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Rövidítések jegyzéke 
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1. Bevezetés 

 

 

1.1 Kommunikáció alapfogalmai 

 

Dolgozatom az érzelemkifejező arckifejezések felismerését tárgyalja, azaz a kommunikáció 

egy speciális aspektusával foglalkozik, ezért a bevezetés első részében kitérek a 

kommunikációval kapcsolatos alapvető fogalmakra. A „communico, -are” ige eredetileg 

megosztást és egyesülést jelent, nem csak megtárgyalást: 'közösen tesz valamit valakivel'. 

A „communicatio” ennek megfelelően részesítés: részesítem a másikat abban, amivel 

kapcsolatban szeretném, hogy közös kincsünk legyen. Még a „közlés” szavunk is magában 

rejti azt, ami közös. A folyamat gyümölcse tehát valamilyen módon közösség, 

„communio”, megosztott, közös érték (57).  Az információelmélet meghatározása szerint 

kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az 

információ milyen jelekben (kódokban) van kifejezve. A kommunikációt, mint fogalmat 

többféle értemben használjuk: 

1. Kommunikáció információelméleti-kibernetikai értelemben – információátadás 

mindenféle rendszerben 

2. Kommunikáció technikai értelemben – információk továbbítása gépekben és gépek 

között 

3. Kommunikáció társadalmi értelemben – információátadás a társadalmi szféra 

rendszereiben, két ember kommunikációjától kezdve (dolgozatomban elsősorban ezt 

tárgyalom) a közösségeken belül és a közösségek között zajló kommunikáción át a 

különböző társadalmi rendszerek információcseréjéig.  

4. Kommunikáció biológiai értelemben – az élő szervezetek rendszerein belül és az 

élőlények közötti információátadás 
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A kommunikációs kör 

A kommunikációs kör a kommunikáció forrásából, az üzenetből, a közlésből és ennek 

kódolásából és dekódolásából, a kommunikáció befogadójából és a visszacsatolás (feed 

back) folyamatából áll. 

Kommunikátor  

A kommunikáció forrása lehet személy, szervezeti egység, vagy maga a szervezet. A 

lényeg, hogy a kommunikátornak üzenete van, amit át kíván adni más személynek vagy 

csoportnak. Háromféle közlést különböztethetünk meg: 

1. Véletlenszerű közlés 

Ez a közlő akarata ellenére jön létre, elszólás, vagy még gyakrabban nem szóbeli véletlen 

tévesztések, önkéntelen mozdulatok kifejezése során. A közlőnek nem minden esetben van 

tudomása a véletlen közlésről. 

2. Személyes közlés 

Elsősorban a közlő személyes igénye, szükséglete, hogy jelzést adjon érzelmi, motivációs 

állapotáról. A közlés során csökken a közlő belső feszültsége. 

3. Instrumentális közlés 

Ennek a közlési fajtának legfontosabb célja, hogy befolyásolja a befogadót és a közlőben 

lévő feszültség attól függően csökken, hogy a közlés milyen hatással volt a befogadóra. 

Kódolás 

A kódoló többnyire a kommunikáció forrásával azonos személy, de részt vehet a 

folyamatban még további személy is, pl. tolmács vagy fordító is, aki az átvitelre szánt 

információt olyan jelrendszerbe teszi át, ami a kommunikáció céljának megfelel.  

Üzenet 

A kódolási folyamat eredménye. A pontos forma, amit az információ ennek a folyamatnak 

a során nyer, nagymértékben függ az azt hordozó közeg természetétől. A kettőt kapcsolatba 

hozó döntések egymástól nem elválaszthatóak. A közeg, vagyis a kommunikációs csatorna 

az üzenet hordozója, ami lehet verbális, ezen belül is szóbeli vagy írott formájú, vagy non-

verbális. Ehhez tartozik még a közlő és befogadó kapcsolatának minősége, mely az üzenet 

tartalmával is összefügghet. 
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A kommunikáció nem más, mint az információ és a megértés átvitele az egyik személytől a 

másikig. A fogalom meghatározásából következik, hogy az információ továbbítása 

önmagában még nem kommunikáció, mert egy lényeges eleme az üzenet fogadása és 

megértése hiányzik. Tehát a hír és információ közötti különbség többek közt abban lelhető 

fel, hogy az információ továbbítása akkor válik egy teljes kommunikációs folyamattá, ha a 

közlő és befogadó között létrejön a megértés valamilyen szintje.  

Dekódolás 

Az üzenetnek a fogadó számára érthető formában való megjelenítése. A dekódolás a fogadó 

gondolkodási folyamataira utaló kifejezés és a befogadó részéről értelmezést, beleérző 

képességet (empátiát) is feltételez. Minél közelebb áll a dekódolt üzenet a kommunikátor 

által szándékolthoz, annál sikeresebb volt a kommunikáció. 

Befogadó 

A kommunikáció végcélja. Ha nem érti az üzenetet, a kommunikáció kudarcot vallott. Az 

elmondás még nem információátadás, vagyis a kommunikáció csak abban az esetben jön 

létre, ha a befogadó megértette (képes volt dekódolni) az üzenetet. Ezért a 

kommunikátornak mindig figyelemmel kell lennie a fogadó dekódolási képességeire, 

körülményeire, vagyis törekedni kell arra, hogy a kommunikáció inkább fogadóorientált és 

nem közegorientált (csatornaorientált) legyen. A befogadás a megértés, illetve elfogadás 

mértéke adja meg a kommunikáció sikerét és egyben ez a minőségének mércéje is. 

Visszajelzés, feedback 

Igen fontos része a kommunikációs körnek, mert csökkenti a küldött és a fogadott üzenet 

közötti torzulások lehetőségét. Ez teszi az egyirányú kommunikációt kétirányúvá, helyet 

adva a befogadó reakciójának. A visszacsatolás a kommunikációs folyamat során - ha nem 

is mindig nyilvánvalóan és könnyen felismerhetően - de állandóan létezik és működik a 

kommunikátor és a befogadó között. A feedback segíthet eldönteni, hogy a kommunikáció 

elérte-e a célját, esetleg szükség van-e további kiegészítő információkra. A közvetlen 

emberi kommunikáció lehetővé teszi a direkt visszajelzést (verbális, vagy nem-verbális) 

más esetekben pedig az indirekt visszajelzéseket. 
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A kommunikáció többcsatornás jellege azt jelenti, hogy a közvetlen emberi kommunikáció 

során a közlések párhuzamosan több csatornán valósulnak meg. Beszéd közben 

gesztikulálunk, változtatjuk testhelyzetünket, arckifejezésünket, stb.  

A kommunikáció többszintűsége – ami azt jelenti, hogy nemcsak tartalma van a közlésnek, 

hanem a kommunikáció alatt a másik emberhez fűződő viszonyra vonatkozó „viszony-

közlések” is kifejezésre jutnak. 

Kommunikáció és észlelés 

Az emberek sokkal inkább a világról alkotott felfogásunkra reagálnak, semmint az aktuális 

létező objektív körülményekre. Egy személy az adott pillanatban lehetséges összes érzéki 

ingernek csak egy kis részét képes felfogni, és ezt a kis részt is a saját elvárásai, értékei és 

meggyőződései szerint értelmezi. Az emberi észlelési folyamat törvényszerűen bonyolítja 

az emberek közötti kommunikációt. 

A figyelem meghatározói 

A befogadó figyelmének felkeltéséért az üzenet számos más ingerrel versenyez. A 

befogadó figyelmét szükségletei és céljai határozzák meg. Azokra az ingerekre fog figyelni, 

amelyek feltételezhetően kapcsolódnak fontos szükségletei kielégítéséhez. A 

meggyőződések és értékek szintén befolyásolják a figyelmet. Az emberek gyakran 

elmulasztanak olyan információkat, amelyek nincsenek összhangban a világról vagy saját 

magukról alkotott elképzelésükkel. 

 

 

1.2 Nem verbális kommunikáció és érzelemkifejezés  

 

A kommunikáció több csatornás jellegéből adódik, hogy a személyes találkozások 

alkalmával folyó verbális kommunikációt szinte minden alkalommal kíséri nem verbális 

kommunikáció is, általánosságban véve elmondhatjuk még azt is, hogy a fentebb említett 

„viszony-közlések” (kommunikáció többszintűsége) inkább a nem verbális csatornákon 

keresztül kerülnek kifejezésre. Sokak szerint az igazán fontos információk a nem verbális 

kommunikációs csatornákon, a mimika, a gesztusok, a testtartás és a hangsúly útján 

áramlanak. Persze feltehetjük a kérdést, hogy mi is számít fontos információnak és mi 
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Milyen funkciójuk lehet a non-verbális közléseknek a kommunikáció alatt? 

A./ Érzelmek kifejezésének funkciója 

A csatornák elsősorban a bennünk keletkezett érzelmek kifejezésére adnak lehetőséget. Ide 

vonatkozó érdekesség, hogy a nem verbális kommunikáció megjelent korunk nem hivatalos 

írásos üzeneteibe is az „emot iconok” vagy más néven „smiley-k” formájában. Ha nem 

tudjuk használni a megszokott nem verbális csatornákat, ezekkel a jelekkel közöljük 

hangulatunkat, illetve jelezzük az információcsere bizalmasabb voltát. 

B./ Illusztratív funkció 

Ennek segítségével vagyunk képesek az általunk szóban közölt anyagot hangsúlyozni, 

kiemelni, vagy tompítani, mérsékelni. 

C./ Szabályozó funkció 

A kommunikáció menetére van befolyással. Ezáltal vagyunk képesek a kommunikáció 

ritmusát szabályozni, gyorsítani, lassítani, leállítani, újraindítani. Egy-egy gesztus, tekintet, 

arckifejezés elég ahhoz, hogy átvegyük a párbeszédet, vagy folytatásra biztassuk 

partnerünket. 

D./ Adaptáló funkció 

Segítségével jelezni tudjuk a helyzethez való viszonyunkat, például az unalmunkat, 

érdektelenségünket, ellenállásunkat, feszült érdeklődésünket, stb. 

Az érzelmek kifejezésének körülményeiben és feltételeiben jelentős eltéréseket találunk a 

különböző kultúrákban: 

a) az érzelmek kiváltódásának okai (vagyis, mitől örül, mitől fél, miért haragszik valaki, mi 

okoz meglepetést például egy olasznak vagy egy japánnak). 

b) az inger erőssége (mekkora hatás kell, hogy örömet, félelmet, meglepetést stb. érezzen 

egy ember). 
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c) meddig és mennyire látható az arcon az adott érzelem (hosszan "ragyog-e" az öröm 

látványosan az arcon, vagy csak felvillan halvány jelként, s máris eltűnik). 

d) mennyire kell szabályozni, mikor, mennyire lehet, kell vagy szabad kimutatni az 

érzelmeket. Több kultúrában van hagyománya annak, hogy a mimikát tudatosan 

visszafogják. Ebben már a mimika kommunikációs szerepének, illetve jelentőségének 

felismerése tükröződik. Közismert, hogy a távol-keleti kultúrák szokása a mimika 

szabályozottságában lényegesen eltér a latin kultúrákétól. 

e) milyen hatást vált ki a mimikában kifejeződő érzelem a másikban.  

A nem-verbális kommunikációnak nagy szerepe van a gyermek fejlődése, az interakció 

szabályozása, az emberek közötti viszony alakulása, a szocializáció szempontjából. A 

gyerek ezen keresztül tanul attitűdöket, értékeket, azonosul a felnőttek viselkedésmintáival, 

alakul empátiás képessége. A gyerek és a felnőtt állandó kölcsönhatásban áll egymással, 

akár tudatos ez, akár spontán. 

Könnyű belátni, hogy a kommunikáció fenti formái milyen fontosak a szociális kapcsolatok 

kialakításában, fenntartásában és megerősítésében. A nem verbális kommunikáció útján 

fejezzük ki érzéseinket, érzelmeinket, melyek az információáramlást minősítik (106), így 

szabályozzuk a másokhoz való viszonyunkat, így erősítjük társas kapcsolatainkat. 

Kézenfekvő tehát, hogy a nem verbális kommunikáció, mint érzelmeink elsődleges 

kifejezése, elengedhetetlen a jó szociális működéshez, az alapvető emberi kapcsolatok 

kialakításához. Argyle (7) szerint ez a képesség - éppúgy, mint a többi készség - tanulás 

útján alakul ki. Egyesekben magasabb fokon áll, másokban alacsonyabban. A nem verbális 

kommunikációs készségek következetes hiánya interakciós, interperszonális (személyek 

közötti) zavarokat, beilleszkedési nehézségeket okozhat, de ezek a készségek gyakorlással 

és tanulással fejleszthetők. A nem verbális üzenetek nem egyszerűen a nyelv használatának 

alternatívái, hanem mint önálló kommunikációs alrendszer, saját tulajdonságokkal és 

jellemzőkkel rendelkezik. Bár eredete és fejlődése kevésbé tisztázott, mint a beszédé. A 

testnyelv második anyanyelvünk, részben örököljük szüleinktől - azaz ösztönös - részben 

megtanuljuk, vagy utánzással átvesszük környezetünktől. A gyermek élete első két évében 

széles körű, nem verbális jelkészlettel rendelkezik, előbb jelenik meg a külvilággal való 

kapcsolatában ez a fajta kommunikáció, mint a verbális. 
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Ekman és Friesen szerint (36) nem verbális viselkedésünknek három forrása lehet: 

- örökölt idegrendszeri programok, 

- a faj összes tagja számára közös tapasztalatok, 

- a kultúrától, az osztálytól, a családtól vagy az egyéntől függően változó tapasztalatok. 

A nem verbális kommunikációnk alapjai több kutató szerint egyetemesek és ősi eredetűek. 

"Egyre több a bizonyíték arra, hogy érzelmi arcviselkedésünknek vannak egyetemes 

alkotóelemei, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kulturális különbségek az érzelmeket 

kiváltó körülményekben, bizonyos helyzetekben az arckifejezés ellenőrzését irányító 

kimutatási szabályokban és az érzelmek cselekvésbeli következményeiben. " (58) 

Gyakran kevésbé tudatosan értelmezzük és követjük figyelemmel a nem verbális jelzéseket, 

sok rejtett információt elárul rólunk, olyat is, amelyeket nem akarunk felfedni. Beszédünket 

ellenőrizni tudjuk, testünk beszédét alig! A nem verbális üzenetek általában sokkal 

hatékonyabbak az attitűdök és érzelmek továbbításában. A kommunikáció során 

egymásnak ellentmondó verbális és non-verbális üzenetek közül az utóbbinak hiszünk. 

„A nem verbális jelzések 4,3-szer akkora hatást gyakorolnak  egy kísérletben az értékelések 

eltolódására, mint a verbális jelzések" (8).  

A fenti különbségek következménye, hogy amíg a nyelv elsősorban a külső világra 

vonatkozó, a problémamegoldással kapcsolatos információkat továbbítja, addig ugyanakkor 

a nem verbális üzenetek a társas életben, az értékek, attitűdök, vonzalmak és érzelmi 

állapotok közvetítésében, végezetül az emberi kapcsolatok fenntartásában játszanak 

kiemelkedő szerepet.  

Tudjuk, hogy a különböző pszichiátriai kórképekben ezek az emberi, társas kapcsolatok 

meggyengülnek, ami aztán a tünetek további súlyosbodásához vezethet, mindez sokszor a 

nem verbális kommunikáció, pontosabban az érzelmek közlésének vagy dekódolásának 

meggyengüléséből ered, ami itt lehet ok és okozat egyszerre. A folyamat önmagát erősítő 

’circulus vitiosus’-ként működik. Az érzelmek dekódolásának képtelenségét sokszor tovább 

súlyosbítják a téves értelmezések, amely folyamatok negatív vagy veszély jelző ingerek 

jelzéséhez vezethetnek, azok teljes hiányában is; mindez a belső tartalmak előtérbe 

helyezésével járhat, mely aztán, ritkábban, a külvilággal való adekvát kapcsolat 

megszakadásához is vezethet (pszichogén pszichózis kialakulása). Ez a folyamat akár az 

 12



emberi kapcsolatok teljes megszűnéséhez, társas izolációhoz vezethet. Gyakorló pszichiáter 

számára a mindennapi munkája során a nem verbális kommunikáció, mint az érzelmek 

kifejezésének eszköze egyértelműen fontos információforrás.  

Az elmúlt évtizedekben egyre erősödnek azok az erőfeszítések, melyek az emberi érzelmek 

percepcióját, feldolgozását próbálják megérteni, az azokhoz köthető központi idegrendszeri 

struktúrákat igyekeznek felderíteni. Intenzív kutatás folyik párhuzamosan a fiziológiás és 

patológiás folyamatok megértésére is. 

  

 

 

1.3 Arckifejezések felismerésével és érzelemfeldolgozással kapcsolatos elméletek 

 

Számos csatorna közül a legnagyobb figyelmet mindenképpen az arckifejezések kapták, 

nem véletlenül, hiszen a nem 

verbális kommunikáció nagyobb 

része ezen a csatornán keresztül 

zajlik, nagyon pontos és sokrétű 

információ közlésére vagyunk 

képesek ezen a módon, hiszen 

rendkívül pontos idegi 

szabályozás alatt állnak azok az 

izomcsoportok, melyek 

arcizmainkat működtetik (1. 

ábra).  

1. Ábra 

Duchenne (1862) volt az első 

anatómus, aki azzal a kérdéssel 

foglalkozott, hogy az 

izommozgások, hogyan változtatják 

meg az arcot. Elektromosan 

stimulálta egy férfi arcizmait és lefényképezte a változásokat (2. ábra). Duchenne neve a 
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Duchenne-mosoly révén maradt fenn. Duchenne szerint az őszinte öröm érzésének a 

kifejezésében két arcizom vesz részt. Az egyik engedelmeskedik az akaratnak a másik nem 

és azt csak őszinte öröm érzése tudja kiváltani. A hamis mosolyt jellemzi a szemkörüli 

izmok összehúzódásának hiánya. 

2. Ábra 

Az emberi kommunikáció jeleinek egy része kultúra, sőt szubkultúra függő, vagyis ahol 

kialakultak, ott érthetőek csupán. Van 

néhány érzelem, amelyeket 

alapérzelmeknek nevezünk és 

ezeknek az érzelmeknek a 

tükröződése a mimikában a világon 

mindenhol teljesen azonos. 

Alapérzelmeink kifejezésében 

arcunkon "azonos nyelvet" 

használunk a világ bármely táján. A 

legősibb kultúráktól a civilizált 

nagyvárosok lakóiig hasonlóképpen 

mozdítjuk el arcizmainkat, ha 

örömöt, szomorúságot, meglepetést, 

félelmet, haragot, undort, érzünk. 

Ezeknek az érzelmeknek a kifejeződése biológiailag meghatározott és nem tudatunktól 

függő megnyilvánulás. Metodikailag komoly problémát jelent a mimikai izmok különböző 

típusú és mértékű elmozdulásait egy konkrét érzelem kifejezéseként értékelni, mert jelentős 

átfedéseket találunk a különböző érzelmek arckifejezési módjaiban. 

Az arckifejezések leírására számtalan módszer született, ezek közül legismertebb és 

leghasználhatóbb az Ekman és Friesen által kifejlesztett Facial Action Coding System 

(FACS) (35). Ez a módszer jellegzetesen leíró jellegű, anatómiai alapokra építő. A vizsgáló 

feladata az, hogy az arckifejezést a megadott sémák szerint pontozza. Az arckifejezés 

alapegysége ebben a rendszerben az úgynevezett "action unit". A fogalom értelme az, hogy 
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egy adott izommozgás különböző arckifejezések létrehozásában is szerepet játszhat, egy 

adott arckifejezés pedig általában több mozgásból áll össze.  

A kódrendszer Carl-Herman Hjortsjö (Man's Face and Mimic Language) svéd 

anatómus jelölő rendszerén alapul. Hjortsjö írta le először az arckifejezések muszkuláris 

alapját és osztályozta a különféle izomtevékenységek által a bőrön létrehozott változásokat. 

Meghatározta azt, hogy egy-egy érzelem arckifejezésében milyen izmok vesznek részt, az 

arc felszínén elkülöníthető anatómiai egységeken milyen látható elváltozás megy végbe, a 

fejtartás és a tekintet hogyan változik meg. A FACS a mozgást és a látható változásokat 

értékeli, ezáltal próbálja a fiziognómiai különbségek okozta zavaró tényezők jelentőségét 

kiiktatni. 

 

 

Kellemes 

Öröm 

Alacsony 
aktiváció 

Magas 
aktiváció 

Meglepetés 

Félelem Szomor
úság 

Harag 

Kellemetlen 

3. Ábra 

Ugyancsak nagyok a kultúrán belüli egyéni különbségek a mimikai kifejezés 

képességében és a mimikai jelek felismerésében, dekódolásában. A mimikai kommunikáció 

megértése attól is függ, milyen egyéb csatornák működnek még. Különösen szoros a 
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kapcsolata a verbális csatornával. A nem verbális kommunikáció nem akaratlagos 

megnyilvánulásai ellen hétköznapi életünkben megpróbálunk védekezni. A mimikában 

valamiféle maszk, álarc felvétele segíti a rejtőzködést. Gyakran használatos a "pókerarc", 

vagy például az arcra merevedett mosoly. Azok a személyek alkalmazzák általában, 

akiknek az általuk még elfogadható mennyiségnél többet kellene kommunikálni, ezért az 

adott szituációban valódi kapcsolatot, kommunikációt már nem tudnak fenntartani, csupán 

annak látszatát igyekeznek megtartani. 

Áttekintve az érzelemkifejező arckifejezésekkel kapcsolatos irodalmat 

mindenképpen érdemes két alapvető elméletet kiemelünk, melyek alapot szolgáltattak az 

elmúlt 30 év vizsgálatainak jelentős részéhez, köztük a dolgozatban később részletezett 

kísérletekhez is. Ez a két elmélet más-más aspektusból szemléli az emberi érzelem 

feldolgozás és arckifejezés felismerés kérdését, de alapvetően nem mondanak ellent 

egymásnak.  

Időrendi sorrendben (1952) az első leginkább talán Schlossberg nevéhez köthető, 

aki az érzelmeket egy olyan koordináta rendszerben helyezte el, ahol az y tengelyen az 

aktivációs szint, az x tengelyen pedig az érzelmi tartalom helyezkedik el (93), utóbbit 

szokták kellemes-kellemtelen tengelyek is nevezni két végpontja alapján (3. ábra). Az 

elmúlt 15 évben egyre élénkebb vizsgálódás folyik ebben az irányban (61;62), számos 

modern képalkotó vizsgálat eredményei alapján (77) egyre inkább tűnik úgy, hogy ez az 

elmélet jól modellezi az emberi elme érzelem feldolgozó mechanizmusait (86), azaz térben 

elkülöníthető agyi régiók, struktúrák dolgozzák fel az érzelmek aktivációs szintjét és az 

érzelmi tartalmát.  

Időrendben a második, Ekman, Sorenson és Friesen 1969-es vizsgálatain alapuló, 

fentebb már említett 6 alapérzelem teóriája, mely azokon az eredményeken alapszik, 

miszerint a hat alapérzelmet (öröm, harag, félelem, szomorúság, undor, meglepetés) 

pontosan ugyanúgy fejezik ki és ismerik fel a nyugati civilizációkban, mint az azoktól 

teljesen elzárt természeti társadalmak körében (37). Számos kutatás vizsgálta azóta 

egészséges személyek és pszichiátriai betegek érzelem felismerő képességét az Ekman féle 

hat alapérzelem paradigma segítségével. Egyértelműen nem lehet azonosítani azokat az 

agyi régiókat, melyek az egyes alapérzelmek felismeréséért felelősek, de egy funkcionális 
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képalkotó vizsgálatok eredményeit összefoglaló és elemző 2003-as meta analízis alapján 

azonosíthatóak azok a területek, melyek leginkább vagy leggyakrabban aktiválódnak az 

egyes alapérzelmek felismerésénél, feldolgozásánál (84). Így elmondhatjuk, hogy a 

felismerésnél egyfajta általánosan felelős régió a mediális prefrontális kéreg (érzelem 

felismerési feladatok 70%-ban aktiváció növekedése), mely más kérgi és kéreg alatti 

struktúrák szabályozásáért is felelős. A félelem felismerésében az amygdala szerepe már 

sokszorosan bizonyított, a cinglum területe a harag és a szomorúság felismerésénél fontos, 

a bazális ganglionok az undor és az öröm felismerésében vesznek részt. Fontos 

hozzátennünk, hogy nem találtak olyan régiót, mely minden esetben aktiválódott volna, 

mikor egy adott érzelem bemutatásra került.  

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy nem tudjuk, mely területek felelősek 

magának az arcnak a felismeréséért, itt egyértelműen az amygdala-t és a fusiform gyrus-t 

kell kiemelnünk, valamint a superior temporalis sulcus területét, mely utóbbi kifejezetten a 

szemek és száj dinamikus, mozgásos összetevőinek felismeréséért felelős. Fontos még 

beszélnünk az arcok és arckifejezések, érzelemkifejező mimika felismerésének 

időbeliségéről, melynek vizsgálatára, jó időbeli felbontás miatt, az EEG a legalkalmasabb 

eszköz. Kiváltott válasz vizsgálatok egy korai, P100-as, majd N170-es és N250-es, végül 

egy késői P300-as szakaszt különítenek el. Itt az első egy vizuális ingerre adott, teljesen 

aspecifikus válasz, míg a második az arc felismeréséhez köthető, az N250 már az érzelmi 

modulációt jelzi, végül a P300 a késői kognitív folyamatokról informál. Szkizofrén betegek 

esetén elsősorban az N170 esetén találtak jelentős eltérést, mely a negatív tünetekkel 

arányosan jelentkezett. A P300-as válaszokban talált különbségek eltűntek, ha az N170-es 

eltérésekre korrigáltak az analízis során, jelezve, hogy a késői válaszok során bekövetkező 

rendellenesség a korábbi arcfelismerési folyamatok hibás lefolyásának következménye 

lehet (108). Bár depressziós betegeknél kevesebb EEG vizsgálat történt, érdemes 

megemlíteni, hogy egy vizsgálat során N200-as eltérést találtak kontroll csoporthoz képest 

a pozitív érzelemkifejező arcok esetén (28). 
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1.4 Módszertani kérdések 

 

Ha érzelem felismerést szeretnénk vizsgálni, valamilyen módon prezentálnunk kell az 

ingereket, jelen esetben érzelem kifejező arcokat, arckifejezéseket. Erre két alapvető 

módszert ismerünk, a régebbi – kézenfekvő módszer – ha lefotózunk olyan személyeket, 

akik jól tudnak különböző érzelmeket kifejezni az arcukkal, mondjuk hivatásos színészeket 

vagy olyan kivételes tehetségű embert, mint maga Paul Ekman, akik szorgalmas munkával 

megtanulta a fentebb említett AU-kat egyenként beállítani (manapság világszerte léteznek 

olyan FACS specialisták, akik képesek erre, de ehhez külön bizonyítvány szükséges). Az 

elmúlt 10 évben egyre intenzívebb kutatás folyik a számítástechnika területén, olyan 

számítógépes modelleket, virtuális személyeket próbálnak létrehozni, melyek (akik) 

képesek minél élethűebben „kifejezni” érzéseket, érzelmeket. Az ilyen irányú 

vizsgálatoknak, fejlesztéseknek a fő iránya nem az egészségügyi felhasználás, hanem a 

szórakoztató elektronika, a filmipar és a marketing. Az elmúlt években azonban úgy tűnik, 

hogy ezek a virtuális személyek egyre inkább teret hódítanak az orvosi, pszichológiai-

pszichiátriai irányú vizsgálatokban is, hiszen a jó paraméterezhetőség, skálázhatóság (pl.: 

az érzelem intenzitások kis lépésekben állíthatóak) illetve az ebből adódó könnyű 

reprodukálhatóság nagy előnye ezeknek a virtuális egyéneket létrehozó számítógépe 

alkalmazásoknak. Sokáig komoly hátrányuk volt a valós egyénekről készült fényképekkel 

szemben, hogy túlságosan sematikusak vagy rajzfilm-figura szerűek voltak, túlságosan 

elütöttek a valós emberektől. Látva a manapság készült mozifilmeket, a legújabb 

generációs, úgynevezett fotó-realisztikus számítógépes modelleknél ez már kevésbé 

jellemző, bár kisebb mértékben még mindig jelen lévő probléma (sokszor még mindig 

túlságosan „sterilek” az arcok). Mérlegelve az ismertetett előnyöket és hátrányokat, úgy 

véltük, hogy vizsgálatainkhoz fotó-realisztikus virtuális személyeket fogunk használni, 

mely megoldásnak a jó skálázhatóság mellett előnye még a valóságost jól közelítő 

részletessége, így a két fentebb ismertetett megoldás előnyös tulajdonságait ötvözi. 
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1.5 Érzelemkifejező arcok felismerése pszichiátriai betegségekben (irodalmi áttekintés) 

 

Szkizofrén betegek kevésbé képesek felismerni az érzelemkifejező arckifejezéseket 

(19;25;42;44;59;67;69;91;112;115). Több vizsgálat szerint szkizofrén betegeknél sérül az 

érzelemkifejező arckifejezések felismerése, míg az arc, a kor és a nem felismerése 

megőrzött; ezek az eredmények azt sugallják, hogy szkizofrén betegek esetén az arcok 

változó, mozgó részeinek feldolgozása nem megfelelő, szemben egészséges kontrollokkal 

illetve depressziós páciensekkel (13). Néhány vizsgálat azonban nem talált ennyire, 

kifejezetten az érzelem felismerésre specifikus eltérést szkizofrén betegeknél. Mindent 

összevetve azonban, a fent említett vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az érzelmek 

felismerése szkizofréniában nehézséget jelent, és ez a jelenség nem különálló tünetként 

értelmezendő, hanem összefügg egyéb kulcsfontosságú kognitív károsodásokkal 

(6;16;90;99).  

Depresszióval élő betegek érzelemkifejező arckifejezések megítélésénél konzisztens 

módon negatív irányba torzítanak (43;45;66;112), ezt a tényt priming és fMRI vizsgálatok 

is megerősítették (26;102). Funkcionális képalkotó eljárások eredményei alapján úgy tűnik, 

hogy a limbikus területek kérgi szabályozása sérült (5;111), és ez a jelenség a tüneti 

súlyossággal arányos (54). Azok a személyek, akik depresszióban szenvedtek és fMRI-vel 

kimutathatóan rosszabb volt a limbikus területek kérgi (cingulum irányából) szabályozása, 

jobban reagáltak kognitív terápiára (97). A vizsgálatok többségében csökkent felismerési 

pontosságot találtak depressziós betegeknél az összes érzelem kategóriában (10;63;82), de 

vannak ellentmondásos eredmények is, némely vizsgálatban nem találtak eltérést 

depressziós és kontroll csoport között (53). Számos magyarázata lehet ennek az 

inkonzisztenciának, ezekből érdemes megemlítenünk a vizsgálati minták alacsony minta 

számát, illetve az alkalmazott vizsgálati eszközök és metodikák nagyfokú heterogenitását. 

Szorongásos kórképekben is érintett az érzelemfelismerés képessége, szorongásos zavarban 

szenvedő gyerekeket hasonlítottak össze hasonló korú egészséges gyerekekkel és csökkent 

arckifejezés felismerési képességet találtak (32). 

Szociális fóbiában szenvedőknél, mely betegség a szociális interakcióktól való 

túlzott félelemmel jellemezhető a legjobban, félelmet mutató arcok bemutatása 
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szignifikánsan erősebb bőr impedancia változást váltottak ki, mint egészséges személyek 

esetén (107), továbbá negatív érzelmek felismerése esetén jobban teljesítettek, mint nem-

negatív érzelmek esetén, mely különbség egészséges személyek esetén nem volt 

megfigyelhető (38). Egy másik vizsgálat során fMRI vizsgálattal azt találták, hogy negatív 

érzelmeket bemutató képek megtekintése erősebb amygdala aktivitást váltott ki ebben a 

betegségben, mint a kontroll csoportban(83;101), illetve semleges arcok is kiváltották a 

fokozott amygdala választ ellentétben egészséges személyekkel (95). Érdemes még 

megemlíteni, hogy szociális fóbiával diagnosztizált gyerekek gyengébben ismertek fel 

arcról érzelmeket, mint az egészséges kontroll csoport (100). 

Autizmusban és Asperger szindrómában, mely betegségekben a mentalizációs 

folyamatok sérültek, beleértve az érzelem felismerést is, hibás amygdala működés 

valószínűsíthető. Azokban a kontroll vizsgálatokban, ahol arcokat kellett felismerni, nem 

teljesítettek rosszabbul, de a negatív alapérzelmek felismerése gyengébb volt, mint kontroll 

személyek esetén, ez a teljesítmény hasonlít az amygdala sérült személyek hibamintázatára 

(9), bár olyan vizsgálatot még nem végeztek, ahol ezt a két beteg csoportot direkt 

összehasonlították volna. Egy fMRI vizsgálat során, ahol dinamikus stimulust, azaz 

érzelemkifejező képsorozatokat mutattak a vizsgált csoportoknak az érzelemfelismerésért 

felelős legfontosabb régiók (amygdala-k, fusform gyrus, superior temporalis gyrus) 

alulműködését találták az autista csoportban (81). 

Ami a módszertani problémákat illeti, meg kell jegyeznünk, hogy az egyes 

vizsgálatokban különböző arckifejezési mintákat használtak, különböző számú érzelmekkel 

(4-től 6-ig), így a vizsgált személyek különböző feladatokban vettek részt. Emellett volt 

olyan vizsgálat is (53), ahol nem találtak globális deficitet, itt animált arckifejezéseket 

használtak. Egy ilyen paradigma esetén – bár a valós szituációkhoz bizonyos szempontból 

jobban közelítő kísérleti elrendezésről van szó - nagy valószínűséggel magasabb felismerési 

rátát érnek el a személyek, ami statisztikai plafon-hatást eredményezhet, ennek 

következtében csökken a különböző vizsgálati csoportok között kimutatható különbség 

mértéke. Ami a vizsgálati minta nagyságát illeti, fontos megjegyezni hogy a legtöbb 

vizsgálatban kevés személy vett részt (n= 16-25), ami nemcsak kisebb statisztikai erőhöz 

vezet, de csökkenti a minta variabilitását is. A fent tárgyalt eltérések másik oka az lehet, 
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hogy a felismerési deficit függhet a bemutatott érzelmek intenzitásától (59), számos 

vizsgálat egyáltalán nem számol ezzel a lehetőséggel. Erre a kérdésre a későbbiekben még 

részletesebben visszatérek a „II. számú vizsgálat célkitűzései” résznél. 
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2. Célkitűzések 

 

 

Vizsgálataim célja annak a folyamatnak a jobb megértése volt, amelynek során egészséges 

személyek és pszichiátriai betegségben szenvedők az alapérzelmeket arcról felismerik és 

beazonosítják, illetve annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy van-e összefüggés a téves 

érzelemfelismerés és a depressziós tünetek vagy a depresszió betegség megléte között. 

Összesen három vizsgálatban kerestem a depressziós tünetek és az érzelemkifejező 

arckifejezések felismerése közötti kapcsolatokat. Alapvető különbség a kísérleti 

elrendezésben volt; az első kísérlet során pszichiátriai szempontból egészséges személyek 

esetleges hangulati eltérései és érzelemfelismerési sajátosságai között kerestem kapcsolatot, 

míg a második vizsgálatban depresszióval kezelt betegek csoportját hasonlítottam össze 

kontroll csoporttal, végül a harmadik vizsgálatban depressziós betegek tünetei és 

érzelemfelismerési sajátosságai között kerestem kapcsolatot. 

 

 

2.1 Az I. Vizsgálat célkitűzései 

 
Az érzelemkifejező arckifejezések a szociális kommunikáció fontos részei, és az 

interperszonális interakcióban kulcsfontosságú szereppel bírnak. Ekman és mtsai számtalan 

„transzkultúrális” vizsgálatban bizonyították, hogy az alapérzelmeket kifejező 

arckifejezések felismerése univerzális tulajdonság (33;36;37). Az utóbbi 20 évben sokat 

vizsgálták ezt a folyamatot a különböző pszichiátriai kórképekben.  

A szakirodalomban „hangulati kongruenciá”-nak nevezett hatás arra utal, hogy 

depressziós hangulatú személyek hajlamosak pozitív érzelmeket kifejező arcokat 

neutrálisnak, míg neutrális érzelmet kifejező arcokat negatívnak ítélni. Ezzel párhuzamosan 

mániás állapotban lévő bipoláris betegek hajlamosak a szomorú arckifejezéseket kevésbé 

intenzívnek vagy neutrálisnak ítélni (65).  
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 Míg nagy figyelmet kapott a szkizofrén és depressziós betegek érzelemkifejező 

arckifejezéseket felismerő képességének vizsgálata, tudomásunk szerint nem történt 

vizsgálat egészséges személyek pszichiátriai skálán mért tünetei, és arckifejezés felismerési 

képességük közötti összefüggésekre vonatkozóan. Célunk volt az is, hogy közelebbről 

megvizsgáljuk a hangulati kongruencia hatást enyhébb tünetek esetén, egészséges 

személyeknél.  

Az SCL 90 skálát választottuk az általános pszichiátriai tünetek mérésére (31). Az 

SCL 90 skála klinikai hasznosságát sok vizsgálatban bizonyították. A mérőeszköz 

alkalmasnak bizonyult a pszichológiai állapot mérésére, a változás detektálására, vagy 

pszichiátriai zavar szűrésére (94). Mindemellett a legtöbb vizsgálatban úgy találták, hogy 

az SCL 90 jól el tudta különíteni a pszichiátriai-pszichológiai szempontból betegeket az 

egészségesektől, és hogy ez az elkülönítés alapvetően a GSI-n (Global Severity Index) 

alapult (21;22;87;116). Csupán két vizsgálatot találtunk, ahol az érzelemkifejező 

arckifejezés felismerési képesség és az SCL 90-en mért pszichiátriai tüneti súlyosság 

összefüggéseit tárták fel. Bouyuos és mtsi szorongáshoz kötődő hangulati kongruencia 

hatást találtak az arckifejezések felismerésének tekintetében (15), míg Kessler és mtsi nem 

találtak szignifikáns összefüggést az érzelem felismerési képesség és a pszichopatológia 

között (55).  

Az irodalmi eredményekre alapozva az első hipotézisünk az volt, hogy enyhe 

mentális eltéréseket mutató személyek érzelmi arcfelismerési képessége általánosan nézve 

rosszabb lesz. A második hipotézis szerint ugyanezen személyek különösen a neutrális 

érzelmek felismerésében lesznek rosszabbak, és hajlamosak lesznek negatív érzelmet 

(például szomorúságot vagy félelmet) tulajdonítani a semleges arcoknak. Továbbá azt is 

vártuk, hogy ez a negatív torzítás leginkább a depresszív tünetekkel lesz asszociálható, 

szemben a többi tüneti dimenzióval. A harmadik hipotézis szerint az enyhe pszichiátriai 

distresszt mutató személyek rosszabb teljesítményt érnek el a pozitív érzelmek 

felismerésében és nagyobb érzékenységet mutatnak a negatív érzelmek felismerésében. Bár 

az áttekintett irodalmi adatok alapján nincs kapcsolat az egyes pszichiátriai tüneti 

dimenziók és az érzelem felismerést leíró mutatók között, jelen vizsgálatban meg akartuk 
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nézni, hogy vajon az alapvető pszichiátriai tüneti dimenziók mutatják-e azt a kapcsolatot az 

érzelem felismerést mérő paraméterekkel, amelyet a hipotézisek alapján várunk. 

 

 

2.2 A II. Vizsgálat célkitűzései 

 
Az alapérzelmeket kifejező arckifejezéseket – melyek az interperszonális 

kommunikáció elengedhetetlen eszközei – az emberek túlnyomó többsége azonos módon 

ismeri fel. (34;36;37;66;82). Korábbi vizsgálatok már bizonyították, hogy depresszióban 

szenvedő egyének nehezebben ismerik fel az érzelemkifejező arcokat. (63). Számos 

vizsgálat bizonyította, hogy depresszióban jelen van egy általános deficit az arckifejezések 

felismerését tekintve (10;63;82). Hozzá kell tennünk, hogy nem minden esetben találtak 

ilyen eltérést. (53), a korábbiakban már kitértem a lehetséges magyarázatokra. 

A mindennapi életben sokszor kell felismernünk a vizsgálatok során bemutatott 

típusos, általában jól felismerhető érzelemkifejezéseknél kisebb intenzitású vagy rövidebb 

ideig tartó arckifejezéseket (103). A kis intenzitású arckifejezések közelebb állnak a 

mindennapi életben tapasztaltakhoz, éppen ezért az ilyen érzelmeket vizsgáló kutatás 

eredményei esetleg jobban segítik megérteni az emberi viselkedést természetes 

körülmények között. Ha egyaránt alkalmazunk kis és nagy intenzitású érzelmeket a 

kísérletünkben, ellentétben azokkal a vizsgálatokkal, ahol csak nagy intenzitású 

érzelemkifejezéseket használnak, az növelheti a teszt érzékenységét a felismerési deficitek 

kimutatására (13). Úgy gondoltuk, hogy tovább vizsgáljuk ezt a lehetőséget. Az 

érzelemkifejezések intenzitásának szélesebb skáláját használva elsősorban azt vizsgálatuk, 

hogy depresszióban szenvedő betegek vajon rosszabbul ismerik-e fel általában véve az 

érzelmeket illetve az érzelemmentes arckifejezéseket és azt, hogy ez a különbség 

kifejezettebb-e a kisebb intenzitású érzelmeknél. 

Továbbá, a korábbi vizsgálatok eredményeire alapozva feltételeztük, hogy 

depressziós személyek nagyobb arányban fognak téveszteni az úgynevezett magas 

aktivációs szintű („high arousal”) érzelmek (meglepetés, félelem, harag) irányában. Ezt a 
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hipotézist az érzelmek két tengelyű modelljére alapoztuk (86;93), mely minden érzelmi 

állapotot két, egymásra merőleges tengelyre bont, az első ezek közül az aktivációs szint 

(alacsony-magas aktivációs szint), a másik az érzelmi tartalom, azaz kellemes-kellemetlen 

tengely. Az elmúlt években számos vizsgálat bizonyította, hogy ennek a korábban 

keletkezett két tengelyű felosztásnak valós agyi strukturális alapjai vannak. 

(2;11;18;60;75;113) 

 Az amygdala, mint a magas aktivációs szintű, negatív érzelmekre gyorsan reagáló 

agyi struktúra (104), magasabb aktivitást mutat negatív stimulációra depresszióban. Az 

amygdala mindkét oldali sérülése kizárólagosan a félelmet kifejező arcok felismerésének 

képtelenségét okozza. (3;20;72;73;114) Szociális fóbiában szenvedő betegeknél az 

amygdala erőteljesebb válaszokat ad magas aktivációs szintű negatív érzelmeket (harag, 

félelem) kifejező arcokra. (83;101) 

Más vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az amygdala egyedül az érzelmi 

stimulus fontosságára, azaz a potenciális veszélyre reagál, nem pedig az érzelmi tartalomra 

(kellemes-kellemetlen) (49;84). Mindez egybecseng más pszichofiziológiai vizsgálatok 

eredményeivel, ahol azt tapasztalták, hogy a bőr impedancia válasz inkább az érzelmek 

aktivációs szintjével függött össze mintsem az érzelmi tartalommal (62). Ezek az 

eredmények alátámasztják azt a felosztást, miszerint az agyban elkülönült területek 

monitorozzák a bejövő érzelmek aktivációs és tartalmi vonatkozását, valamint, hogy az 

amygdala inkább az aktivációs szintet (41), míg az orbito- és dorsomediális prefrontális 

kéreg, a mediális parietális kéreg és az insula az érzelmi tartalmat figyeli (48). Fontos még 

kiemelnünk, hogy a kérgi területek (pl.: dorsolaterális prefrontális kéreg) az alacsonyabb 

szintű struktúrák, mint a limbikus rendszer szabályozását is végzik (98). 

Depresszióban szenvedő betegek esetében fokozott amygdala (39) és csökkent 

dorsolaterális prefrontális BOLD (Blood-Oxygen-Level-Dependent) válaszok figyelhetőek 

meg (98) érzelem feldolgozás közben. Más vizsgálatok a hippocampalis régió magasabb 

aktivitását figyelték meg pozitív stimulusok esetén, valamint az amygdala és az 

orbitofrontalis régiók magasabb aktivitását negatív stimuláció esetén (111). Korábbi 

kutatások alapján állíthatjuk, hogy depresszióban kimutatható a magas amygdala alap 

aktivitás, a magas amygdala válasz averzív stimulusokra, és a semleges arckifejezések 
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felismerésének deficitje.(40) Az eddig részletezett irodalmi forrásokra alapozva 

feltételeztük, hogy depresszióban szenvedő személyek több hibát vétenek a magas éberségi 

szintű érzelmek (félelem, harag, meglepetés) irányában., és szignifikánsan kisebb 

százalékban fogják helyesen felismerni az alacsony éberségi szintű érzelmeket (semleges, 

szomorúság, undor). 

 

 

2.3 A III. Vizsgálat célkitűzései 

 

Mivel a korábbi vizsgálatokban nem találtunk összefüggést tüneti súlyosság és 

pozitív érzelem felismerés között, ebben az esetben különösen figyelmet fordítottunk a 

depresszió súlyossága és az öröm felismerése között felelhető lehetséges korrelációra, 

természetesen negatív előjelű összefüggést vártunk. 

Nagyobb számú klinikai mintán kerestük az összefüggéseket depressziós betegek 

SCL-90 (Symptom Checklist 90) skálával mért tüneti súlyossága és érzelem felismerési 

képessége között. Korábbi vizsgálatok többségében csökkent felismerési pontosságot 

találtak depressziós betegeknél az összes alap-érzelem vonatkozásában (10;63;82). Vannak 

azonban ellentmondásos eredmények is, némely vizsgálatban nem találtak eltérést 

depressziós és kontroll csoport között (53). Irodalmi adatok és korábbi eredményeink 

alapján úgy gondoljuk (24), hogy az összesített, nem érzelem specifikus felismerési 

teljesítmény károsodása egy általánosabb, nem-specifikus pszichiátriai distresszel függ 

össze. Vizsgálatunk első hipotézise szerint a globális érzelem felismerési teljesítmény 

elsősorban az SCL-90 skála globális súlyossági indexével fog negatív módon korrelálni. 

A szakirodalomban „hangulati kongruenciá”-nak nevezett hatás arra utal, hogy 

depressziós hangulatú személyek kevésbé ismerik fel a pozitív érzelmeket és hajlamosak 

azokat neutrálisnak vagy negatívnak ítélni, továbbá a semleges érzelmeket gyakran 

negatívnak azonosítják. Számos korábbi vizsgálat során sikerült kimutatni ezt a hatást 

(43;45;66;112), melynek létezését priming és fMRI vizsgálatok is megerősítették (26;102). 

Ezzel párhuzamosan mániás állapotban lévő bipoláris betegek hajlamosak a szomorú 
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arckifejezéseket kevésbé intenzívnek, neutrálisnak esetleg pozitívnak ítélni (65). Az 

eredmény, miszerint depressziós betegek a semleges arckifejezéseket nem neutrálisnak 

ismerik fel, szintén értelmezhető a „hangulati kongruencia” kontextusában (66). 

Funkcionális képalkotó eljárások eredményei felvetik a lehetőséget, hogy depressziós 

betegekben a limbikus területek kérgi szabályozása sérült (5;111), és ez a sérülés a tüneti 

súlyossággal arányos (54), ami a fenti jelenséget magyarázhatja. Jelen vizsgálatban a 

fentebb ismertetett hangulati kongruencia erőssége és a depresszió tüneti súlyossága közötti 

összefüggést kerestük; tehát második hipotézisünk szerint azt vártuk, hogy a Beck 

depressziós skálán mért tüneti súlyossággal arányos romlást fogunk találni az öröm és a 

semleges arckifejezés felismerésében. 
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3. Módszerek 

3.1 Résztvevők 

3.1.1 I. vizsgálat résztvevői 

 
A vizsgálatba egészséges személyek kerültek beválogatásra, nagyjából egyenlő arányban a 

Semmelweis Egyetem illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (n=117) dolgozói és 

hallgatói. A vizsgált személyek átlagéletkora 25,3 (SD=11,4), a nemek közti eloszlása (n/f) 

68/49 illetve az iskolában eltöltött évek száma átlagosan 14,2 (SD=2,3) volt. A beválasztott 

személyek pszichiátriai anamnézise negatív volt, és nem álltak pszichotróp gyógyszerekkel 

történő kezelés alatt. A pszichiátriai betegségek felmérése kérdőíves módszert 

alkalmaztunk. A kérdéssor három részből állt: (1) korábbi pszichiátriai betegségek, (2) 

pszichotróp gyógyszerek listája és (3) korábbi pszichiátriai vagy pszichoterápiás kezelések. 

A vizsgálatban résztvevők beleegyező nyilatkozatot írtak alá, és a vizsgálatot jóváhagyta a 

Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága. 

 

 

3.1.2 II. vizsgálat résztvevői 
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1. Táblázat   

 Demográfiai adatok és gyógyszerelés 

 Depressziós csoport (n=23) Kontroll csoport (n=23) 

     

Nemek aránya (F/N) n(%) 9(39%)/14(61%)  9(39%)/14(61%)  

     

 Átlag Szórás Átlag Szórás 

Kor 48.1 13.0 48.6 11.9 

BDI* 25.6 8.0 3.6 2.6 

   

 Alapfokú/Középfokú/Felsőfokú** Alapfokú/Középfokú/Felsőfokú ** 

Iskolai végzettség n(%) 5(22%)/9(39%)/9(39%) 5(22%)/9(39%)/9(39%) 

     

Antidepresszáns kezelés 

(mg/day) Átlag Szórás   

Citalopram  (n=7) 28.6 12.5   

Mirtazapine  (n=6) 32.5 4.2   

Venlafaxine  (n=2)  200.0 25.0   

amfebutamone  (n=1)   300.0    

clomipramine  (n=1) 75.0    

fluoxetin  (n=1)  20.0    

Paroxetine  (n=1) 20.0    

Sertraline  (n=1) 75.0    

Nem volt gyógyszeres 

kezelés (n=3)     

 

BDI*: Beck Depresszió Kérdőív 

Alapfokú**: <=8 év, Középfokú**: 9-12 év, Felsőfokú**: >= 13 év 
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A vizsgálatban 46 személy vett rész, depresszióban szenvedők és kontroll személyek 1:1 

arányban. Előbbieknek meg kellett felelni a DSM-IV depresszió kritériumainak (4) és a 

Beck Depresszió Kérdőíven (továbbiakban BDI) 15 pont felett kellett lenniük. Az átlagos 

BDI pontszám a depressziós csoportban 25.6 (SD 8.0) volt, a kontroll csoportban 3.6 (SD 

2.6). A két csoportot illesztettük kor, nem és iskolai végzettség alapján. A kontroll 

csoportba a negatív pszichiátriai anamnézis volt a beválasztási kritérium, többségük a 

Semmelweis Egyetem dolgozója vagy tanulója volt.  Az átlag életkor 48.1 (SD 13.0) volt a 

beteg és 48.5 (SD 11.9) és a kontroll csoportban.  A nemek és végzettség szerinti összetétel 

(nő/férfi arány=13/10, és iskolai végzettség (alapfokú/középfokú/felsőfokú=5/9/9) teljesen 

megegyezett a két vizsgálat csoportban. Minden résztvevő részletes tájékoztatást kapott és 

írásos beleegyezését adta a vizsgálathoz, melyet a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága 

jóváhagyott. A részletes demográfiai adatok, a BDI pontszámok és a szedett 

antidepresszánsokra vonatkozó adatok az 1. táblázatban láthatóak. 

 

 

3.1.3 III. vizsgálat résztvevői 

 
A vizsgálatban 106 depresszióban szenvedő személy vett rész. Minden résztvevőnek meg 

kellett felelnie a DSM-IV depresszió kritériumainak (4). Az átlagos BDI (Beck Depression 

Inventory = Beck Depresszió Kérdőív) pontszám 24.6 (SD 11.7), az átlagéletkor 41 (SD 

11.3) volt. A nemek szerinti összetétel 90/16 (nő/férfi), az iskolai végzettség szerinti 

összetétel pedig 15/44/22/25 volt (alapfokú/középfokú/felsőfokú/NA - NA = sajnos ezen 

személy esetén az iskolai végzettségre vonatkozó adatok hiányoznak). Minden résztvevő 

részletes tájékoztatást kapott és írásos beleegyezését adta a vizsgálathoz, melyet a 

Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága jóváhagyott.  

 

3.2 Eszközök 

3.2.1 Az I. vizsgálat során alkalmazott eszközök 
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4. Ábra 

Az arckifejezések bemutatására a „Virtual Human Interface” –(VHI – 4. Ábra) programot 

használtuk (Digital Elite Inc., Los Angeles), amelynek segítségével a hét alapérzelem 

(boldogság, meglepettség, harag, undor, félelem, szomorúság, semleges) bemutatására 

képes arcokat 

generáltunk. A 

programban látható 

„szereplők” valójában 

élő színészek „digitális 

klónjai”, az ő arcukat 

illetve arckifejezéseiket 

vitték speciális 3D 

fényképezési 

technológiával 

számítógépre, ahol a 

3D modellek készültek 

(56;105). A számítógép 

monitorján megjelenő 

több tízezer poligonból álló modelleken már tetszés szerint beállíthatóak a különböző 

intenzitású alapérzelmek vagy akár ezen alapérzelmek keverékei is. Az eszköz segítségével 

14 képet hoztunk létre, melyek a hét alap érzelem két, alternatív megjelenését tartalmazták. 

Ezen kívül a „Symptom Check List 90-et” (SCL-90) alkalmaztuk, mely a pszichiátriai 

tünetek mérésére alkalmas önkitöltős kérdőív. Elsősorban arra alkalmas, hogy a populáció 

széles spektrumán tudja mérni a tüneteket, a spektrum egyik szélén az egészséges alanyok 

vannak, a másik végén pedig a súlyos pszichiátriai zavarban szenvedők. A vizsgált 

személyeknek minden tételnél egy 5 fokozatú skálán kell jelezniük, hogy az adott tünetet 

mennyire érzik jellemzőnek magukra az adott pillanatban, 0-tól (nincs) az 1-en keresztül 

(enyhe) a 4-ig (erős). A SCL-90 a következő 9 elsődleges tüneti dimenzióból áll: 

szomatizáció (tételek száma [N]=12), kényszeres (N=9), interperszonális érzékenység 

(N=9), depresszió (N=13), szorongás (N=10), ellenségesség (N=6), fóbia (N=7), paranoid 

gondolatok (N=6), és pszichoticizmus (N=10). A kilenc elsődleges tüneti dimenzió mellett 
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a GSI (Global Severity Index) indexet is használtuk, mely a 90 tételre adott válaszok átlagát 

jelenti. 

 

 

3.2.2 A II. vizsgálat során alkalmazott eszközök  

 
Az alapérzelmek bemutatására egy virtuális személyt – egy valós személy digitális 

másolatát – használtunk. (56;105) Az előző kísérlet során szintén ennek a személynek az 

arckifejezéseit használtuk a hat alapérzelem bemutatására, és a pszichiátriai szempontból 

egészséges mintán (n=117) az átlagos felismerési ráta 60% felett volt. (24). A jelen 

vizsgálathoz – azért, hogy elkerüljük a statisztikai padló effektust - csak azokat a képeket 

válogattuk ki az előzőz kísérletből, melyeknél a felismerés meghaladta a 70%-ot. Ezeket a 

képeket felhasználva létrehoztunk mind a hat alapérzelemből (öröm, meglepetés, harag, 

undor, félelem, szomorúság) egy 5 intenzitás fokozatú képsorozatot (20, 40, 60, 80, 100%), 

melyet minden intenzitás szinten ugyanazzal a semleges arckifejezéssel egészítettünk ki. 

Így minden résztvevőnek 35 arckifejezést mutattunk be a kísérlet során (6 érzelem x 5 

intenzitáson + 5 semleges arckifejezés). A képeket előre randomizált sorrendben mutattuk 

be a vizsgálati személyeknek. Minden résztvevővel felvettük a Beck Depresszió Kérdőívet, 

hogy felmérjük a depressziós tünetek súlyosságát. 

 

 

3.2.3 A III. vizsgálat során alkalmazott eszközök 

 

A harmadik vizsgálatban alkalmazott eszközök megegyeztek a második vizsgálat során 

fentebb ismertetett eszközökkel. 
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3.3 A Vizsgálatok folyamata 

3.3.1 Az I. vizsgálat folyamata 

 

A célingerek (5. ábra) a képernyőn random sorrendben jelentek meg. Mindig egy 

arckifejezést vetítettünk a képernyőre fél percen keresztül, majd a vizsgált személyt arra 

kértük, hogy kapcsolja össze az arckifejezést a megfelelő érzelem megnevezéssel, melyet 

egy 7 tagú listáról kellett kiválasztania, a listán szerepeltek: boldogság, meglepettség, 

harag, undor, félelem, szomorúság és semleges. Az alanyokat egyesével teszteltük és a 

vizsgálatban való részvételért semmilyen jutalomban sem részesültek. Azon személyek 

eredményei, akik visszautasították a vizsgálatban való részvételt, vagy a vizsgálatból 

kiestek, nem kerültek be az elemzésbe. A résztvevők az arc felismerés teszt után töltötték ki 

az SCL-90-et. 

 

 
3.3.2 A II. vizsgálat folyamata 

 

Miután aláírták a beleegyező nyilatkozatot és felvettük az alapvető demográfiai adatokat, a 

résztvevők megkapták a teszt csomagot, ami tartalmazta Beck kérdőívet, a kinyomtatott 

arcképeket és válaszlapokat. Minden résztvevő a következő utasítást kapta: “A 

következőkben olyan arcokat fognak látni, melyek érzelmeket fejeznek ki. A feladat, hogy 

az arckifejezésnek megfelelő érzelmet kiválasszák a válaszlapról. Minden fotóhoz a 

válaszlap egy sora tartozik, ezért kérjük, hogy egy sorban csak egy érzelmet jelöljenek be.”  

Az arckifejezés felismerési feladat után a Beck kérdőívet kellett kitölteni. 

 

 

3.3.3 A III. vizsgálat folyamata  

 
A harmadik vizsgálat lebonyolítása megegyezett a második vizsgálat lebonyolításával. 
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3.4 Adatelemzés, statisztikai számítások 

 

A statisztikai analízishez mindhárom vizsgálat esetén a „Statistical Analysis System” (SAS 

for Windows, version 9.1) és a „Statistical Package for Social Sciences” (SPSS for 

Windows, version 13.0) szoftvereket használtuk. 

 
 
3.4.1 Adatelemzés (I. Vizsgálat) 

 
Az arcfelismerés százalékos arányát két módon határoztuk meg. Először minden vizsgálati 

alanynál és minden érzelmi kategóriánál kiszámoltuk a helyes válaszok százalékos arányát. 

Másodszor minden vizsgálati alanynál kiszámoltuk a helyes válaszok arányát az összes 

érzelmi kategóriára. A negatív irányú torzítás méréséhez a hibás negatív válaszok 

százalékos előfordulását néztük a semleges érzelmet kifejező arcok esetén. Egy választ 

akkor tekintettünk negatívnak, ha a semleges arckifejezésre harag, undor, félelem vagy 

bánat volt a választott érzelmi kategória. 

Az arcfelismerés és a pszichiátriai tünetek közti összefüggés mérésére Általános 

Lineáris Modell Analízist végeztünk (GENMOD). Az arcfelismerés mérőszámát tekintettük 

függő változónak, míg a GSI indexet és az SCL-90 alskáláit független változónak. A 

független és a függő változó közti összefüggés vizsgálatára Chi-négyzet próbát 

alkalmaztunk. A többszörös statisztikai próbák miatt az első fokú hiba gyakoribbá válhat, 

ezt a problémát a Hochberg féle módszerrel igyekeztünk kiküszöbölni (50;51) (lsd. később: 

4. táblázat).  

 

 

3.4.2 Adatfeldolgozás,mutatók, statisztikai analízis (II. Vizsgálat) 

 

Az érzelem felismerést két statisztikai mutatóval is igyekeztük jellemezni: egyrészt az 

összes képre vonatkozó átlagos felismeréssel, másrészt a különböző intenzitás szintekre 

vonatkoztatott intenzitásonkénti átlagos felismeréssel. 
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Kiszámoltuk az átlagos felismerési rátát külön az alacsony éberségi szintű 

(szomorúság, undor) és külön a magas éberségi szintű (félelem, meglepetés, harag) 

érzelmekre is. (17;79;80;93) Végül az öröm arckifejezést kivettük az előző felosztásból, 

mert előzetes vizsgálatok arra utaltak, hogy ennek az érzelemnek az éberségi szintje széles 

skálán mozoghat. (86) A semleges arckifejezés felismerését – speciális esetként - külön 

összehasonlításban vizsgálatuk. A hibás tévesztések mintázatát a magas éberségi szintű 

érzelmek irányában elkövetett hibák és az összes hiba hányadosával jellemeztük, így 

vizsgálva az előbbiek arányát az összes hibán belül. 

Az arckifejezés felismerést jellemző változókat GENMOD (Generalized Linear 

Model=Általánosított Lineáris Modell) és MIXED (Mixed Linear Model=Kevert Lineáris 

Modell) analízissel elemeztük. A felismerést jellemző mutatók (felismerési ráta, 

intenzitásszintenkénti illetve érzelmenkénti felismerési ráták) szolgáltak függő változóként 

az analízishez, a diagnosztikus csoportok (depressziós, kontroll) pedig független 

változóként. A vizsgált személyek nemét, mint kovariánst vontuk be az analízisekbe. A két 

csoport tagjai úgynevezett szociális ikerpárok voltak, azaz a kontroll személyek nem, kor és 

végzettség szerint egyenként voltak társítva a páciensekhez. Az analízisek során ismétléses 

GENMOD analízist végeztünk, mivel egy-egy személy esetében több mérést is történt, 

mely mérések ezért nem függetlenek egymástól.  

 

 

3.4.3 Adatfeldolgozás,mutatók, statisztikai analízis (III. Vizsgálat) 

 

Az érzelem felismerés és klinikai változók közötti összefüggés modellezésére a 

SAS program GLIMMIX (Generalized Linear Mixed Model=Általánosított Lineáris Kevert 

Modell) és GENMOD eljárásait használtuk. A modellben használt függő változó, az 

érzelemfelismerés, egy adott kép esetén 0 volt, ha a vizsgált személy nem ismerte fel az 

arckifejezést és 1, ha sikeres volt a felismerés. Független (magyarázó) változók a 

bemutatott érzelmek intenzitása és a Beck depresszió kérdőíven illetve az SCL-90-en elért 

pontszámok voltak, vizsgáltuk továbbá a klinikai paraméterek (BDI és SCL-90) és a 

bemutatott érzelem intenzitások közötti interakciót is.  A statisztikai analízis során a függő 
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és független változók közötti összefüggés szorosságának kifejezésére az esélyhányados 

(odd-ratio) mutatót használtuk. Egy esélyhányadost akkor tekintettünk statisztikailag 

szignifikánsnak, ha a 95%-os konfidencia-intervallum nem foglalta magába az 1-es értéket 

(amely a null-hipotézisnek felel meg [nincs-összefüggés]). 
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4. Eredmények 

 

4.1 Az I. vizsgálat eredményei 

4.1.1 Az SCL-90 Globális Súlyossági Indexe és felismerés (I. Vizsgálat) 

 

Az 2. táblázatban az alapvető leíró statisztikai értékek találhatóak: a helyes arcfelismerés 

aránya az érzelem kategóriák függvényében. Jól látható, hogy a düh és a neutrális 

arckifejezések felismerése alacsonyabb 

volt a többi érzelemhez képest. 2. Táblázat 

Az alapérzelmek felismerési 
rátái  

A 3. táblázat mutatja az alap leíró 

statisztikai értékeit: a vizsgálati minta 

SCL 90 GSI (Globális Súlyossági Index - 

főskála) skáláján és alskáláin elért 

értékeket. Az SCL-90 eredeti 

kézikönyvének iránymutatásait (30) 

követve meghatározott, normalizált és a 

standardizált T értékek az Unoka és mtsai 

(109) által megállapított értékeket követik. 

(Unoka és mtsai az SCL 90 magyar 

verzióját validálták 529 személyen.)  

 
Érzelem 

 
Átlag Szórás

Összes  0.79 0.14 
Semleges 0.64 0.36 
Öröm 0.97 0.14 
Meglepetés 0.83 0.27 
Harag 0.63 0.38 
Undor 0.84 0.28 
Félelem 0.71 0.34 
Szomorúság 0.91 0.20 

Normálistól eltérőnek az számított, aki teljesítette a Derogatis féle kritériumokat, 

azaz a GSI-n, vagy az SCL 90 kettő vagy több alskáláján a T- értéke 63 vagy afölötti volt. 

Ezt a definíciót használva a 117-ből 20 (17,1%) személy tekinthető normálistól eltérőnek. 

Ez az arány közelítőleg megegyezik a normatív mintán találtak aránynak (103 személy az 

529-ből, 19.5%).    

  Az Általánosított Lineáris Modellel (The Generalized Linear Model analysis 

(GENMOD)) statisztikailag szignifikáns összefüggést mutattunk ki a GSI és az összes 

helyes felismerés (Chi-square=5.87, n=117, p=0.015, df = 1), a semleges arckifejezések 

felismerése (Chi-square=11.09, n=117, p<0.001, df = 1), és a negatív torzítás között. 
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Tovább elemezve ezeket az összefüggéseket, kiszámítottuk a hatáserősségeket az 

esélyhányadosok tükrében. Egy egységnyi növekedés az SCL 90 skálán csökkentette a 

valószínűségét a helyes felismerésnek illetve a semleges arckifejezések felismerésének, és 

növelte az esélyét a negatív torzításnak (semleges arcnak negatív érzelmet tulajdonít) 

Egységnyi növekedés a GSI skálán következőképpen függött össze a helyes 

felismerés alacsonyabb valószínűségével  (OR= 0.40 [95% CL: 0.19 – 0.84]), a semleges 

arcok felismerésének alacsonyabb valószínűségével (OR= 0.25 [95% CL: 0.11 – 0.57]), és 

a negatív torzítással (magasabb valószínűséggel ítél semleges arckifejezést negatívnak)  

(OR= 3.75 [95% CL: 1.46 – 9.66]). 
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3. Táblázat  

 
Az SCL-90 fő- és alskálái által mért pszichiátriai tüneti súlyosság a vizsgált 

populációban 

SCL-90 pontszámok 
(GSI és alskálák) Átlag Szórás Minimum Maximum

Nyers 
pontszámban 
kifejezett 
küszöbértékA 

Globális súlyossági index 
0.58 0.44 0 2.24 1.27 

Szomatizáció 0.49 0.5 0 2.33 1.22 

Kényszeresség 0.78 0.6 0 2.33 1.50 

Interperszonális 
érzékenység 0.7 0.61 0 2.89 1.55 

Depresszió 
0.78 0.67 0 3.23 1.78 

Szorongás 0.67 0.58 0 2.5 1.47 

Ellenségesség 
0.74 0.7 0 3.83 1.51 

Fóbia 
0.45 0.42 0 2.43 1.15 

Paranoiditás 
0.67 0.65 0 2.67 1.49 

Pszichoticizmus 0.37 0.42 0 2.5 0.99 
A: Derogatis betegség kritérium: a GSI vagy legalább két alskála pontszáma a 63-as T 
értéknek megfelelő pontszám felett van (30) 
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4.1.2 Az SCL-90 alskálái, a felismerés mértéke és a torzítás  (I. Vizsgálat) 

4.1.2.1 Az összes arckifejezés felismerése (I. Vizsgálat) 

 

Az Általános Lineáris Model Analízis (GENMOD) statisztikailag szignifikáns összefüggést 

talált a helyes érzelemkifejezés felismerés és a kényszeres alskála (Chi-négyzet=7.02, 

n=117, p=0.008, df = 1), depresszió alskála (Chi-négyzet=8.41, n=117, p=0.004, df = 1), 

fóbia alskála (Chi-négyzet=11.51, n=117, p<0.001) és a pszichoticizmus alskála (Chi-

négyzet=5.97, n=117, p=0.015) tüneti súlyossága között. Az esélyhányados annak a 

valószínűségét fejezi ki, hogy a helyes felismerés egy egységnyi csökkenésével mennyire 

emelkedik a kényszeres alskála (N=9), a depressziós alskála (N=13), a fóbia alskála (N=7) 

és a psztichoticizmus alskála (N=10) értéke (kényszeres: OR=0.47 [95% CL: 0.27 – 0.82], 

depresszió: OR=0.48 [95% CL: 0.29 – 0.79], fóbia: OR=0.26 [95% CL: 0.12 – 0.56] és 

fóbia OR=0.37 [95% CL: 0.16 – 0.82]. 

 

 

4.1.2.2 A semleges arckifejezések felismerése (I. Vizsgálat) 

 
Statisztikailag szignifikáns összefüggést találtunk a semleges arckifejezések felismerése és 

a szomatizációs alskála (Chi-négyzet=6.38, n=117, p=0.012, df = 1), kényszeres alskála 

(Chi-négyzet=11.67, n=117, p=0.0006, df = 1), depresszió alskála (Chi-négyzet=10.70, 

n=117, p=0.001, df = 1), szorongás alskála (Chi-négyzet=9.64, n=117, p=0.002, df = 1), 

ellenségesség alskála (Chi-négyzet=6.35, n=117, p=0.012, df = 1), fóbia alskála (Chi-

négyzet=5.50, n=117, p=0.019, df = 1), és a pszichoticizmus alskála (Chi-négyzet=7.09, 

n=117, p=0.0078, df = 1) tüneti súlyosságával. Az összefüggés további jellemzésére 

esélyhányadost számoltunk. Az esélyhányados annak a valószínűségét fejezi ki, hogy az 

SCL-90 fentebb felsorolt alskáláin bekövetkező egységyni emelkedés mennyivel csökkenti 

a helyes felismerés esélyét (szomatizáció: OR=0.41 [95% CL: 0.21 – 0.82], kényszeresség: 

OR=0.35 [95% CL: 0.19 – 0.64], depresszió: OR=0.41 [95% CL: 0.24 – 0.70], szorongás: 

OR=0.38 [95% CL: 0.21 – 0.70], ellenségesség: OR=0.52 [95% CL: 0.31 – 0.87], fóbia: 

OR=0.35 [95% CL: 0.15 – 0.84] és pszichoticizmus: (OR=0.32 [95% CL: 0.13 – 0.74]). 
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4.1.2.3 A pozitív arckifejezések felismerése (I. Vizsgálat) 

 

A többszörös statisztikai tesztelésre vonatkozó korrigálás elvégzése után nem találtunk 

szignifikáns kapcsolatot a pozitív arckifejezések felismerése és az SCL-90 alskálái között 

(4. Táblázat). 

 

 

4.1.2.4 Negatív torzítás  (I. Vizsgálat) 

 

Mint korábban a módszerek részben említettem, a negatív irányú torzítás alatt a semleges 

arckifejezés, haraggal, félelemmel vagy szomorúsággal történő azonosítását értjük. 

Szignifikáns összefüggést találtunk a negatív irányú torzítás és a kényszeres (Chi-

négyzet=8.85, n=117, p=0.003, df = 1), valamint a depressziós tünetek (Chi-négyzet=7.21, 

n=117, p=0.007, df = 1) súlyossága között. Az esélyhányados megmutatja, hogy ha az 

SCL-90 alskálák (kényszeres, depresszió) bármelyikén 1 egységnyit feljebb lépünk, akkor 

mennyivel nő meg az esélye annak, hogy egy semleges arcot negatívnak ismer fel a 

vizsgálati alany (kényszeres alskála: OR=2.80 [95% CL: 1.42 – 5.53], és depresszió: 

OR=2.35 [95% CL: 1.26 – 4.38]). 

 

4.1.3 Nemi különbségek az arcfelismeréssel kapcsolatban (I. Vizsgálat) 

 

Statisztikailag szignifikáns összefüggést találtunk a haragos arckifejezés felismerése és a 

vizsgálati alany neme között (Chi-négyzet=7.22, n=117, p=0.007, df = 1). Az 

esélyhányados alapján úgy tűnik, hogy a haragos arckifejezés felismerésében rosszabbul 

teljesítenek a nők, mint a férfiak (OR=0.38 [95% CL: 0.19 – 0.77]). 
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4. Táblázat 
Az SCL 90 skáláin mért pszichológiai distressz és az alapérzelmek felismerése közötti összefüggésA 

  Általános felismerés Semleges arckifejezés felismerés Negatív torzítás Pozitív arckifejezés (öröm) felismerés  
SCL-90 

               

 
Esélyhányados 
(95% CI) Chi2 p értékB 

Esélyhányados 
(95% CI) Chi2 p értékB 

Esélyhányados 
(95% CI) Chi2 p értékB 

Esélyhányados 
(95% CI) Chi2 p értékB 

Globális Súlyossági 
Index 0.40(0.19-0.84) 5.87 0.015 0.25(0.11-0.57) 11.09 0.001 3.75(1.46-9.66) 7.5 0.006 1.36(0.20-9.13) 0.75 0.100 

Alskálák             

Szomatizáció 0.58(0.29-1.18) 2.28 0.130 0.41(0.21-0.82) 6.38 0.012* 2.36(1.04-5.32) 4.26 0.039(*) 0.24(0.07-0.85) 4.87 0.027(*) 

Kényszeresség 0.47(0.27-0.82) 7.02 0.008* 0.35(0.19-0.64) 11.67 0.001* 2.80(1.42-5.53) 8.85 0.003* 0.54(0.15-1.92) 0.91 0.341 

Depresszió 0.48(0.29-0.79) 8.41 0.004* 0.41(0.24-0.7) 10.7 0.001* 2.35(1.26-4.38) 7.21 0.007* 2.4(0.42-13.51) 0.96 0.327 

Szorongás 0.63(0.36-1.10) 2.65 0.100 0.38(0.21-0.7) 9.64 0.002* 1.83(0.95-3.55) 3.22 0.073 3.13(0.38-26.01) 1.11 0.291 

Ellenségesség 0.66(0.41-1.06) 2.97 0.085 0.52(0.31-0.87) 6.35 0.012* 1.89(1.05-3.40) 4.57 0.033(*) 0.6(0.23-1.52) 1.17 0.279 

Fóbia 0.26(0.12-0.56) 11.51 0.001* 0.35(0.15-0.84) 5.5 0.019* 2.01(0.81-5.03) 2.25 0.134 0.4(0.08-1.91) 1.31 0.252 

Paranoiditás 0.68(0.41-1.12) 2.26 0.132 0.59(0.34-1.03) 3.49 0.062 1.33(0.75-2.36) 0.97 0.323 1.49(0.33-6.68) 0.28 0.599 

Pszichoticizmus 0.37(0.16-0.82) 5.97 0.015(*) 0.32(0.13-0.74) 7.09 0.008* 2.35(0.90-6.11) 3.08 0.079 0.75(0.13-4.27) 0.11 0.741 
   
A=  A pszichológiai distressz és az érzelem felismerés közötti összefüggést Generalized Linear Model analízissel vizsgáltuk 
B= Az 1-es fajú hiba megnövekedésének kivédésére Hocberg féle korrekciót végeztünk  
 (*) = p<0.05 (eredeti p érték, mely a korreckció után már nem számít szignifikánsnak) 
* = szignifikáns a többszörös statisztikai összehasonlítás miatt végzett korrekció után is  



 

 

4.2 A II. vizsgálat eredményei 

4.2.1 Összesített érzelem felismerés (II. Vizsgálat) 

 

A depressziós csoportot alacsonyabb felismerési ráta jellemezte, mint a kontroll csoportot, 

MIXED modell analízissel szignifikáns különbség volt kimutatható a két csoport között. (F 

= 6.76, n = 46, P = 0.02, df = 1). A Cohen d-vel jellemzett hatáserősség 0.64 (Depressziós 

csoport átlag= 54%, SD=13%; Kontroll csoport átlag= 62%, SD=12%).  

 

 

4.2.2 Magas és alacsony éberségi szintű érzelmek felismerése (II. Vizsgálat) 

 

A magas és alacsony éberségi szintű érzelmek felismerését MIXED modell analízissel 

6. Ábra
A felismerési ráta az aktivációs szint és érzelem intenzitás 

függvényében a két diagnosztikus csoportban
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vizsgáltuk, ahol a független változók a diagnosztikus csoport, az alacsony vagy magas 

éberségi szint, az intenzitás szint és ezek interakciói voltak. A felismerésre szignifikáns 

hatással volt a diagnosztikus csoport (Kontroll>Depressziós; F=7.51, n=46, P = 0.008, df = 

1), az éberségi szint (Alacsony>Magas; F=45.7, n=46, P<0.0001, df = 1) és az intenzitás 

szint (pozitív meredekség, magas intenzitás>alacsony intenzitás; F=30.3, n=46, P<0.0001, 

df = 4). A három előbb felsorolt változó interakciója is szignifikáns hatással van a 

felismerésre (F=2.18, n=46, P=0.03, df = 8), ami úgy értelmezhető, hogy a depressziós 

csoport gyengébb felismerési teljesítménye a kontroll csoporthoz képest a feladatban 

bemutatott érzelmek éberségi és intenzitás szintjének is függvénye. Miután post-hoc 

analíziseket végeztünk, hogy pontosítsuk a képet, azt találtuk, hogy alacsony éberségi 

szintű érzelmeknél a felismerésbeli különbség szignifikáns 40%-os intenzitásnál (t=-3.14, 

n=46, P=0.002), és ez a szignifikancia eltűnik magasabb intenzitás szintek esetén (6. 

Ábra). Magas éberségi szintű érzelmek esetén is látható különbség a két csoport között, 

ami marginálisan szignifikáns értéket ér el 100% intenzitású képeknél (t=-1.92, n=46, 

P=0.05; 6. Ábra). 

 

4.2.3. Érzelemkategóriákra lebontott felismerési ráták (II. Vizsgálat) 

 

A 2. táblázatban láthatjuk az egyes érzelmekre illetve semleges arckifejezésre lobontott 

felismerési rátákat. A GENOMD analízis kimutatta, hogy a két csoport szignifikánsan 

különbözik a semleges arckifejezések felismerésében. (Chi-Square = 5.22, n = 46, P = 0.02, 

df = 1). A depresszióban szenvedő páciensek alacsonyabb százalékban ismerték fel a 

semleges arckifejezéseket, mint a kontroll személyek (Depressziós csoport M=55%, 

SD=26%; Kontroll csoport M=71%, SD=31%).  

  Megfigyelhető volt továbbá, hogy depressziós a csoport kifejezetten rosszabbul ismerte fel 

az alacsony aktivációs szintű érzelmeket, mint szomorúság (Chi-Square = 3.78, n = 46, P = 

0.05) és undor (Chi-Square = 3.67, n = 46, P = 0.05, df = 1), mint a kontroll csoport (5. 

Táblázat). A többi érzelem esetén a két csoport közötti eltérés kisebb volt, nem érte el a 

szignifikancia szintet (p=0.05), bár jellemző volt, hogy a depressziós csoport mindenütt 

rosszabbul teljesített, mint kontroll csoport.  
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5. Táblázat 

Arckifejezés felismerés (%-ban kifejezve, Átlag* és Szórás) depressziós és kontroll 

személyek esetén 

 

Diagnosztikus csoport Különbség Érzelemkifejező 

Arckifejezés Depressziós Kontroll Chi2 p 

Semleges 54.8 (25.7) 71.3 (31.2) 5.22 0.02 

Szomorú 63.5 ( 23.9) 76.5 (23.9) 3.78 0.05 

Undor 61.7 (26.2) 72.2 (19.8) 3.67 0.05 

Félelem 33.9 (26.2) 40.9 (28.6) 1.19 0.28 

Harag 36.5 (36.5) 41.7 (31.3) 0.42 0.52 

Meglepetés 60.0 (30.2) 65.2 (20.2) 0.30 0.59 

Öröm 68.7 (22.4) 68.7 (21.6) 0.00 0.99 

Összesítve 54.2 (3.0) 62.4 (11.9) **6.76 0.02 

* az értékek egy adott érzelem mind az öt (20-100%) intenzitás szinten bemutatott 

képének átlagára vonatkozik 

** F statisztikát alkalmaztunk az összesített felismerés esetén (MIXED modell) 

 

4.2.4. A hibák mintázata (II. Vizsgálat)  

 

A két csoport között szignifikáns különbség mutatkozott a hibák mintázatát illetően 

MIXED modellt alkalmazva (F = 7.41, n = 46, P = 0.013, df = 1). Depresszióban szenvedő 

páciensek jellemzően többet hibáztak a magas aktivációs szintű érzelmek irányában, mint 

az egészséges kontroll személyek. A Cohen d-vel kifejezett hatáserősség 0.75 volt. 

A semleges arckifejezések felismerését illetve félreismerését tekintve külön 

elemeztük a hibákat. A GENMOD analízist alkalmazva különbséget találtunk a két csoport 

 45



között: a depressziós csoport szignifikánsan több hibát vétett a magas aktiváció szintű 

érzelmek irányában, mint a kontroll csoport (Chi-Square = 6.64, n = 46, P = 0.010, df = 1). 

Az eredmények alapján, ha a vizsgált személy a depressziós csoportba tartozik, akkor 

megnő az esélye annak, hogy tévesen magas aktivációjúnak minősít egy semleges 

arckifejezést (OR = 4.13 [95% CL: 1.40 to 12.17]). 

 

4.3 A III. vizsgálat eredményei 

4.3.1 Érzelem felismerés és az SCL-90 fő skála (GSI) közötti összefüggés (III. Vizsgálat) 

 

A GLIMMIX analízist használva szignifikáns összefüggés mutatkozott az SCL-90 globális 

súlyosságot mérő fő skálája (GSI=Global Severity Index) és az összesített érzelem 

felismerési teljesítmény között (F=8.7, n=105, p=0.003, df = 1). Az érzelem intenzitás és a 

felismerés helyessége között (7. ábra) természetesen szintén szignifikáns összefüggést 
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találtunk (F=79.4, n=105, p<0.0001, df = 4). A GSI pontszám és a bemutatott érzelmek 

intenzitása közötti interakció is szignifikáns volt (F=2.78, p=0.03, df = 4), ami más 

szavakkal azt jelenti, hogy a különböző intenzitás szinteken más a GSI pontszám és az 

érzelem felismerés közötti összefüggés erőssége: minél kisebb az esélyhányados annál 

inkább romlik a helyes felismerés esélye a GSI növekedésével. Ezért a GSI-re 

vonatkoztatott esélyhányadosokat (és a konfidencia intervallumokat) az egyes intenzitás 

szintekhez adjuk meg (OR20=0.9[0.74-1.07], OR40=1[0.82-1.24], OR60=0.9[0.78-1.08], 

OR80=0.7[0.62-0.89], OR100=0.7[0.56-0.86]). A bemutatott esélyhányadosok azt fejezik ki, 

hogy az egyes érzelmi intenzitás szinteken (külön-külön) mennyire csökken az esélye az 

érzelmek helyes felismerésének, ha a SCL-90 kérdőív globális súlyossági indexén egy 

standard deviációval magasabb pontszámot ér el a vizsgált személy.  

 

 

4.3.2 Érzelem felismerés és a depresszió súlyossága közötti összefüggés (III. Vizsgálat) 

 

Szignifikáns, pozitív irányú összefüggést találtunk az érzelem felismerés sikeressége és a 

bemutatott érzelmek intenzitása között (minden alapérzelem esetén p<0.001). Továbbá 

szignifikáns, negatív előjelű összefüggést találtunk az öröm felismerése és a Beck 

depresszió kérdőíven elért pontszám (F=8.1, n=100, p=0.005, df = 1), valamint az SCL-90 

depresszió alskálája között (F=6.22, n=104, p=0.01, df = 1). A Beck skálán mért pontszám 

és érzelem intenzitás közötti interakció is szignifikáns volt (F=2.38, p=0.05, df = 4), azaz a 

különböző intenzitás szinteken más a BDI pontszám és az érzelem felismerés közötti 

összefüggés erőssége: minél kisebb az esélyhányados annál inkább romlik a helyes 

felismerés esélye a BDI pontszám növekedésével. Ezért a Beck depresszió kérdőívre 

vonatkoztatott esélyhányadosokat (és a konfidencia intervallumokat) az egyes intenzitás 

szintekhez adjuk meg (OR20=0.8[CI:0.49-1.16], OR40=1[CI:0.59-1.8], OR60=0.4[CI:0.25-

0.75], OR80=0.3[CI:0.14-0.77], OR100=0.4[CI:0.14-1.24]). Az esélyhányadosok azt fejezik 

ki, hogy mennyire csökken az esélye az öröm helyes felismerésének, ha a Beck depresszió 

kérdőíven egy standard deviációval magasabb pontszámot ér el a vizsgált személy (8. 

ábra), itt érdemes megemlíteni, hogy ha az esélyhányados egy, mint ahogy azt láthatjuk a 
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40 százalékos intenzitásnál, akkor az az összefüggés hiányát jelenti. A módszertani részben 

leírtak szerint az összefüggés akkor szignifikáns, ha a konfidencia intervallum nem foglalja 

magában az egyet, azaz esetünkben a 60 és a 80 százalékos intenzitás szinten. 

Az SCL-90 depresszió alskálája és az érzelem intenzitás közötti interakció nem volt 

szignifikáns, ezért itt egy közös esélyhányadossal jellemezzük a felismerés romlását egy 

standard deviációs negatív irányú változás esetén (OR=0.7). 

A többi érzelem felismerése és a Beck skálán mért pontszám között nem volt 

szignifikáns összefüggés.  

 

 

4.3.3 Az SCL-90 depresszió alskálája és a BECK depressziós kérdőíven elért pontszám 

közötti összefüggés (III. Vizsgálat) 

 

A GENMOD eljárás segítségével szignifikáns (Chi2=93.82, n=101, p<0.0001, df = 1), 

nagyon erős összefüggés volt kimutatható a BECK depresszió kérdőíven és az SCL-90 

depresszió alskálán elért pontszámok között: a depressziós alskála 1 standard deviációs 

növekedése 8.9[CI:7.5-10.3] pontos BDI pontszám növekedéssel jár. 

 



8. ábra.) Az 

öröm 

felismerésének 

csökkenése a 

BECK 

depresszió 

kérdőíven elért 

pontszám 

növekedésének 

függvényében 

(az ábrán a 

statisztikai 

modell alapján 

becsült értékek 

láthatóak). Az 

összefüggés 

erőssége eltér a 

különböző 

intenzitás 

szinteken. 
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5. Megbeszélés 

 

5.1 Megbeszélés (I. Vizsgálat) 

 

Első tanulmányunkban szignifikáns negatív összefüggést mutattunk ki az összesített 

arckifejezés felismerés és az SCL-90 globális súlyossági indexe (GSI), valamint 

depresszió, kényszeres tünetek, fóbia és pszichoticizmus alskálái között egészséges 

mintán. Eredményeink konzisztensek az első hipotézisünkkel és más irodalmi 

adatokkal. Mivel az arckifejezések felismerésében mutatott általános gyenge 

teljesítmény összefügg a kognitív teszteken mutatott általános gyenge teljesítménnyel, 

hasonlóan más szerzőkhöz (71;89) mi is azon az állásponton vagyunk, hogy a fent 

említett negatív korreláció mögött az általában véve gyengébb kognitív funkció állhat. 

Korábbi vizsgálatok szerint depressziós betegekkel ellentétben egészséges 

személyek a semleges arckifejezéseket egyértelműen semlegesnek ítélték meg (66). 

Számos tanulmány utal arra, hogy egészséges személyeknél az amygdalának jelentős 

szerepe van az érzelemkifejező arckifejezések feldolgozásban. Depressziósoknál az 

amygdala emelkedett működési szintjét és a semleges arckifejezések felismerésének 

deficitjét találták . A kapcsolat könnyen elképzelhető a két jelenség között: az amygdala 

emelt fiziológiai aktivitási szintje utalhat arra, hogy érzelmileg semleges szociális 

ingerek (pl. arckifejezések) érzelemmel telített ingerekként kerüljenek értelmezésre. 

Vajon mi a helyzet azokkal a személyekkel, akik bár nem szenvednek 

semmilyen pszichiátriai zavarban, mégis mutatnak szubklinikus mentális eltéréseket? 

Ebben a tanulmányban hasonló eltéréseket és hibamintázatokat találtuk az 

érzelemkifejező arckifejezések feldolgozásának tekintetében azoknál az egészséges 

személyeknél, akiknek voltak tünetei, mint korábbi vizsgálatok affektív zavarban 

szenvedő betegeknél (66). Második hipotézisünkkel megegyezően szignifikáns 

korrelációt találtunk a semleges arckifejezések felismerése és a semleges arckifejezések 

negatív irányba történő torzítása, valamint a GSI és az összes SCL-90 alskála között. 

Konkrétabban, szignifikáns negatív asszociációt találtunk a semleges arckifejezések 

felismerése és a GSI, illetve a semleges arckifejezések felismerése és az összes SCL-90 
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alskála között, kivéve a paranoia alskálát, ahol ez az összefüggés [p<0.1] szinten volt 

csak szignifikáns. 

Eredményeink empirikusan támasztják alá azt a hipotézist, miszerint azon 

személyek, akik magasabb tüneti súlyosságot érnek el az SCL-90 alskálákon és a GSI 

mutatókon, érzelmi töltést tulajdonítanak olyan ingereknek, melyek nem fejeznek ki 

érzelmeket, továbbá olyan hibamintázatokat mutatnak, melyek ritkábban tükröznek 

pozitív irányú (öröm irányába történő) torzítást. Eredményeink tehát azt sugallják, hogy 

az általános pszichiátriai distressz az érzelemfelismerést negatív irányba torzíthatja. 

Továbbá, a második hipotézisünkkel megegyezően a depressziós tünetek súlyossága 

jelentős korrelációt mutat ezzel a negatív torzítással. Úgy gondoljuk, hogy az a tény, 

hogy a depresszív tünetek mellett a kényszeres tünetek is hasonlóan erős asszociációt 

mutatnak a negatív torzítással annak tulajdonítható, hogy a két tünetdimenzió, ahogyan 

az SCL-90-ben mérésre kerül, nagy átfedést mutat. A negatív korreláció 

magyarázatának másik alternatívája lehet, hogy a fent említett két tünetdimenzió az 

egészséges populáción belül gyakran együtt fordul elő, hasonlóan bizonyos DSM-IV 

diagnózisok gyakori együttes előfordulásához betegpopulációkban (92).  

Tanulmányunkban a harag és a semleges arckifejezések felismerésének mértéke 

jelentősen alacsonyabb volt, mint más érzelmek felismerésének mértéke. Ez az 

eredmény összhangban van más vizsgálatokban talált eredményekkel, miszerint a harag 

felismerése gyakran alacsonyabb mértékű, mint más érzelmeké (59). Hasonlóan, 

semleges érzelmek alacsonyabb felismerési arányáról is beszámoltak már (82). Ennek 

ajelenségnek egy lehetséhges magyarázata, hogy a semleges arckifejezések tágabb teret 

adnak az érzelmek félreértelmezhetőségének az alapérzelmekhez viszonyítva. 

Módszertani szempontból megemlítendő, hogy az olyan érzelmek bevonása 

arcfelismerést vizsgáló tesztcsomagokba, melyek felismerésének mértéke alacsonyabb, 

segítheti kiküszöbölni a statisztikai plafonhatást, és megkönnyítheti a vizsgált változók 

közötti asszociációk pontosabb feltérképezését.  

Harmadik hipotézisünket nem sikerült bizonyítanunk, ebben a vizsgálatban nem 

találtunk összefüggést az SCL-90 pontszámok és a negatív és pozitív arckifejezések 

felismerése között. Hasonlóan negatív eredményre jutottak már korábbi vizsgálatok is 

(6;43;71;117), azaz nem tudták igazolni a pozitív érzelmekre vonatkozó hangulati 

kongruencia hatást. Ez a sikertelenség magyarázható egyrészt a boldog és szomorú 
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arckifejezések magas felismerésének arányával, mely a jelen vizsgálatban is plafon 

effektushoz vezethetett. Egy ilyen plafonhatás csökkentheti a vizsgálat szenzitivitását az 

érzelem felismerés mértéke és a pszichiátriai tünetek súlyossága közti összefüggés 

felderítését illetően.  

Annak ellenére, hogy nem volt konkrét nemek közti különbségre vonatkozó 

hipotézisünk a düh felismerését illetően, érdekes megjegyezni, hogy a jelen vizsgálatban 

a férfiak szignifikánsan jobban teljesítettek a dühös arcok felismerésében, mint a nők 

(68). Továbbá, szignifikáns összefüggést találtunk az SCL-90 alskálái (depresszió, 

fóbia, és interperszonális kapcsolatok) és a düh felismerése között. Mivel jelenlegi 

vizsgálatunkban a vizsgált személyek nemének jelentős hatása volt a düh felismerésére, 

azt kovariánsként bevontuk a további, düh felismerését érintő analízisekbe. Az 

eredmények azt mutatták, hogy ezen kovariáns hozzáadása alapvetően nem változtatott 

a vizsgálat eredményein, beleértve a pszichiátriai distressz és az arcfelismerés közti 

összefüggést. 

Mindemellett óvatosnak kell lennünk eredményeink általánosításában. 

Vizsgálatunk egyik korlátja, hogy a vizsgált személyeknek körülbelül fele pszichológus- 

és orvostanhallgató volt, akik nem felétlenül reprezentálják tökéletesen az átlagos 

egészséges populációt. Továbbá a vizsgálati személyeknél nem vettünk fel pszichiátriai 

betegségeket tekintve családi anamnézist, hanem ezt a hiányt egy önbeszámoló alapján 

pótoltuk, mely három tételből állt: (a) pszichiátriai betegségek története, (b) pszichotróp 

medikációk felsorolása (c) pszichiátriai kezelés története, a pszichoterápiákat beleértve. 

Szeretnénk azonban kiemelni, hogy az SCL-90 által ’betegséget elérő súlyosságúnak’ 

minősítettek aránya az általunk vizsgált populációban (az SCL-90 standard definícióját 

alkalmazva (30)) hasonló volt más magyar átlagos populáción mért normatív adatokhoz 

(109), illetve más országokban felmért, reprezentatív mintákon nyert adatokhoz (78).  

Összegezve tehát, eredményeink felvetik annak a lehetőséget, hogy az érzelem 

feldolgozásban mutatott problémák hozzájárulnak a pszichiátriai tünetek 

kialakulásához, és, mint korábbi vizsgálatok is kimutatták (66), a semleges arcok téves 

feldolgozása és negatív érzelmek irányába történő torzítása érzékeny mutatója lehet 

korai pszichiátriai zavaroknak. Ez az utóbbi következtetés azonban még longitudinális 

vizsgálatból származó adatokkal történő megerősítést igényel. 

 

 52



 

5.2 Megbeszélés (II. Vizsgálat) 

 

Korábbi vizsgálatok eredményei szerint az érzelemkifejező arckifejezések felismerése 

depresszióban csökkent (10;63;71;82). Összhangban ezekkel a vizsgálatokkal mi is 

hasonló deficitet találtunk; pontosabban fogalmazva, depresszióban szenvedő 

személyek szignifikánsan rosszabbul ismerték fel általában véve az érzelemkifejező 

arckifejezéseket és a semleges arcokat, mint a kontroll személyek. Más kutatókhoz 

hasonlóan (71;89), mi is úgy gondoljuk, hogy ezek az eredmények egy átfogóan 

gyengébb teljesítményt tükröznek, amit alátámaszt az is, hogy a felismerési képesség 

ezen gyengesége összefüggésbe hozható a kognitív teszteken talált gyengébb 

teljesítménnyel. Habár a legújabb vizsgálatok már találtak specifikusabb 

összefüggéseket egészséges kontroll személyek neurokognitív teszteken elért 

teljesítménye (pl.: Wisconsin Card Sorting, Rey Complex Figure Test) és pozitív illetve 

negatív érzelemfelismerési illetve érzelem feldolgozási mintázata között (88), további 

vizsgálatok lesznek szükségesek az általános kognitív teljesítmény és az érzelem 

felismerés jellegzetességei közötti összefüggések pontos feltérképezéséhez 

depresszióban.  

Tudomásunk szerint ez az első olyan vizsgálat, ami igyekszik felderíteni a 

lehetséges különbségeket az érzelmek aktivációs és intenzitás szintjére vonatkozó 

felismerési rátákat tekintve depresszióban szenvedők és egészséges kontroll személyek 

között. A páciensek nehezebben ismerték fel az alacsony aktivációs szintű érzelmeket 

minden érzelem intenzitás szinten, mint a kontrollok. Ahogyan emeltük az intenzitás 

szintet, a különbség szignifikáns szintet ért el 40% mellett, ami magasabb intenzitások 

irányában fokozatosan eltűnt. Az, hogy hasonló tendencia nem volt tetten érhető a 

magas aktivációs szintű érzelmek esetében, betudható egyfajta statisztikai padló 

effektusnak. Korábbi vizsgálatok eredményeivel egybehangzóan megállapítható (46), 

hogy a magas aktivációs szintű érzelmek (különösen félelem és harag) felismerése 

minden intenzitás szinten nehezebb.  

Az a tény, hogy a magas aktivációs szintű érzelmeket mindkét csoport 

nehezebben ismerte fel, kiemeli a feladat nehézségének kérdését. Az általunk végzett 

vizsgálat során a a látott érzelmeknek megfelelő szót kellett megjelölni a feladatlapon, 
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ami perceptuális és lexikális feladathelyzetnek is tekintendő. Mivel az érzelem 

felismerési feladatok nehézségükben különbözhetnek, mint pl.: érzelem felismerés vagy 

érzelem párosítási feladatok, - az utóbbi esetben nincs szükség semmiféle lexikális 

tudásra, emiatt a feladathelyzet alapvetően könnyebbnek tekinthető – a jövőben 

elvégzett, a mostanihoz hasonló vizsgálat segíthetne megerősíteni eredményeinket és 

tisztázni a depresszióban található, specifikusan érzelem feldolgozási, illetve felismerési 

deficitet. 

Összességében véve elmondhatjuk, hogy eredményeink alátámasztják azt a 

feltételezést, mely szerint depressziós betegek érzelem felismerésének vizsgálatához 

alacsony intenzitású érzelmeket érdemes használni. Az alacsony aktivációs szintű 

érzelmekkel kapcsolatban kijelenthetjük, hogy depresszióval élők könnyebben 

interpretálják tévesen az adott érzelmet, ha az kisebb intenzitású (45;103). Érdemes még 

itt megemlíteni, hogy szkizofrén betegek kevésbé tudják hasznosítani a magasabb 

intenzitású érzelemből fakadó többlet információt, más szóval nagyobb intenzitású 

érzelmek felismerésénél is megmarad a szignifikáns különbség (elmaradás) az 

egészséges kontroll személyekhez képest (13;59).  

A felismerés mellett vizsgáltuk a két csoport által elkövetett hibák irányát is az 

érzelmek aktivációs szint dimenziója mentén. Általánosságban véve megállapíthatjuk, 

hogy a depresszióban szenvedő betegek a kontroll csoporthoz képest több hibát vétettek 

a magas aktivációs szintű érzelmek irányában, továbbá, hogy gyakrabban interpretálták 

tévesen a semleges arckifejezést valamilyen magas aktivációs szintű érzelemnek, mint 

pl. harag vagy félelem. Ezek az eredmények alátámasztják azt a feltevést, miszerint 

depresszióval élők gyakrabban olvasnak le mások arcáról olyan információt, ami 

félelmet, haragot vagy meglepetést hordoz. Mindez – egyfajta kölcsönös oksági viszony 

által - hozzájárulhat (és egyben az eredményének is tekinthetjük) ahhoz a kognitív 

teljesítmény csökkenéshez, melyet depressziós betegek tapasztalnak. Ahogyan azt Beck 

már 3 évtizeddel ezelőtt felvetette, elképzelhető, hogy az érzelem felismerést-

feldolgozást és az érzelem szabályozást érintő problémák egymás mellett léteznek 

egymásra hatva vagy hasonló agyi régiókon keresztül fejtik ki hatásukat (12).  Az újabb 

vizsgálatok eredményeit tekintve elképzelhetőnek tartjuk (40), hogy a depresszióban 

megfigyelhető magasabb amygdala alap aktiváció és a kellemetlen ingerek hatására 

kialakult erősebb reaktivitás lehet az alapja a fentebb részletezett téves értelmezéseknek. 
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Úgy gondoljuk, hogy további pszichofiziológiai vagy funkcionális képalkotó 

vizsgálatok lennének szükségesek ennek a kérdésnek a tisztázásához.  

Vizsgálatunknak számos limitáló tényezője is van, mint például a kisebb minta 

elem szám, ami növeli a minta szórását és így csökkenti a statisztikai erőt. Továbbá a 

tény, hogy a vizsgálatba bevont páciensek inkább középsúlyos depresszióban 

szenvedtek a tesztelés idején (átlagos BDI=25.6) korlátozza a vizsgálat eredményeinek 

kiterjeszthetőségét az enyhébb, csak hangulat-ingadozás szintű eltérésekre, nem tudjuk 

eldönteni, hogy a talált eltérések csak a depressziós állapotnak vagy magának a 

betegségnek köszönhetőek. Két korábbi kísérlet – ahol euthym bipoláris beteg 

érzelemfelismerő képességét vizsgálták – nem talált semmilyen meggyőző bizonyítékot 

arra, hogy léteznének betegség, és nem (hangulati-) állapot függő eltérések az 

érzelemkifejező arckifejezések felismerését illetően (46;110). Csökkenti vizsgálatunk 

eredményeinek általánosíthatóságát az a tény is, hogy ugyanazt a semleges arckifejezést 

használtuk minden intenzitás szint mellett. Végül fontos megemlítenünk, hogy a 

betegek túlnyomó többsége kapott valamilyen antidepresszáns terápiát a vizsgálat 

idején, ami befolyásolhatta az eredményeket. Hozzá kell tennünk, hogy legújabb 

vizsgálatok szerint az antidepresszánsok alkalmazása inkább pozitív irányú eltolódást, 

vagy a negatív irányú eltolódás megszűnését eredményezhetik az érzelemkifejező 

arckifejezések felismerésében (47;76). Habár ezek az eredmények valószínűtlenné 

teszik, hogy az általunk talált eredmények egyfajta gyógyszerhatásnak tulajdoníthatóak, 

mégis jövőbeli vizsgálatoknak kell majd egyértelműen tisztáznia ezt a kérdést.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a jelen vizsgálat megerősíti azt a feltevést, 

miszerint depresszióval élők nehezebben ismernek fel érzelemkifejező arckifejezéseket 

(103). Más vizsgáltok eredményeiből tudjuk, hogy a csökkent érzelem felismerési 

képesség valamint a csökkent mentalizációs képesség a különböző pszichiátriai 

betegségekben éppúgy, mint egészséges személyeknél befolyásolja a társas viselkedést 

(1;14;64); Venn és munkatársai szerint „a mások érzelemkifejezéseinek helyes 

megítélése elengedhetetlenül fontos a sikeres társas léthez” (110). Mindazonáltal, 

további vizsgálatok szükségesek az érzelem felismerési deficitek és a társas működés 

zavarai közötti kapcsolatok pontos megismeréséhez.  
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5.3 Megbeszélés (III. Vizsgálat) 

 

Depresszióban szenvedő betegeket vizsgálva szignifikáns, negatív előjelű összefüggést 

találtunk az összesített érzelem felismerés és az SCL-90 globális súlyossági indexe 

(GSI) között. Ez az eredmény alátámasztja elsődleges hipotézisünket és egybecseng 

korábbi vizsgálataink eredményeivel (24).  

A depresszió számos viselkedésbiológiai modellje fókuszál a depresszió 

örömképtelenség komponensére. Azok a depresszióban szenvedők személyek, akiket 

anhedónia jellemez, kevéssé reagálnak a pozitív megerősítésekre, jutalmazásra (70), ami 

konceptuálisan a jutalmazási, motivációs rendszer alulműködésével (27;96), alacsony 

pozitív affektivitással (23) vagy az agyi dopaminerg aktiváció csökkenésével 

magyarázható (29). A jutalmazási rendszer rendellenességei így megadhatják az 

elméleti hátteret az öröm arckifejezéseinek csökkent felismerése és a depressziós 

tünetek közötti összefüggésre. A fenti depresszió modellekkel egybehangzóan jelen 

vizsgálatban is azt találtuk, hogy azok a depressziós személyek, akik magasabb 

pontszámot értek el a Beck depressziós skálán és az SCL90 depresszió alskáláján, 

gyengébben ismerték fel az öröm arckifejezéseit.  
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6. Következtetések 

 

A fentebb ismertetett három vizsgálat összegzéseképpen elmondhatjuk, hogy 

azok a személyek, akik depressziós tünetekkel küzdenek, kevésbé ismerik fel arcról az 

érzelmeket, hajlamosak a negatív vagy magas aktivációs szintű érzelmek irányában 

téveszteni. Továbbá a semleges, a pozitív (öröm), illetve alacsony aktivációs szintű 

érzelmeket kevésbé ismerik fel, mint azok a személyek akiknél a depresszió tünetei 

nincsenek, vagy kevésbé vannak jelen. Az érzelemkifejező arckifejezések pontos 

felismerésének zavara valamint a felismerés során a magas aktivációs szintű érzelmek 

irányába vétett hibázási tendencia együttesen két fontos tényezője lehet a korábban már 

számos alkalommal leírt szocializációs problémának depresszióban. 

Eredményeink együttesen jó alapot szolgáltathatnak annak a feltevésnek, hogy a 

non-verbális üzenetek hibás dekódolása hozzájárulhat a depresszióban jelen lévő 

negatív kognitív sémák kialakulásához, és a már sokszor leírt szocializációs 

problémákhoz. Hozzá kell tennünk, hogy ezen összefüggések pontos tisztázásához 

további vizsgálatok lesznek szükségesek, hiszen az ok-okozati összefüggés 

irányultságát jelen esetben nem vizsgálatuk.  

Mueser-nek és munkatársainak sikerült kimutatni, hogy az arc alapján történő 

érzelem felismerés jó előrejelzője lehet a sikeres kommunikációnak egy 3-5 perces 

beszélgetés során (74). További vizsgálatok eredményei szerint azon személyek, akik 

kommunikációs nehézségekkel küzdenek, szintén nehézséget mutatnak közeli társas 

kapcsolatok kialakításában és fenntartásában (52). Poole és mtsai (85) például 

szignifikáns kapcsolatról számoltak be az érzelem felismerés képessége és a társas 

kapcsolatok során kialakult problémák között. Feltételezhető tehát, hogy a szociális 

működésképtelenség és pszichiátriai tünetek formájában jelentkező deficit 

kialakulásának fontos alapköve lehet az érzelem felismerés és non-verbális 

kommunikáció alapvető zavara. Arra a kérdésre azonban, hogy a non-verbális 

kommunikáció nehézségei vezetnek-e a pszichiátriai tünetek kialakulásához vagy éppen 

fordítva, nem tudunk egyértelműen válaszolni az eddigi eredmények alapján, ez még 

további vizsgálatokat igényel. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a depressziós tünetek 

nyomon követésére jó eszköz lehet az arckifejezés felismerés monitorozása és 
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valószínűleg azok a pszichoterápiás erőfeszítések, melyek a non-verbális kommunikáció 

fejlesztésére irányulnak, hatásosak lesznek a depressziós tünetek enyhítésében is. 
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7. Összefoglalás 

 

Az érzelmi arckifejezések a szociális kommunikáció fontos részei, és az interperszonális 

interakcióban kulcsfontosságú szereppel bírnak. Ekman és munkatársai számos 

transzkultúrális vizsgálatban bizonyították, hogy az alapérzelmek arckifejezéseken való 

felismerése univerzális tulajdonság. A szakirodalomban „hangulati kongruenciá”-nak 

nevezett hatás arra utal, hogy depressziós hangulatú személyek hajlamosak pozitív 

érzelmeket kifejező arcokat neutrálisnak, míg semleges arcokat negatívnak ítélni.  

A dolgozat alapjául szolgáló 3 vizsgálatban az érzelem felismerés 

sajátosságainak kapcsolatát vizsgáltam a depresszív tünetekkel és a pszichológiai 

distresszel. Az alapérzelmek bemutatására egy virtuális személyt – egy valós személy 

digitális másolatát – használtunk. Az első vizsgálatba egészséges személyek kizárólag 

vettek részt (n=117), és azt találtuk, hogy az enyhe mentális eltéréseket mutató 

személyek érzelmi arcfelismerési képessége általánosságban véve rosszabb volt, mint 

azoknak, akiknél ilyen eltérés nem volt kimutatható. Ugyanezen személyek különösen a 

neutrális érzelmek felismerésében teljesítettek még rosszabbul, és hajlamosak voltak 

negatív érzelmet (például szomorúságot vagy félelmet) tulajdonítani a semleges 

arcoknak, mely negatív torzítás leginkább a depresszív tünetekkel volt asszociálható, 

szemben a többi tüneti dimenzióval. A második vizsgálatban 46 személy vett rész, 

depresszióban szenvedők és kontroll személyek egyenlő arányban, a két mintát nem, 

életkor és iskolázottság szerint illesztettük. Eredményeink szerint depresszióban 

szenvedő betegek rosszabbul ismerték fel az érzelmeket (összesített érzelem felismerés) 

illetve az érzelemmentes arckifejezéseket és ez a különbség kifejezettebb volt a kisebb 

intenzitások esetén. A depresszióban szenvedő személyek több hibát vétettek a magas 

éberségi szintű érzelmek (félelem, harag, meglepetés) irányába, és szignifikánsan kisebb 

százalékban ismerték fel helyesen az alacsony éberségi szintű érzelmeket (semleges, 

szomorúság, undor), mint a kontroll személyek. A harmadik kísérletben 106 

depresszióban szenvedő személy vett rész. Minden résztvevőnek meg kellett felelnie a 

DSM-IV depresszió kritériumainak, akiknél a Beck depresszió skálán mért tüneti 

súlyossággal arányos romlást tapasztaltunk az öröm és a semleges arckifejezés 

felismerésében.  
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Összegezve tehát, eredményeink felvetik annak a lehetőséget, hogy az érzelem 

feldolgozásban mutatott problémák hozzájárulnak a pszichiátriai tünetek 

kialakulásához, és, mint korábbi vizsgálatok is kimutatták, a semleges arcok téves 

feldolgozása és negatív érzelmek irányába történő torzítása érzékeny mutatója lehet 

korai pszichiátriai zavaroknak. Továbbá kijelenthetjük, hogy eredményeink együttesen 

jó alapot szolgáltathatnak annak a feltevésnek, hogy a non-verbális üzenetek hibás 

dekódolása hozzájárulhat a depresszióban jelen lévő negatív kognitív sémák 

kialakulásához, és a már sokszor leírt szocializációs problémákhoz. 
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Függelék A – SCL-90-R 

 
 
Név vagy jelige: ……………………………………………  Nem:  férfi      nő     
 
Életkor: ………………  Legmagasabb iskolai végzettség:    általános      középfokú      
felsőfokú  
 
 
Az alábbiakban egy listát közlünk olyan problémákról és panaszokról, amelyek időnként 
előfordulnak az embereknél. Kérjük, gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje be 
azt a válaszlehetőséget, amelynek mértéke a legjobban megfelel az utóbbi egy hét panaszainak. 
 
 
 
      Mennyire zavarták Önt az alábbi problémák az elmúlt 
egy hétben?  

E
gy
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1.  Fejfájás 0 1 2 3 4 
2.  Idegesség, belső bizonytalanság érzés 0 1 2 3 4 
3.  Akaratlan dolgok, szavak, amelyeket nem tud a gondolataiból 
kiűzni  

0 1 2 3 4 

4.  Gyengeség vagy szédülés 0 1 2 3 4 
5.  Szexuális érdektelenség, örömtelenség 0 1 2 3 4 
6.  Mások kritikája 0 1 2 3 4 
7.  Olyan érzés, hogy valaki más ellenőrzi a gondolatait 0 1 2 3 4 
8.  Az az érzés, hogy leginkább mások felelősek az Ön problémáiért 0 1 2 3 4 
9.  Probléma visszaemlékezni dolgokra 0 1 2 3 4 
10. Felületesség vagy gondatlanság miatti aggodalom 0 1 2 3 4 
11. Könnyen bosszúsnak vagy felingereltnek érzi magát 0 1 2 3 4 
12. Mellkasi vagy szívtáji fájdalom 0 1 2 3 4 
13. Nyílt téren vagy az utcán érzett félelem 0 1 2 3 4 
14. Csökkenő energia vagy lelassultság érzése 0 1 2 3 4 
15. Az elmúlás vagy a halál gondolata 0 1 2 3 4 
16. Olyan hangok hallása, amelyet mások nem hallanak 0 1 2 3 4 
17. Reszketés, remegés 0 1 2 3 4 
18. A legtöbb emberrel szemben érzett bizalmatlanság 0 1 2 3 4 
19. Étvágytalanság 0 1 2 3 4 
20. Könnyen sírva fakad 0 1 2 3 4 
21. Félénkség, nehéz kapcsolatteremtés a másik nemmel 0 1 2 3 4 
22. Csapdában érzi magát 0 1 2 3 4 
23. Hirtelen ok nélkül pánikba esik 0 1 2 3 4 
24. Olyan hangulatkitörés, amit nem tud kontrollálni. 0 1 2 3 4 
25. Fél egyedül elmenni otthonról (kimenni a saját házából, 
lakásából egyedül) 

0 1 2 3 4 

26. Önvádlás különböző dolgok miatt 0 1 2 3 4 
27. Derékfájdalom 0 1 2 3 4 
28. Gátolva érzi magát dolgok elvégzésében 0 1 2 3 4 
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29. Magányosság érzése 0 1 2 3 4 
30. Szomorúság érzése 0 1 2 3 4 
31. Túlzott aggodalom dolgok miatt 0 1 2 3 4 
32. Érdektelenség a dolgok iránt 0 1 2 3 4 
33. Félénkség 0 1 2 3 4 
34. Sértődékenység 0 1 2 3 4 
35. Mások ismerik a gondolatait 0 1 2 3 4 
36. Úgy érzi, hogy mások nem értik meg önt 0 1 2 3 4 
37. Az emberek barátságtalanok, vagy nem szeretik Önt 0 1 2 3 4 
38. Mindent nagyon lassan kell csinálnia, hogy kifogástalan legyen 0 1 2 3 4 
39. Szívdobogás érzése, szapora szívműködés 0 1 2 3 4 
40. Hányinger, könnyen felfordul a gyomra 0 1 2 3 4 
41. Alárendeltnek érzi magát másokkal szemben 0 1 2 3 4 
 
 
      Mennyire zavarták Önt az alábbi problémák az elmúlt 
egy hétben?  
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42. Izomfájdalom, érzékenység 0 1 2 3 4 
43. Úgy érzi, figyelik, beszélnek Önről 0 1 2 3 4 
44. Elalvása nehéz 0 1 2 3 4 
45. Kényszer, hogy újra és újra ellenőrizze, amit csinál 0 1 2 3 4 
46. Nehezen határoz (dönt) 0 1 2 3 4 
47. Buszon, metrón vagy vonaton utazástól való félelem 0 1 2 3 4 
48. Nehezen vesz levegőt 0 1 2 3 4 
49. Hideg, vagy meleg hullámok 0 1 2 3 4 
50. El kell kerülnie bizonyos dolgokat, helyeket vagy 

tevékenységeket, mert azok zavaróak Önnek 
0 1 2 3 4 

51. Gondolatai üressé válnak 0 1 2 3 4 
52. Érzéketlenség vagy bizsergés különböző testrészeken 0 1 2 3 4 
53. Gombócérzés a torokban 0 1 2 3 4 
54. Reménytelenség a jövőre nézve 0 1 2 3 4 
55. Nehezen koncentrál 0 1 2 3 4 
56. Gyengeségérzés testének különböző részeiben 0 1 2 3 4 
57. Feszültség, felhangoltság érzése 0 1 2 3 4 
58. Nehéznek érzi a kezét vagy a lábát 0 1 2 3 4 
59. Halálra gondol vagy meghalásra 0 1 2 3 4 
60. Túl sokat eszik 0 1 2 3 4 
61. Bántja, ha az emberek nézik, vagy beszélnek Önről 0 1 2 3 4 
62. Olyan gondolatok, amelyeket nem érez sajátjának 0 1 2 3 4 
63. Leküzdhetetlen vágy, hogy megüssön, bántson valakit 0 1 2 3 4 
64. Hajnali ébredés 0 1 2 3 4 
65. Kényszer arra, hogy ismételje az azonos cselekvéseket, mint az 

érintés, a számolás, a mosás 
0 1 2 3 4 

66. Az alvás nem pihentető, vagy zavart 0 1 2 3 4 
67. Leküzdhetetlen vágy, hogy szétzúzzon és összetörjön dolgokat 0 1 2 3 4 
68. Olyan elképzelései vannak, amelyekkel mások nem értenek 
egyet 

0 1 2 3 4 

69. Zavarban érzi magát mások társaságában 0 1 2 3 4 
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70. Nehezen viseli el a tömeget, ha pl. vásárol vagy moziban van 0 1 2 3 4 
71. Úgy érzi, külön erőfeszítésbe kerül csinálni bármit 0 1 2 3 4 
72. Rettegéssel, pánikkal járó időszak 0 1 2 3 4 
73. Kényelmetlenül érzi magát, ha társaságban eszik, vagy iszik 0 1 2 3 4 
74. Gyakran vitába keveredik 0 1 2 3 4 
75. Idegessé válik, ha egyedül hagyják 0 1 2 3 4 
76. Mások nem ismerik el eredményességét 0 1 2 3 4 
77. Társaságban is magányosnak érzi magát 0 1 2 3 4 
78. Állandóan nyugtalan, képtelen ülve maradni 0 1 2 3 4 
79. Értéktelennek érzi magát 0 1 2 3 4 
80. A mindennapi dolgokat idegennek, irreálisnak érzi 0 1 2 3 4 
81. Kiabálás, a tárgyak földhöz vágása 0 1 2 3 4 
82. Félelem attól, hogy nyilvánosság előtt elájul 0 1 2 3 4 
83. Az az érzés, hogy ha hagyja, az emberek kihasználják 0 1 2 3 4 
84. Zavaró szexuális gondolatok 0 1 2 3 4 
85. Az a gondolat, hogy Önt meg kellene büntetni a bűneiért 0 1 2 3 4 
86. Úgy érzi, belekényszerítik dolgok elvégzésébe 0 1 2 3 4 
87. A gondolat, hogy valami komoly testi baja van 0 1 2 3 4 
88. Sohasem tud közel kerülni más személyhez 0 1 2 3 4 
89. Bűnösnek érzi magát 0 1 2 3 4 
90. A gondolat, hogy valami baj van az elmeműködésével 0 1 2 3 4 
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Függelék B – Beck Depresszió Kérdőív 

 
A kérdőív csoportosított állításokat tartalmaz. Kérjük gondosan olvasson át minden 
állításcsoportot. Válassza ki a csoport többi tagjai közül azt az egy állítást, amely a 
legjobban leírja az Ön érzését az elmúlt héttől egészen a mai napig. Jelölje be minden 
egyes kérdéshez a kiválasztott állítás számjelét. Kérjük olvassa el valamennyi állítást az 
adott csoporton belül mielőtt választ. 

1. 0.  Nem vagyok szomorú. 
1.  Szomorú vagy nyomott vagyok. 
2.  Mindig szomorú vagyok és nem tudok kikeveredni belőle. 
3.  Annyira szomorú és boldogtalan vagyok, hogy nem bírom tovább. 

  
2. 0. Nem félek különösebben a jövőt illetően. 

1. Félek a jövőtől. 
2.  Úgy érzem semmit sem várhatok a jövőtől. 
3.  Úgy látom, hogy a jövő reménytelen és a helyzetem nem fog javulni. 

  
3.  0. Nem érzem, hogy kudarcot vallottam. 

1. Úgy érem több kudarc ér mint másokat.  
2. Visszatekintve életemre, kudarcok sorozatát látom. 
3. Úgy érzem, mint ember teljesen kudarcot vallottam. 

  
4. 0. A dolgok ugyanolyan elégedettséggel töltenek el mint máskor. 

1. A dolgokkal nem vagyok úgy megelégedve mint máskor. 
2. Valójában többé semmi sem okoz elégedettséget nekem. 
3. Mindennel elégedetlen, vagy közömbös vagyok. 

  
5. 0. Nem hibáztatom különösebben magam. 

1. Gyakran hibáztatom magam. 
2. Majdnem mindig hibáztatom magam valami miatt. 
3. Állandóan hibáztatom magam. 

  
6. 0. Nem érzem magam különösebben hibásnak. 

1. Úgy érzem, lehet, hogy rászolgáltam valami büntetésre. 
2.  Úgy érzem, hogy rászolgáltam a büntetésre. 
3. Azt akarom, hogy megbüntessenek. 

  
7. 0. Nem csalódtam magamban. 

1. Csalódtam magamban. 
2. Nem szeretem magam. 
3. Gyűlölöm magam. 

  
8.  0. Nem érzem, hogy rosszabb lennék, mint bárki más.  

1. gyengeségeim és hibáim miatt erősen bírálom magam. 
2. Mindig vádolom magam a hibáim miatt. 
3. Minden rosszért, ami bekövetkezik, vádolom magam.  



9.  0. Eszembe sem jut, hogy magamnak ártsak, vagy magam ellen tegyek valamit.  
1. Van öngyilkossággal kapcsolatos gondolatom, de nem tudnám megtenni. 
2. Szeretném magam megölni. 
3. Megölném magam, ha tudnám. 

  
10. 0. Nem sírok többet mint szoktam. 

1. Mostanában többet sírok, mint korábban. 
2. mostanában mindig sírok. 
3. Valaha tudtam sírni, most nem tudok, még akkor sem, ha akarnám. 

  
11.  0. Nem vagyok ingerlékenyebb mint máskor. 

1. Könnyebben leszek ingerült, vagy haragos, mint korábban. 
2. Mostanában állandóan ingerült vagyok. 
3. Már nem izgatnak fel olyan dolgok, amik korábban ingerültté tettek.  

  
12.  0. Az emberek iránti érdeklődésem nem csökkent. 

1. Kevésbé érdekelnek az emberek most, mint azelőtt. 
2. Jelentősen csökkent mások iránti érdeklődésem. 
3. Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt. 

  
13. 0. Éppen olyan jól döntök, mint korábban. 

1. Mostanában elhalasztom a döntéseimet. 
2. A korábbiakhoz képest igen nehezen döntök. 
3. Semmiben sem tudok dönteni többé. 

  
14. 0. Nem érzem, hogy rosszabbul néznék ki, mint máskor. 

1. Félek, hogy öregnek és csúnyának látszom. 
2. Úgy érzem, hogy hátrányomra változtam és kevésbé vagyok vonzó.  
3. Azt hiszem, csúnya vagyok.  

  
15. 0. Éppen olyan jól tudok dolgozni, mint máskor. 

1. Külön erőfeszítésembe kerül, hogy valami munkába belefogjak.  
2. Nagy erőfeszítésre van szükségem ahhoz, hogy megcsináljak valamit. 
3. Semmi munkát sem vagyok képes ellátni.  

  
0.  Ugyan olyan jól tudok aludni, mint általában. 16.  
1. Nem alszom olyan jól, mint azelőtt. 
2. A szokottnál 2-3 órával korábban ébredek és nehezen tudok újra elaludni. 
3. Több órával korábban ébredek, mint szoktam és nem tudok újra elaludni. 

17.  0. Nem fáradok el jobban mint azelőtt. 
1. Hamarabb elfáradok mint azelőtt. 
2. Majdnem minden elfáraszt, amit csinálok. 
3. Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit is csináljak.  
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18.  
 
 
 

0. Az étvágyam nem rosszabb mint azelőtt. 
1. Az étvágyam nem olyan jó, mint azelőtt. 
2. Mostanában az étvágyam sokkal rosszabb. 
3. Egyáltalán nincs már étvágyam. 

  
19.  0. Semmivel sem vesztettem többet a súlyomból, mint máskor. 

1. Az utóbbi két hónapban többet vesztettem, mint 2 kg. 
2. Az utóbbi két hónapban többet vesztettem, mint 5 kg. 
3.  Az utóbbi két hónapban többet vesztettem, mint 8 kg.  
 
   Kevesebb evéssel tudatosan igyekszem lefogyni. 
                      Igen           Nem 
 
 
Testsúly:....................              Testmagasság:........................... 
 

  
20.  0. Nem foglalkozom többet egészségi állapotommal, mint azelőtt.  

1. Aggódom olyan testi-fizikai problémák miatt, mint fájdalmak, vagy 
gyomorpanaszok. 
2. Nagyon aggódom testi-fizikai panaszaim miatt, és nehéz valami másra is gondolni. 
0.  Annyira aggódom a testi-fizikai panaszok miatt,  
Hogy másra nem tudok gondolni. 

  
21.  0. Nem vettem észre lényeges változást szexuális érdeklődésemben. 

1. A szokottnál kevésbé érdeklődöm a szex iránt. 
2. Mostanában jóval kevésbé érdeklődőm a szex iránt. 
3. Teljesen elvesztettem a szex iránti érdeklődésemet.  
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Függelék C – Kérdőív (adatlap) 

 
Kérdőív 

 

Név: 

Cím: 

Telefon: 

Mobil: 

Iskolai végzettsége: 

Munkahelyi beosztása: 

Születési idő: 

Jelenleg szedett gyógyszerei: 

Kezelési diagnózis: 

BNO kód: 

Hospitalizált / Ambuláns / Jelenleg nem áll kezelés alatt 

Korábbi pszichiátriai betegségek / pszichiátriai kezelések: 
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