
fizjologiczną normę i potrzeby organizmu (u mężczyzn powyżej 
25%, a u kobiet powyżej 30% masy ciała) [10]. 

W przypadku chorych, u których BMI przekracza 35 kg/m2 i wy-
stępują powikłania otyłości, oraz u osób z BMI 40 kg/m2, zacho-
wawcze leczenie nie przynosi trwałych efektów. Szansą dla nich 
jest chirurgia bariatryczna, którą uważa się za najskuteczniejszą 
metodę leczenia tego schorzenia i jego powikłań [11, 12]. Skutecz-
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StreSzczenie:  cel badania: Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy osoby chore na otyłość charakteryzują się pewnymi 
właściwościami osobowości, które mogą przyczyniać się do rozwoju nadmiernej masy ciała. Ponadto podjęto próbę 
sprawdzenia, czy osoby chorujące na otyłość olbrzymią różnią się od osób zdrowych i chorych somatycznie w zakresie 
wybranych właściwości osobowości. 

  Materiał i metody: Badaniem objęto 34 chorych ze zdiagnozowaną otyłością olbrzymią w procesie kwalifikacji do 
chirurgicznego leczenia otyłości. BMI badanych wynosiło od 35 do 54 kg/m2. W badaniu zastosowano Kwestionariusz 
osobowości NEO-FFI (Costa, McCare; 1998) oraz kwestionariusz autorski, służący zebraniu danych demograficznych 
i pomiarów antropometrycznych. 

  Wyniki: Dowiedziono, że osoby z otyłością chorobliwą różnią się istotnie od osób zdrowych oraz chorych somatycznie  
w zakresie analizowanych wymiarów Wielkiej Piątki. 

  Wnioski: Cechami istotnie wyróżniającymi osoby chorujące na otyłość olbrzymią były obniżona sumienność oraz nasilona 
neurotyczność. Wynik ten wskazuje, iż powyższy układ cech osobowości może sprzyjać rozwojowi nadmiernej masy ciała.
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abStract:   the aim of the study: The study aimed to determine whether persons suffering from obesity may be characterised by specific 
personality traits which promote the development of excess body weight. Additionally, the aim involved finding whether persons 
suffering from morbid obesity differed from healthy individuals and somatic patients as regards selected personality traits. 

  Material and methods: The study enrolled 34 patients with the diagnosis of morbid obesity in the process of qualification for surgical 
treatment of obesity. The patients’ BMI ranged from 35 to 54 kg/m2. Study participants completed NEO-FFI personality inventory 
(Costa, McCare; 1998) and the authors’ questionnaire designed to collect demographic data and anthropometric measurements. 

  results: The study showed that patients with morbid obesity significantly differed from healthy individuals and somatic 
patients as regards the analysed measurements of the Big Five.

  conclusions: The traits which were significantly distinctive in morbidly obese patients included lowered conscientiousness 
and increased neuroticism. The results indicate that the above pattern of personality traits may promote the development of 
excessive body weight.
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kWeStionariuSz oSoboWości neo-FFi 

Kwestionariusz osobowości NEO-FFI autorstwa Costy i McCrae, 
w adaptacji polskiej autorstwa: Bogdana Zawadzkiego, Jana Stre-
laua, Piotra Szczepaniaka i Magdaleny Śliwińskej [22], służy do 
pomiaru 5 cech osobowości uwzględnionych w modelu Wielkiej 
Piątki (neurotyzmu, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, 
ugodowości oraz sumienności). Jest on przeznaczony do badania 
młodzieży i osób dorosłych. Składa się z 60 stwierdzeń o cha-
rakterze samoopisowym, których prawdziwość badany ocenia 
w stosunku do własnej osoby, wybierając odpowiedź: od „zde-
cydowanie nie zgadzam się” do „zdecydowanie zgadzam się”. 
Współczynniki rzetelności polskiej adaptacji posiadają zado-
walającą rzetelność. Współczynnik w badaniach autorów pod-
ręcznika uzyskał następujące wartości: NEU (Neurotyczność) 
– 0,80, EKTRA (Ekstrawersja) – 0,77, OTW (Otwartość) – 0,68, UGD 
(Ugodowość) – 0,68, SUM (Sumienność) – 0,82. W badaniu wła-
snym (niniejszym) dobrą rzetelność miały: skala neurotyczno-
ści – 0,852 i sumienności – 0,808, niższą zaś skala ekstrawersji 
– 0,605. Natomiast skale otwartości i ugodowości okazały się 
nierzetelne (alfa < 0,5). Nie były one zatem wykorzystane w ana-
lizie wyników badania.

kWeStionariuSz WyWiadu 

Do zebrania danych metryczkowych wykorzystano kwestionariusz 
konstrukcji własnej, spełniający funkcje uzupełniające. Uzyskane 
dane dostarczają informacji na temat: wartości BMI, wzrostu, masy 
ciała, wieku, wykształcenia i stanu cywilnego badanych. 

Wyniki 

Uzyskany materiał empiryczny poddano analizie ilościowej. 
Zastosowano pakiet statystyczny SPSS 24.0. 

Zróżnicowanie cech osobowości w badanej grupie chorych 
na otyłość olbrzymią
W celu określenia układu cech osobowości chorych cierpiących 
z powodu otyłości olbrzymiej przeprowadzono analizy statystycz-
ne. W Tab. I. przedstawiono wyniki analizowanych właściwości 
osobowości, czyli wymiarów składających się na Wielką Piątkę. 
W analizach nie uwzględniono dwóch skal: Ugodowości i Otwar-
tości, ze względu na niski poziom rzetelności uzyskany dla nich 
w bieżącym pomiarze (alfa < 0,5).

Dane te wskazują, że osoby chorujące na otyłość chorobliwą w ana-
lizowanych trzech skalach uzyskują: wysokie wyniki w skali neuro-
tyczność, średnie w skali ekstrawersja oraz niskie w skali sumienność.

ność operacji jest dobrze opisana i udokumentowana w literaturze 
[9, 11, 12, 13, 14]. Pooperacyjna utrata masy ciała wiąże się z po-
prawą parametrów zdrowotnych u operowanych chorych. Nieste-
ty u około 20% pacjentów nie uzyskano skuteczności leczenia, co 
w dużej mierze przypisywane jest czynnikom psychologicznym 
[6, 15, 16, 17]. Otyłością w ujęciu psychologicznym zajmuje się psy-
chologia zdrowia, wyodrębniona z medycyny psychosomatycznej 
pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Traktuje ona człowieka 
holistycznie jako jedność biopsychospołeczną. Główne obszary jej 
zainteresowań to: promocja zdrowia, czyli wszelkie działania prewen-
cyjne, których zamierzeniem jest utrzymanie zdrowia ludzi zdrowych 
oraz przywracanie zdrowia, czyli poprawa jakości życia ludzi chorych 
somatycznie [18]. Od wielu lat prowadzi się analizy mające na celu 
zaobserwowanie związku między cechami osobowości a rozwojem 
chorób somatycznych. Pozwalają one bowiem wyłonić czynniki ry-
zyka i właściwości sprzyjające zachorowaniu na choroby somatyczne. 
Badanie związków przyczynowo-skutkowych między osobowością 
a predyspozycjami do choroby są trudne, ponieważ osobowość jest 
jednym z wielu czynników determinujących stan zdrowia jednostki 
[19]; to zespół cech warunkujących spójność zachowania i tożsamość 
jednostki. Nasilenie i konfiguracja cech kształtuje się w wyniku inte-
rakcji czynników genetycznych i środowiskowych, tworząc strukturę 
osobowości, która ma wpływ na specyficzne przystosowanie jednost-
ki do funkcjonowania w środowisku i społeczeństwie [20]. Bada-
nia wskazują na stałość cech osobowości na przestrzeni życia [21]. 
Wśród wielu koncepcji osobowości największą popularność zdobył 
pięcioczynnikowy Model Wielkiej Piątki (Big Five) [22]. Badania po-
twierdzają, że określony układ cech osobowości może współistnieć 
z występowaniem lub brakiem chorób somatycznych z uwagi na to, 
że określone cechy sprzyjają nieadaptacyjnym sposobom radzenia 
sobie z dyskomfortem i negatywnymi emocjami [20]. 

cel badania

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy osoby 
chore na otyłość charakteryzują się właściwościami osobowości, 
które przyczyniają się do rozwoju nadmiernej masy ciała. Ponad-
to podjęto próbę sprawdzenia, czy osoby chorujące na otyłość 
olbrzymią różnią się od osób zdrowych i chorych somatycznie 
w zakresie wybranych właściwości osobowości. 

Materiał i Metody

Badaniem objęto 34 pacjentów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkolo-
gicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON Wojskowego 
Instytutu Medycznego w Warszawie, w wieku 25–62 lat (M = 41; 
SD = 10). Wśród badanych przeważały osoby pozostające w związ-
kach (76,5%), na drugim miejscu były osoby określające się jako 
panna/kawaler (17,6%), dwie osoby badane były rozwiedzio-
ne (6%). Połowa pacjentów miała wykształcenie średnie (47%), 
35% – wyższe, 12% – zawodowe, a dwie (6%) – podstawowe. BMI 
u badanych chorych na otyłość olbrzymią był na poziomie 35–54 kg/m2 
(M = 43: SD = 4,7), co odpowiada otyłości II, III i IV stopnia [7]. 
W badaniu zastosowano dwa narzędzia pomiaru: Kwestionariusz 
NEO-FFI oraz kwestionariusz metryczkowy. W celu sprawdzenia, 
czy chorzy na otyłość olbrzymią różnią się od osób zdrowych i cho-
rych somatycznie w zakresie wybranych właściwości osobowości 
porównano uzyskane wyniki z wynikami badań innych autorów: 
Ogińskiej-Bulik i Juczyńskiego [18].

tab. i.  Statystyki opisowe i wartości testu Shapiro-Wilka wyników surowych 
w skalach NEO-FFI oraz odpowiadające im wartości w stenach w badanej 
grupie pacjentów.

cecha neoFFi Min. WS MakS. 
WS

M Sd Shapiro-
-Wilka

iStotność

Neurotyczność 6,00 39,00 24,29 8,40 ,976 ,976

Ekstrawersja 16,00 38,00 27,88 5,60 ,975 ,975

Sumienność 16,00 41,00 29,82 6,51 ,954 ,954
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jak i psychicznej chorych cierpiących z powodu otyłości olbrzymiej. 
W badaniu Sekuły i wsp. osoby cierpiące na otyłość olbrzymią do-
świadczały dyskomfortu w sferze psychicznej oraz fizycznej. Pacjenci 
zgłaszali niezadowolenie z obecnej masy i kształtu ciała oraz dekla-
rowali, że jedzenie stanowi istotny element ich życia [24].

Uzyskane w niniejszym badaniu wyniki wskazują, że badani z otyłością 
olbrzymią charakteryzowali się wysokim neurotyzmem oraz niską su-
miennością. Pacjenci istotne różnili się natężeniem cech osobowości 
od osób zdrowych, chorych na nowotwory oraz tych z chorobą nie-
dokrwienną [18]. Wysoki neurotyzm wskazuje na wysoką wrażliwość 
i emocjonalną podatność na doświadczanie negatywnych emocji. Ni-
ska sumienność związana jest natomiast ze spontanicznym działaniem 
bez planowania, słabym zorganizowaniem, niską wytrwałością i mo-
tywacją działania [22]. Cechy niewątpliwie mają związek z pewnymi 
zachowaniami, które prowadzić mogą do rozwoju nadmiernej masy 
ciała i otyłości, np. z: emocjonalnym jedzeniem, uleganiem pokusom, 
trudnościami we wprowadzaniu pożądanych zmian w zachowaniu, 
niższą motywacją w dążeniu do celu. Dostępne wyniki badań wska-
zują, że czynnikami determinującymi proces odżywiania się są cechy 
osobowości oraz poziom samokontroli [25]. Osoby z wysoka neuro-
tycznością oraz z niską sumiennością charakteryzują się podejmo-
waniem zachowań żywieniowych, które nie są korzystne dla zdrowia 
[20, 25]. Badania potwierdzają, że nadmierne jedzenie pełni funkcję 
regulatora negatywnych stanów emocjonalnych u osób z zaburze-
niami odżywiania się i nadmierną masą ciała [15, 25, 26]. Uzyskane 
w niniejszym badaniu wyniki mogą wskazywać zatem na osobo-
wościowe uwarunkowania otyłości. Ze względu na małą liczeb-
ność grupy badanej, wyniki należy traktować z dużą ostrożnością 
i zasadne wydaje się powtórzenie badania z udziałem większej gru-
py chorych oraz przeprowadzenie go z powtórzonym pomiarem, 
wprowadzając inne zmienne do obserwacji, takie jak np.: pomiar 
stresu czy strategie radzenia sobie ze stresem.

WnioSki

•	 Badani istotnie wyróżnili się pod względem przeżywanych 
negatywnych emocji (wysoki neurotyzm) oraz niskiej 
samokontroli (niska sumienność); 

•	 Osoby z otyłością chorobliwą różnią się istotnie 
od osób zdrowych i chorych somatycznie 
w zakresie analizowanych wymiarów Wielkiej Piątki; 

•	 Obniżona sumienność oraz nasilona neurotyczność 
istotnie wyróżniała grupę chorych z otyłością olbrzymią 
od innych grup chorych somatycznie, co może wskazywać 
na rolę powyższych właściwości osobowości w rozwoju 
nadmiernej masy ciała.

Porównanie cech osobowości grupy chorych na otyłość 
olbrzymią z osobami zdrowymi i innymi chorymi somatycznie

Otyłość, podobnie jak inne choroby somatyczne, może stanowić 
konsekwencję nieadaptacyjnego radzenia sobie ze stresem i ne-
gatywnym afektem. W celu określenia układu cech osobowości 
osób cierpiących z powodu otyłości chorobliwej oraz sprawdze-
nia, czy różnią się one od osób zdrowych i chorych somatycz-
nie w zakresie wybranych właściwości osobowości, dokonano 
porównania uzyskanych wyników z wynikami badań Ogińskiej-
-Bulik i Juczyńskiego [18]. Analizę statystyczną wyników bada-
nia przeprowadzono przy pomocy testu t-Studenta. Dane przed-
stawiono w Tab. II. 

Wykazano istotne różnice pomiędzy średnim natężeniem trzech 
cech osobowości badanych osób z otyłością olbrzymią z cechami 
osobowości osób z grup porównawczych: osób zdrowych, chorych 
na nowotwory oraz z chorobą niedokrwienną [18]. Badani pacjenci 
posiadali istotnie wyższe nasilenie neurotyczności niż osoby zdro-
we i z chorobą nowotworową, ale nie różnili się istotnie od tych 
z chorobą niedokrwienną serca. Pacjenci z otyłością olbrzymią 
mieli istotnie niższy poziom ekstrawersji od osób zdrowych, 
a od dwóch grup osób chorych nie różnili się istotnie. Sumienność 
badanych była istotnie niższa niż w pozostałych grupach porów-
nawczych zarówno osób zdrowych, jak i chorych somatycznie.

dySkuSja

Nadmierna masa ciała stała się problemem zdrowotnym współcze-
snego świata. Ze względu na negatywne konsekwencje, jakie wy-
nikają z jej rozwoju, istotne jest poszukiwanie oraz podejmowanie 
działań mających na celu zbadanie psychologicznych i osobowościo-
wych czynników wpływających na etiopatogenezę otyłości. Podjęcie 
tej tematyki na gruncie psychologii jest w pełni uzasadnione, gdyż 
w genezie wielu chorób somatycznych znaczny udział mają czynni-
ki psychologiczne. Analizowane są nie tylko pojedyncze cechy, ale 
także układy cech, stąd mówi się o pewnych typach osobowości, np.: 
osobowość typu D (stresowa), osobowość typu A (ze skłonnością do 
chorób serca), czy osobowość typu C (nowotworowa) [23]. Specy-
ficzne typy osobowości mogą predysponować do rozwoju chorób 
z uwagi na to, że określone cechy sprzyjają nieadaptacyjnym sposo-
bom radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami [20]. Udział 
cech osobowości w rozwoju chorób jest dobrze przebadany i udoku-
mentowany w literaturze, a uzyskane wyniki wykorzystywane są w 
profilaktyce i terapii chorób [23]. Zagadnienie to wydaje się niezwykle 
ważne ze względu na „epidemię otyłości”, ale przede wszystkim z uwa-
gi na jej negatywne skutki, które dotyczą zarówno sfery somatycznej, 

tab. ii.  Porównanie testem t-Studenta średnich z badania własnego ze średnimi z innych badań.

oSoby z otyłością olbrzyMią
n = 342

oSoby zdroWe1 
n = 107

oSoby  z noWotWoreM1 
n = 50

oSoby z chorobą niedokrWienną1 

n = 60

M Sd M Sd M Sd M Sd

Neurotyczność 24,29 8,40 13,02 4,86 18,70 8,02 24,82 6,67

Ekstrawersja 27,88 5,60 31,67 4,89 28,18 4,71 26,96 6,77

Sumienność 29,82 6,51 35,30 4,93 36,20 5,32 35,12 5,82

wynik testu t-Studenta 
dla porównania osób z otyłością chorobliwą

NEU t (33) = 7,83***
EKSTRA t (33) = 3,94***
SUM t (33) = 4,91***

NEU t (33) = 3,88***
EKSTRA t (33) = 0,31ni
SUM t (33) = 5,71***

NEU t (33) = 0,37ni
EKSTRA t (33) = 0,96ni
SUM t (33) = 4,74***

1źródło: Ogińska-Bulik, Juczyński [17]; 2źródło: badanie własne 
***istotność na poziomie p < 0,001; **p < 0,01, *p < 0,05
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