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1. Bevezetés 

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.  

Az utóbbi 20 évben sokat vizsgálták az érzelmi arckifejezések felismerését a 

különböző pszichiátriai kórképekben. Autizmusban, érzelmileg labilis személyiségzavarban, 

szociális fóbia esetén és szkizofrén betegeknél a normálistól eltérő arckifejezés felismerést 

találtak. Depresszióval élő betegek olyan döntési feladatokban, ahol arckifejezéseket kellett 

felismerni konzisztens módon negatív irányba torzítanak. Továbbá a vizsgálatok többségében 

sérültnek találták az arckifejezés felismerés pontosságát is. Mindemellett az eredmények 

ellentmondásosak, mert némely vizsgálatban nem találtak eltérést. Több oka lehet ezeknek a 

diszkrepanciáknak kezdve azzal, hogy más-más módszertant használtak az egyes 

vizsgálatokban egészen odáig, hogy némely vizsgálatban nagyon kicsi elemszámmal 

dolgoztak.  

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

depressziós hangulatú személyek hajlamosak pozitív érzelmeket kifejező arcokat neutrálisnak, 

míg semleges arcokat negatívnak ítélni. Ezzel párhuzamosan mániás állapotban lévő 

személyek hajlamosak a szomorú arckifejezéseket kevésbé intenzívnek vagy neutrálisnak 

ítélni. Az eredmény, hogy depresszióval élő személyek képesek felismerni mind a pozitív, 

mind a negatív ingereket, de a neutrális arcok esetén rosszabbul teljesítenek, szintén 

értelmezhető a „hangulati kongruencia” kontextusában.  

 

 

2. Célkitűzések 

A dolgozat alapjául szolgáló 3 vizsgálatban az érzelem felismerés sajátosságainak kapcsolatát 

vizsgáltam a depresszív tünetekkel és a pszichológiai distresszel. 

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, pontosabban 



fogalmazva az általános pszichés distressz és az érzelem felismerés képessége közötti 

kapcsolatot próbáltuk megtalálni egészséges önkénteseket vizsgálva. 

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. Úgy gondoltuk, hogy tovább vizsgáljuk ezt a lehetőséget 

depresszióban szenvedők és pszichiátriai szempontból egészségesek érzelem felismerő 

képességét összehasonlítva (több érzelem intenzitás szinten). 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 hipotézist az érzelmek 2 tengelyű modelljére alapoztuk, 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 2 tengelyű felosztásnak valós agyi strukturális alapjai vannak. 

Az első két vizsgálat során nem találtunk szignifikáns összefüggést pozitív érzelmek 

felismerése és depressziós tünetek között, ezért a harmadik kísérlet során megpróbáltuk 

felderíteni ezt a kérdést 107 depressziós beteg bevonásával. 

I. vizsgálat 

a.) Az első hipotézisünk szerint az enyhe mentális eltéréseket mutató személyek érzelmi 

arcfelismerési képessége általánosságban véve rosszabb lesz, mint azoknak, akiknél 

ilyen eltérés nem mutatható ki.  

b.) 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. 

II. vizsgálat 

c.) Ebben a vizsgálatban 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. 

d.) Feltételeztük továbbá, 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). 

III. vizsgálat 

e.) Vizsgálatunk első hipotézise szerint a globális érzelem felismerési teljesítmény 

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

korrelálni.  

f.) Második hipotézisünk szerint azt vártuk, hogy a Beck depresszió skálán mért tüneti 

súlyossággal arányos romlást fogunk találni az öröm és a semleges arckifejezés 

felismerésében.  

 

 

3. Módszerek 

Az első vizsgálatba egészséges személyek kerültek beválogatásra, nagyjából egyenlő 

arányban egyetemi dolgozók és hallgatók (n=117). 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 második vizsgálatban 46 

személy vett rész, depresszióban szenvedők és kontroll személyek egyenlő arányban. 

Előbbieknek meg kellett felelni a DSM-IV depresszió kritériumainak 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 átlagéletkor 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. A harmadik kísérletben 106 depresszióban szenvedő személy vett rész. Minden 

résztvevőnek meg kellett felelnie a DSM-IV depresszió kritériumainak 

Az alapérzelmek bemutatására egy virtuális személyt – egy valós személy digitális 

másolatát – használtunk. Az első kísérlet során 14 képet hoztunk létre, melyek a hét alap 



érzelem két, alternatív megjelenését tartalmazták, és a pszichiátriai szempontból egészséges 

mintán (n=117) az átlagos felismerési ráta 60% felett volt. A második és harmadik 

vizsgálathoz 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 kísérletek során (6 

érzelem x 5 intenzitáson + 5 semleges arckifejezés). Az SCL-90 (Symptom Check List 90) 

kérdőívet használtuk az általános pszichés distressz, a Beck depresszió kérdőívet (BDI) pedig 

a depressziós tünetek mérésére. 

Az első és harmadik vizsgálat során az érzelem felismerés és a pszichiátriai tünetek 

közötti összefüggéseket az Általánosított Lineáris Modell (GENMOD) és a Általánosított 

Kevert Lineáris Modell (GLIMMIX) analízisekkel elemeztük. A második kísérlet („case-

control design”) során a két diagnosztikus csoportot (depressziós és kontroll) GENMOD 

(kategoriális változók) és Lineáris Kevert Modell analízis (folytonos változók) segítségével 

hasonlítottuk össze. 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. 

 

 

4. Eredmények 

I. Vizsgálat 

Az Általánosított Lineáris Modell analízissel (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 kényszeres alskála (Chi-négyzet=7.02, n=117, p=0.008, df = 1), a 

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

négyzet=11.51, n=117, p<0.001) tüneti súlyossága között. Eredményeink szerint a GSI-n 

vagy az SCL-90 bármely alskáláján bekövetkező egységnyi növekedéssel együtt csökken a 

helyes érzelem felismerés esélye. 

Hasonló 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 súlyossága között. 

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 SCL-

90 alskálák (kényszeres, depresszió) bármelyikén 1 egységnyivel magasabb pontszám 

megnöveli az esélyét annak, hogy egy semleges arcot negatívnak ismer fel a vizsgálati alany. 

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 magas és alacsony éberségi szintű érzelmek felismerését Kevert Lineáris Modell 

analízissel (MIXED) vizsgáltuk, ahol a független változók a diagnosztikus csoport, az 

éberségi és 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 volt 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 

40%-os intenzitásnál volt szignifikáns (t=-3.14, n=46, P=0.002), és ez a szignifikancia eltűnt 

magasabb intenzitás szintek esetén (1. 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; 1. Ábra). 



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

függvényében a két diagnosztikus csoportban
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A GENOMD analízis kimutatta továbbá, 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 a depressziósok a kontroll 

csoporthoz képest kifejezetten rosszabbul ismerték 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). A többi érzelem esetén a két csoport közötti eltérés kisebb volt, 

nem érte el szignifikáns szintet (p=0.05), bár jellemző volt, hogy a depressziós csoport 

mindenütt rosszabbul teljesített, mint kontroll csoport.  

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 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]). 

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). A GSI növekedésével a helyes felismerés 

esélye csökken. 

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 (2. ábra), itt érdemes 

megemlíteni, hogy ha az esélyhányados egy, mint ahogy azt láthatjuk a 40 százalékos 

intenzitásnál, akkor 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). 
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5. Következtetések 

Vizsgálataink során 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 mi is azon az állásponton vagyunk, hogy a fent 

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

Hasonló eltéréseket és hibamintázatokat találtuk az érzelemkifejező arckifejezések 

feldolgozásának tekintetében azoknál az egészséges személyeknél, akiknek voltak 

pszichiátriai tünetei, mint korábbi vizsgálatok affektív zavarban szenvedő betegeknél. 

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. 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 érzelem felismerést negatív irányba torzíthatja. 

Továbbá, a második hipotézisünkkel megegyezően a depressziós tünetek súlyossága jelentős 

korrelációt mutat ezzel a negatív torzítással. 

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. 

Összhangban korábbi vizsgálatokkal, második vizsgálatunk eredményei szerint 

depresszióban szenvedő személyek szignifikánsan rosszabbul ismerték fel általában véve az 

érzelemkifejező arckifejezéseket és a semleges arcokat, mint a kontroll személyek. 

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. 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. 

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  Az újabb vizsgálatok eredményeit tekintve elképzelhetőnek tartjuk, hogy a 

depresszióban megfigyelhető magasabb amygdala alap aktiváció és a kellemetlen ingerek 

hatására kialakult erősebb reaktivitás lehet az alapja a fentebb részletezett téves 

értelmezéseknek.  

 Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy 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. 

Harmadik kísérletünk során depresszióban szenvedő betegeket vizsgálva szignifikáns, 

negatív előjelű összefüggést találtunk az összesített érzelem felismerés és az SCL-90 globális 

súlyossági indexe (GSI) között.  

A depresszió számos viselkedésbiológiai modellje fókuszál a depresszió 

örömképtelenség komponensére. Azok a depresszióban szenvedők személyek, akiket 

anhedónia jellemez, kevéssé reagálnak a pozitív megerősítésekre, jutalmazásra, ami 

konceptuálisan a jutalmazási, motivációs rendszer alulműködésével, alacsony pozitív 

affektivitással vagy az agyi dopaminerg aktiváció csökkenésével magyarázható. 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, gyengébben 

ismerték fel az öröm arckifejezéseit.  

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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