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1. Obiectivele generale ale proiectului
Proiectul de față se axează pe înțelegerea factorilor care contribuie la
dezvoltarea și menținerea simptomelor de tulburări de comportament alimentar. Acest
proiect vine în contextul în care standardul de frumusețe promovat de societate, massmedia și industria serviciilor de înfrumusețare continuă să fie cel al unei femei suple ce
se încadrează în niște dimensiuni și forme corporale extrem de dificil de atins, ceea ce
rezultă într-un număr ridicat de femei care se confruntă cu preocupări intense cu privire
la măsura în care greutatea corporală și forma lor corespund idealului definit cultural.
Aceasta discrepanță între greutatea actuală și cea dorită poate duce la o imagine
corporală negativă (Frederick et al., 2006; Swami & Tovée, 2009). Datele arată că
peste 70% dintre fetele adolescente și aproximativ 80% dintre femeile adulte prezintă
insatisfacție corporală în raport cu greutatea lor (Dohnt & Tiggemann, 2005; Neighbors
& Sobal, 2007), aceasta fiind un predictor puternic al simptomatologiei tulburărilor de
comportament alimentar (Stice & Shaw, 2002). Dat fiind prevalența crescută a acestor
probleme, la care se adaugă consecințele negative ale acestor probleme, cursul lor
cronic și o rata ridicată a mortalității (Bulik et al., 2008), devine deosebit de relevant
să investigăm factori cu potențial etiologic în vederea prevenirii și intervenției eficiente
asupra acestor probleme emoționale.
O categorie de factorii importanți în înțelegerea comportamentelor alimentare
problematice este cea a emoțiilor negative. Specific, modele teoretice (de ex., Fairburn,
2008) asumă că emoțiile resimțite de individ joacă un rol important în etiologia
episoadele alimentare problematice. Datele existente confirmă că afectul negativ este
asociat cu comportamente alimentare problematice (Ambwani et al., 2015; Kukk &
Akkermann, 2017), dar rolul unor emoții specifice precum rușinea, deși asumat ca fiind
important de modele teoretice, nu a fost investigat în studii empirice.
Astfel, obiectivul principal al proiectului actual a fost studierea experienței
rușinii stare în raport cu comportamentele alimentare problematice și a inclus două
studii. Primul și-a propus să evalueze rolul rușinii stare (cu diferitele fațete) și reglarea
acesteia în relație cu comportamentele alimentare problematice prin colectarea de date
în timp real în mediul natural al participantului. În cel de-al doilea studiu am evaluat
efectul unei intervenții de auto-compasiune livrate în timp real asupra rușinii și
comportamentelor alimentare negative.
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2. Obiectivele specifice
Pornind de la obiectivul general, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
O 1.

Explorarea relației dintre rușinea starea măsurată în context ecologic și
comportamentele alimentare problematice;

O 2.

Investigarea reglării rușinii și a afectului negativ în context ecologic în relație
cu comportamentele alimentare problematice;

O 3.

Studierea efectului unei intervenții livrate în timp real asupra rușinii și
comportamentelor alimentare problematice.

3. Rezumatul activităților și rezultatelor
3.1. Studiul 1
Grad de realizare al activităților propuse: Realizat
Deși majoritatea dovezilor referitoare la rolul emoțiilor negative în relație cu
comportamentele alimentare provin din studii care utilizează un scor compozit care
include diverse emoții negative, totuși există dovezi care arată că diferite fațete ale
afectului negativ pot avea traiectorii divergente în relație cu comportamentele
alimentare problematice (Berg et al., 2013). Concret, există date obținute pe
eșantioane de persoane cu bulimie nervoasă (BN) care arată că vinovăția, tristețea,
ostilitatea și frica cresc înaintea episoadelor de mâncat compulsiv și scad în urma
acestora, dar nivelul de vinovăție a fost semnificativ mai mare la momentul episodului
de mâncat compulsiv comparativ cu nivelurile emoțiilor celorlalte trei studii (Berg et
al., 2013). Același studiu a indicat că vinovăția a fost singura emoție negativă care a
arătat schimbări semnificative înainte și după episoadele mâncat compulsiv, chiar și
atunci când controlează celelalte emoții (Berg et al., 2013). Pe de altă parte, studiile
care au investigat asocierea dintre vinovăție, rușine și simptomele de tulburări
alimentare au indicat faptul că rușinea pare mai relevantă (Nechita et al., 2021). Dat
fiind că rușinea implică evaluări negative ale întregului sine ceea ce face să fie o
experiență extrem de dureroasă, rolul acesteia în înțelegerea comportamentului
alimentar poate fi unul deosebit de relevant. Astfel, obiectivul acestui studiu a fost
investigarea relației dintre rușinea stare și comportamentele alimentare problematice
utilizând o abordare de eșantionare a experienței în contextul de viață al participantului.
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Ipoteza noastră a fost că nivelul de rușine stare va prezice comportamentele alimentare
la următorul moment de timp.

Procedură
Într-o primă etapă s-a realizat o analiză a literaturii cu privire la metodele de
evaluare ecologice în timp real. Pe baza acestei analiza s-a decis utilizarea unei aplicații
mobile care să trimită notificări participanților. Aceasta abordare a fost aleasă ținând
cont de accesabilitatea pentru participanți, costurile reduse, și șansele cele mai mari
pentru o complianță satisfăcătoare. În următoare etapă, s-a realizat o analiză a
literaturi cu privire la instrumentele ce urmează a fi incluse în evaluare ecologică. După
ce au fost ales instrumentele acestea au fost pilotate pe un număr de 10 participanți
selectați din rândul studenților. Scopul acestei pilotări a fost de a determina dacă există
dificultăți în înțelegerea itemilor precum și a vedea durata medie a timpului de
completare. Participanții au indicat că întrebările sunt ușor de înțeles și nu prezintă
ambiguități. Durata medie de completare a celor 36 de itemi ce au fost incluși în studiu
a fost de 2 minute și 53 secunde. Pe baza acestor rezultate am decis că este în regulă
să utilizăm itemii în această variantă. Tot în această etapă aplicația Expiwell, aplicația
mobilă care a fost folosită în studiu a fost testată de alți 10 studenți. Am urmărit să
vedem în ce măsură apar probleme cu instalarea și utilizarea acesteia. Din discuțiile cu
utilizatorii a reieșit că aplicația este ușor de instalat, dar ar merita să oferim
participanților un document cu instrucțiuni clare de cum se poate face acest lucru. De
asemenea, utilizatori au scos in evidență faptul că este necesar să setezi telefonul astfel
încât să permită primirea de notificări, iar acest lucru este important de transmis
participanților. Astfel am realizat un set de instrucțiuni în care aceste aspecte sesizate
de participanți au fost clar explicați.
O dată pregătite materialele pentru derularea studiului, s-a început recrutarea
participanților. Conform protocolului, analizelor de putere statistică și a dropout-ului
semnificativ de participanți, ne-am propus să înrolăm cel puțin 60 de persoane pentru
a ne asigură că vom atinge minimul de 40 de participanți necesar. Etapa de recrutare
a presupus distribuirea unui anunț de înscriere pe grupurile de studenți și pe rețelele
de socializare. Anunțul a fost distribuit de peste 100 de ori și a ajuns la un număr de
peste 40700 de persoane (conform statisticilor disponibile pe Facebook). Anunțul de
recrutare făcea trimitere către un formular de înscriere care conținea consimțământul
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informat, întrebări legate de datele demografice (vârstă, gen și nivel educațional) și
scala EDE-Q. În urma acestui proces am recrutat un număr de 332 de femei, dintre
care 176 de persoane au îndeplinit criteriile de eligibilitate, respectiv vârsta de peste
18 ani și un scor de peste 2,4 la EDE-Q.
După etapa de recrutare a inceput etapa de colectare a datelor. Aceasta a avut
mai mult subetape. S-a început cu partea de completare a chestionarelor ce vizează
aspectele dispoziționale. Astfel, participantele au primit pe e-mail un formular online
ce conținea următoarele scale: Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John,
2003), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004),
Attitudes and Beliefs Scale- II (ABS-II; DiGiuseppe, Leaf, Exner, & Robin, 1988), Test
of Self-Conscious Affect-3 (TOSCA-3; Tangney, Dearing, Wagner, & Gramzow, 2000),
Internalized Shame Scale (ISS; Cook, 1994), The Bodily Shame Scale (BSS; Troop et
al., 2006) și Experience of Shame Scale (ESS; Andrews, Qian, & Valentine, 2002).
Dintr-un număr de 176 de persoane eligibile, scalele dispoziționale au fost completate
de 115 persoane.
Pentru a crește complianța legată de completarea notificărilor, participantele
care au completat scalele de început au fost invitate să participe la un training de
familiarizare cu aplicația. Participantele au primit pe e-mailul oferit la înscriere
informații detaliate cu privire la utilizarea aplicației (i au fost invitate să utilizeze
aplicația timp de 1 zi. În cadrul training-ului participantele au primit 3 notificări pe zi.
La fiecare notificare participantele erau rugate să răspundă la 15 întrebări, similare cu
cele care au fost incluse în monitorizarea propriu-zisă. În etapa următoare au fost
incluse doar persoanele care au finalizat perioada de training. Training-ul a fost
completat de un număr de 97 de participante. După finalizarea training-ului a început
etapa de monitorizare în cadrul căreia participantele au primit 5 notificări pe zi în care
erau rugate să completeze cele 36 de întrebări. Notificările erau primite în intervalul
8:30-22:30. Acest interval a fost împărțit în 5 subintervale: 8:30-10:59, 11:00-13:59,
14:00-16:59, 17:00-19:59, 20:00-22:30 (vezi Figura 1). In fiecare interval,
participantele primeau la un moment aleatoriu notificarea și aveau 20 de minute pentru
a completa. Dacă nu completau în intervalul de 20 de minute, chestionarul nu mai era
accesibil. De asemenea, participantele erau instruite ca atunci când resimt niveluri
ridicate de rușine sau atunci când se simt la risc/tocmai s-au angajat într-un
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comportament alimentar problematic și nu au primit o notificare să intre în aplicație și
să completeze un chestionar care era disponibil constant între orele 7:00-24:00.
Participantele au primit aceste notificări timp de 14 zile. Această etapă a
studiului a fost completată de 79 de participante. Pentru a crește rata de complianță
și a reduce numărul de persoane care renunță, participantele au fost informate încă de
la înscriere că au posibilitatea de a primi un voucher în valoare de 100 RON de la Emag.
Participantele eligibile pentru acest voucher au fost cele are au avut o rata de
complianță de peste 70%.

Figura 1. Screenshot-uri din aplicație și notificarea trimisă de aplicație

Analiza datelor și redactarea manuscrisului
În analiza datelor au fost incluse doar datele de la participantele care au avut
o complianță de peste 10%. Astfel, au fost analizate datele de la 57 de participante.
Timpul mediu de completare a fost de 2 minute si 47 secunde. Media ratei de
complianță a fost de 62.56% (între 10-94.29%).
Pentru analiza datelor am utilizat modelarea multilevel în care măsurătorile
zilnice sunt „nested” pentru fiecare persoană. Rușinea a fost examinată ca fiind
predictor pentru fiecare dintre comportamentele alimentare problematice. Predictorul
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a fost centrat folosind metoda „grand mean centering”. Toate modelele au inclus
„random intercepts and slopes”. Totodată, pentru a ține cont de auto-corelația între
erorile de măsurare, am folosit modelul autoregresiv CAR(1). Toate analizele au fost
derulate in programul R, folosind pachetul nlme și funcția lme. La nivel de intrasubiecți, datele au indicat că predispoziția spre rușine a prezis comportamentele de
purgare de la timpul următor. Rușinea legată de corp a prezis episoadele de mâncat
compulsiv și comportamentele de verificare ale corpului, în timp ce rușinea legată de
obiceiurile alimentare a prezis episoadele de mâncat compulsiv, comportamentele de
verificare ale corpului și luarea de laxative/diuretice. La nivel de inter-subiecți datele
au indicat că rușinea (toate tipurile) se asociază cu un nivel mai crescut de
comportamente alimentare problematice.
Pornind de la aceste date a fost redactat manuscrisul care a fost trimis spre
publicare.

3.2. Studiul 2
Grad de realizare al activităților propuse: Realizat
Intervențiile psihologice existente pentru tulburările alimentare au limitări
importante în a ajuta în mod eficient individul să gestioneze factorii interni și externi
care declanșează episoadele de comportament alimentar problematic. Atunci când
persoana este expusă acestor factori, nevoia de a se angaja în comportamente
alimentare problematice este mare datorită faptului că, pe termen scurt, astfel de
comportamente pot reduce emoțiile negative sau chiar pot genera emoții pozitive (Stice
& Agras, 1999). În aceste momente de distres intens, oamenii au dificultăți în a-și
aminti și implementa diverse strategii adaptative sau au o motivație scăzută (Schmidt
& Woolaway-Bickel, 2000). Depășind limitările abordărilor tradiționale de monitorizare,
monitorizarea ecologică în timp real (ecological momentary assesment-EMA) poate
oferi o perspectivă valoroasă asupra factorilor care trebuie vizați pentru a preveni
comportamentele alimentare dezadaptative. Aceste informații pot fi apoi folosite pentru
a oferi intervenții în timp real și în mediul natural. Această abordare, numită intervenții
ecologice în timp real (ecological momentary interventions-EMI), implică livrarea de
scurte intervenții în timp real în mediul curent de viață al individului (Heron & Smyth,
2010). Astfel de intervenții sunt deosebit de relevante în tulburările alimentare,
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deoarece aceste tulburări sunt dinamice, extrem de eterogene, cu simptome care
variază între indivizi și fluctuează în timp pentru fiecare individ (Smith & Juarascio,
2019). Cu toate acestea, utilizarea EMI pentru tulburările de comportament alimentar
este un domeniu care este în mare măsură subexplorat. Puținele studii existente care
folosesc intervenții în mediul ecologic, cum ar fi mesajele text motivaționale sau setarea
de ore pentru mese, au arătat că acestea sunt percepute ca acceptabile și utile (Kim
et al., 2018; Shingleton et al., 2016). Pe de altă parte, un alt studiu calitativ sugerează
că utilizarea EMI nepersonalizată poate fi percepută ca inutilă sau chiar invalidantă
(Lindgreen et al., 2018). Aceste date evidențiază necesitatea unor intervenții ecologice
mai elaborate, care să fie personalizate și adaptate pe baza datelor înregistrate de
utilizator. Aceste tipuri de strategii cunoscute sub denumirea de intervenții adaptate în
timp real (just-in-time adaptive interventions-JITAIs) pot oferi pot oferi oportunități de
reglare emoțională și cognitivă pentru a preveni comportamentele alimentare
problematice în momentele de distres intens (Smith & Juarascio, 2019). Astfel, în acest
studiu 2, ne-am propus să testăm efectul unor strategii de intervenție bazate pe autocompasiunea ca răspuns la momentele în care participanții raportează niveluri ridicate
de rușine.

Procedură
Pregătirea acestui studiu a început cu o analiză a literaturii cu privire la
caracteristicile intervențiilor ecologice livrate în timp real (Ecological Momentary
Interventions-EMI) existente în acest moment. Analiza literaturii indică faptul că aceste
intervenții se bazează pe informațiile colectate prin procesul de evaluare ecologică în
contextul de viață al individului și că majoritatea acestor strategii sunt livrate prin
intermediul smartphone-urilor (Balaskas et al., 2021). Majoritatea intervențiilor
folosesc device-urile pe care participanții le au și livrează strategiile de intervenție prin
intermediul unei aplicații mobile. Strategiile de intervenție livrate ecologic sunt unele
diverse, de la psihoeducatie la strategii de relaxare, strategii bazate pe acceptare și
difuzie cognitivă, strategii de restructurare cognitivă. Formatul intervențiilor este și el
unul variat; deși în majoritatea studiilor s-a folosit textul scris, în unele intervenții s-a
folosit conținut multimedia (audio și video) sau interacțiune conversațională cu un
coach virtual (Balaskas et al., 2021). Majoritatea studiilor folosesc remindere pentru
folosirea aplicației, acestea fiind la momente specifice, aleatorii sau inițiate de
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utilizatori. Frecvența acestor remindere a fost între 2-8 pe zi, cele mai multe studii
folosind 4-5 (Dao et al., 2021). Personalizarea intervențiilor se face manual (de ex., un
clinician care selectează intervenția pe baza comportamentului participantului), semiindividualizat (de ex., selectare automată a strategiilor, dar care ține cont de
preferințele participanților) sau automat (de ex., aplicația face recomandări pe baza
răspunsurilor introduse de participant) (Balaskas et al., 2021). Design-urile studiilor ce
folosesc EMI sunt și ele variate, de la studii de caz la studii clinice randomizate. În
unele studii EMI sunt folosite ca adjuvant la o altă forma de intervenție (de ex., terapie
livrată față în față sau online) sau ca singură intervenție. În funcție de scopul lor
(adjuvant sau intervenție de sine stătătoare) durata intervențiilor variază între 7 zile și
6 luni (Balaskas et al., 2021).
În ceea ce privește utilizarea de astfel de intervenții (livrate cu ajutorul
aplicațiilor mobile) pentru tulburările alimentare, datele sunt limitate. Am identificat un
singur studiu pilot în care o aplicație mobilă a fost folosită ca și adjuvant pentru terapia
față în față (Juarascio et al., 2021). Rezultatele studiului indică faptul că participanții
au evaluat aplicația ca fiind ușor de folosit și ca fiind un ajutor benefic în atingerea
scopurilor terapeutice. Cu toate acestea, complianța pentru folosirea aplicației a fost
redusă (aprox. 60% la inceput) și a continuat să scadă până la finalul intervenției.
Autorii studiului atenționează că astfel de intervenții în care se vizează utilizarea EMI
pentru luni de zile cu multiple evaluări pe zi nu sunt fezabile deoarece necesită un nivel
crescut de efort ceea ce duce repede la scăderea complianței. Se recomandă astfel
alegerea celor mai relevante variabile pentru a fi măsurate, oferirea strategiilor de
intervenție doar în cele mai importante momente, utilizarea de date culese pe baza
senzorilor pasivi.
Pornind de la această analiză am realizat protocolul pentru studiul 2. Dat fiind
faptul că nu vom folosi intervenția ecologică ca si adjuvant la terapia clasică, am decis
să includem în studiu participanții cu niveluri ridicate de simptome de tulburări
alimentare fără a fi necesară diagnosticarea cu o astfel de tulburare (caz în care sunt
necesare intervenții mai elaborate și de lungă durată). Pentru livrarea intervenției am
folosit aceeași aplicație mobilă ca în studiul 1, respectiv Expiwell. Aplicația permite ca
în funcție de răspunsurile oferite de participanți la anumite întrebări, aceștia să
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primească în mod automat anumite instrucțiuni legate de scurte strategii de
intervenție.
În următoarea etapă au fost pregătite materialele din aplicație necesare pentru
derularea studiului. Instrucțiunile de intervenție au vizat momentele în care
participanta evalua ca având un nivel peste mediu (3 sau peste) de rușine, rușine față
de propriul corp sau rușine față de obiceiurile alimentare. De exemplu, în momentul în
care participanta declara că simte un nivel ridicat de rușine aceasta primea automat
următoare instrucțiune: „Te rugăm să încerci să te gândești la experiența care s-a

asociat cu această emoție într-o manieră diferită.
Această experiență te-a făcut probabil să te simți vulnerabilă și inadecvată. Pentru a
gestiona mai bine această emoție, ajută să încerci să nu te critici cu privire la ce s-a
întâmplat. În schimb, încearcă să exprimi față de tine aceeași grijă, bunătate, suport
și acceptare pe care ai oferi-o unei prietene foarte bune care se simte rău cu privire la
propria persoană. Încearcă să te gândești ce cuvinte pline de bunătate ai folosi pentru
a consola această prietenă care tocmai ți-a vorbit despre propriile ei neajunsuri și
greșeli.
Acum amintește-ți că situația s-a întâmplat deja și tu nu poți face nimic ca să o schimbi.
În schimb, încearcă să te dai un pas în spate și să te gândești obiectiv la ce s-a
întâmplat și emoțiile pe care le-ai simțit. Încearcă să fii conștientă de emoțiile simțite,
observă-le, dar nu le lăsa să te copleșească. Ajută să încerci să pui o distanță
psihologică între tine și emoții-încearcă să le vezi de la distanță.
Acum amintește-ți că suntem cu toții în aceeași barcă, cu toții ne simțim inadecvați
într-un anumit fel, toți facem greșeli, toți avem eșecuri, aceasta e condiția umană, este
normal, e ceva ce toți împărtășim.
Timp de câteva minute încearcă să îți repeți și să interiorizezi aceste aspecte. Scrie
într-o propoziție ce ți-ai spune urmând aceste instrucțiuni.”
Aceste instrucțiuni au fost adaptate pornind de la studiile anterioare (de ex.,
Adam & Leary, 2007; Arch et al., 2018; Butz & Stahlberg, 2018).
În următoare etapă s-a început recrutarea participanților. S-a urmat aceeași
procedură ca în studiul 1. S-a realizat un poster cu anunțul legat de participarea la
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studiu, aceasta fiind postat și promovat pe rețelele de socializare. Persoanele interesate
au semnat consimțământul informat, datele demografice și scalele EDE-Q si EDDS pe
baza cărora s-a decis eligibilitatea pentru participare. În studiu au fost incluse doar
femeile cu vârsta de peste 18 ani și cu scoruri peste pragul clinic la scala EDE-Q. Astfel
la studiu s-au înscris 480 de persoane, dintre care 355 au îndeplinit criteriile de
eligibilitate.
După etapa de recrutare a urmat etapa de colectare a datelor. Această etapă
a început cu completarea scalelor dispoziționale. Au fost completate aceleași scale care
au fost incluse și în studiul 1. Aceste scale au fost completat de 168 de participante.
La fel ca în primul studiu, participantele care au completat scalele de început au urmat
un training de 1 zi pentru a se familiariza cu aplicația folosită în studiu. Apoi, persoanele
care au completat trainingul au fost randomizate în două grupuri: 1. grupul care
primește doar partea de monitorizare, si 2. grupul care primește monitorizarea+
strategiile de intervenții bazate pe auto-compasiune atunci când raportează niveluri
ridicate de rușine. Au fost randomizate un număr de 132 de participante, iar partea
principală a studiului a fost începută de 49 de participante în grupul de monitorizare și
de 48 de participante în grupul de monitorizare+strategii de intervenție. Etapa de
monitorizare a presupus evaluarea comportamentelor alimentare problematice
identificate ca fiind prezise de rușine în primul studiu (comportamente de verificare a
corpului, restricție alimentare, comportamente de compensatorii, episoadele de
mâncat compulsiv și exercițiu excesiv), emoțiile negative, rușinea generală, rușinea
legată de propriul corp, rușinea legată de obiceiurile alimentare, auto-eficacitatea
legată de angajarea în comportamente alimentare problematice. Participantele din
grupul de intervenție au primit strategii de auto-compasiune atunci când au raportat
niveluri ridicate de rușine.
În această etapă de colectare a datelor ecologice participantele au primit 5
notificări pe zi în care erau rugate să completeze întrebările descrise mai sus. La fel ca
în studiul 1, notificările erau primite în intervalul 8:30-22:30. Acest interval a fost
împărțit în 5 subintervale: 8:30-10:59, 11:00-13:59, 14:00-16:59, 17:00-19:59, 20:0022:30. In fiecare interval, participantele primeau la un moment aleatoriu notificarea și
aveau 20 de minute pentru a completa. Dacă nu completau în intervalul de 20 de
minute, chestionarul nu mai era accesibil. De asemenea, participantele erau instruite
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ca atunci când resimt niveluri ridicate de rușine sau atunci când se simt la risc/tocmai
s-au angajat într-un comportament alimentar problematic și nu au primit o notificare
să intre în aplicație și să completeze un chestionar care era disponibil constant între
orele 7:00-24:00. Monitorizarea s-a făcut timp de 7 zile. Pentru a crește rata de
complianță și a reduce numărul de persoane care renunță, participantele au fost
informate încă de la înscriere că au posibilitatea de a primi un voucher în valoare de
100 RON de la Emag dacă completează cel puțin 80% dintre notificări.

Analiza datelor și redactarea manuscrisului
În analiza datelor au fost incluse doar datele de la participantele care au
completat cel puțin o notificare dintre cele primite aleatoriu. Astfel, au fost analizate
datele de la 46 de participante din grupul de intervenție și de la 47 din grupul de
control. Timpul mediu de completare pentru grupul de intervenție a fost de 3 minute
si 3 secunde, iar pentru cel de control de 1 min și 47 secunde. Media ratei de
complianță a fost de 47.13% (între 2.86-97.14%), iar media de vârstă a fost de 28.60
(SD=8.57).
Pentru analiza datelor a fost urmată aceeași abordare ca cea din studiul 1, dar
a fost inclus ca si predictor stabil în timp grupul în care au fost distribuite participantele.
Datele au indicat că în cadrul grupului de intervenție, relația de predicție dintre nivelul
de rușine resimțit și intensitatea episoadelor de mâncat compulsiv la următorul moment
de timp a avut o magnitudine mai scăzută comparativ cu aceeași relație în cadrul
grupului de control. Aceste rezultate sugerează că focalizarea pe reglarea mai eficientă
a rușinii are un impact semnificativ asupra angajării în comportamente alimentare
problematice.
Analize similare fost realizate și pentru restul comportamentelor alimentare
problematice. În următoare etapă a fost redactat manuscrisul și a fost trimis spre
publicare la o revistă prestigioasă din domeniu.
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3.3. Activități realizate în plus față de cele planificate inițial
3.3.1. O sinteză a relației dintre auto-compasiune și imaginea
corporală, respectiv simptomele de tulburări alimentare
Dat fiind faptul că în studiul 2 am vizat reglarea emoției de rușine prin
intermediul strategiilor de compasiune și auto-compasiune, am realizat o sinteză a
literaturii cu privire la rolul auto-compasiunii in relație cu problemele legate de imaginea
corporală precum și simptomele alimentare. Pornind de la această sinteză am încercat
să clarificăm rolul pe care auto-compasiunea ar putea să îl aibă în relație cu aceste
dificultăți. Am propus un framework cu posibilele căi prin care auto-compasiunea ar
putea să-și exercite rolul protector. Astfel căile identificate au fost: 1. autocompasiunea are un rol mediator între factorii de risc pentru tulburările alimentare si
variabilele cognitive și emoționale relaționate cu problemele alimentare, 2. autocompasiunea joacă un rol mediator între factorii de risc și simptomele tulburărilor
alimentare, 3. auto-compasiunea previne apariția factorilor de risc și a variabilelor
cognitive și emoționale relaționate cu problemele alimentare, 4. auto-compasiunea
estompează efectul factorilor de risc asupra variabilelor cognitive și emoționale
relaționate cu problemele alimentare, 5. auto-compasiunea estompează efectul
factorilor de risc asupra simptomelor tulburărilor alimentare, 6. auto-compasiunea
promovează o reglare emoțională mai bună ce influențează patologia alimentară, 7.
auto-compasiunea afectează direct patologia alimentară. Pentru fiecare dintre aceste
căi au fost discutate datele empirice disponibile precum și limitele din literatură.
Această analiză și-a propus ca pe baza unei sinteze detaliate a datelor disponibile, să
ofere o hartă care să ghideze investigarea rolului și a mecanismelor prin care autocompasiunea își exercita efectul asupra problemelor legate de imaginea corporală și a
simptomelor tulburărilor alimentare.

3.3.2. Construirea unei platforme online pentru tratamentul
tulburărilor alimentare
Analiza realizată în cadrul studiului 2 a scos în evidență faptul că cele mai multe
intervenții ecologice livrate în timp real sunt folosite ca si adjuvant la alte forme de
intervenție, de exemplu intervenții computerizate livrate cu un minim ghidaj din partea
terapeutului. Din păcate, nu există disponibile astfel de variante de intervenție în limba
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română. Ca atare, ne-am propus să construim o platformă computerizată care să
includă module de intervenție transdiagnostice care să vizeze simptomele alimentare.
În acest demers, am pornind de la analiza literaturii cu privire la intervențiile
computerizate pentru tulburările alimentare. A fost analizat conținutul intervențiilor de
acest gen care sunt disponibile pe piața. Pornind de la această analiză și de la resursele
care au stat la baza construirii acestor programe, de exemplu cartea de self-help
„Overcoming binge eating: the proven program to learn why you binge and how you

can stop” (Fairburn, 2013) a fost propusă o structură a programului de intervenție.
Programul a fost structurat în 12 module: 1. Evaluare probleme alimentare, 2.
Psihoeducație, 3. Motivație, 4. Monitorizare comportament alimentar, 5. Mâncat regulat
și comportamente compensatorii, 6. Strategii de prevenire a episoadelor de mâncat
compulsiv, 7. Rezolvare de probleme, 8. Reguli alimentare și alimente evitate, 9.
Probleme de imagine corporală, 10. Mindfulness, 11. Auto-compasiune și 12. Prevenire
recăderi și menținere schimbare. În etapa următoare s-a lucrat la conținutul modulelor
care a fost adaptat pornind de la programele disponibile în limba engleză și alte cărți
de self-help. În prezent platforma se află în stadiul de definitivare a ultimelor detalii
legate de conținutul modulelor (vezi Anexa 1). Fiecare user se va putea loga pe
platforma pe baza unui cont. Participanții ar urma să parcurgă programul pe parcursul
a 12-a săptămâni (câte un modul pe săptămână), accesarea conținutului modulului
fiind dependentă de parcurgerea modulului anterior. Ne propunem ca după finalizarea
conținutului să testăm eficiența acestei platforme în combinație cu intervenția ecologică
livrată în timp real pe care am testat-o în Studiul 2.

3.3.3. O sinteză a efectului mediator a dificultăților de reglare
emoțională în relația dintre adversitățile din copilărie și
psihopatologie (inclusiv tulburări alimentare)
Studiile conduse de noi în acest proiect asumă faptul că reglarea deficitară a
emoției de rușine este unul dintre mecanismele care explică rolul de predictor al acestei
emoții pentru comportamentele alimentare problematice. Dat fiind această asumpție și
interesul pentru înțelegerea rolului reglării emoționale, directorul de proiect a fost
implicat într-un studiu care și-a propus testarea efectului de mediator al problemelor
de reglare emoțională în relația dintre adversitățile din copilărie și psihopatologie prin
intermediul unei meta-analize cantitative. Rezultatele au indicat faptul că adversitățile
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din copilărie se asociază pozitiv cu problemele de reglare emoțională, dar și cu utilizarea
habituală a ruminației și a supresiei. Toate aceste strategii de reglare emoțională sunt
mediatori ai relației dintre adversitățile în copilărie și psihopatologie.

4. Impactul estimat al rezultatelor
Proiectul de față are multiple implicații pentru avansarea înțelegerii și
tratamentului tulburărilor de comportament alimentar. Cel mai important rezultat al
acestui proiect indică faptul că rușinea ca emoție stare este un predictor mai bun pentru
comportamentele alimentare problematice comparativ cu afectul negativ în general.
Deși în literatură s-a investigat intens și este deja bine stabilit rolul afectului negativ în
ciclul episoadelor de mâncat compulsiv-utilizarea comportamentelor compensatorii,
acest fapt nu s-a translatat într-o mai bună abordare a acestor emoții în cadrul
tratamentului. Rezultatele noastre indică faptul că emoții specifice precum rușinea sunt
mai relevante, iar acest lucru se poate translata în strategii de intervenție care să vizeze
specific acest tip de emoții. Un alt rezultat important este acela care indică că este
fezabil să ne folosim de strategii scurte de reglare a emoțiilor negative asociate cu
comportamentele alimentare problematice. Mai specific, rezultatele noastre arată că
strategii scurte bazate pe compasiune pot să fie folosite pentru vizarea emoției de
rușine, aceste strategii fiind livrate în mediul de viață al participantului și în momentul
în care acesta resimte emoția negativă. Acest tip de intervenții ecologice livrate în timp
real au potențial să îmbunătățească eficiența tratamentelor existente. Studiul nostru
este unul dintre primele studii de acest gen care arată că un astfel de demers este
fezabil. Abordarea transdiagnostică pe care am avut-o în studiile incluse în acest proiect
va contribui la dezvoltarea unor strategii de intervenție care să vizeze factori de risc
transdiagnostici depășind astfel limitările intervențiilor bazate pe categorii nosologice.
În tratamentul tulburărilor alimentare una dintre cele mai noi abordări este cea care
pune accentul pe personalizarea tratamentului în funcție de factorii de risc. Proiectul
de față se înscrie într-o astfel de abordare, astfel că ne așteptăm ca aceste rezultate
să ofere o vizibilitate sporită directorului de proiect (ca urmare a activităților de
diseminare întreprinse, vezi secțiunea următoare) care să rezulte în colaborări
internaționale și accesarea de fonduri de finanțare viitoare menită să dezvolte aceasta
direcție.
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5. Diseminare rezultate
Grad de realizare al activităților propuse: Realizat
Activitatea de diseminare a fost făcută prin redactarea de articole științifice și
capitole de carte, prezentarea rezultatelor la conferințe științifice și prin intermediul
site-ului proiectului (http://nishedproject.ro).

5.1. Articole ISI
Nechita, D. M. & David, D. (2022). The longitudinal links between shame, eating
disorders and social anxiety symptoms: a cross-lagged panel analysis.

Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03513-0
Nechita, D. M., Bud, S., & David, D. (2021). Shame and eating disorders symptoms:
A meta‐analysis. International Journal of Eating Disorders, 54(11), 1899-1945.
https://doi.org/10.1002/eat.23583
Miu, A. C., Szentágotai-Tătar, A., Balazsi, R., Nechita, D., Bunea, I., & Pollak, S. D.
(2022). Emotion regulation as mediator between childhood adversity and
psychopathology: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 93, 102141.
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102141

5.2. Capitole în curs de publicare
Anănuță, A. & Meșterelu, I. & Nechita, D.M. (in press). Self-Compassion in Relation

with Body Image and Eating Concerns: A Theoretical and Empirical Synthesis.
Advances in Psychology, vol. 149. Nova Science Publishers.

5.3. Articole științifice în curs de publicare
Nechita, D.M. & David, D. (în evaluare). Shame facets as predictors of problematic
eating behaviors: an ecological momentary assessment study. Behaviour

Research and Therapy.
Nechita, D.M. & David, D. (în evaluare). A smartphone-delivered ecological
momentary intervention for shame and the relationship with disturbed eating
behaviors . Body Image.
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5.4. Participări la conferințe
•

Nechita, D. M. & David, D. (2022). Body shame and disturbed eating
behaviors: an ecological momentary assessment approach, 30th European
Congress of Psychiatry, 4-7 iunie, participare online

•

Nechita, D. M. & David, D. (2021). An evaluation of the relationship between

shame, emotion regulation and disturbed eating behaviors in the natural
environment using ecological momentary assessment, EABCT 2021 Annual
Congress, 8-11 septembrie, participare online
•

Nechita, D. M. & David, D. (2021). The effect of a brief body-compassion

intervention on body shame and eating disorder symptoms, 21st WPA World
Congress of Psychiatry, Virtual Congress, 18-21 octombrie
•

Nechita, D. M. & David, D. (2021). Relația dintre rușine și comportamentele

alimentare problematice: un studiu ecologic cu măsurători intensive, Conferinţa
APR „Psihologie şi Tehnologie: Conectaţi la Viitor”, conferință online, 11-14
noiembrie
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