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Αβστραχτ

Ιν τηισ παπερ ωε εξπλορε α σεριουσ εατινγ δισορδερ, βυλιµια νερϖοσα (ΒΝ), ωηιχη α↑ιχτσ α
συρπρισινγ νυµβερ οφ γιρλσ ιν τηε ΥΣ. Ωε χηαλλενγε τηε λονγ−ηελδ βελιεφ τηατ ΒΝ πριµαριλψ
α⁄εχτσ ηιγη ινχοµε Ωηιτε τεεναγερσ, υσινγ α υνιθυε δατα σετ ον αδολεσχεντ φεµαλεσ εϖαλυατεδ
ρεγαρδινγ τηειρ τενδενχιεσ τοωαρδσ βυλιµιχ βεηαϖιορσ ινδεπενδεντ οφ ανψ διαγνοσεσ ορ τρεατµεντ
τηεψ ηαϖε ρεχειϖεδ. Ουρ ρεσυλτσ ρεϖεαλ τηατ Αφριχαν Αµεριχανσ αρε µορε λικελψ το εξηιβιτ βυλιµιχ
βεηαϖιορ τηανΩηιτεσ; ασ αρε γιρλσ φροµ λοω ινχοµε φαµιλιεσ χοµπαρεδ το µιδδλε ανδ ηιγη ινχοµε
φαµιλιεσ. Ωε υσε ανοτηερ δατα σετ το σηοω τηατ ωηο ισ διαγνοσεδ ωιτη αν εατινγ δισορδερ ισ ιν
αχχορδ ωιτη ποπυλαρ βελιεφσ, συγγεστινγ τηατ Αφριχαν Αµεριχαν ανδ λοω−ινχοµε γιρλσ αρε βεινγ
υνδερ−διαγνοσεδ φορ ΒΝ. Ουρ �νδινγσ ηαϖε ιµπορταντ ιµπλιχατιονσ φορ πυβλιχ πολιχψ σινχε τηεψ
προϖιδε διρεχτιον το πολιχψ µακερσ ρεγαρδινγ ωηιχη αδολεσχεντ φεµαλεσ αρε µοστ ατ ρισκ φορ ΒΝ.
Ουρ ρεσυλτσ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ µοδελ σπεχι�χατιονσ ανδ ιδεντιφψινγ ασσυµπτιονσ.
Κεψωορδσ: Βυλιµια Νερϖοσα, Ραχε, Ινχοµε, Εδυχατιον
ϑΕΛ Χοδεσ: Ι1

1 Γοερεε ισ ατ τηε τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ζυριχη; Ηαµ ισ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μαρψλανδ, τηε Ινστιτυτε φορ Ρεσεαρχη
ον Ποϖερτψ, ανδ ΙΖΑ; Ιοριο ισ ατ Υνιϖερσιτατ Αυτονοµα δε Βαρχελονα ανδ Βαρχελονα ΓΣΕ. Χορρεσπονδινγ αυ−
τηορ ισ Γοερεε (εµαιλ: µιχηελλε.γοερεε≅γµαιλ.χοµ). Ωε τηανκ Λψννε Χασπερ, ϑαµεσ Ηεχκµαν, Γεερτ Ριδδερ,
Σετη Σανδερσ, ∆υνχαν Τηοµασ ανδ σεµιναρ παρτιχιπαντσ ατ Αλιχαντε, Αριζονα, Χηιχαγο, Ερλανγεν−Νυρεµβεργ,
ϑοην Ηοπκινσ, ΙΜΤ−Λυχχα, ΡΑΝ∆, Υνιϖερσιτψ οφ Σουτηερν Χαλιφορνια, Σοχιετψ οφ Εχονοµιχ ∆ψναµιχσ Μεετινγσ
(Ιστανβυλ), τηε Εχονοµετριχσ Σοχιετψ Μεετινγσ (Σαν Φρανχισχο), ανδ τηε Εχονοµετριχσ Σοχιετψ Ευροπεαν Μεετ−
ινγσ (Βαρχελονα) φορ ηελπφυλ χοµµεντσ. Ωε αρε γρατεφυλ το τηε Νατιοναλ Σχιενχε Φουνδατιον, τηε Χλαρεµοντ
ΜχΚεννα Λοωε Ινστιτυτε φορ Πολιτιχαλ Εχονοµψ, τηε ΥΣΧ Χολλεγε οφ Λεττερσ, Αρτσ ανδ Σχιενχεσ, τηε Μινιστεριο
δε Εδυχαχι⌠ν ψ Χιενχια (ΣΕϑ2006−00712), Μινιστεριο δε Χιενχια ψ Τεχνολογα (ΣΕϑ2006−00538), τηε Βαρχελονα
ΓΣΕ ανδ τηε Γοϖερνµεντ οφ Χαταλονια φορ �νανχιαλ συππορτ. Ανψ οπινιονσ ιν τηισ παπερ αρε τηοσε οφ τηε αυτηορσ
ανδ δο νοτ νεχεσσαριλψ ρε�εχτ τηε ϖιεωσ οφ τηε ΝΣΦ.



1 Ιντροδυχτιον

Εατινγ δισορδερσ αρε αν ιµπορταντ ανδ γροωινγ ηεαλτη χονχερν ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Αχχορδινγ

το τηε Νατιοναλ Εατινγ ∆ισορδερσ Ασσοχιατιον (ΝΕ∆Α, 2008), αππροξιµατελψ 9 µιλλιον ωοµεν ιν

τηε ΥΣ στρυγγλε ωιτη αν εατινγ δισορδερ (Ε∆). Το πυτ τηισ ιν περσπεχτιϖε, ιν 2005, αππροξιµατελψ

4.5 µιλλιον πεοπλε ηαδ Αλζηειµερ�σ δισεασε ανδ αβουτ 2.2 µιλλιον ηαδ Σχηιζοπηρενια. Βυλιµια

νερϖοσα (ΒΝ) αχχουντσ φορ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ Ε∆ ινχιδεντσ ανδ δισπροπορτιονατελψ α⁄εχτσ

ωοµεν.1 Οϖερ τηε λαστ δεχαδε 6 το 8:4% οφ φεµαλε αδολεσχεντσ ρεπορτεδ πυργινγ το λοσε ωειγητ

(Νατιοναλ Ψουτη Ρισκ Βεηαϖιορ Συρϖεψ, 2005). Ιν αδδιτιον, χηιλδρεν ρεπορτ συ⁄ερινγ φροµ ΒΝ ατ

εϖερ ψουνγερ αγεσ. Τηε αγε οφ ονσετ ισ βετωεεν 14 ανδ 25, βυτ τηε βεηαϖιορ ισ ινχρεασινγλψ σεεν

ιν χηιλδρεν ασ ψουνγ ασ 10 (Χαϖαναυγη ανδ Ραψ, 1999). Φυρτηερµορε, ονλψ αβουτ ηαλφ οφ τηε

πατιεντσ διαγνοσεδ ωιτη ΒΝ φυλλψ ρεχοϖερ, µανψ εξπεριενχινγ βυλιµιχ οχχυρρενχεσ φορ δεχαδεσ

(Κεελ ετ αλ., 2005).

Τηε πριµαρψ χηαραχτεριστιχ οφ ΒΝ ισ τηε ρεχυρρεντ επισοδεσ οφ βινγε−εατινγ φολλοωεδ βψ χοµ−

πενσατορψ βεηαϖιορ, ωηιχη ινχλυδεσ σελφ−ινδυχεδ ϖοµιτινγ, µισυσε οφ λαξατιϖεσ, διυρετιχσ, ορ

οτηερ µεδιχατιονσ, φαστινγ, ορ εξχεσσιϖε εξερχισε. Ασ α ρεσυλτ, ΒΝ χαν βε εξτρεµελψ ηαρµφυλ το

τηε βοδψ ανδ τηυσ χαυσεσ σεριουσ ηεαλτη προβλεµσ. Φορ εξαµπλε, τηε χψχλε οφ βινγεινγ ανδ πυργ−

ινγ χαν ιµπαχτ τηε διγεστιϖε σψστεµ λεαδινγ το ελεχτρολψτε ανδ χηεµιχαλ ιµβαλανχεσ τηατ α⁄εχτ

τηε ηεαρτ (ι.ε., ιρρεγυλαρ ηεαρτβεατσ ανδ ποσσιβλψ ηεαρτ φαιλυρε). Οτηερ ηεαλτη χονχερνσ ινχλυδε

τηε ιν�αµµατιον οφ τηε εσοπηαγυσ, γαστριχ ρυπτυρε, τοοτη δεχαψ, µυσχλε ωεακνεσσ, ανδ ανεµια

(Αµεριχαν Πσψχηιατριχ Ασσοχιατιον, 1993). Τηε νεγατιϖε ιµπαχτ οφ ΒΝ ισ εϖεν µορε σεριουσ

φορ τηε ϖερψ ψουνγ σινχε ΒΝ ηασ ιρρεϖερσιβλε ε⁄εχτσ ον πηψσιχαλ δεϖελοπµεντ ανδ εµοτιοναλ

γροωτη.2 Μορεοϖερ, βυλιµιχσ περσιστ ιν τηειρ βεηαϖιορσ (Κεελ, ετ αλ., 2005; Γοερεε, Ηαµ, Ιοριο,

2011), ηενχε, ασ ωιτη ανψ σεριουσ περσιστεντ δισεασε, ΒΝ ισ λικελψ το νεγατιϖελψ α⁄εχτ ηυµαν

χαπιταλ αχχυµυλατιον ασ ιτ ωιλλ χαυσε στυδεντσ το µισσ χλασσ ανδ το βε λεσσ αττεντιϖε ιν χλασσ. Ιτ

µαψ αλσο ρεδυχε ον−τηε−ϕοβ τραινινγ ιφ ιτ πρεϖεντσ ινδιϖιδυαλσ φροµ ηολδινγ σταβλε εµπλοψµεντ

φορ δεµανδινγ ϕοβσ. Ιν αδδιτιον, τηερε αρε οτηερ χοστσ οφ ΒΝ ινχλυδινγ δαψσ λοστ φροµ ωορκ.

Τηυσ ΒΝ χαν ιµποσε σεριουσ χοστσ το τηε εχονοµψ ιν τερµσ οφ πηψσιχαλ ηεαλτη, τρεατµεντ χοστσ,

ινχρεασεδ αβσενχε φροµ ωορκ, ανδ ρεδυχεδ ηυµαν χαπιταλ αχχυµυλατιον.

Γιϖεν τηε νυµβερ οφ πεοπλε α⁄εχτεδ ανδ τηε σεριουσνεσσ οφ τηε ε⁄εχτσ, ΒΝ σηουλδ βε τηουγητ

οφ ασ α πριµαρψ ηεαλτη ισσυε. Ηοωεϖερ, πυβλιχ χαµπαιγνσ ταργετινγ ΒΝ ρεµαιν σχαρχε, ασ ρεχεντλψ

νοτεδ βψ τηε Σενατε Χοµµιττεε οφ Αππροπριατιονσ, ωηο εξπρεσσεδ χονχερν αβουτ τηε �γροωινγ

1 Λιφετιµε πρεϖαλενχε οφ ανορεξια νερϖοσα ισ 0.9% ιν ωοµεν ανδ 0.3% ιν µεν (Ηυδσον, ετ αλ, 2007). Φυρτηερ−
µορε, αππροξιµατελψ 80% οφ ΒΝ πατιεντσ αρε φεµαλε (Γιδωανι, 1997).

2 Τηε ηαρµφυλ σιδε ε⁄εχτσ χονσιστ οφ πυβερταλ δελαψ ορ αρρεστ ανδ ιµπαιρεδ αχθυισιτιον οφ πεακ βονε µασσ
ρεσυλτινγ ιν γροωτη ρεταρδατιον ανδ ινχρεασεδ ρισκ οφ οστεοποροσισ (Σοχιετψ φορ Αδολεσχεντ Μεδιχινε, 2003).
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ινχιδενχε ανδ ηεαλτη χονσεθυενχεσ οφ εατινγ δισορδερσ αµονγ τηε ποπυλατιον� (∆επαρτµεντ οφ

Ηεαλτη ανδ Ηυµαν Σερϖιχεσ, 2006).3 Ιν χοντραστ, τηερε ισ α µαϕορ πυση το ρεδυχε οβεσιτψ,

ανδ τηισ χοµεσ ατ α χοστ τηατ ρεχειϖεσ λιττλε ορ νο αττεντιον: χαµπαιγνσ �γητινγ οβεσιτψ χουλδ

µοϖε ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε χυρρεντλψ βινγεινγ ον φοοδ το ενγαγε ιν βοτη βινγεινγ ανδ πυργινγ

βεηαϖιορσ λεαδινγ το αλλ τηε νεγατιϖε χονσεθυενχεσ τηατ αρισε φροµ ΒΝ.4 Τηυσ πολιχψ αιµεδ

ατ ΒΝ ηασ αν ιµπορταντ ρολε το πλαψ. Ηοωεϖερ, ιµπλεµεντατιον ισ δι′χυλτ γιϖεν ηοω λιττλε ισ

κνοων αβουτ τηε δισορδερ, ασ ρεαλιζεδ βψ τηε Σενατε Χοµµιττεε τηατ εµπηασιζεδ τηε νεεδ φορ

ρεσεαρχη ον τηε ινχιδενχε οφ Ε∆σ αχροσσ δεµογραπηιχ γρουπσ. Φορ εξαµπλε, ποπυλαρ χυλτυρε

πορτραψσ Ε∆σ ασ α⁄εχτινγ ρελατιϖελψ α↑υεντ Ωηιτε ωοµεν ωηο αρε ηιγηλψ εδυχατεδ, ορ χοµε

φροµ ηιγη ινχοµε φαµιλιεσ βυτ, το ουρ κνοωλεδγε, τηερε ισ νο µυλτιϖαριατε αναλψσισ το χον�ρµ

ορ δενψ τηισ ασσερτιον.5 Τηυσ ιτ ισ νοτ χλεαρ ωηοµ σηουλδ βε ταργετεδ βψ ηεαλτη χαµπαιγνσ.

Ιν τηισ παπερ ωε αιµ το βεγιν αδδρεσσινγ τηε Σενατε Χοµµιττεε�σ χηαλλενγε. Το δο σο, ωε

αναλψζε δατα φροµ τηε Νατιοναλ Ηεαρτ, Λυνγ, ανδ Βλοοδ Ινστιτυτε (ΝΗΛΒΙ, ηενχεφορτη) Γροωτη

ανδ Ηεαλτη Στυδψ, ωηιχη ισ α πανελ δατα σετ ον φεµαλε αδολεσχεντσ� βεηαϖιορσ. Α νοταβλε ασπεχτ

οφ τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη συρϖεψ ισ τηατ αλλ ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ α λαργε νυµβερ

οφ θυεστιονσ ρελατεδ το βυλιµιχ βεηαϖιορ, ινδεπενδεντ οφ ανψ διαγνοσεσ ορ τρεατµεντ τηεψ ηαδ

ρεχειϖεδ. Τηε συρϖεψ θυεστιονσ ωερε δεσιγνεδ βψ α πανελ οφ µεδιχαλ εξπερτσ το ασσεσσ τηε

πσψχηολογιχαλ χηαραχτεριστιχσ ανδ σψµπτοµσ τηατ αρε ρελεϖαντ το δετεχτ βυλιµιχ βεηαϖιορ (Γαρνερ

ετ αλ., 1983). Βασεδ ον τηε ανσωερσ το τηεσε θυεστιονσ, τηεψ χονστρυχτεδ αν Εατινγ ∆ισορδερσ

Ινϖεντορψ−ΒΝ σχαλε, ωηιχη ισ ωιδελψ υσεδ ιν Ε∆ ρεσεαρχη. Τηισ στανδσ ιν χοντραστ το µανψ

δατα σετσ, ωηερε οφτεν α µεασυρε οφ Ε∆ ορ ΒΝ βεηαϖιορ ισ αϖαιλαβλε ονλψ ιφ τηε ρεσπονδεντ ηαδ

βεεν διαγνοσεδ ωιτη, ορ ωασ βεινγ τρεατεδ φορ, αν εατινγ δισορδερ. Ηοωεϖερ, ιφ ινδιϖιδυαλσ φροµ

χερταιν ινχοµε ορ ραχιαλ γρουπσ αρε µορε λικελψ το σεεκ τρεατµεντ φορ αν Ε∆, ρεσυλτσ βασεδ ον

δατα φροµ διαγνοσεδ ινδιϖιδυαλσ χαν πρεσεντ α ϖερψ µισλεαδινγ πιχτυρε οφ τηε ινχιδενχε οφ Ε∆σ

αχροσσ σοχιοεχονοµιχ (ΣΕΣ) γρουπσ.

Ουρ ρεσυλτσ ρεϖεαλ τηατ Αφριχαν−Αµεριχαν γιρλσ ρεπορτ α στρονγερ τενδενχψ τοωαρδσ βυλιµιχ

3 Αχχορδινγ το τηε 2004 Σχηοολ Ηεαλτη Προ�λεσ στυδψ, ονλψ 25 στατεσ ηαδ α λεαστ ονε σχηοολ τηατ ταυγητ
στυδεντσ αβουτ Ε∆σ. Τηε περχεντ οφ σχηοολσ προϖιδινγ Ε∆ εδυχατιον ιν τηεσε στατεσ ρανγεδ φροµ 78 το 99, ωηερε
τηε µαϕοριτψ οφ Ε∆ προγραµσ ωερε ιν ηιγη σχηοολσ.

4 Φορ εξαµπλε, ιν πρελιµιναρψ ρεγρεσσιονσ υσινγ δατα φροµ τηε Νατιοναλ Λονγιτυδιναλ Στυδψ οφ Αδολεσχεντ
Ηεαλτη ωε φουνδ τηατ ωοµεν ωηο ηαϖε βεεν εξποσεδ το πρεϖεντατιϖε εδυχατιοναλ προγραµσ ον τηε δανγερσ οφ
βεινγ οϖερωειγητ ρεπορτ µορε σεϖερε βυλιµιχ βεηαϖιορσ. Τηεσε χονχερνσ ηαϖε αλσο βεεν ραισεδ ιν α νυµβερ οφ
πυβλιχατιονσ ιν τηε Ε∆ λιτερατυρε ανδ µορε ρεχεντλψ τηε Αχαδεµψ φορ Εατινγ ∆ισορδερσ χοµµεντεδ ον τηε ρισκ
οφ υνιντενδεδ νεγατιϖε χονσεθυενχεσ φροµ οβεσιτψ εδυχατιον (σεε ∆ανιελσδοττιρ ετ αλ., 2009).

5 Τηε επιδεµιολογιχαλ λιτερατυρε τηατ εστιµατεδ τηε ινχιδενχε οφ ΒΝ αχροσσ ραχιαλ ορ ινχοµε γρουπσ οφτεν
συ⁄ερσ φροµ ατ λεαστ ονε οφ τηε φολλοωινγ: ι) φοχυσεσ ον υνιϖαριατε χορρελατιονσ, ιι) χρεατεσ α σελεχτιον προβλεµ βψ
ονλψ χονσιδερινγ τηοσε διαγνοσεδ ωιτη αν εατινγ δισορδερ, ορ ιιι) δοεσ νοτ διστινγυιση βετωεεν χορρελατιονσ ανδ
χαυσαλ φαχτορσ. Σεε τηε ρελατεδ λιτερατυρε σεχτιον φορ α φυρτηερ δισχυσσιον.
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βεηαϖιορ τηαν Ωηιτε γιρλσ δο. Φορ εξαµπλε, βεινγ Ωηιτε λοωερσ τηε Εατινγ ∆ισορδερσ Ινϖεντορψ−

ΒΝ σχαλε βψ 20% ρελατιϖε το ιτσ µεαν ϖαλυε. Φυρτηερ, ουρ ρεσυλτσ ρεϖεαλ ιντερεστινγ ΒΝ παττερνσ

αχροσσ φαµιλψ ινχοµε γρουπσ. Φορ εξαµπλε, τηε ποορεστ γιρλσ εξηιβιτ α 32% ινχρεασε οφ σψµπτοµσ

οφ βυλιµια (ρελατιϖε το τηε µεαν οφ τηε Εατινγ ∆ισορδερσ Ινϖεντορψ−ΒΝ σχαλε) ωηεν χοµπαρεδ

το µιδδλε χλασσ γιρλσ, ανδ α 40% ινχρεασε ωηεν χοµπαρεδ το ωεαλτηιερ πεερσ. Ρεγαρδινγ τηε

ραχε−ινχοµε ιντεραχτιονσ, λοω ανδ µιδδλε ινχοµε Αφριχαν Αµεριχαν γιρλσ, ανδ λοω ινχοµε Ωηιτε

γιρλσ, αρε ατ συβσταντιαλλψ ηιγηερ ρισκ οφ ΒΝ βεηαϖιορ τηαν γιρλσ φροµ οτηερ ραχε−ινχοµε γρουπσ.

Τηεσε �νδινγσ στανδ ιν σταρκ χοντραστ το τηε ποπυλαρ χονχεπτιονσ αβουτ Ε∆σ. Υσινγ συπ−

πλεµενταρψ δατα φροµ τηε Νατιοναλ Λονγιτυδιναλ Στυδψ οφ Αδολεσχεντ Ηεαλτη, ωηιχη χονταινσ

ινφορµατιον ον Ε∆ διαγνοσισ, ωε �νδ τηατ Ωηιτε γιρλσ ιν α ηιγη ινχοµε ηουσεηολδ ωιτη ηιγηλψ

εδυχατεδ παρεντσ αρε αλµοστ τωιχε ασ λικελψ το βε διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆ (5:9%) ρελατιϖε το αν

αϖεραγε γιρλ. Ιν χοντραστ, ονλψ 0:7% οφ Αφριχαν Αµεριχαν γιρλσ ιν λοω−ινχοµε ηουσεηολδσ ηαϖε

βεεν διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆. Ουρ ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε ποπυλαρ χονχεπτιον ισ χονσιστεντ ονλψ

ωιτη ωηο ισ διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆, συγγεστινγ δραµατιχ δι⁄ερενχεσ ιν διαγνοσισ αχροσσ ραχε ανδ

ινχοµε χλασσεσ. Ουρ ρεσυλτσ ηαϖε τηε ιµπλιχατιονσ τηατ γρεατερ ουτρεαχη φορ ΒΝ σηουλδ βε µαδε

το Αφριχαν Αµεριχανσ ανδ το ινδιϖιδυαλσ φροµ λοω ινχοµε φαµιλιεσ.

Ιν ορδερ το ινϖεστιγατε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ινχιδενχε οφ ΒΝ ανδ σοχιοεχονοµιχ

στατυσ, ωε χονσιδερ λινεαρ, Τοβιτ, Ορδερεδ Προβιτ ανδ Προβιτ µοδελσ τηατ αδδρεσσ τηε λιµιτεδ

δεπενδεντ νατυρε οφ ουρ µεασυρεσ οφ βυλιµιχ βεηαϖιορ. Ουρ εστιµατεσ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ

εστιµατιον µετηοδσ ανδ ιδεντιφψινγ ασσυµπτιονσ. Φυρτηερµορε, τηερε ισ αµπλε εϖιδενχε ιν τηε

νον−εχονοµιχσ λιτερατυρε τηατ περσοναλιτψ τραιτσ (συχη ασ περφεχτιονισµ τενδενχιεσ, φεελινγσ οφ

ινε⁄εχτιϖενεσσ ανδ διστρυστ) αρε ασσοχιατεδ ωιτη ΒΝ. Ωηεν ωε αδδ περσοναλιτψ τραιτσ, ωε �νδ

τηατ ουρ ρεσυλτσ φορ ραχε ανδ ινχοµε χλασσ δισπαριτιεσ χοντινυε το ηολδ. Τηυσ ουρ ρεσυλτσ φορ ΣΕΣ

ϖαριαβλεσ αρε νοτ σιµπλψ α ρεσυλτ οφ οµιττεδ χονφουνδινγ φαχτορσ, ε.γ., ασ χαπτυρεδ βψ τηε περ−

σοναλιτψ τραιτσ. Ιντερεστινγλψ τηε περσοναλιτψ τραιτσ αρε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ωηεν ωε χοµβινε

τηεµ ωιτη τηε ΣΕΣ ϖαριαβλεσ. Φυρτηερ, ωηεν ωε αλλοω φορ χορρελατιον βετωεεν αν υνοβσερϖεδ

ινδιϖιδυαλ ε⁄εχτ ανδ τηε περσοναλιτψ τραιτσ, βοτη τηε περσοναλιτψ ανδ τηε ΣΕΣ ϖαριαβλεσ ρεµαιν

σιγνι�χαντλψ ιµπορταντ; ιν φαχτ τηε ρεσυλτσ φορ τηε ΣΕΣ ϖαριαβλεσ βεχοµε σοµεωηατ στρονγερ,

συγγεστινγ τηατ ουτρεαχη βε βασεδ ον βοτη τηε ΣΕΣ χηαραχτεριστιχσ ανδ τηε περσοναλιτψ τραιτσ.

Τηε ουτλινε οφ τηε παπερ ισ ασ φολλοωσ. Ιν σεχτιον 2 ωε πρεσεντ α βριεφ ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε.

Ιν σεχτιον 3 ωε δεσχριβε τηε δατα ανδ πρεσεντ βασιχ στατιστιχσ ον τηε ινχιδενχε οφ ΒΝ. Ωε ουτλινε

ουρ µετηοδολογψ φορ στυδψινγ ΒΝ ινχιδενχε ιν σεχτιον 4. Ιν σεχτιον 5 ωε πρεσεντ τηε ρεσυλτσ

ρεγαρδινγ τηε πρεδιχτιϖε ρολε οφ σοχιοεχονοµιχ στατυσ ιν τηε ινχιδενχε ανδ ιντενσιτψ οφ βυλιµιχ

βεηαϖιορσ. Τηεσε ρεσυλτσ αρε πολιχψ ρελεϖαντ ασ τηεψ προϖιδε ινσιγητ ιντο ωηιχη γιρλσ αρε ατ τηε

γρεατεστ ρισκ φορ ΒΝ ανδ τηυσ γυιδε τηε διρεχτιον οφ φυτυρε ουτρεαχη. Ωε χονχλυδε ιν σεχτιον 6.
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2 Λιτερατυρε Ρεϖιεω ανδ Βαχκγρουνδ

Ιν 2006 τηε Αγενχψ φορ Ηεαλτηχαρε Ρεσεαρχη ανδ Θυαλιτψ (∆επαρτµεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηυµαν

Σερϖιχεσ, 2006) πυβλισηεδ α χοµπρεηενσιϖε ρεϖιεω οφ παπερσ ον Ε∆ πυβλισηεδ ιν επιδεµιολογψ

σινχε 1980. Ασ τηε ρεπορτ νοτεσ, τηεσε στυδιεσ αρε µαινλψ φοχυσεδ ον τηε ε⁄εχτιϖενεσσ οφ δι⁄ερεντ

τρεατµεντ προγραµσ. Ωιτηιν τηισ λιτερατυρε, το ουρ κνοωλεδγε, τηερε αρε ονλψ τωο παπερσ τηατ

ρελατε ΣΕΣ το βινγεινγ ορ πυργινγ βεηαϖιορσ. Ηυδσον ετ αλ. (2007) δοχυµεντ τηε πρεϖαλενχε οφ

ϖαριουσ τψπεσ οφ Ε∆ βεηαϖιορσ αµονγ ωοµεν ανδ µεν (ιν α υνιϖαριατε φραµεωορκ) υσινγ δατα

φροµ τηε Νατιοναλ Χοµορβιδιτψ Συρϖεψ Ρεπλιχατιον. Ρεαγαν ανδ Ηερσχη (2005) ινϖεστιγατε τηε

φρεθυενχψ οφ βινγεινγ βεηαϖιορ (βυτ νοτ πυργινγ) υσινγ χροσσ−σεχτιοναλ δατα φροµ τηε ∆ετροιτ

µετροπολιταν αρεα. Τηεψ �νδ τηατ τηερε αρε νο ραχε ορ αγε ε⁄εχτσ ον βινγεινγ βεηαϖιορ (ηολδινγ

χονσταντ γενδερ ανδ οβεσιτψ στατυσ), ανδ τηατ µαριταλ στατυσ, νειγηβορηοοδ, ανδ ινχοµε πλαψ

α ρολε αµονγ ωοµεν. Υνλικε Ρεαγαν ανδ Ηερσχη (2005) ωε φοχυσ ον ΒΝ (βοτη βινγε εατινγ

ανδ πυργινγ) ανδ ωε ηαϖε αδδιτιοναλ χροσσ−σεχτιον ϖαριαβλεσ συχη ασ παρεντ�σ εδυχατιον, ασ ωελλ

ασ σοµεωηατ ωιδερ γεογραπηιχ ϖαριατιον. Α ρελατεδ επιδεµιολογιχαλ στυδψ υσινγ τηε ΝΗΛΒΙ

Γροωτη ανδ Ηεαλτη συρϖεψ ισ Στριεγελ−Μοορε ετ αλ. (2000), ωηο εξαµινε υνιϖαριατε χορρελατιονσ

βετωεεν ΒΝ ανδ ραχε ανδ βετωεεν ΒΝ ανδ παρενταλ εδυχατιον. Τηειρ υνιϖαριατε ρεσυλτσ σηοω

τηατ ΒΝ ισ ηιγηερ αµονγ Αφριχαν Αµεριχανσ γιρλσ. Βελοω ωε σηοω τηατ τηεσε ραχιαλ δι⁄ερενχεσ

ρεµαιν ωηεν ωε αλσο χοντρολ φορ τηε εδυχατιον οφ τηε παρεντ, φαµιλψ ινχοµε ανδ περσοναλιτψ

χηαραχτεριστιχσ. Ηοωεϖερ, ωε �νδ α µορε συβτλε παττερν ωηεν ωε ιντεραχτ ινχοµε χλασσ ανδ

ραχε: λοω ανδ µιδδλε ινχοµε Αφριχαν Αµεριχαν γιρλσ, ανδ λοω ινχοµε Ωηιτε γιρλσ, αρε ατ

συβσταντιαλλψ ηιγηερ ρισκ οφ ΒΝ βεηαϖιορ τηαν γιρλσ φροµ οτηερ ραχε−ινχοµε γρουπσ. Φυρτηερµορε,

ωε ινϖεστιγατε ωηετηερ τηε ραχε−σοχιαλ χλασσ δισπαριτιεσ ιν βυλιµιχ βεηαϖιορ αρε χονσιστεντ αχροσσ

σαµπλεσ (γιρλσ ωηο χουλδ βε ποτεντιαλλψ ατ ρισκ φορ Ε∆σ ϖερσυσ γιρλσ τηατ ηαϖε βεεν διαγνοσεδ ωιτη

Ε∆σ) το ηιγηλιγητ ηοω σαµπλε σελεχτιον χαν λεαδ το µισλεαδινγ πιχτυρε αβουτ τηε ΣΕΣ γρουπσ

τηατ αρε µορε ατ ρισκ. Φιναλλψ, ιν οτηερ ωορκ ον τηισ τοπιχ (Γοερεε, Ηαµ, ανδ Ιοριο, 2011), ωε

υσε τηε ΝΗΛΒΙ δατα το εξαµινε ωηετηερ βυλιµιχ βεηαϖιορ εξηιβιτσ τρυε στατε δεπενδενχε ανδ

ηενχε ισ χονσιστεντ ωιτη αδδιχτιϖε βεηαϖιορσ. Ιν Γοερεε, Ηαµ, ανδ Ιοριο (2011), ωε �νδ τηατ

υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ πλαψσ α ρολε ιν τηε περσιστενχε οφ ΒΝ, βυτ στρικινγλψ υπ το τωο τηιρδσ

οφ ΒΝ περσιστενχε ισ δυε το τρυε στατε δεπενδενχε. Τηισ συγγεστσ τηε τιµινγ οφ πολιχψ ισ χρυχιαλ:

πρεϖεντατιϖε εδυχατιον σηουλδ βε χουπλεδ ωιτη (ρεηαβιλιτατιον) τρεατµεντ ατ τηε εαρλψ σταγεσ

οφ βινγεινγ ανδ πυργινγ βεηαϖιορσ. Γιϖεν τηισ νεεδ φορ εαρλψ ιντερϖεντιον, ιτ ισ παρτιχυλαρλψ

ιµπορταντ το κνοω ηοω τηε ινχιδενχε ϖαριεσ αχροσσ ετηνιχ γρουπσ ανδ ινχοµε χλασσεσ.

Τηισ παπερ ισ ρελατεδ το τηε γροωινγ λιτερατυρε οφ υσινγ εχονοµιχ ιδεντι�χατιον στρατεγιεσ

ανδ αππροπριατε εχονοµετριχ µετηοδσ το ινϖεστιγατε πυβλιχ ηεαλτη ισσυεσ, (σεε, ε.γ., Αδαµσ, ετ

αλ., 2003; Ηεχκµαν, ετ αλ., 2007; ανδ Χυρριε ανδ ΜαχΛεοδ, 2008) ανδ τηε λιτερατυρε εξαµινινγ
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δισπαριτιεσ ιν ηεαλτη ουτχοµεσ βψ ινχοµε, ραχε, ανδ εδυχατιον (σεε ε.γ., Χυρριε ανδ Ηψσον, 1999;

Κηαναµ ετ αλ., 2009, Σµιτη, 2007; Τενν ετ αλ., 2010, Τηοµπσον, 2011). Α νυµβερ οφ εµπιριχαλ

παπερσ αλσο δοχυµεντ δι⁄ερενχεσ ιν εδυχατιον ανδ σοχιοεχονοµιχ στατυσ φορ τηε πρεϖαλενχε οφ

οβεσιτψ (Χυτλερ ετ αλ., 2003; Πηιλιπσον ανδ Ποσνερ, 2008; Κεµπτνερ ετ αλ., 2011). Ουρ παπερ

ισ ρελατεδ το τηισ λιτερατυρε ιν τηε βροαδ σενσε τηατ ιτ περταινσ το φοοδ χονσυµπτιον, βυτ ισ

οτηερωισε υνρελατεδ γιϖεν τηατ ωοµεν συ⁄ερινγ φροµ ΒΝ αρε χηαραχτεριζεδ βψ αϖεραγε βοδψ

ωειγητ (∆επαρτµεντ οφ Ηεαλτη ανδ Ηυµαν Σερϖιχεσ, 2006). Φιναλλψ, ρεχεντ στυδιεσ δεµονστρατε

τηατ ποορ χηιλδ ηεαλτη ανδ νυτριτιον ρεδυχε βοτη τηε τιµε ιν σχηοολ ανδ τηε λεαρνινγ προχεσσ

δυρινγ τηατ τιµε (Γλεωωε ανδ Μιγυελ 2008 ανδ ρεφερενχεσ τηερειν).

3 ∆ατα

Ωε υσε δατα φροµ τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη Στυδψ, ωηιχη ινχλυδεσ γιρλσ φροµ σχηοολσ ιν

Ριχηµονδ, Χαλιφορνια ανδ ιν Χινχιννατι, Οηιο, ασ ωελλ ασ φροµ φαµιλιεσ ενρολλεδ ιν α ηεαλτη

µαιντενανχε οργανιζατιον ιν τηε Ωασηινγτον, ∆Χ αρεα.6 Τηε συρϖεψ ωασ χονδυχτεδ αννυαλλψ

φορ τεν ψεαρσ, ανδ σταρτινγ ιν 1990, ωηεν τηε γιρλσ ωερε αγεδ 11−12, τηε συρϖεψ χονταινσ θυεστιονσ

ον ΒΝ βεηαϖιορ τηατ ωερε ασκεδ αππροξιµατελψ εϖερψ οτηερ ψεαρ.7 Ιτ αλσο χονταινσ συβσταντιαλ

δεµογραπηιχ ανδ σοχιοεχονοµιχ ινφορµατιον συχη ασ αγε, ραχε, παρενταλ εδυχατιον, ανδ ινιτιαλ

φαµιλψ ινχοµε (ιν χατεγοριεσ). Τηε δατα αλσο χονταιν α νυµβερ οφ τιµε−ϖαρψινγ πσψχηολογιχαλ

ορ περσοναλιτψ ινδιχεσ (ρε�εχτινγ τηε ποτεντιαλ φορ περσοναλιτψ δισορδερσ).

Τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη συρϖεψ ωασ χονστρυχτεδ το ηαϖε εθυαλ νυµβερσ οφ Αφριχαν

Αµεριχανσ ανδ Ωηιτεσ, ανδ το ηαϖε αππροξιµατελψ εθυαλ ρεπρεσεντατιον αχροσσ δι⁄ερεντ ινχοµε

γρουπσ φορ Αφριχαν Αµεριχανσ ανδ Ωηιτεσ (Κιµµ ετ αλ., 2002). Τηυσ ιτ ισ αν εξογενουσλψ

στρατι�εδ σαµπλε, ωηιχη ισ παρτιχυλαρλψ υσεφυλ φορ εξαµινινγ τηε ρολε τηατ ραχε ανδ ινχοµε πλαψ

ιν τηε ινχιδενχε ανδ περσιστενχε οφ ΒΝ. Φορ εξαµπλε, α νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε ωουλδ

ηαϖε το βε µυχη λαργερ τηαν ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη συρϖεψ το οβταιν εθυιϖαλεντ νυµβερσ οφ

ηιγη ανδ µιδδλε ινχοµε Αφριχαν Αµεριχανσ, ορ ονε τηε σαµε σιζε ασ ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη

συρϖεψ ωουλδ ηαϖε λιττλε ποωερ το εξαµινε τηε δι⁄ερενχεσ βετωεεν ραχεσ, λετ αλονε δι⁄ερενχεσ

αχροσσ ινχοµε γρουπσ αµονγ Αφριχαν Αµεριχανσ.8 Φυρτηερµορε, ιφ τηε εθυατιονσ ωε εστιµατε

6 ∆υε το χον�δεντιαλιτψ χονχερνσ, τηε δατα δο νοτ ινδιχατε ωηερε αν ινδιϖιδυαλ λιϖεσ. Σελεχτιον οφ ποτεντιαλ
σχηοολσ ωασ βασεδ ον χενσυσ τραχτ δατα τηατ σηοωεδ αππροξιµατελψ εθυαλ φραχτιονσ οφ Αφριχαν Αµεριχαν ανδ
Ωηιτε χηιλδρεν, ανδ τηε λεαστ δισπαριτψ ιν ινχοµε ανδ εδυχατιον βετωεεν τηε ρεσπονδεντσ οφ τηε τωο ετηνιχ
γρουπσ. Τηε µαϕοριτψ οφ τηε χοηορτ, σελεχτεδ ϖια τηε Ηεαλτη Μαιντενανχε Οργανιζατιον (ΗΜΟ), ωασ ρανδοµλψ
δραων φροµ α µεµβερσηιπ λιστ οφ ποτεντιαλλψ ελιγιβλε φαµιλιεσ ωιτη νινε (ορ τεν) ψεαρ−ολδ γιρλσ. Α σµαλλ περχενταγε
ωασ ρεχρυιτεδ φροµ α Γιρλ Σχουτ τροοπ λοχατεδ ιν τηε σαµε γεογραπηιχαλ αρεα ασ τηε ΗΜΟ ποπυλατιον.

7 Τηε αττριτιον ρατε αφτερ τεν ψεαρσ ωασ 11%.

8 Τηεσε σορτ οφ ισσυεσ µοτιϖατε τηε Νατιοναλ Λονγιτυδιναλ Συρϖεψ οϖερσαµπλινγ οφ Αφριχαν Αµεριχανσ (ανδ
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αρε χονσταντ αχροσσ ινδιϖιδυαλσ, ωε ωιλλ οβταιν χονσιστεντ εστιµατεσ οφ τηε νατιοναλ παραµετερσ

(εξχεπτ φορ τηε χονσταντ).9

Το τηε βεστ οφ ουρ κνοωλεδγε τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη συρϖεψ ηασ νοτ βεεν υσεδ

πρεϖιουσλψ ιν εχονοµιχσ βψ οτηερ αυτηορσ, σο ωε νοω δεσχριβε τηε δατα ανδ ϖαριαβλε χονστρυχτιον

ιν σοµε δεταιλ. Τηε δατα χονσιστ οφ τεν ωαϖεσ οφ 2379 γιρλσ, ωηερε θυεστιονσ ον ΒΝ βεηαϖιορ

ωερε ασκεδ ιν ωαϖεσ 3, 5, 7, 9, ανδ 10. Τηε θυεστιονσ ωερε φορµυλατεδ το βε χονσιστεντ ωιτη

διαγνοστιχ χριτερια φορ ΒΝ ανδ ωερε αδϕυστεδ το βε εασψ το υνδερστανδ φορ ψουνγ ρεσπονδεντσ.10

Τηε συρϖεψ χονταινσ αν Εατινγ ∆ισορδερσ Ινϖεντορψ−ΒΝ σχαλε φορ εαχη ρεσπονδεντ (ηερεαφτερ

τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ), ωηιχη µεασυρεσ δεγρεεσ οφ τηε σψµπτοµσ ασσοχιατεδ ωιτη ΒΝ. Τηε Ε∆−ΒΝ

ινδεξ ισ χονστρυχτεδ βασεδ ον τηε συβϕεχτσ ρεσπονσεσ (�αλωαψσ�=1, �υσυαλλψ�=2, �οφτεν�=3,

�σοµετιµεσ�=4, �ραρελψ�=5, ανδ �νεϖερ�=6) το σεϖεν ιτεµσ: 1) Ι εατ ωηεν Ι αµ υπσετ; 2) Ι

στυ⁄ µψσελφ ωιτη φοοδ; 3) Ι ηαϖε γονε ον εατινγ βινγεσ ωηερε Ι φελτ τηατ Ι χουλδ νοτ στοπ; 4) Ι

τηινκ αβουτ βινγεινγ (οϖερεατινγ); 5) Ι εατ µοδερατελψ ιν φροντ οφ οτηερσ ανδ στυ⁄ µψσελφ ωηεν

τηεψ αρε γονε; 6) Ι ηαϖε τηε τηουγητ οφ τρψινγ το ϖοµιτ ιν ορδερ το λοσε ωειγητ, ανδ 7) Ι εατ ορ

δρινκ ιν σεχρεχψ. Α ρεσπονσε οφ 4−6 ον α γιϖεν θυεστιον χοντριβυτεσ ζερο ποιντσ το τηε Ε∆−ΒΝ

ινδεξ; α ρεσπονσε οφ 3 χοντριβυτεσ 1 ποιντ; α ρεσπονσε οφ 2 χοντριβυτεσ 2 ποιντσ; ανδ α ρεσπονσε

οφ 1 χοντριβυτεσ 3 ποιντσ. Τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ισ τηε συµ οφ τηε χοντριβυτινγ ποιντσ ανδ ρανγεσ

φροµ 0 το 21 ιν ουρ δατα. Φορ ινστανχε, ιφ α ρεσπονδεντ ανσωερσ �σοµετιµεσ� το αλλ θυεστιονσ, ηερ

Ε∆−ΒΝ ινδεξ ωιλλ βε ζερο.11 Τηερεφορε, α ηιγηερ Ε∆−ΒΝ σχορε ισ ινδιχατιϖε οφ µορε ιντενσε ΒΝ

βεηαϖιορ. Τηε Ε∆−ΒΝ σχαλε ισ ωιδελψ υσεδ ιν Ε∆ ρεσεαρχη (Ρυση ετ αλ., 2008). Αχχορδινγ το τηε

πανελ οφ µεδιχαλ εξπερτσ τηατ δεσιγνεδ τηε ινδεξ (Γαρνερ ετ αλ., 1983), α σχορε ηιγηερ τηαν 10

ινδιχατεσ τηατ τηε γιρλ ισ ϖερψ λικελψ το ηαϖε α χλινιχαλ χασε οφ ΒΝ. Ιν ορδερ το εξτερναλλψ ϖαλιδατε

τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ, α σαµπλε οφ ωοµεν διαγνοσεδ ωιτη ΒΝ (αχχορδινγ το τηε ∆ιαγνοστιχ ανδ

Στατιστιχαλ Μανυαλ οφ Μενταλ ∆ισορδερσ (∆ΣΜ−Ις) χριτερια) ωασ ιντερϖιεωεδ υσινγ τηε ΝΗΛΒΙ

Γροωτη ανδ Ηεαλτη θυεστιονναιρε: τηε αϖεραγε Ε∆−ΒΝ ινδεξ αµονγ τηισ σαµπλε ωασ 10:8.12

Αππροξιµατελψ 2:2% οφ τηε ρεσπονδεντσ σχορεδ ηιγηερ τηαν 10 ιν τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη

Ηισπανιχσ) ανδ τηε Πανελ Στυδψ οφ Ινχοµε ∆ψναµιχσ οϖερσαµπλινγ οφ λοω ινχοµε φαµιλιεσ. Σεε Χηαπτερ 7 οφ τηε
ΒΛΣ Ηανδβοοκ οφ Μετηοδσ ον τηε Νατιοναλ Λονγιτυδιναλ Συρϖεψ ανδ Χηαπτερ 5 οφ τηε ΠΣΙ∆ Υσερ Γυιδε.

9 Ιφ χοε′χιεντσ δι⁄ερ αχροσσ τηε νατιον ιν οτηερ ωαψσ, ονε χουλδ οβταιν νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε εστιµατεσ
βψ ρεωειγητινγ. Γιϖεν ουρ εµπηασισ ον τηε ρολε οφ ραχε ανδ ινχοµε, ωε ηαϖε νοτ υσεδ ρεωειγητεδ δατα.

10 Χλινιχαλ χριτερια φορ ΒΝ, αχχορδινγ το τηε ∆ιαγνοστιχ ανδ Στατιστιχαλ Μανυαλ οφ Μενταλ ∆ισορδερσ φουρτη
εδιτιον (Αµεριχαν Πσψχηιατριχ Ασσοχατιον, 2000), ρεθυιρε τηε χψχλε οφ βινγε−εατινγ ανδ χοµπενσατορψ βεηαϖιορσ
οχχυρ ατ λεαστ τωο τιµεσ α ωεεκ φορ τηρεε µοντησ ορ µορε ανδ τηατ τηε ινδιϖιδυαλ φεελ α λαχκ οφ χοντρολ δυρινγ
τηε εατινγ επισοδεσ. ∆υε το δατα ρεστριχτιονσ, ωε χαννοτ εξαµινε τηε πρεϖαλενχε οφ ανορεξια νερϖοσα.

11 Νοτε τηατ τηε ανσωερσ το τηε ινδιϖιδυαλ θυεστιονσ αρε νοτ αϖαιλαβλε ιν τηε δατα.

12 Σεε Γαρνερ ετ αλ. (1983) φορ µορε δεταιλσ οφ τηε δεϖελοπµεντ ανδ ϖαλιδατιον οφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ.

6



σαµπλε, ωηιχη ισ χλοσε το τηε νατιοναλ αϖεραγε οφ χλινιχαλ ΒΝ ρεπορτεδ φροµ οτηερ σουρχεσ.13

Βασεδ ον τηεσε χονσιδερατιονσ, ωε ωιλλ χονσιδερ α ρεσπονδεντ ωιτη α σχορε οφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ

γρεατερ τηαν 10 ασ χλινιχαλ βυλιµια φορ τηε ρεµαινδερ οφ τηε παπερ.

Table 1: Descriptive Statistics

Mean Standard Clustered Standard Number of

Deviation Error of Mean Waves

ED-BN Index 1.279 2.682 0.039 3,5,7,9,10

Clinical Bulimia 0.0215 0.1452 0.002 3,5,7,9,10

Age 1.436 2.990.952 0.014 All 10

White 0.48 0.499 0.01 1

Parents High School or Less 0.255 0.436 0.009 1

Parents Some College 0.393 0.488 0.01 1

Parents Bachelor Degree or More 0.352 0.477 0.01 1

Income less than $20,000 0.318 0.466 0.01 1

Income in [$20000, $40000] 0.315 0.465 0.01 1

Income more than $40,000 0.367 0.482 0.01 1

Body Dissatisfaction Index* 8.039 7.554 0.131 3,5,7,9,10

Distrust Index** 3.589 3.492 0.056 3,5,9,10

Ineffectiveness Index*** 2.752 3.915 0.063 3,5,9,10

Perfectionism Index**** 6.468 3.290 0.052 3,5,9,10

Notes: Income is in 1988$;  *  ranges from 0 to 27 (maximal dissatisfaction); ** ranges from 0 to 21 (maximal distrust);

*** ranges from 0 to 29 (maximal ineffectiveness); **** ranges from 0 to 18 (maximal perfectionism).  See Appendix

for more detailed description of the variables.

Βασεδ ον πσψχηολογιχαλ χριτερια, α τεαµ οφ µεδιχαλ εξπερτσ δεσιγνεδ αδδιτιοναλ θυεστιονσ το

χονστρυχτ φουρ ινδιχεσ τηατ µεασυρε α ρεσπονδεντ�σ ποτεντιαλ φορ περσοναλιτψ τραιτσ/δισορδερσ

(ηενχεφορτη, �περσοναλιτψ ινδιχεσ�), ωηιχη αρε λικελψ το βε ασσοχιατεδ ωιτη ΒΝ.14 Τηε �ρστ

ινδεξ ασσεσσεσ ηοω µυχη τηε ρεσπονδεντ ισ δισσατισ�εδ ωιτη τηε σιζε ανδ σηαπε οφ σπεχι�χ παρτσ

οφ ηερ βοδψ. Οϖεραλλ, ιτ ισ α µεασυρε οφ βοδψ δισσατισφαχτιον. Τηε ρεµαινινγ τηρεε περσοναλιτψ

ινδιχεσ ασσεσσ τενδενχιεσ τοωαρδ: περφεχτιονισµ (ηερεαφτερ τηε περφεχτιονισµ ινδεξ), φεελινγσ οφ

ινε⁄εχτιϖενεσσ (ηερεαφτερ τηε ινε⁄εχτιϖενεσσ ινδεξ), ανδ ιντερπερσοναλ διστρυστ (ηερεαφτερ τηε

διστρυστ ινδεξ). Φορ αλλ τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ, α ηιγηερ σχορε ινδιχατεσ α ηιγηερ τενδενχψ οφ

13 Σεε φορ ινστανχε, Ηυδσον ετ αλ. (2007) ανδ Νατιοναλ Εατινγ ∆ισορδερσ Ασσοχιατιον (2008).

14 Σεε Γαρνερ ετ αλ., 1983 φορ α δισχυσσιον οφ τηε ασσοχιατιον οφ τηεσε περσοναλιτψ χηαραχτεριστιχσ ωιτη Ε∆σ.
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τηε περσοναλιτψ τραιτ τηατ τηε ινδεξ θυαντι�εσ. Φορ εασε οφ εξποσιτιον, ωε προϖιδε δεταιλσ ον τηε

θυεστιονσ υσεδ το φορµ τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ ιν Αππενδιξ Α.

Ωε ρεπορτ ϖαριαβλε µεανσ, στανδαρδ δεϖιατιονσ, ανδ τηε στανδαρδ ερρορσ φορ τηε µεαν ϖαλυεσ

οφ τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη σαµπλε ιν Ταβλε 1. Φορ αλλ δεµογραπηιχ ϖαριαβλεσ εξχεπτ αγε

ωε ηαϖε ονε οβσερϖατιον περ περσον, ωηιλε φορ τηε οτηερ ϖαριαβλεσ ωε ηαϖε µυλτιπλε οβσερϖατιονσ

περ περσον; ωε αδϕυστ τηε στανδαρδ ερρορσ οφ τηε µεαν το τακε τηισ ιντο αχχουντ.15 Τηε µεαν

οφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ισ 1.2. Τηε αϖεραγε αγε οφ τηε γιρλσ οϖερ τηε σαµπλε ισ αππροξιµατελψ 14

ψεαρσ, ανδ, ασ εξπεχτεδ γιϖεν τηε σαµπλε δεσιγν, ιτ ισ αππροξιµατελψ εθυαλλψ διστριβυτεδ αχροσσ

ραχε, ινχοµε, ανδ παρεντ�σ εδυχατιον λεϖελ.

Table 2: Mean of ED-BN Index and Incidence of Clinical Bulimia by Characteristics

Variable

Mean Standard Clustered Mean Standard Clustered

Deviation Std. Error Deviation Std. Error

1989 1.814 3.287 0.07 0.038 0.191 0.004

1991 1.61 3.021 0.067 0.033 0.178 0.004

1993 1.098 2.342 0.054 0.014 0.117 0.003

1995 0.86 2.054 0.046 0.008 0.092 0.002

1996 0.955 2.279 0.05 0.013 0.113 0.002

White 1.042 2.437 0.051 0.017 0.13 0.002

African American 1.498 2.873 0.058 0.026 0.158 0.003

Parents High School or Less 1.648 3.136 0.096 0.033 0.178 0.005

Parents Some College 1.325 2.682 0.06 0.02 0.141 0.003

Parents Bachelor Degree or More 0.973 2.278 0.055 0.015 0.122 0.002

Household Income (in 1988$):

Income less than $20,000 1.721 3.146 0.086 0.033 0.179 0.004

Income in [$20000, $40000] 1.198 2.633 0.072 0.021 0.144 0.003

Income more than $40,000 0.982 2.245 0.053 0.013 0.112 0.002

Note: We cluster by individual and allow for  heteroskedasticity in calculating the standard errors.

ED-BN Index Clinical Bulimia (BN)

Ταβλε 2 ιλλυστρατεσ τηε υνιϖαριατε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε δεµογραπηιχ ϖαριαβλεσ, τηε Ε∆−

ΒΝ ινδεξ, ανδ ΒΝ ινχιδενχε. Φορ α γιϖεν δεµογραπηιχ γρουπ, ωε πρεσεντ τηε µεαν, στανδαρδ

δεϖιατιον, ανδ τηε στανδαρδ ερρορ οφ τηε µεαν φορ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ιν χολυµνσ (1)−(3), ρεσπεχ−

τιϖελψ. Χολυµνσ (4)−(6) πρεσεντ τηε σαµε στατιστιχσ φορ τηε ινχιδενχε οφ χλινιχαλ ΒΝ. Αγαιν, ιν

15 Γιϖεν τηατ παρεντ�σ εδυχατιον ανδ ραχε αρε ϖερψ υνλικελψ το χηανγε, εξχεπτ περηαπσ βψ ρεµαρριαγε, τηε ονλψ
ΣΕΣ ϖαριαβλε φορ ωηιχη ιτ ωουλδ βε ιντερεστινγ το ηαϖε µυλτιπλε οβσερϖατιονσ ισ φαµιλψ ινχοµε.
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εαχη χασε ωε χλυστερ τηε στανδαρδ ερρορσ (βψ ινδιϖιδυαλ) φορ τηε µεανσ. Σιµπλψ αγγρεγατινγ

τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ιντο αν ινχιδενχε οφ χλινιχαλ ΒΝ ωουλδ δισχαρδ ϖαλυαβλε ινφορµατιον. Ινδεεδ

ουρ ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον σηοω τηατ χοε′χιεντσ αρε οφ τηε σαµε σιγν ωηεν ωε

αναλψζε τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ανδ τηε ινχιδενχε οφ χλινιχαλ ΒΝ, βυτ τηε φορµερ αρε µυχη µορε

πρεχισελψ εστιµατεδ. Νοτε �ρστ τηατ ασ τηε γιρλσ αγε, βοτη τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ανδ ΒΝ ινχιδενχε

φαλλ. Ιντερεστινγλψ, Αφριχαν Αµεριχαν γιρλσ ηαϖε α στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ηιγηερ Ε∆−ΒΝ ινδεξ

ανδ ινχιδενχε οφ χλινιχαλ ΒΝ τηαν Ωηιτε γιρλσ.

Ωε εµπηασιζε τηατ ουρ υνιϖαριατε ρεσυλτσ αρε νοτ δυε το αν ινχορρεχτ ιντερπρετατιον οφ ωηατ

τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ µεασυρεσ, ι.ε., τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ιτ µιγητ χαπτυρε οβεσιτψ ινστεαδ οφ βυλιµιχ

βεηαϖιορσ. Ιφ τηε ινδεξ ωασ αχτυαλλψ µεασυρινγ οβεσιτψ, ωε ωουλδ εξπεχτ τηατ ηιγηερ Ε∆−ΒΝ

σχορεσ ωουλδ βε ασσοχιατεδ ωιτη α ηιγηερ βοδψ µασσ ινδεξ (ΒΜΙ). Ηοωεϖερ, ωε �νδ α λοω

χορρελατιον βετωεεν ΒΜΙ ανδ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ οφ 0:05. Φυρτηερ, ΒΜΙ ισ δεχρεασινγ ιν Ε∆−ΒΝ

φορ Αφριχαν Αµεριχανσ. Μορεοϖερ, αµονγ Αφριχαν Αµεριχανσ αϖεραγε ΒΜΙ φορ γιρλσ ωιτη αν

Ε∆−ΒΝ ινδεξ αβοϖε 5 (ι.ε., τηε µιδποιντ οφ τηε 0 � 10 ιντερϖαλ) ισ λοωερ τηαν αϖεραγε ΒΜΙ

φορ γιρλσ ωιτη αν ινδεξ οφ 5 ορ λοωερ (22:48 ϖερσυσ 24:72, ρεσπεχτιϖελψ). Σιµιλαρλψ φορ Ωηιτεσ,

αϖεραγε ΒΜΙ ασσοχιατεδ ωιτη αν Ε∆−ΒΝ ινδεξ αβοϖε 5 ισ λοωερ τηαν τηατ ασσοχιατεδ ωιτη αν

ινδεξ οφ 5 ορ λοωερ (20:55 ϖερσυσ 22:14, ρεσπεχτιϖελψ). Τηεσε στατιστιχσ στρονγλψ συγγεστ τηατ τηε

Ε∆−ΒΝ ινδεξ ισ νοτ αν οβεσιτψ ινδεξ.

Βοτη τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ανδ τηε ινχιδενχε οφ χλινιχαλ ΒΝ δεχρεασε ασ παρενταλ εδυχατιον

ανδ φαµιλψ ινχοµε ινχρεασε, ανδ αγαιν τηεσε δι⁄ερενχεσ αρε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ στανδαρδ

χον�δενχε λεϖελσ. Τηεσε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ ΒΝ ισ µορε προβλεµατιχ αµονγ Αφριχαν Αµεριχαν

γιρλσ, γιρλσ φροµ λοω ινχοµε φαµιλιεσ, ανδ γιρλσ φροµ φαµιλιεσ ωιτη λοω παρενταλ εδυχατιον. Τηυσ

τηεψ στανδ ιν σηαρπ χοντραστ το ποπυλαρ χονχεπτιονσ αβουτ τηε ινχιδενχε οφ ΒΝ.

Table 3: Correlations of ED-BN Index and Clinical Bulimia with  Personality Traits

Personality Trait Index ED-BN Index Clinical Bulimia (BN)

Body Dissatisfaction Index 0.221 0.114

Distrust Index 0.213 0.107

Ineffectiveness Index 0.439 0.274

Perfectionism Index 0.229 0.145

Note: Correlations are significant at the 1% level using clustered standard errors.

Ονε ποσσιβιλιτψ ισ τηατ τηεσε υνιϖαριατε ρεσυλτσ ωιλλ δισαππεαρ ονχε ωε χονδιτιον ον τηε οτηερ

δεµογραπηιχ ϖαριαβλεσ, ανδ τηατ σοµε ωιλλ δισαππεαρ ονχε ωε χονδιτιον ον τηε περσοναλιτψ

ινδιχεσ. Ηοωεϖερ, τηε ρεσυλτσ ιν τηε νεξτ σεχτιον ινδιχατε τηατ τηε δι⁄ερενχεσ φορ ραχε ανδ

φαµιλψ ινχοµε περσιστ ιν α µυλτιϖαριατε σεττινγ εϖεν αφτερ χονδιτιονινγ ον τηε οτηερ δεµογραπηιχ
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ϖαριαβλεσ ανδ περσοναλιτψ τραιτσ. Ιν Ταβλε 3 ωε πρεσεντ τηε υνιϖαριατε χορρελατιονσ βετωεεν εαχη

οφ τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ ωιτη βοτη τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ανδ τηε ινχιδενχε οφ χλινιχαλ ΒΝ. Ιν αλλ

χασεσ τηεσε χορρελατιονσ αρε ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ τηε 1% λεϖελ.

4 Τηε ΣΕΣ−ΒΝ Γραδιεντ

Ωε χονσιδερ ρεσυλτσ φροµ �ϖε µοδελ σπεχι�χατιονσ: ι) α λινεαρ ρεγρεσσιον στρυχτυρε τηατ τρεατσ

α ζερο ϖαλυε οφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ασ λψινγ ον τηε ρεγρεσσιον λινε; ιι) α Τοβιτ στρυχτυρε φορ τηε

Ε∆−ΒΝ ινδεξ; ιιι) α λινεαρ προβαβιλιτψ µοδελ (ΛΠΜ) φορ τηε ινχιδενχε οφ χλινιχαλ ΒΝ (ι.ε., α

ϖαλυε φορ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ γρεατερ τηαν 10); ιϖ) α Προβιτ µοδελ φορ τηε ινχιδενχε οφ χλινιχαλ

ΒΝ; ανδ ϖ) αν Ορδερεδ Προβιτ µοδελ. Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε τηατ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ φυνχτιον

ισ βασεδ σολελψ ον βεηαϖιορ ανδ ισ νοτ ιν ανψ ωαψ βασεδ ον διαγνοσισ. Τηισ ισ αν αδϖανταγε ιφ,

ασ ωε αργυε βελοω, χερταιν γρουπσ αρε µυχη µορε λικελψ το σεεκ µεδιχαλ αττεντιον φορ ΒΝ.16

Ωε �ρστ υσε τηεσε µοδελσ το εξαµινε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ανδ τηε

ΣΕΣ. Φορ εξαµπλε, ιν τηε λινεαρ ρεγρεσσιον µοδελ ωε ρεγρεσσ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ, ψιτ; ον τηε

τιµε−χονσταντ ΣΕΣ ϖαριαβλεσ, Ξι (ανδ ιντεραχτιονσ βετωεεν τηεµ).
17 Τηε µεδιχαλ λιτερατυρε

ινδιχατεσ τηατ περσοναλιτψ τραιτσ µαψ α⁄εχτ βυλιµιχ βεηαϖιορ, σο το οβταιν χονσιστεντ εστιµατεσ οφ

τηε ΣΕΣ ε⁄εχτσ ωε αυγµεντ τηεσε µοδελσ βψ ινχλυδινγ τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ, πιτ; ασ εξπλανατορψ

ϖαριαβλεσ. Σπεχι�χαλλψ, ωε ηαϖε

ψιτ = �0 + �1Ξι + �2πιτ + ι + ατ + ϖιτ; (1)

ωηερε ι ισ αν ινδιϖιδυαλ σπεχι�χ ε⁄εχτ, ατ ισ α τιµε δυµµψ, ανδ ϖιτ ισ α χοντεµπορανεουσ

σηοχκ φορ περσον ι ατ τιµε τ. Ωηεν ι ισ υνχορρελατεδ ωιτη τηε ΣΕΣ ϖαριαβλεσ ανδ περσοναλιτψ

ινδιχεσ, ωε χαν οβταιν χονσιστεντ εστιµατεσ οφ τηε ΣΕΣ ε⁄εχτσ. Ωε χλυστερ τηε στανδαρδ ερρορσ

βψ ινδιϖιδυαλ το χοντρολ φορ χορρελατιον αχροσσ τιµε δυε το ινδιϖιδυαλ χοµπονεντσ, ασ ωελλ ασ

τηε ινδυχεδ ηετεροσκεδαστιχιτψ ιν τηε λινεαρ µοδελσ. Ωε δο νοτ τρεατ τηε χοε′χιεντσ ον τηε

περσοναλιτψ ινδιχεσ ασ χαυσαλ; ρατηερ ωε ινϖεστιγατε ωηετηερ αδδινγ τηεµ α⁄εχτσ τηε σιζε ανδ

σιγνι�χανχε οφ τηε ΣΕΣ χοε′χιεντσ.

Νοτε, ηοωεϖερ, τηατ τηε περσοναλιτψ τραιτσ µαψ βε χορρελατεδ ωιτη ι ιφ τηεψ αρε δριϖεν βψ

τιµε χονσταντ γενετιχ φαχτορσ, ωηιχη µαψ αλσο α⁄εχτ ΒΝ, λεαδινγ το βιασ ιν τηε χοε′χιεντσ φορ πιτ

ανδ φορ Ξι:
18 Ιφ ωε αδδρεσσ τηισ ενδογενειτψ υσινγ �ξεδ ε⁄εχτσ ρεγρεσσιονσ ορ �ρστ−δι⁄ερενχινγ,

16 Ωε δο νοτ κνοω ωηετηερ τηε ρεσπονδεντ ηασ βεεν διαγνοσεδ ωιτη, ορ ισ βεινγ τρεατεδ φορ, χλινιχαλ ΒΝ. Σεε
Σεχτιον 5 φορ φυρτηερ δισχυσσιον.

17 Φορ σιµπλιχιτψ ασσυµε τηατ ωε αρε υσινγ τιµε δυµµιεσ σο τηατ αγε ισ νοτ α ρεγρεσσορ.

18 Ιφ τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ αρε ινδεπενδεντ οφ Ξι τηερε ωιλλ νοτ βε ανψ βιασ ιν τηε χοε′χιεντσ οφ τηε ΣΕΣ
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τηε τιµε−χονσταντ ΣΕΣ ϖαριαβλεσ ωιλλ βε ελιµινατεδ.19 Το αλλοω φορ χορρελατιον οφ τηε περσοναλιτψ

τραιτσ ωιτη τηε υνοβσερϖεδ ε⁄εχτ ωηιλε ρεταινινγ τηε (εξογενουσ) ΣΕΣ ϖαριαβλεσ, ωε ιµπλεµεντ

τηε αππροαχη οφ Ηαυσµαν−Ταψλορ (1981), ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηε λινεαρ µοδελσ. Τηε Ηαυσµαν−

Ταψλορ (1981) αππροαχη προϖιδεσ χονσιστεντ ανδ φυλλψ ε′χιεντ εστιµατεσ οφ αλλ παραµετερσ υνδερ

τηε ρανδοµ ε⁄εχτσ φραµεωορκ ωηεν τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ, βυτ νοτ τηε ΣΕΣ ϖαριαβλεσ, αρε

χορρελατεδ ωιτη τηε ινδιϖιδυαλ σπεχι�χ ε⁄εχτ.20 Σπεχι�χαλλψ, τηε Ηαυσµαν−Ταψλορ εστιµατεσ αρε

οβταινεδ βψ υσινγ τηε τιµε−δεµεανεδ περσοναλιτψ τραιτσ (πιτ � �πι) ανδ Ξι ασ ινστρυµεντσ ιν α

2ΣΛΣ εστιµατιον οφ εθυατιον (1) ωηερε πι ισ τηε µεαν οφ πιτ φορ ινδιϖιδυαλ ι. Τηε 2ΣΛΣ ρεσιδυαλσ

αρε τηεν υσεδ το οβταιν τηε ϖαριανχεσ οφ ι ανδ ϖιτ, ωηιχη αρε υσεδ το χοµπυτε τηε θυασι−

δεµεανεδ ϖαριαβλεσ.21 Φιναλλψ, τηε παραµετερσ οφ τηε θυασι−δεµεανεδ εθυατιον αρε εστιµατεδ

βψ 2ΣΛΣ υσινγ τηε θυασι−δεµεανεδ ινστρυµεντσ.

Ρεγαρδινγ τηε Τοβιτ, ωε ασσυµε τηατ τηε λατεντ ϖαριαβλε υνδερλψινγ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ισ

ψ�
ιτ
= ∋

0
+ ∋

1
Ξι + ∋2πιτ + !ι + βτ + ειτ; (2)

ωηερε τηε χηανγε ιν νοτατιον ισ οβϖιουσ. Τηε οβσερϖεδ ϖαλυε, ψιτ; οφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ισ

ψιτ =

8
>><
>>:

0 ιφ ψ�
ιτ
� 0

ψ�
ιτ
οτηερωισε.

(3)

Ωε ασσυµε τηατ !ι ανδ ειτ αρε ι.ι.δ. (οϖερ τιµε ανδ ινδιϖιδυαλσ) ασ Ν(0; �
2

!
) ανδ Ν(0; �2

ε
)

ανδ τηατ τηεψ αρε (ινιτιαλλψ) ινδεπενδεντ οφ πιτ: Ωε εστιµατε τηε µοδελ βψ φορµινγ α θυασι−

λικελιηοοδ οφ τηε περιοδ βψ περιοδ οβσερϖατιονσ ανδ χλυστερ τηε στανδαρδ ερρορσ βψ ινδιϖιδυαλ.22

Ωε χοµπαρε τηε ρεγρεσσιον χοε′χιεντσ το τηε Τοβιτ παρτιαλ ε⁄εχτσ, ανδ �νδ (ασ εξπεχτεδ) τηατ

τηεψ αρε ϖερψ σιµιλαρ. Νεξτ ωε αλλοω πιτ ανδ !ι το βε χορρελατεδ υσινγ τηε χορρελατεδ ρανδοµ

ε⁄εχτσ αππροαχη οφ Χηαµβερλαιν (1984)/Ωοολδριδγε (2005). Ωε οβταιν ϖερψ σιµιλαρ ρεσυλτσ,

ωηιχη ωε πρεσεντ ιν Αππενδιξ Β φορ εξποσιτιοναλ εασε.

ϖαριαβλεσ, βυτ ιν τηισ χασε τηερε ισ νο νεεδ το χοντρολ φορ τηε περσοναλιτψ χηαραχτεριστιχσ.

19 Ωε πρεσεντ εστιµατεσ οφ τηε παραµετερσ οφ �ρστ−δι⁄ερενχεδ εθυατιον (1) ιν Αππενδιξ Β. Τηε ρεσυλτσ ωε
οβταινεδ αρε σιµιλαρ το τηοσε φροµ τηε λεϖελ εστιµατεσ (ιν τερµσ οφ τηε µαγνιτυδε ανδ σιγνι�χανχε οφ τηε
χοε′χιεντσ ον τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ).

20 Σεε Ωοολδριδγε (2002, ππ 325−328). Ωε ασσυµε ϖισ (φορ αλλ τιµε περιοδσ σ) ισ ινδεπενδεντ οφ πιτ ανδ Ξι:

21 Φορ εξαµπλε, ψιτ βεχοµεσ ψιτ � ��ψι ωηερε τηε εξπρεσσιον φορ � δεπενδσ ον τηεσε ϖαριανχεσ ανδ ισ γιϖεν ιν
εθυατιον (10.77) ιν Ωοολδριδγε (2002, π. 287).

22 Ωε χαννοτ αλλοω φορ ηετεροσκεδαστιχιτψ ωηεν χλυστερινγ, σινχε Τοβιτ εστιµατεσ αρε ινχονσιστεντ υνλεσσ ερρορσ
αρε ηοµοσκεδαστιχ. Ωε αλσο εστιµατεδ ρανδοµ ε⁄εχτσ Τοβιτ µοδελσ, ωηιχη ο⁄ερ ε′χιενχψ γαινσ ατ τηε χοστ οφ
ασσυµινγ τηατ τηε ερρορ στρυχτυρε ισ χοϖαριανχε στατιοναρψ ανδ τηατ τηε χορρελατιον χοε′χιεντ ισ τηε σαµε αχροσσ
ινδιϖιδυαλσ. Τηε ρεσυλτσ ωερε ϖερψ σιµιλαρ το τηε ονεσ ρεπορτεδ ιν τηε παπερ.
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Ωε αλσο χονσιδερ αν Ορδερεδ Προβιτ µοδελ βασεδ ον Ε∆−ΒΝ ινδεξ χατεγοριεσ εθυαλ το 0; 1�5;

6�10 ανδ γρεατερ τηαν 10, ωηιχη ισ µορε �εξιβλε τηαν τηε Τοβιτ (δυε το εστιµατεδ λιµιτ ποιντσ).

Ηοωεϖερ, τηε χοε′χιεντσ αρε νοτ διρεχτλψ χοµπαραβλε ασ ωε µυστ νορµαλιζε τηε ϖαριανχε, βυτ

τηε χοε′χιεντσ σηουλδ βε οφ τηε σαµε σιγν ανδ αππροξιµατε σιγνι�χανχε. Τηισ ισ ινδεεδ ωηατ

ωε �νδ; τηε ρεσυλτσ αρε ιν Αππενδιξ Β. Φιναλλψ, ωε εστιµατε Προβιτ ανδ ΛΠΜ σπεχι�χατιονσ

ασ ροβυστνεσσ χηεχκσ ον τηε ρεγρεσσιον ανδ Τοβιτ ρεσυλτσ. Τηε σιγνσ σηουλδ βε σιµιλαρ το τηε

µοδελσ δισχυσσεδ αβοϖε, βυτ ωε εξπεχτ τηε παραµετερσ το βε λεσσ πρεχισελψ εστιµατεδ σινχε τηεσε

µοδελσ υσε µυχη λεσσ ινφορµατιον.23

5 Εστιµατιον Ρεσυλτσ

Ιν Ταβλε 4 ωε πρεσεντ τηε εστιµατεσ φροµ α νυµβερ οφ εστιµατορσ ωηερε ωε ινχλυδε σοχιοεχονοµιχ

ϖαριαβλεσ; ιν τηε λοωερ πανελ ωε αλσο ινχλυδε ψεαρ δυµµιεσ. Φορ τηε Τοβιτ ανδ Προβιτ µοδελσ

ωε ρεπορτ παρτιαλ ε⁄εχτσ. Τηε ϖεχτορ Ξι χονταινσ τηε ρεσπονδεντ�σ αγε, α δυµµψ ϖαριαβλε φορ

Ωηιτε, τωο δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ παρεντ�σ εδυχατιον (σοµε χολλεγε ανδ φουρ ψεαρ χολλεγε δεγρεε

ορ µορε) ανδ τωο δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ ινιτιαλ φαµιλψ ινχοµε (βετωεεν ∃20,000 ανδ ∃40,000 ανδ

οϖερ ∃40,000 ιν ∃1988). Τηυσ τηε βασε χασε ισ αν Αφριχαν Αµεριχαν γιρλ ωηοσε παρεντσ� ηαϖε

α ηιγη σχηοολ εδυχατιον ορ λεσσ, ωιτη α φαµιλψ ινχοµε υνδερ ∃20,000. Τηε χοε′χιεντσ φορ τηε

λινεαρ µοδελ ανδ τηε παρτιαλ ε⁄εχτσ φορ τηε Τοβιτ µοδελ αρε ϖερψ σιµιλαρ ιν τερµσ οφ σιζε ανδ

σιγνι�χανχε, σο ωε δισχυσσ ονλψ τηε φορµερ. Τηεψ σηοω τηατ τηε ε⁄εχτ οφ βεινγ Ωηιτε, ηολδινγ

τηε οτηερ ϖαριαβλεσ χονσταντ, ισ σιγνι�χαντλψ νεγατιϖε. Ιν τερµσ οφ µαγνιτυδε, βεινγ Ωηιτε

λοωερσ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ βψ 0:24; ωηιχη ισ αβουτ α 20% ρεδυχτιον ρελατιϖε το τηε µεαν ϖαλυε (οφ

1:2), ηολδινγ αλλ ελσε εθυαλ (ιν ωηατ φολλοωσ ωε δο νοτ ρεπεατ τηε λαττερ θυαλι�χατιον). Φυρτηερ,

τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ισ σιγνι�χαντλψ δεχρεασινγ ιν αγε; εαχη αδδιτιοναλ ψεαρ οφ αγινγ δεχρεασεσ τηε

Ε∆−ΒΝ ινδεξ βψ αβουτ 11% οφ ιτσ µεαν ϖαλυε.24 Περηαπσ εθυαλλψ συρπρισινγ ασ τηε ρεσυλτσ φορ

Αφριχαν Αµεριχανσ, τηε ινδεξ ισ αλσο σιγνι�χαντλψ δεχρεασινγ ιν φαµιλψ ινχοµε; βεινγ µιδδλε

ινχοµε λοωερσ τηε ινδεξ βψ αβουτ 0:38 (α 32% ρεδυχτιον ρελατιϖε το τηε µεαν) ασ χοµπαρεδ το

τηε λοωεστ ινχοµε γρουπ, ωηιλε βεινγ ιν τηε ηιγηεστ ινχοµε γρουπ λοωερσ τηε ινδεξ βψ αβουτ

0:49 (µορε τηαν α 40% ρεδυχτιον ρελατιϖε το τηε µεαν) ασ χοµπαρεδ το τηε λοωεστ φαµιλψ ινχοµε.

Ηαϖινγ τηε ηιγηεστ παρενταλ εδυχατιον σιγνι�χαντλψ λοωερσ τηε ινδεξ βψ 0:31 (α 26% ρεδυχτιον οφ

τηε µεαν ϖαλυε) ασ χοµπαρεδ το τηοσε ωιτη τηε λοωεστ παρενταλ εδυχατιον, ωηιλε ηαϖινγ παρεντσ

ωιτη σοµε χολλεγε εδυχατιον λοωερσ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ βψ α (σιγνι�χαντ) 0:20. Ωηεν ωε ινχλυδε

23 Ωε αλσο αλλοω φορ χορρελατεδ ρανδοµ−ε⁄εχτσ; σεε Αππενδιξ Β φορ φυρτηερ δεταιλσ ρεγαρδινγ τηε σπεχι�χατιον.

24 Ωε αλσο εστιµατεδ α σπεχι�χατιον τηατ ινχλυδεδ θυαδρατιχ ε⁄εχτσ ιν αγε. Τηε εστιµατεσ ιµπλψ τηατ γοινγ
φροµ αγε 12 το 14 (14 το 16) δεχρεασεσ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ βψ 0.20 (0.15).
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ψεαρ δυµµιεσ (τηε λοωερ πανελ οφ Ταβλε 4), ονλψ τηε χοε′χιεντσ φορ αγε αρε α⁄εχτεδ, ανδ τηεσε

χοε′χιεντσ αρε νοω εστιµατεδ ιµπρεχισελψ. Τηισ λαττερ ρεσυλτ ισ νοτ συρπρισινγ σινχε τηερε ισ νοτ

µυχη αγε ϖαριατιον ατ τηε σταρτ οφ τηε σαµπλε, σο τηε γιρλσ τενδ το αχτ λικε α σινγλε χοηορτ.

Table 4: The (Partial) Effects of Demographic Variables on BN

Linear Tobit Probit Linear

Model Probability

White -0.243*** -0.220*** -0.003 -0.004

(0.088) (0.078) (0.004) (0.004)

Age -0.132*** -0.104*** -0.004*** -0.004***

(0.011) (0.009) (0.001) (0.001)

Parents Some College -0.198* -0.104 -0.006* -0.010*

(0.113) (0.090) (0.003) (0.005)

Parents Bachelor Degree -0.313*** -0.225** -0.005 -0.008

 or More (0.116) (0.100) (0.004) (0.005)

Income in [$20000, $40000] -0.377*** -0.324*** -0.005 -0.009*

(0.112) (0.087) (0.003) (0.005)

Income more than $40,000 -0.488*** -0.405*** -0.013*** -0.016***

(0.107) (0.091) (0.004) (0.005)

Year Dummies Included

White -0.227*** -0.205*** -0.003 -0.004

(0.088) (0.078) (0.003) (0.004)

Age 0.010 0.040 -0.004 -0.005*

(0.060) (0.057) (0.002) (0.003)

Parents Some College -0.193* -0.101 -0.006* -0.009*

(0.113) (0.090) (0.003) (0.005)

Parents Bachelor Degree -0.299*** -0.211** -0.005 -0.008

 or More (0.116) (0.100) (0.004) (0.005)

Income in [$20000, $40000] -0.384*** -0.330*** -0.005 -0.009

(0.112) (0.086) 0.003 (0.005)

Income more than $40,000 -0.500*** -0.416*** -0.013*** -0.016***

(0.106) (0.090) (0.004) (0.005)

Sample Size   9591   9591   9591   9591

Notes: Standard errors robust to both heteroskedasticity and intra-individual correlation

are in parenthesis in columns (1) and (4). Standard errors robust to intra-individual

correlation are in parenthesis in (2) and (3). * indicates significant at the 10% level;

** at the 5% level; *** at the 1% level.

ED-BN Index Clinical Bulimia

Φιναλλψ, τηε Προβιτ παρτιαλ ε⁄εχτσ ανδ ΛΠΜ χοε′χιεντσ ιν χολυµνσ (3) ανδ (4) ρεσπεχτιϖελψ,

ηαϖε σιµιλαρ σιγνσ ασ τηε λινεαρ µοδελ ανδ Τοβιτ χοε′χιεντσ, βυτ ασ εξπεχτεδ, αρε µυχη λεσσ
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λικελψ το βε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Τηε λινεαρ ανδ Τοβιτ ρεσυλτσ φορ ραχε, ινχοµε ανδ εδυχατιον

αρε συβσταντιαλ, στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ, ανδ πρεσεντ α χηαλλενγε το τηε ωιδεσπρεαδ περχεπτιον

τηατ ΒΝ πριµαριλψ α⁄εχτσ πριϖιλεγεδ, Ωηιτε τεεναγερσ. Φυρτηερ, τηεσε �νδινγσ ρεµαιν εϖεν

αφτερ ωε χονδιτιον ον περσοναλιτψ τραιτσ, ασ ωε ωιλλ σηοω βελοω. Φορ χοµπλετενεσσ, ωε ρεπορτ

τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ φροµ τηε Ορδερεδ Προβιτ ιν Αππενδιξ Β. Ταβλε Β1 σηοωσ τηε ρεσυλτσ

αρε ϖερψ σιµιλαρ το τηοσε φροµ τηε λινεαρ ανδ Τοβιτ µοδελσ. Τηυσ ουρ ρεσυλτσ χονσιστεντλψ συγγεστ

τηατ τηερε σηουλδ βε γρεατ ουτρεαχη το λοω ινχοµε ανδ Αφριχαν Αµεριχαν γιρλσ.

Ιν α νυτσηελλ, ουρ �νδινγσ χηαλλενγε τηε βελιεφ τηατ ΒΝ πριµαριλψ α⁄εχτσ α↑υεντ Ωηιτε

τεεναγερσ, ανδ αν ιντερεστινγ θυεστιον ισ ωηψ δοεσ τηισ διϖεργενχε βετωεεν ουρ ρεσυλτσ ανδ

ποπυλαρ χονχεπτιονσ οχχυρ? Ωε βελιεϖε ονε ποτεντιαλ εξπλανατιον ισ τηατ ποπυλαρ οπινιον απ−

πεαρσ το βε βασεδ ον ωηο ηασ βεεν διαγνοσεδ ωιτη αν εατινγ δισορδερ, ανδ νοτ τηε ποτεντιαλλψ

δι⁄ερεντ γρουπ οφ τηοσε ωηο εξηιβιτ βυλιµιχ βεηαϖιορσ. Το ινϖεστιγατε τηισ εξπλανατιον ωε υσε

δατα φροµ τηε Νατιοναλ Λονγιτυδιναλ Στυδψ οφ Αδολεσχεντ Ηεαλτη (Α∆∆ Ηεαλτη) συρϖεψ, ωηιχη

χονταινσ ινφορµατιον ον ωηο ισ διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆, ωηερεασ τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη

στυδψ δοεσ νοτ χονταιν ινφορµατιον ον Ε∆ διαγνοσισ.25

Table 5: Probit Partial Effects

NHLBI ADD Health

Clinical Bulimia Diagnosed

(ED-BN Index>10) with ED

White -0.003 0.025***

(0.004) (0.004)

Age -0.004*** -0.0004

(0.001) (0.001)

Parents Some College -0.006* 0.003

(0.003) (0.008)

Parents Bachelor Degree -0.005 0.013***

 or More (0.004) (0.005)

Income in [$20000, $40000] -0.005 0.011

(0.003) (0.021)

Income more than $40,000 -0.013*** 0.022***

(0.004) (0.007)

Notes: Standard errors robust to intra-individual correlation are in parenthesis. * indicates

significant at the 10% level;** at the 5% level; *** at the 1% level. The ADD Health does not

contain an ED-BN Index. It asks if the individual has been diagnosed with an ED. For

this reason we can only make a comparision with the Probit results presented in Table 4.

We present results using regressors constructed to be consistent across both data sets.

25 Σεε Αππενδιξ Α φορ δεταιλσ ον τηε Α∆∆ Ηεαλτη δατασετ ανδ ϖαριαβλεσ υσεδ ιν τηισ στυδψ.
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Προβιτ παρτιαλ ε⁄εχτσ υσινγ Α∆∆ Ηεαλτη αρε πρεσεντεδ ιν τηε σεχονδ χολυµν οφ Ταβλε 5. Το

εασε χοµπαρισον, τηε �ρστ χολυµν ρεπεατσ Προβιτ παρτιαλ ε⁄εχτσ φορ χλινιχαλ ΒΝ (ι.ε., Ε∆−ΒΝ

Ινδεξ > 10) υσινγ τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη, ωηιχη αρε ρεπορτεδ ιν χολυµν (3) οφ Ταβλε

4.26 Στρικινγλψ, τηε εστιµατεδ ΣΕΣ γραδιεντσ αρε οφ οπποσιτε σιγνσ ιν Χολυµνσ (1) ανδ (2).

Ουρ εστιµατεσ ρεϖεαλ τηατ ηιγη−ινχοµε, Ωηιτε τεεναγερσ αρε µορε λικελψ το βε διαγνοσεδ ωιτη

αν Ε∆. Αππροξιµατελψ 3:3% οφ τηε γιρλσ ιν τηε Α∆∆ ηεαλτη δατα ηαϖε βεεν διαγνοσεδ ωιτη

αν Ε∆. Ηοωεϖερ, Ωηιτε γιρλσ αρε 2:5% µορε λικελψ το βε διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆ τηαν Αφριχαν

Αµεριχανσ (τηατ ισ, τηεψ ηαϖε ον αϖεραγε α 75% ηιγηερ χηανχε οφ βεινγ διαγνοσεδ). Γιρλσ λιϖινγ

ιν ηουσεηολδσ ωηερε ατ λεαστ ονε παρεντ ηαδ α χολλεγε δεγρεε (ορ ηιγηερ) ινχρεασεσ ον αϖεραγε τηε

προβαβιλιτψ οφ βεινγ διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆ βψ 40% (ασ χοµπαρεδ το ηουσεηολδσ ωηερε παρεντσ

αρε ατ µοστ Ηιγη Σχηοολ γραδυατεσ); ανδ γιρλσ φροµ φαµιλιεσ ιν τηε ηιγηεστ ινχοµε βραχκετ αρε ον

αϖεραγε 66% µορε λικελψ το βε διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆. Ιν οτηερ ωορδσ, α Ωηιτε γιρλ οφ αϖεραγε

αγε φροµ α ηιγη ινχοµε ηουσεηολδ ωηερε ατ λεαστ ονε παρεντ ηασ α χολλεγε δεγρεε ισ αλµοστ

τωιχε ασ λικελψ το βε διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆ (5:9%) ρελατιϖε το α γιρλ ωιτη τηε µεαν ϖαλυεσ οφ

τηε εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ. Ιν χοντραστ, ονλψ 0:7% οφ Αφριχαν Αµεριχαν γιρλσ οφ αϖεραγε αγε φροµ

λοω−ινχοµε ηουσεηολδσ ωηοσε παρεντσ ηαϖε νο χολλεγε εδυχατιον ηαϖε βεεν διαγνοσεδ ωιτη αν

Ε∆. Ηενχε, α γιρλ ιν τηε φορµερ ΣΕΣ γρουπ ισ 8 τιµεσ µορε λικελψ το βε διαγνοσεδ ωιτη ΒΝ τηαν α

γιρλ ιν τηε λαττερ γρουπ, ανδ τηεσε �νδινγσ φορ Ε∆ διαγνοσισ σεεµ το βε χονσιστεντ ωιτη ποπυλαρ

οπινιον. Τηυσ, τηε δι⁄ερενχε ιν ρεσυλτσ φορ βυλιµιχ βεηαϖιορσ ρελατιϖε το διαγνοσισ αππεαρσ το

αρισε, ατ λεαστ ιν παρτ, βεχαυσε γιρλσ ωηο αρε Αφριχαν Αµεριχαν ανδ/ορ χοµε φροµ λοω ινχοµε

φαµιλιεσ αρε µυχη λεσσ λικελψ το βε διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆ χονδιτιοναλ ον ηαϖινγ αν Ε∆. Τηεσε

ρεσυλτσ ιλλυστρατε τηε ιµπορτανχε οφ ηαϖινγ οβϕεχτιϖε ινφορµατιον ον βεηαϖιορ ρατηερ τηαν ονλψ

δατα ον διαγνοσεσ.27 Τηεψ αλσο ηαϖε τηε στρονγ πολιχψ ιµπλιχατιον τηατ ουτρεαχη σηουλδ βε

µαδε το λοω ινχοµε ανδ Αφριχαν Αµεριχαν γιρλσ.

Νοτε τηατ τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ φορ ραχιαλ/ινχοµε δι⁄ερενχεσ ιν βυλιµιχ βεηαϖιορ µαψ

ρε�εχτ βοτη δι⁄ερεντ προπενσιτψ το ενγαγε ιν βυλιµιχ βεηαϖιορ αχροσσ σοχιοεχονοµιχ γρουπσ, ασ

ωελλ ασ ραχιαλ/ινχοµε δι⁄ερενχεσ ιν τρεατµεντ; ονε µιγητ εξπεχτ τηατ γιρλσ φροµ Ωηιτε ανδ/ορ

ηιγη ινχοµε φαµιλιεσ αρε µορε λικελψ το ρεχειϖε τρεατµεντ τηατ µιτιγατεσ βυλιµιχ βεηαϖιορ οϖερ

τιµε. Ουρ δατα αλλοω υσ το σηεδ σοµε λιγητ ον τηισ ισσυε. Ρεχαλλ τηατ τηε συρϖεψ σταρτσ ωηεν

γιρλσ αρε ψουνγερ τηαν τηε αϖεραγε ονσετ αγε φορ ΒΝ (ε.γ., 11−12 ψεαρσ ολδ ιν ωαϖε 3), ηενχε, ιτ

26 Γιϖεν τηατ τηε Α∆∆ Ηεαλτη συρϖεψ δοεσ νοτ χονταιν αν Ε∆−ΒΝ Ινδεξ ωε χαν ονλψ µακε α χοµπαρισιον
ωιτη τηε Προβιτ ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν τηε µαιν παπερ. Ωε πρεσεντ ρεσυλτσ υσινγ ρεγρεσσορσ χονστρυχτεδ το βε
χονσιστεντ αχροσσ βοτη δατα σετσ.

27 Ωε βελιεϖε σελφ−ρεπορτεδ ινφορµατιον χαν βε χονσιδερεδ οβϕεχτιϖε ιν τηε σενσε τηατ γιρλσ αρε νοτ ασκεδ ιφ
τηεψ ηαϖε αν Ε∆ βυτ ρατηερ αρε ασκεδ α σεριεσ οφ θυεστιονσ αβουτ τηειρ βεηαϖιορ. Ανψ διαγνοσισ οφ ΒΝ, ορ ανψ
δισεασε ωιτη α βεηαϖιοραλ χοµπονεντ, ισ βασεδ ον µορε δεταιλεδ ϖερσιονσ οφ τηεσε θυεστιονσ. Ιν οτηερ ωορδσ, ωε
αρε υσινγ α λιµιτεδ ϖερσιον οφ τηε ινφορµατιον α πηψσιχιαν ωουλδ υσε το δετερµινε ωηετηερ το µακε α διαγνοσισ.
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ισ λικελψ τηατ τηοσε εξηιβιτινγ βυλιµιχ βεηαϖιορ ϕυστ σταρτεδ ανδ ηαϖε νοτ ψετ βεεν διαγνοσεδ

ορ τρεατεδ. Τηυσ ιφ ωε υσε ονλψ δατα φροµ ωαϖε 3, τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ σηουλδ µαινλψ ρε�εχτ ονλψ

δι⁄ερενχεσ ιν τηε προπενσιτψ οφ ενγαγινγ ιν ΒΝ, ανδ νοτ τηε ποτεντιαλ ραχιαλ/ινχοµε δι⁄ερενχεσ

ιν τρεατµεντ. Ωηεν ωε εστιµατε τηε στατιχ µοδελ ιν χολυµν (1) οφ Ταβλε 4 υσινγ δατα φροµ

ωαϖε 3, ωε �νδ τηατ τηε δι⁄ερενχε ιν ινχιδενχε βετωεεν Ωηιτεσ ανδ Αφριχαν Αµεριχανσ ισ εϖεν

ηιγηερ (ανδ στιλλ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ) τηαν ωηατ ωε οβταινεδ βψ ποολινγ αλλ ωαϖεσ. Βεινγ

Ωηιτε νοω λοωερσ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ βψ 0:65. Σιµιλαρλψ, ασ χοµπαρεδ το τηε λοωεστ ινχοµε

γρουπ, βεινγ µιδδλε (ηιγη) ινχοµε λοωερσ τηε ινδεξ βψ αβουτ 0:42 (0:48), ανδ τηεσε δι⁄ερενχεσ

αλσο αρε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ.28 Οϖεραλλ, τηεσε �νδινγσ συγγεστ τηατ τηερε αρε ρεµαρκαβλε

ραχιαλ/ινχοµε δι⁄ερενχεσ ιν τηε προπενσιτψ τοωαρδσ ενγαγινγ ιν βυλιµιχ βεηαϖιορ. Ηοωεϖερ, ιτ

ισ ιµπορταντ το νοτε τηατ ιρρεσπεχτιϖε οφ ηοω ονε ιντερπρετσ ουρ ρεσυλτσ, τηε ιµπλιχατιον ισ τηατ

τηερε ισ α λαργε υντρεατεδ γρουπ (ε.γ., Αφριχαν Αµεριχανσ ανδ γιρλσ φροµ λοω−ινχοµε φαµιλιεσ)

ατ ωηοµ ουτρεαχη σηουλδ βε αιµεδ.

Ταβλε 6 χονταινσ τηε ρεσυλτσ φορ τηε λινεαρ ανδ Τοβιτ µοδελσ ωηερε περσοναλιτψ ινδιχεσ αρε

ινχλυδεδ ασ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ανδ τηε ψεαρ δυµµιεσ αρε δροππεδ.29 Ρεχαλλ τηατ ωε δο τηισ

το εξαµινε τηε σενσιτιϖιτψ οφ ουρ ΣΕΣ ρεσυλτσ το τηειρ ινχλυσιον ασ οπποσεδ το τρψινγ το εστιµατε

χαυσαλ ε⁄εχτσ οφ τηε ινδιχεσ. Ωε δισχυσσ τηε ρεσυλτσ ωηεν περσοναλιτψ τραιτσ αρε αλλοωεδ το βε

χορρελατεδ ωιτη τηε ινδιϖιδυαλ ε⁄εχτ ιν Ταβλε 7. Ωε βεγιν βψ εστιµατινγ τηε λινεαρ µοδελ ιν λεϖελσ

ανδ χολυµν (1) πρεσεντσ ρεσυλτσ ωιτη τηε διστρυστ, ινε⁄εχτιϖενεσσ ανδ περφεχτιονισµ ινδιχεσ (βυτ

νοτ τηε βοδψ δισσατισφαχτιον ινδεξ) υσεδ ασ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ, ωηιλε ιν χολυµν (2) ωε αλσο

ινχλυδε τηε βοδψ δισσατισφαχτιον ινδεξ.30 Νοτε �ρστ τηατ ραχε, αγε ανδ φαµιλψ ινχοµε, βυτ νοτ

παρενταλ εδυχατιον, αρε στιλλ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ωηεν ωε χονδιτιον ον περσοναλιτψ ινδιχεσ

(ινδεπενδεντ οφ ωηιχη ονεσ ωε χονδιτιον ον), αλτηουγη τηε σιζε οφ τηε ινχοµε δι⁄ερεντιαλσ,

βυτ νοτ τηε ραχε δι⁄ερεντιαλ, ισ ρεδυχεδ. Σεχονδ, τηε ινε⁄εχτιϖενεσσ, περφεχτιονισµ ανδ βοδψ

δισσατισφαχτιον ινδιχεσ, βυτ νοτ τηε διστρυστ ινδεξ, αρε σιγνι�χαντλψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Ε∆−ΒΝ

ινδεξ ιν τηε διρεχτιον εξπεχτεδ. Σινχε τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ ανδ τηε Ε∆−ΒΝ αρε (αλµοστ)

χοντινυουσ ϖαριαβλεσ, ιτ ισ περηαπσ µοστ ιλλυµινατινγ το χονσιδερ ελαστιχιτιεσ µεασυρεδ ατ µεαν

ϖαλυεσ φροµ Ταβλε 1. Υσινγ τηε εστιµατεσ ιν χολυµν (2), ωε �νδ λαργε ελαστιχιτιεσ οφ τηε Ε∆−

ΒΝ ινδεξ ωιτη ρεσπεχτ το τηε ινε⁄εχτιϖενεσσ, περφεχτιονισµ, ανδ βοδψ δισσατισφαχτιον ινδιχεσ,

ωηιχη αρε 0:56, 0:68, ανδ 0:25, ρεσπεχτιϖελψ. Αλτερνατιϖελψ, α (σεπαρατε) �ϖε ποιντ ινχρεασε ιν τηε

ινε⁄εχτιϖενεσσ ινδεξ ανδ περφεχτιονισµ ινδεξ εαχη ινχρεασε τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ βψ αβουτ 1:3 ανδ

28 Φορ εασε οφ εξποσιτιον ωε δο νοτ ρεπορτ τηεσε αδδιτιοναλ εστιµατεσ ιν Ταβλε 4.

29 Αδδινγ τιµε δυµµιεσ αγαιν ονλψ α⁄εχτσ τηε αγε χοε′χιεντ.

30 Ωε πρεσεντ ρεσυλτσ ωιτη ανδ ωιτηουτ τηε βοδψ δισσατισφαχτιον ινδεξ ασ α ρεγρεσσορ, σινχε βοδψ δισσατισφαχτιον
ισ µορε λικελψ το βε α⁄εχτεδ βψ ΒΝ βεηαϖιορ.
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0:7 ρεσπεχτιϖελψ, ωηιλε α (σεπαρατε) �ϖε ποιντ ινχρεασε ιν τηε βοδψ δισσατισφαχτιον ινδεξ ινχρεασεσ

τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ βψ αβουτ 0:2. Νοτε τηατ εαχη οφ τηεσε εστιµατεδ χοε′χιεντσ ισ συβσταντιαλ

ωηεν χοµπαρεδ το τηε µεαν Ε∆−ΒΝ ινδεξ οφ 1:2.

Table 6: Demographic Variables, Personality Indices and the ED-BN Index

Linear Model Tobit Partial Effect

  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

White -0.178** -0.238*** -0.248***

(0.090) (0.088) (0.073)

Age -0.068*** -0.087*** -0.088*** -0.088*** -0.075*** -0.075*** -0.062***

(0.012) (0.013) (0.013) (0.012) (0.010) (0.010) (0.008)

Parents Some College -0.086 -0.083 -0.081 -0.019 -0.019

(0.110) (0.110) (0.110) (0.085) (0.085)

Parents Bachelor Degree -0.162 -0.143 -0.158 -0.105 -0.117

or More (0.119) (0.119) (0.119) (0.098) (0.099)

Income in [$20000, $40000] -0.219* -0.232** -0.226** -0.242*** -0.159**

(0.112) (0.112) (0.112) (0.083) (0.072)

Income more than $40,000 -0.233** -0.253** -0.252** -0.235*** -0.164**

(0.109) (0.109) (0.109) (0.089) (0.073)

White & Income less than $20000 -0.335* -0.276*

(0.196) (0.117)

White & Income in [$20000, $40000] -0.584*** -0.514***

(0.133) (0.087)

White & Income more than $40000 -0.433*** -0.406***

(0.134) (0.095)

Black & Income in [$20000, $40000] -0.163 -0.182*

(0.147) (0.100)

Black & Income more than $40000 -0.414*** -0.324***

(0.136) (0.097)

White & High School Graduate -0.308 -0.221**

(0.194) (0.116)

White & Some College -0.366** -0.260***

(0.150) (0.094)

White & Bachelor Degree or More -0.383*** -0.279***

(0.146) (0.093)

Black & Some College -0.098 -0.069

(0.144) (0.094)

Black & Bachelor Degree or More -0.221 -0.159

(0.172) (0.110)

Distrust Index 0.010 0.008 0.007 0.008 0.020** 0.020** 0.005

(0.013) (0.013) (0.013) (0.013) (0.009) (0.009) (0.008)

Ineffectiveness Index 0.287*** 0.260*** 0.260*** 0.260*** 0.150*** 0.150*** 0.169***

(0.018) (0.018) (0.018) (0.018) (0.009) (0.009) (0.011)

Perfectionism Index 0.136*** 0.134*** 0.134*** 0.134*** 0.093*** 0.093*** 0.088***

(0.014) (0.014) (0.014) (0.014) (0.009) (0.009) (0.008)

Body Dissatisfaction Index 0.040*** 0.040*** 0.040*** 0.044*** 0.044*** 0.027***

(0.006) (0.006) (0.006) (0.004) (0.004) (0.004)

Constant 1.063*** 1.179*** 1.215*** 1.202***

(0.243) (0.241) (0.248) (0.251)

Sample Size 6308 6291 6291 6291 6308 6291 6291

Notes: Standard errors robust intra-individual correlation (and robust to heteroskedasticity for linear regressions) are in parentheis.

 * indicates significant at the 10% level; ** at 5%; *** at 1%.  The variation in the sample size comes primarily from the fact that all

 personality indices but the body dissatisfaction index are not available in wave 7.
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Χολυµν (5) χονταινσ τηε Τοβιτ παρτιαλ ε⁄εχτσ ωε ινχλυδε τηε περσοναλιτψ τραιτσ ασ εξπλανατορψ

ϖαριαβλεσ. Τηε ρεσυλτσ αρε χλοσε το τηοσε φροµ τηε λινεαρ µοδελ. Εαχη οφ τηε ΣΕΣ ϖαριαβλεσ

χοντινυε το βε στρονγλψ ρελατεδ το ΒΝ βεηαϖιορ ωηεν ωε χονδιτιον ον περσοναλιτψ ινδιχεσ.31

Ιν χολυµν (3) ωε υσε ραχε−ινχοµε ιντεραχτιονσ ωηιλε χοντρολλινγ φορ αλλ περσοναλιτψ ινδιχεσ ανδ

εδυχατιον ιν τηε λινεαρ µοδελ; τηε χορρεσπονδινγ εστιµατεσ φορ τηε Τοβιτ µοδελ ισ ιν χολυµν (6).

Ηερε τηε βασε χασε ισ Αφριχαν Αµεριχανσ φροµ τηε λοωεστ ινχοµε ηουσεηολδσ. Τηε χοε′χιεντσ

ινδιχατε λοω ανδ µιδδλε ινχοµε Αφριχαν Αµεριχανσ ηαϖε τηε στρονγεστ τενδενχψ τοωαρδσ βυλιµιχ

βεηαϖιορ. Σπεχι�χαλλψ, αµονγ Αφριχαν Αµεριχανσ, γιρλσ φροµ ηιγη ινχοµε ηουσεηολδσ σχορε αν

αϖεραγε οφ 34 περχενταγε ποιντσ λοωερ ον τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ τηαν γιρλσ φροµ λοω ινχοµε φαµιλιεσ.

(Αλλ περχενταγεσ αρε ρελατιϖε το τηε Ε∆−ΒΝ µεαν.) Ηοωεϖερ, αµονγ Ωηιτεσ, λοω ινχοµε γιρλσ

ηαϖε α συβσταντιαλλψ ηιγηερ προπενσιτψ τοωαρδ ΒΝ τηαν βοτη µιδδλε ανδ ηιγη ινχοµε γιρλσ.

Φυρτηερ, µιδδλε (ηιγη) ινχοµε Ωηιτεσ πρεσεντ αν Ε∆−ΒΝ ινδεξ τηατ ισ 49% (36%) λοωερ τηαν

λοω ινχοµε Αφριχαν Αµεριχανσ. Φιναλλψ, αµονγ τηε λοωεστ ινχοµε Ωηιτε ηουσεηολδσ, τηε Ε∆−

ΒΝ ινδεξ δροπσ βψ αβουτ 25% ιφ ονε µοϖεσ φροµ τηε λοωεστ ινχοµε φαµιλψ το α µιδδλε ινχοµε

φαµιλψ (τηατ ισ, α 25% δεχρεασε ρελατιϖε το τηε µεαν Ε∆−ΒΝ ινδεξ).

Ιν χολυµνσ (4) ανδ (7) ωε ρεπορτ τηε λινεαρ ανδ Τοβιτ εστιµατεσ ωιτη ραχε−εδυχατιον ιν−

τεραχτιονσ χονδιτιοναλ ον φαµιλψ ινχοµε ανδ αλλ περσοναλιτψ ινδιχεσ. Τηε βασε χασε ισ Αφριχαν

Αµεριχανσ φροµ τηε λοωεστ εδυχατεδ φαµιλιεσ. Ωηιλε αλλ ωηιτεσ ηαϖε σιγνι�χαντλψ λοωερ Ε∆−ΒΝ

ινδιχεσ τηαν αλλ Αφριχαν Αµεριχανσ, ανδ τηε δισπαριτψ σλιγητλψ ινχρεασεσ ωιτη παρενταλ εδυχατιον,

ωιτηιν τηε Ωηιτεσ παρενταλ εδυχατιον δοεσ νοτ πλαψ α ρεµαρκαβλε ρολε. Φιναλλψ, φαµιλψ ινχοµε

στιλλ πλαψσ α σιγνι�χαντ ρολε.

Ταβλε 7 πρεσεντσ τηε Ηαυσµαν−Ταψλορ εστιµατεσ, ωηιχη αλλοωσ φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε

περσοναλιτψ ινδιχεσ αρε νοτ ινδεπενδεντ οφ τηε ινδιϖιδυαλ ε⁄εχτ. Ωε εστιµατε τηρεε σπεχι�χατιονσ

ανδ ρεπορτ εστιµατεσ ανδ στανδαρδ ερρορσ ιν Ταβλε 7. Σπεχι�χατιον 1 χονχερνσ τηε χασε ωηεν

τηερε αρε νο ιντεραχτιονσ βετωεεν τηε ΣΕΣ ϖαριαβλεσ. Νοτε τηατ τηε χοε′χιεντσ ον τηε ραχε ανδ

ινχοµε ϖαριαβλεσ βεχοµε λαργερ ανδ µορε σιγνι�χαντ, ρελατιϖε το τηοσε ιν Ταβλε 6, ανδ χοντινυε

το ινδιχατε τηατ Ε∆−ΒΝ βεηαϖιορ ισ σιγνι�χαντλψ ηιγηερ φορ Αφριχαν Αµεριχαν ανδ λοω ινχοµε

γιρλσ. Ιν τερµσ οφ µαγνιτυδε, βεινγ Ωηιτε λοωερσ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ βψ 0:30; ωηιχη ισ αβουτ α

25% ρεδυχτιον ρελατιϖε το τηε µεαν ϖαλυε (οφ 1:2). Τηε ινδεξ ισ αλσο σιγνι�χαντλψ δεχρεασινγ ιν

φαµιλψ ινχοµε; βεινγ µιδδλε ινχοµε λοωερσ τηε ινδεξ ον αϖεραγε βψ αβουτ 25% ασ χοµπαρεδ

το τηε λοωεστ ινχοµε γρουπ, ωηιλε βεινγ ιν τηε ηιγηεστ ινχοµε γρουπ ρεσυλτσ ον αϖεραγε ιν α

ρεδυχτιον οφ 28% ασ χοµπαρεδ το τηε λοωεστ φαµιλψ ινχοµε. Φυρτηερ, τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ

χοντινυε το βε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ, ινδιχατινγ τηατ τηε χοε′χιεντσ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 6 δο

31 Φορ α δισχυσσιον οφ ωηψ περσοναλιτψ τραιτσ χαν βε χονσιδερεδ εξογενουσ ωιτη ρεσπεχτ το υνοβσερϖεδ
ινδιϖιδυαλ−σπεχι�χ ηετερογενειτψ σεε τηε δισχυσσιον ιν Αππενδιξ Β.
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νοτ σιµπλψ αρισε φροµ α χορρελατιον βετωεεν τηεµ ανδ τηε ινδιϖιδυαλ ε⁄εχτ.

Table 7: Hausman-Taylor Estimates of ED-BN Index

Specification 1 Specification 2 Specification 3

Estimate Std. Err. Estimate Std. Err. Estimate Std. Err.

White -0.304 *** (0.093)

Age -0.114 *** (0.011) -0.115 *** (0.011) -0.114 *** (0.011)

Parent's Education and Interactions

Some College -0.121 (0.109) -0.120 (0.109)

Bachelor Degree or More -0.198 (0.126) -0.214 * (0.126)

White & High School Graduate -0.358 ** (0.177)

White & Some College -0.462 *** (0.162)

White & Bachelor Degree or More -0.502 *** (0.158)

Black & Some College -0.134 (0.137)

Black & Bachelor Degree or More -0.264 (0.173)

Income and Interactions

Income in [$20000, $40000] -0.295 *** (0.111) -0.290 *** (0.111)

Income more than $40,000 -0.340 *** (0.121) -0.339 *** (0.121)

White & Income less than $20000 -0.405 ** (0.175)

White & Income in [$20000, $40000] -0.712 *** (0.143)

White & Income more than $40000 -0.579 *** (0.140)

Black & Income in [$20000, $40000] -0.224 (0.137)

Black & Income more than $40000 -0.512 *** (0.152)

Time Varying Endogenous Variables
Distrust Index -0.036 *** (0.013) -0.036 *** (0.013) -0.036 *** (0.013)

Ineffectiveness Index 0.212 *** (0.012) 0.212 *** (0.012) 0.212 *** (0.012)

Perfectionism Index 0.133 *** (0.012) 0.133 *** (0.012) 0.133 *** (0.012)

Body Dissatisfaction Index 0.044 *** (0.007) 0.044 *** (0.007) 0.044 *** (0.007)

Constant 1.976 *** (0.221) 2.002 *** (0.224) 1.995 *** (0.220)

Sample Size 6291 6291 6291

Notes: Standard errors robust to intra-individual correlation are in parenthesis. * indicates significant at the 10% level; ** at 5%; *** at 1%.

Νοτιχε τηατ ουρ ρεσυλτσ αλσο σηοω τηατ τηε περσοναλιτψ τραιτσ ηαϖε α σιγνι�χαντ ε⁄εχτ ον

ΒΝ αφτερ χοντρολλινγ φορ ΣΕΣ ϖαριαβλεσ. Ηενχε, ιφ ονε τακεσ τηε ρεσυλτσ φορ τηε περσοναλιτψ

ινδιχεσ ασ χαυσαλ, τηεν τηεψ σηεδ λιγητ ον τηε ποτεντιαλ ε⁄εχτιϖενεσσ οφ πρεϖεντιϖε προγραµσ

τηατ ιµπροϖε σελφ−εστεεµ, βοδψ σατισφαχτιον, ορ οτηερ ρελατεδ περσοναλιτψ τραιτσ, ιν χοµβατινγ

ΒΝ. Ιν σπεχι�χατιον 2 ωε πρεσεντ τηε χοε′χιεντσ φορ ιντεραχτιονσ βετωεεν φαµιλψ ινχοµε ανδ

ραχε, χονδιτιοναλ ον τηε λεϖελ οφ εδυχατιον. Ονχε αγαιν ωε σεε τηατ λοωερ ανδ µιδδλε ινχοµε

Αφριχαν Αµεριχαν γιρλσ, ανδ λοωερ ινχοµε Ωηιτε γιρλσ χοντινυε το εξπεριενχε ηιγηερ Ε∆−ΒΝ

βεηαϖιορ. Φυρτηερµορε, τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ δροπσ ον αϖεραγε βψ αβουτ 18% ωηεν γιρλσ αρε φροµ

ηουσεηολδσ ωιτη χολλεγε−εδυχατεδ παρεντσ ρελατιϖε το ηουσεηολδσ ωιτη εδυχατιον λεσσ ορ εθυαλ
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το ηιγη σχηοολ δεγρεε (αλτηουγη τηισ ισ σιγνι�χαντ ονλψ ατ τηε 10% λεϖελ). Φιναλλψ, σπεχι�χατιον

3 πρεσεντσ χοε′χιεντσ φορ τηε ιντεραχτιονσ βετωεεν εδυχατιον ανδ ραχε, χονδιτιοναλ ον ινχοµε.

Τηεσε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ισ σιγνι�χαντλψ δεχρεασινγ φορ Ωηιτε γιρλσ ασ τηε

εδυχατιον λεϖελ οφ τηε παρεντσ ινχρεασεσ, ανδ ισ σιγνι�χαντλψ λοωερ τηαν Αφριχαν−Αµεριχαν γιρλσ.

Ιν συµ, ουρ εµπιριχαλ �νδινγσ ρεϖεαλ στρονγ δισπαριτιεσ ιν τηε βυλιµιχ παττερνσ αχροσσ ΣΕΣ

γρουπσ. Ουρ ρεσυλτσ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ ιδεντιφψινγ ασσυµπτιονσ ανδ εστιµατιον µετηοδσ

(ινχλυδινγ βοτη λινεαρ ανδ νον λινεαρ µοδελσ).

6 Χονχλυσιονσ

Συρπρισινγλψ λιττλε ισ κνοων αβουτ τηε (µυλτιϖαριατε) φαχτορσ δετερµινινγ τηε ινχιδενχε οφ ΒΝ,

ανδ ωε �λλ τηισ γαπ ιν τηε λιτερατυρε. Ωε �νδ τηατ ραχε, ινχοµε, ανδ παρενταλ εδυχατιον

ατταινµεντ πλαψ χρυχιαλ ρολεσ: Αφριχαν Αµεριχανσ αρε µορε λικελψ το εξηιβιτ βυλιµιχ βεηαϖιορ.

Ιν αδδιτιον, τηε ινχιδενχε οφ ΒΝ ισ δεχρεασινγ ιν ινχοµε ανδ ιν παρενταλ εδυχατιον. Τηεσε

ρεσυλτσ στανδ ιν σταρκ χοντραστ το τηε ποπυλαρ χονχεπτιονσ αβουτ ωηο συ⁄ερσ φροµ ΒΝ. Ωε

πρεσεντ εϖιδενχε σηοωινγ τηατ ποπυλαρ χονχεπτιον ισ βασεδ ον ωηο ισ διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆

ρατηερ τηαν ωηο εξηιβιτσ βυλιµιχ βεηαϖιορ. Τηυσ α πριµαρψ ρεασον φορ τηε δισπαριτψ βετωεεν

διαγνοσισ ανδ βεηαϖιορ οχχυρσ βεχαυσε ηιγη−ινχοµε Ωηιτε τεεναγε γιρλσ ωιτη ηιγηλψ εδυχατεδ

παρεντσ αρε µορε λικελψ το βε διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆ χονδιτιοναλ ον ηαϖινγ ιτ.

Ουρ παπερ συγγεστσ τηατ ωηεν α διαγνοσισ ισ βασεδ ον αν υνδερλψινγ ινδεξ, υσινγ αλλ τηε

ινφορµατιον χονταινεδ ιν τηε ινδεξ, ιν αδδιτιον το τηε ζερο−ονε διαγνοσισ, χαν βε ϖερψ ηελπφυλ

το οβταιν πρεχισε παραµετερ εστιµατεσ. Υσινγ ινφορµατιον ον τηε ινδεξ ιτσελφ, ρατηερ τηαν ονλψ

ινφορµατιον ον τηε ινχιδενχε οφ ΒΝ, δραµατιχαλλψ ινχρεασεσ τηε πρεχισιον οφ ουρ ρεσυλτσ βυτ δοεσ

νοτ χηανγε τηε χοε′χιεντσ θυαλιτατιϖελψ. Ηοωεϖερ, γιϖεν τηατ τηε ινδεξ ισ βασεδ ον θυεστιονσ

χονχερνινγ βοτη βινγεινγ ανδ πυργινγ βεηαϖιορσ, τηερε ισ τηε δανγερ τηατ τηε ινδεξ µαινλψ

χαπτυρεσ οϖερεατινγ βεηαϖιορ. Τηισ χονχερν ισ ελιµινατεδ βψ νοτινγ τηατ τηερε ισ εσσεντιαλλψ νο

χορρελατιον βετωεεν τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ανδ ΒΜΙ, ωηερε τηε λαττερ ισ χοµµονλψ υσεδ το µεασυρε

τηε δεγρεε οφ οβεσιτψ.

Ουρ �νδινγσ σηοω τηε υσεφυλνεσσ οφ υσινγ αππροπριατε εχονοµετριχ τεχηνιθυεσ φορ ινϖεστι−

γατινγ πυβλιχ ηεαλτη ισσυεσ φροµ συρϖεψ δατα ανδ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ εστιµατιον µετηοδσ

ανδ ιδεντιφψινγ ασσυµπτιονσ. Ουρ ρεσυλτσ ηαϖε ιµπορταντ πολιχψ ιµπλιχατιονσ; σπεχι�χαλλψ, τηεψ

ινδιχατε συβσταντιαλ ουτρεαχη σηουλδ βε διρεχτεδ το λοω ινχοµε γιρλσ, γιρλσ φροµ λοω−εδυχατιον

ηουσεηολδσ, ανδ εσπεχιαλλψ το Αφριχαν Αµεριχανσ.
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Αππενδιξ

Α ∆ατα ςαριαβλε ∆ε�νιτιονσ

Α.1 Τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη ∆ατασετ

Ωε δεσχριβε τηε χονστρυχτιον οφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ιν τηε µαιν τεξτ οφ τηε παπερ. Τηε βοδψ

δισσατισφαχτιον ινδεξ ισ βασεδ ον συβϕεχτ ρεσπονσεσ το νινε ιτεµσ: 1) Ι τηινκ τηατ µψ στοµαχη ισ

τοο βιγ, 2) Ι τηινκ τηατ µψ τηιγησ αρε τοο λαργε, 3) Ι τηινκ τηατ µψ στοµαχη ισ ϕυστ τηε ριγητ σιζε,

4) Ι φεελ σατισ�εδ ωιτη τηε σηαπε οφ µψ βοδψ, 5) Ι λικε τηε σηαπε οφ µψ βυττοχκσ, 6) Ι τηινκ µψ

ηιπσ αρε τοο βιγ, 7) Ι τηινκ τηατ µψ τηιγησ αρε ϕυστ τηε ριγητ σιζε, 8) Ι τηινκ τηατ µψ βυττοχκσ

αρε τοο λαργε, 9) Ι τηινκ µψ ηιπσ αρε ϕυστ τηε ριγητ σιζε. Τηισ ινδεξ ρανγεσ φροµ 0 το 27, ανδ

ρεσπονσεσ αρε σχορεδ συχη τηατ α ηιγηερ σχορε ινδιχατεσ µορε δισσατισφαχτιον.32

Τηε περφεχτιονισµ ινδεξ ισ βασεδ ον συβϕεχτ ρεσπονσεσ το σιξ ιτεµσ: 1) Ιν µψ φαµιλψ εϖερψονε

ηασ το δο τηινγσ λικε α συπερσταρ; 2) Ι τρψ ϖερψ ηαρδ το δο ωηατ µψ παρεντσ ανδ τεαχηερσ ωαντ;

3) Ι ηατε βεινγ λεσσ τηαν βεστ ατ τηινγσ; 4) Μψ παρεντσ εξπεχτ µε το βε τηε βεστ; 5) Ι ηαϖε το

δο τηινγσ περφεχτλψ ορ νοτ το δο τηεµ ατ αλλ; 6) Ι ωαντ το δο ϖερψ ωελλ. Τηε συβϕεχτσ αρε ο⁄ερεδ

τηε σαµε ρεσπονσεσ, ανδ τηε ρεσπονσεσ αρε σχορεδ ιν τηε σαµε ωαψ ασ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ.

Τηε διστρυστ ινδεξ ισ βασεδ ον συβϕεχτ ρεσπονσεσ το σεϖεν ιτεµσ: 1) Ι τελλ πεοπλε αβουτ µψ

φεελινγσ; 2) Ι τρυστ πεοπλε; 3) Ι χαν ταλκ το οτηερ πεοπλε εασιλψ; 4) Ι ηαϖε χλοσε φριενδσ; 5) Ι ηαϖε

τρουβλε τελλινγ οτηερ πεοπλε ηοω Ι φεελ; 6) Ι δον�τ ωαντ πεοπλε το γετ το κνοω µε ϖερψ ωελλ; ανδ

7) Ι χαν ταλκ αβουτ µψ πριϖατε τηουγητσ ορ φεελινγσ. Τηε σχορινγ ρυλε ισ ασ φολλοωσ: �αλωαψσ�=1,

�υσυαλλψ�=2, �οφτεν�=3, �σοµετιµεσ�=4, �ραρελψ�=5, ανδ �νεϖερ�=6 ιν θυεστιονσ 5 ανδ 6; ανδ

�αλωαψσ�=6, �υσυαλλψ�=5, �οφτεν�=4, �σοµετιµεσ�=3, �ραρελψ�=2, ανδ �νεϖερ�=1 ιν θυεστιονσ

1, 2, 3, 4, ανδ 7. Α ρεσπονσε οφ 4−6 ον α γιϖεν θυεστιον χοντριβυτεσ ζερο ποιντσ το τηε διστρυστ

ινδεξ; α ρεσπονσε οφ 3 χοντριβυτεσ 1 ποιντ; α ρεσπονσε οφ 2 χοντριβυτεσ 2 ποιντσ; ανδ α ρεσπονσε

οφ 1 χοντριβυτεσ 3 ποιντσ. Τηε διστρυστ ινδεξ ισ α συµ οφ αλλ χοντριβυτινγ ποιντσ.

Τηε ινε⁄εχτιϖενεσσ ινδεξ ισ βασεδ ον συβϕεχτ ρεσπονσεσ το τεν ιτεµσ: 1) Ι φεελ Ι χαν�τ δο

τηινγσ ϖερψ ωελλ; 2) Ι φεελ ϖερψ αλονε; 3) Ι φεελ Ι χαν�τ ηανδλε τηινγσ ιν µψ λιφε; 4) Ι ωιση Ι ωερε

σοµεονε ελσε; 5) Ι δον�τ τηινκ Ι αµ ασ γοοδ ασ οτηερ κιδσ; 6) Ι φεελ γοοδ αβουτ µψσελφ; 7) Ι δον�τ

λικε µψσελφ ϖερψ µυχη; 8) Ι φεελ Ι χαν δο ωηατεϖερ Ι τρψ το δο; 9) Ι φεελ Ι αµ α γοοδ περσον;

10) Ι φεελ εµπτψ ινσιδε. Τηε σχορινγ ρυλε ισ ασ φολλοωσ: �αλωαψσ�=1, �υσυαλλψ�=2, �οφτεν�=3,

32 Τηε σχορινγ ρυλε ισ ασ φολλοωσ: �αλωαψσ�=6, �υσυαλλψ�=5, �οφτεν�=4, �σοµετιµεσ�=3, �ραρελψ�=2, ανδ
�νεϖερ�=1 ιν θυεστιονσ 3, 4, 5, 7, ανδ 9 ανδ �αλωαψσ�=1, �υσυαλλψ�=2, �οφτεν�=3, �σοµετιµεσ�=4, �ραρελψ�=5,
ανδ �νεϖερ�=6 ιν θυεστιονσ 1, 2, 6, ανδ 8. Αγαιν α ρεσπονσε οφ 4−6 ον α γιϖεν θυεστιον χοντριβυτεσ ζερο ποιντσ το
τηε βοδψ ιµαγε ινδεξ; α ρεσπονσε οφ 3 χοντριβυτεσ 1 ποιντ; α ρεσπονσε οφ 2 χοντριβυτεσ 2 ποιντσ; ανδ α ρεσπονσε
οφ 1 χοντριβυτεσ 3 ποιντσ. Τηε βοδψ ιµαγε ινδεξ ισ τηε συµ οφ τηε χοντριβυτινγ ποιντσ.
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�σοµετιµεσ�=4, �ραρελψ�=5, ανδ �νεϖερ�=6 ιν θυεστιονσ 1,2,3,4,5,7, ανδ 10; ανδ �αλωαψσ�=6,

�υσυαλλψ�=5, �οφτεν�=4, �σοµετιµεσ�=3, �ραρελψ�=2, ανδ �νεϖερ�=1 ιν θυεστιονσ 6,8, ανδ 9.

Α ρεσπονσε οφ 4−6 ον α γιϖεν θυεστιον χοντριβυτεσ ζερο ποιντσ το τηε ινε⁄εχτιϖενεσσ ινδεξ; α

ρεσπονσε οφ 3 χοντριβυτεσ 1 ποιντ; α ρεσπονσε οφ 2 χοντριβυτεσ 2 ποιντσ; ανδ α ρεσπονσε οφ 1

χοντριβυτεσ 3 ποιντσ. Τηε ινε⁄εχτιϖενεσσ ινδεξ ισ α συµ οφ αλλ χοντριβυτινγ ποιντσ.

Ταβλε Α1 προϖιδεσ µορε δεταιλσ ον τηε ϖαριαβλεσ υσεδ ιν τηε παπερ.

Table A.1: Variable Definitions

Variable Description Coding Waves

ED-BN Index Eating Disorders Bulimia Subscale Categorical Variable; Range 0-21 3,5,7,9,10

Clinical Bulimia Case of Clinical Bulimia =1 if ED-BN Index >10; =0 Otherwise 3,5,7,9,10

Body Dissatisfaction Index Measures Poor Body Image Concerns Categorical Variable; Range 0-27 3,5,7,9,10

Perfectionism Index Measures Driveness for Perfection Categorical Variable; Range 0-18 3,5,9,10

Ineffectiveness Index Measures Feelings of Ineffectiveness Categorical Variable; Range 0-29 3,5,9,10

Distrust Index Measures Interpersonal Distrust Categorical Variable; Range 0-21 3,5,9,10

Age Respondent Age All 10

White Respondent Race is White =1 if Race is White; =0 if African American 1

Parents High School or Less Highest Education of Parents Dummy Variable Highest Education High School or Less 1

Parents Some College Highest Education of Parents Dummy Variable Highest Education Some College 1

Parents Bachelor Degree or More Highest Education of Parents Dummy Variable Highest Education College Degree or More 1

Income less than $20,000 Household income (in 1988$) Dummy Variable Household Income is Less than $20,000 1

Income in [$20000, $40000] Household income (in 1988$) Dummy Variable Household Income is in Range [$20,000,$40,000] 1

Income more than $40,000 Household income (in 1988$) Dummy Variable Household Income is Higher than $40,000 1

Α.2 Τηε Α∆∆ Ηεαλτη ∆ατασετ

Τηε Α∆∆ Ηεαλτη δατα ισ α λονγιτυδιναλ δατα σετ τηατ εξαµινεσ ηεαλτη−ρελατεδ βεηαϖιορσ οφ

αδολεσχεντσ ωηο ωερε ιν γραδεσ 7 τηρουγη 12 ιν 1995. Ιτ ισ α σχηοολ−βασεδ, στρατι�εδ, ρανδοµ

σαµπλε οφ αλλ ηιγη σχηοολσ ιν τηε Υ.Σ. ιν 1995.33 Ιτ χονσιστσ οφ τηρεε ωαϖεσ (1995, 1996, ανδ 2002)

ωιτη σαµπλε σιζεσ οφ αβουτ 90,000, 15,000 ανδ 15,000 ρεσπεχτιϖελψ. Τηε δατα ωερε χολλεχτεδ φροµ

στυδεντσ, παρεντσ, σιβλινγσ, φελλοω στυδεντ πεερσ, ανδ σχηοολ αδµινιστρατορσ. Τηε δατα ινχλυδε

σοχιαλ ανδ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ οφ ρεσπονδεντσ, εδυχατιον ανδ οχχυπατιον οφ παρεντσ,

ηουσεηολδ ινχοµε, ηουσεηολδ στρυχτυρε, ινδιχατορσ οφ σελφ−εστεεµ, ηεαλτη στατυσ, νυτριτιον, ανδ

σελφ−ρεπορτεδ βινγεινγ ανδ πυργινγ βεηαϖιορσ. Ιν 2002 τηεψ ασκ ωηετηερ τηε ρεσπονδεντ ηασ

βεεν διαγνοσεδ ωιτη αν Ε∆. Ινφορµατιον αβουτ παρενταλ ινχοµε ανδ εδυχατιον ωερε χολλεχτεδ

ιν 1995, ανδ ϖαριαβλεσ ον φαµιλψ ινχοµε ανδ παρενταλ εδυχατιον ηαϖε βεεν χονστρυχτεδ το µατχη

τηε ονεσ ιν τηε ΝΗΛΒΙ Γροωτη ανδ Ηεαλτη ∆ατασετ.

33 Α σχηοολ ωασ ελιγιβλε ιφ ιτ ινχλυδεδ αν 11τη γραδε ανδ ηαδ α µινιµυµ ενρολλµεντ οφ 30 στυδεντσ. Φεεδερ
σχηοολσ, τηοσε τηατ σεντ γραδυατεσ το τηε ηιγη σχηοολ ανδ τηατ ινχλυδεδ α 7τη γραδε, ωερε αλσο ινχλυδεδ.
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Β Αδδιτιοναλ Σπεχι�χατιονσ

Β.1 Ορδερεδ Προβιτ

Ιν εστιµατινγ τηε Τοβιτ ανδ λινεαρ ρεγρεσσιον µοδελσ ιν σεχτιον 4, ωε τρεατ τηε συµ οφ τηε ανσωερσ

το τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ θυεστιονσ ασ α θυαντιτατιϖε ϖαριαβλε φορ ωηιχη τηε δι⁄ερενχε βετωεεν

τηε ϖαλυεσ οφ 2 ανδ 3, σαψ, ισ τηε σαµε ασ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε ϖαλυεσ οφ 7 ανδ 8, σαψ.

Αλτερνατιϖελψ, ωε χουλδ χονσιδερ α µοδελ ωηερε τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ τακεσ ον 21 ορδιναλ ϖαλυεσ

δετερµινεδ βψ

ψιτ =

8
>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>:

0 ιφ ψ�
ιτ
� 0

1 ιφ 0 < ψ�
ιτ
� �1

κ ιφ �κ�1 < ψ
�

ιτ
� �κ κ = 2; :; 20

21 ιφ �20 < ψ
�

ιτ
:

(Β1)

Ωηιλε (Β1) ισ ϖερψ �εξιβλε, ιτ αλσο ινϖολϖεσ εστιµατινγ 20 � παραµετερσ, ιν αδδιτιον το τηε

παραµετερσ ιν εθυατιον (1) ιν τηε µαιν τεξτ, ωηιχη ωε τηινκ ωουλδ βε τοο µανψ το ιδεντιφψ

υσινγ ουρ δατα. Ινστεαδ ωε εστιµατε αν Ορδερεδ Προβιτ µοδελ (ωιτη εστιµατεδ λιµιτ ποιντσ) ασ

αν ινφορµαλ σπεχι�χατιον τεστ οφ τηε Τοβιτ µοδελ. Ιν τηε Ορδερεδ Προβιτ µοδελ τηε δεπενδεντ

ϖαριαβλε τακεσ τηε φορµ: ζιτ = 0 ιφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ εθυαλσ 0, ζιτ = 1 ιφ τηε ινδεξ ισ ιν [1; 5],

ζιτ = 2 ιφ τηε ινδεξ ισ ιν [6; 10], ανδ ζιτ = 3 ιφ τηε ινδεξ ισ γρεατερ τηαν 10. Ουρ στατιστιχαλ µοδελ

ισ

ζ�
ιτ
= �0 + �1Ξι +εβτ + ειτ; (Β2)

ωηερε

ζιτ =

8
>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>:

0 ιφ ζ�
ιτ
� 0

1 ιφ 0 < ζ�
ιτ
� �Λ2

2 ιφ �Λ2 < ζ
�

ιτ
� �Υ2

3 ιφ ζ�
ιτ
> �Υ2:

(Β3)

Ιν τηισ αππροαχη ωε εστιµατε τηε παραµετερσ ιν (Β2) ανδ τηε τωο � χυτο⁄ τερµσ βψ µαξιµιζινγ

τηε θυασι−λικελιηοοδ βασεδ ον τηε περιοδ−βψ−περιοδ λικελιηοοδ φυνχτιον ανδ χλυστερ τηε στανδαρδ

ερρορσ βψ ινδιϖιδυαλ. Ιν Ταβλε Β1 ωε χοµπαρε τηε σιγν ανδ σιγνι�χανχε οφ τηε Τοβιτ ανδ

Ορδερεδ Προβιτ εστιµατεσ; τηε χοε′χιεντσ αρε νοτ διρεχτλψ χοµπαραβλε βεχαυσε τηε ϖαριανχε

µυστ βε νορµαλιζεδ το 1 φορ τηε Ορδερεδ Προβιτ µοδελ ωιτη εστιµατεδ λιµιτ ποιντσ. Τηε
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Ορδερεδ Προβιτ εστιµατεδ χοε′χιεντσ αρε ϖερψ σιµιλαρ ιν σιγνι�χανχε ανδ σιγν το τηοσε φροµ

τηε Τοβιτ χοε′χιεντσ, βυτ ασ ονε ωουλδ εξπεχτ τηε Τοβιτ χοε′χιεντσ αρε σιγνι�χαντ ατ ηιγηερ

χον�δενχε λεϖελσ (σινχε τηεψ αρε βασεδ ον λεσσ−αγγρεγατεδ δατα).

Table B1: Comparison of Coefficients from Linear, Tobit and

Ordered Probit Models

ED-BN Index

Linear Tobit Ordered

Model Probit

White -0.243*** -0.676*** -0.108***

(0.088) (0.240) (0.041)

Age -0.132*** -0.318*** -0.051***

(0.011) (0.029) (0.005)

Parents Some College -0.198* -0.321 -0.042

(0.113) (0.280) (0.047)

Parents Bachelor Degree -0.313*** -0.703** -0.100*

 or More (0.116) (0.316) (0.053)

Income in [$20000, $40000] -0.377*** -1.029*** -0.174***

(0.112) (0.287) (0.048)

Income more than $40,000 -0.488*** -1.278*** -0.209***

(0.107) (0.295) (0.050)

Constant 3.975*** 3.871***

(0.227) (0.518)

Year Dummies Included

White -0.227*** -0.629*** -0.100**

(0.088) (0.240) (0.041)

Age 0.010 0.122 0.024

(0.060) (0.174) (0.030)

Parents Some College -0.193* -0.311 -0.040

(0.113) (0.279) (0.047)

Parents Bachelor Degree -0.299*** -0.657** -0.093*

 or More (0.116) (0.316) (0.053)

Income in [$20000, $40000] -0.384*** -1.050*** -0.178***

(0.112) (0.286) (0.048)

Income more than $40,000 -0.500*** -1.314*** -0.216***

(0.106) (0.294) (0.050)

Constant 1.362 -4.348

(1.169) (3.355)

Sample Size   9591   9591   9591

Notes: Standard errors robust to heteroskedasticity and intra-individual correlation are

 in parenthesis in column (1). Standard errors robust to intra-individual correlation are

in parenthesis in (2) and (3). * indicates significant at the 10% level; ** at 5%; *** at 1%.
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Β.2 Χλινιχαλ Βυλιµια ΛΠΜ ανδ Ποβιτ Εστιµατεσ

Φορ τηε ΛΠΜ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ ωιτ = 0 ιφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ισ λεσσ τηαν ορ εθυαλ το

10 ανδ ωιτ = 1 οτηερωισε; ωε χλυστερ τηε στανδαρδ ερρορσ το αλλοω φορ ηετεροσκεδαστιχιτψ ανδ

χορρελατιον αχροσσ τιµε φορ α γιϖεν ινδιϖιδυαλ. Ωε εστιµατε α Προβιτ µοδελ βψ µαξιµιζινγ τηε

θυασι−λικελιηοοδ ανδ χλυστερινγ τηε στανδαρδ ερρορσ βψ ινδιϖιδυαλσ. Τηε Προβιτ παρτιαλ ε⁄εχτσ

ανδ ΛΠΜ ρεσυλτσ αρε γιϖεν ιν Ταβλε Β2 ανδ αρε ρελατιϖελψ σιµιλαρ το εαχη οτηερ. Τηεψ αλσο

ηαϖε τηε σαµε σιγνσ ασ τηε Τοβιτ ρεσυλτσ. Ηοωεϖερ φεωερ εστιµατεδ χοε′χιεντσ αρε στατιστιχαλλψ

σιγνι�χαντ ιν τηε Προβιτ ανδ ΛΠΜ, ανδ τηοσε τηατ αρε σιγνι�χαντ οχχυρ ατ λοωερ χον�δενχε

λεϖελσ. Τηε φαχτ τηατ ωε ηαϖε συβσταντιαλλψ φεωερ σιγνι�χαντ χοε′χιεντσ ιν τηε Προβιτ ανδ ΛΠΜ

εστιµατεσ ισ αγαιν εξπεχτεδ, σινχε τηεψ υσε µυχη λεσσ ινφορµατιον περ περσον τηαν τηε οτηερ

µετηοδσ. Ινδεεδ, ουρ εστιµατεσ ιλλυστρατε τηε ιµπορτανχε οφ νοτ σιµπλψ φοχυσινγ ον ωηετηερ αν

ινδιϖιδυαλ ηασ α χλινιχαλ χασε οφ ΒΝ φορ υνδερστανδινγ τηε δετερµιναντσ οφ τηισ δισορδερ.

Ταβλε Β2 ρεπορτσ τηε εστιµατε οφ τηε ΣΕΣ−Χλινιχαλ ΒΝ γραδιεντ ωηεν ωε αλσο χοντρολ φορ

περσοναλιτψ τραιτσ ιν τηε ΛΠΜ ανδ Προβιτ µοδελσ. Το αλλοω φορ �ξεδ ε⁄εχτσ ιν τηε ΛΠΜ ωε

ρεπορτ τηε ρεσυλτ οφ �ρστ δι⁄ερενχινγ ιν χολυµν (3), ωηιλε ιν χολυµν (6) ωε υσε τηε Χηαµβερ−

λαιν (1984)/Ωοολδριδγε (2005) (ηερεαφτερ Χ/Ω) χορρελατεδ ρανδοµ ε⁄εχτσ µοδελ το χοντρολ φορ

ινδιϖιδυαλ ε⁄εχτσ τηατ αρε χορρελατεδ ωιτη τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ ιν τηε Προβιτ µοδελ.34

34 Το χοντρολ φορ τηε �ξεδ ε⁄εχτ, Χηαµβερλαιν (1984) συγγεστσ µακινγ ιτ α λινεαρ φυνχτιον οφ αλλ ϖαλυεσ οφ τηε
εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ, ωηιλε Ωοολδριδγε (2005) συγγεστσ µακινγ ιτ τηε µεαν οφ τηε ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ. Ωε
φολλοω Ωοολδριδγε σινχε ιτ µακεσ ουρ εστιµατεσ µορε χοµπαραβλε το τηε Ηαυσµαν−Ταψλορ ρεγρεσσιον εστιµατεσ.
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Table B.2: Partial Effects of Demographic Variables and Personality Indices on Clinical Bulimia

Linear Probability Estimates Probit Estimates

   (1)   (2)   (3)   (4)    (5)   (6)   (7)

White -0.004 -0.005 -0.0054* -0.0065**

(0.005) (0.005) (0.0030) (0.0027)

Age -0.002*** -0.003*** -0.0016***-0.0019***

(0.001) (0.001) (0.0005) (0.0004)

Parents Some College -0.005 -0.005 -0.0030 -0.0029

(0.006) (0.006) (0.0028) (0.0026)

Parents Bachelor Degree -0.001 -0.000 -0.0010 -0.0009

or More (0.007) (0.007) (0.0035) (0.0033)

Income in [$20000, $40000] -0.001 -0.001 -0.0001 -0.0004

(0.006) (0.006) (0.0031) (0.0029)

Income more than $40,000 -0.008 -0.008 -0.0046 -0.0047

(0.006) (0.006) (0.0032) (0.0030)

Distrust Index -0.001 -0.001 -0.002* -0.002** -0.0000 -0.0000 -0.0003

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.0003) (0.0003) (0.0002)

Ineffectiveness Index 0.010*** 0.010*** 0.009*** 0.008*** 0.0028*** 0.0023*** 0.0008***

(0.001) (0.001) (0.002) (0.001) (0.0003) (0.0003) (0.0002)

Perfectionism Index 0.005*** 0.005*** 0.005*** 0.004*** 0.002*** 0.0018*** 0.0007***

(0.001) (0.001) (0.002) (0.001) (0.0003) (0.0003) (0.0002)

Body Dissatisfaction Index 0.001** 0.002* 0.001*** 0.0006*** 0.0003***

(0.000) (0.001) (0.000) (0.0001) (0.0001)

Constant 0.008 0.011 -0.002 0.006

(0.014) (0.014) (0.004) (0.014)

First Difference No No Yes No NA NA NA

Chamberlain/Wooldridge No No No Yes No No Yes

Fixed Effects

Sample size 6308 6291 2624 6291 6308 6291 6291

See notes in Table 6.

Β.3 Χορρελατεδ Ρανδοµ Ε⁄εχτσ Τοβιτ Εστιµατεσ

Ωε αλλοω φορ τηε φαχτ τηατ ιν τηε Τοβιτ µοδελ τηατ τηε περσοναλιτψ τραιτσ µαψ βε δριϖεν βψ τιµε

χονσταντ γενετιχ φαχτορσ, ωηιχη µαψ αλσο α⁄εχτ ΒΝ, ανδ υσε τηε Χ/Ω χορρελατεδ ρανδοµ ε⁄εχτσ

µοδελ. Σπεχι�χαλλψ, φορ τηε Τοβιτ µοδελ οφ εθυατιον (2) ωε ασσυµε τηατ �ι = �1πι+υι ωηερε πι

ισ τηε ϖεχτορ οφ µεανσ οφ τηε εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ αχροσσ τιµε, υι � ιιδ Ν(0; �
2

υ
). Τηισ ψιελδσ
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ψ�
ιτ
= ∋

0
+ ∋

1
Ξι + ∋2πιτ + βτ + �1πι + υι + ειτ: (4)

Ωε αγαιν µαξιµιζε τηε θυασι−λικελιηοοδ ανδ χλυστερ τηε οβσερϖατιονσ αχροσσ ινδιϖιδυαλσ ωηεν

χαλχυλατινγ στανδαρδ ερρορσ.

Table B.3: Effect of Demographic Variables and Personality Indices on the ED-BN Index

Linear Estimates Tobit Partial Effects

  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

White -0.178** -0.238*** -0.248***

(0.090) (0.088) (0.073)

Age -0.068*** -0.087*** -0.075***

(0.012) (0.013) (0.010)

Parents Some College -0.086 -0.083 -0.019

(0.110) (0.110) (0.085)

Parents Bachelor Degree -0.162 -0.143 -0.105

or More (0.119) (0.119) (0.098)

Income in [$20000, $40000] -0.219* -0.232** -0.242***

(0.112) (0.112) (0.083)

Income more than $40,000 -0.233** -0.253** -0.235***

(0.109) (0.109) (0.089)

Distrust Index 0.010 0.008 -0.060*** -0.035*** 0.020** -0.011

(0.013) (0.013) (0.016) (0.013) (0.009) (0.011)

Ineffectiveness Index 0.287*** 0.260*** 0.194*** 0.214*** 0.150*** 0.117***

(0.018) (0.018) (0.015) (0.012) (0.009) (0.010)

Perfectionism Index 0.136*** 0.134*** 0.130*** 0.133*** 0.093*** 0.096***

(0.014) (0.014) (0.016) (0.012) (0.009) (0.011)

Body Dissatisfaction Index 0.040*** 0.047*** 0.045*** 0.044*** 0.045***

(0.006) (0.009) (0.007) (0.004) (0.006)

Constant 1.063*** 1.179*** -0.106* 1.224***

(0.243) (0.241) (0.057) (0.237)

First Difference No No Yes No NA NA

Chamberlain/Wooldridge No No No Yes No Yes

Fixed Effects

Sample Size 6308 6291 2624 6291 6308 6291

Notes: Standard errors robust intra-individual correlation (and robust to heteroskedasticity for linear regressions)

are in parentheis. * indicates significant at the 10% level; ** at 5%; *** at 1%.  The variation in the sample size comes

primarily from the fact that all personality indices but the body dissatisfaction index are not available in wave 7.

Ωε πρεσεντ τηε εστιµατεσ ιν Ταβλε Β3. Το εασε τηε χοµπαρισον ωιτη τηε λινεαρ µοδελ, ιν

Χολυµνσ (1) ανδ (2) ωε ρεπεατ τηε ρεσυλτσ ρεπορτεδ ιν Χολυµνσ (1) ανδ (2) οφ Ταβλε 6. Χολυµν

(3) ρεπορτσ τηε �ρστ δι⁄ερενχε εστιµατεσ οφ τηε λινεαρ µοδελ, ωηιχη ωιλλ ελιµινατε αν υνοβσερϖεδ

γενετιχ �ξεδ ε⁄εχτ τηατ χουλδ ποτεντιαλλψ δριϖε βοτη τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ ανδ τηε Ε∆−ΒΝ

ινδεξ. Τηεσε ρεσυλτσ αρε θυιτε σιµιλαρ το τηοσε φροµ τηε λεϖελ εστιµατεσ ιν τερµσ οφ τηε µαγνιτυδε
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ανδ σιγνι�χανχε οφ τηε χοε′χιεντσ ον τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ.35 Ιν τηισ χασε, τηε ελαστιχιτιεσ

οφ τηε Ε∆−ΒΝ ινδεξ ωιτη ρεσπεχτ το ινε⁄εχτιϖενεσσ, περφεχτιονισµ, ανδ βοδψ δισσατισφαχτιον

ινδιχεσ αρε 0:42, 0:66, ανδ 0:30 ρεσπεχτιϖελψ. Νοτε τηατ τηεσε αρε ϖερψ σιµιλαρ το ωηατ ωε φουνδ

φορ τηε Ηαυσµαν−Ταψλορ µοδελ, ανδ αλσο το τηοσε οβταινεδ ωηεν ωε δο νοτ αλλοω φορ α �ξεδ

υνοβσερϖεδ ε⁄εχτ τηατ χουλδ βε χαυσινγ α σπυριουσ χορρελατιον βετωεεν τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ

ανδ Ε∆−ΒΝ ινδεξ.36 Σινχε ωε νεεδ το υσε τηε µορε ρεστριχτιϖε Χ/Ω χορρελατεδ ρανδοµ ε⁄εχτσ

αππροαχη ιν τηε Τοβιτ µοδελ, ασ α ροβυστνεσσ χηεχκ, χολυµν (4) πρεσεντσ τηε ρεσυλτσ οφ υσινγ

τηισ αππροαχη ωιτηιν τηε λινεαρ µοδελ. Νοτε τηατ τηε σιγνσ ανδ σιγνι�χανχε οφ τηεσε εστιµατεσ

αρε ρεασσυρινγλψ σιµιλαρ το τηε �ρστ δι⁄ερενχε εστιµατεσ, συγγεστινγ τηατ τηε Τοβιτ εστιµατεσ

βασεδ ον τηε Χ/Ω αππροαχη αρε λικελψ το βε χονσιστεντ.

Χολυµν (5) ρεπορτσ αγαιν τηε Τοβιτ παρτιαλ ε⁄εχτ εστιµατεσ οφ Χολυµν (4) ιν Ταβλε 6. Φιναλλψ,

ωε πρεσεντ τηε ρεσυλτσ οφ υσινγ τηε Χ/Ω αππροαχη ωιτη τηε Τοβιτ µοδελ ιν Χολυµν (6). Νοτε

τηατ τηε Τοβιτ παρτιαλ ε⁄εχτ εστιµατεσ οφ περφεχτιονισµ, βοδψ δισσατισφαχτιον ανδ ινε⁄εχτιϖενεσσ

αρε ϖιρτυαλλψ ιδεντιχαλ ιν Χολυµνσ (5) ανδ (6). Εαχη οφ τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ (εξχεπτ τηε

ονε φορ διστρυστ) χοντινυε το βε στρονγλψ ρελατεδ το Ε∆−ΒΝ βεηαϖιορ ωηεν ωε υσε τηε Χ/Ω

αππροαχη.

35 Τηε ονλψ δι⁄ερενχε βεινγ τηατ τηε χοε′χιεντ ον διστρυστ ισ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ανδ ηασ αν (υνεξπεχτεδ)
νεγατιϖε σιγν. Νοτε τηατ τηε διστρυστ χοε′χιεντ ισ σιγνι�χαντ ανδ ηασ τηε εξπεχτεδ σιγν ιν τηε Τοβιτ ρεγρεσσιον.
∆εµογραπηιχ ϖαριαβλεσ αρε µεασυρεδ ατ τηε σταρτ οφ τηε συρϖεψ ανδ σο δροπ ουτ οφ τηε �ρστ δι⁄ερενχεσ.

36 Ωε χαννοτ τεστ τηε ηψποτηεσισ δι⁄ερενχε ιν τηε εστιµατεσ φορ τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ ιν χολυµνσ (2) ανδ
(3) αρε δι⁄ερεντ υσινγ τηε στανδαρδ φορµυλα, σινχε τηε εστιµατεσ ιν χολυµν (2) αρε νοτ φυλλψ ε′χιεντ δυε το
ηετεροσκεδαστιχιτψ ανδ ιντρα−ινδιϖιδυαλ χορρελατιον. Ρατηερ, ωε ωουλδ υσε α βοοτστραπ αππροαχη το οβταιν α
στανδαρδ ερρορ φορ τηισ δι⁄ερενχε. Ηοωεϖερ, γιϖεν ηοω χλοσε τηε εστιµατεσ φορ τηε περσοναλιτψ ινδιχεσ αρε ιν (2)
ανδ (3), τηισ στεπ διδ νοτ σεεµ νεχεσσαρψ.
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