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Bevezetés 

 
Az elmúlt évek kutatásai sokszorosan alátámasztották a szkizofréniára jellemző kognitív 

károsodást, amely a betegek 40-80 %-ában van jelen. A téma gyakorlati, klinikai 

jelentőséggel is bír, hiszen a kognitív zavar a pozitív és negatív tüneteknél stabilabb, szoros 

összefüggést mutat a hosszmetszeti lefolyással és a pszichoszociális funkciók szintjével is. A 

kognitív funkciózavar a betegségkezdet előtt, az első pszichotikus epizódot megelőzően már 

fiatal korban jelen lehet, és szkizofrén betegek tünetmentes biológiai rokonainál is 

kimutatható. A kognitív károsodás jelenléte tehát nem vitatott, azonban pontos természete 

nehezen körülírható. Ennek oka részben az elmúlt évtizedekben használt teszteljárások 

hiányosságaiban keresendő: a szkizofrénia vizsgálata során széles körben használt klasszikus 

neuropszichológiai teszteket eredetileg körülírt neurológiai betegségek – stroke, térfoglaló 

folyamatok – vizsgálatára fejlesztették ki, így finomabb eltérések regisztrálására csupán 

korlátozottan alkalmasak.  

A másik nehézség a kórkép heterogenitásából adódik. A szkizofrénia leírása óta számos, 

tünettanon alapuló nozológiai rendszert alkottak. Az 1980-as években körvonalazódott egy jól 

körülírt, stabil alkategória, a deficit-szindróma fogalma. A deficit-szkizofrénia jellemzői a 

krónikusan fennálló negatív tünetek, azaz az érzelmi közöny, az örömképesség elvesztése, a 

beszéd szegényessége, az érdeklődés elvesztése, a célirányultság csökkenése és a szociális 

visszahúzódás. Fontos kritériuma, hogy a fenti tünetek nem depresszió vagy szorongásos 

kórkép részei, nem gyógyszermellékhatások, illetve nem fennálló pozitív tünetek 

következményei (például a szociális visszahúzódás nem paranoid téveszméknek köszönhető).  

Deficit-szindrómában súlyosabb fokú kognitív funkciózavart írtak le, azonban nem egységes 

az irodalom abban a tekintetben, hogy a deficit-szkizofrénia és a nem deficit szkizofrénia 

között fennáll-e specifikus különbség a kognitív funkciókat illetően. Az alkalmazott 

klasszikus neuropszichológiai tesztek a pontos különbség felderítésére kevéssé alkalmasak. 

Új, a kognitív idegtudományok eredményeit figyelembe vevő teszteljárások kifejlesztésére 

van szükség, emellett azonban a klasszikus, régóta alkalmazott tesztek használata is indokolt, 

mivel azok jól dokumentáltak, validáltak. Ezáltal a kognitív funkciók feltérképezése 

hozzájárulhat a szkizofrénia alcsoportjainak pontosabb elkülönítéséhez.  
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Célkitűzés 

 
Dolgozatom célja annak meghatározása, fennáll-e specifikus különbség a kognitív funkciókat 

illetően a deficit- (SZ-D) és a nem deficit szkizofrénia (SZ-ND) között.  

Tekintettel arra, hogy korábbi vizsgálatok során a klasszikus neuropszichológiai tesztekkel a 

két csoport között főként globális eltérést sikerült kimutatni, jelen tanulmányban más 

megközelítéseket választottam: az első vizsgálat során egy klasszikus, validált végrehajtó 

funkciókat mérő tesztet használtam, azonban a pontosabb eredmény érdekében a tesztváltozók 

faktoranalízisét is elvégeztük. A második vizsgálat egy viszonylag új, a kognitív 

neuropszichológia eredményein alapuló és az anatómiai korrelátumokat is figyelembe vevő 

teszteljárást segítségével készült. A vizsgálatok közös célja annak tisztázása, hogy a SZ-D és 

SZ-ND között generalizált, globális kognitív készségbeli eltérés mutatkozik, vagy bizonyos 

funkciók esetén kvalitatív különbség is kimutatható. A fentiek érdekében az alábbi két 

vizsgálatot végeztem szkizofrén betegek bevonásával:  

1. Végrehajtó funkciók vizsgálata deficit és nem-deficit szkizofréniában a Wisconsin 

Kártyaszortírozási Teszt segítségével 

Az első vizsgálat célja a végrehajtó funkciók terén tapasztalható különbség pontosabb 

feltérképezése. Ennek során egy klasszikus, szkizofrén betegek körében az egyik legnagyobb 

múltra visszatekintő, legtöbbet és legszélesebb körben alkalmazott módszer, a végrehajtó 

funkciókat mérő WCST (Wisconsin Kártyaválogatási Teszt) segítségével hasonlítjuk össze a 

két csoportot. Az összehasonlítást megelőzően a teszt faktoranalízisét is elvégezzük, ezáltal 

jobban megközelíthetővé válnak a teszt mögött álló összetett kognitív folyamatok.  

2. Párhuzamos memóriarendszerek vizsgálata deficit és nem-deficit szkizofréniában a 

Kilroy láncasszociációs feladat segítségével 

A második vizsgálat célja a párhuzamos memóriarendszerek vizsgálata a két alcsoportban egy 

újszerű, a kognitív neuropszichológia eredményein alapuló teszteljárás segítségével. Az 

implicit és explicit memória együttes vizsgálatához egy láncasszociációs feladatot 

használtunk. A Kilroy szekvenciális-asszociációs tanulási paradigma egy teszten belül 

vizsgálja a BG (bazális ganglion)-mediált, valamint az MTL (mediotemporális lebeny)-hez 

köthető tanulási folyamatokat.  
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Módszerek 

 

Általános módszertani vonatkozások 

Vizsgálatomban a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán kezelt 

szkizofrén betegek vettek részt. A szkizofrénia diagnózisának felállítása a DSM-IV 

(Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) kritériumai alapján történt, melyet a 

MINI 5.0 diagnosztikus interjú magyar változatának segítségével erősítettük meg. A deficit-

nem deficit alcsoportokba történő besorolás az SDS (Schedule for Deficit Syndrome) skála 

segítségével történt. A klinikai tünetek számszerűsítésére a PANSS (Positive And Negative 

Symptom Scale) skálákat használtuk. Az általános kizárási kritériumokat súlyos komorbid 

neurológiai betegség, koponyatrauma, mentális retardáció és pszichoaktív szerabúzus 

képezték. Az egészséges kontroll személyek önkéntesek közül kerültek ki, esetükben a 

pszichiátriai komorbiditást a MINI diagnosztikus interjú felvételével zártuk ki. 

 

1. Végrehajtó funkciók vizsgálata deficit és nem-deficit szkizofréniában a Wisconsin 

Kártyaszortírozási Teszt segítségével 

Résztvevők 

A vizsgálatban 282 szkizofrén beteg (154 SZ-D és 128 SZ-ND), illetve 130 egészséges 

kontroll személy vett részt. A három alcsoport között nem volt szignifikáns különbség nem 

tekintetében. Szignifikáns eltérést találtunk a csoportok között az iskolai végzettség 

tekintetében, az életkor eltérése pedig tendencia jelleggel mutatkozott, ezért ezt a két változót 

a további elemzés során kovariánsként figyelembe vettük.  

Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt  

A WCST széles körben használt neuropszichológiai teszt, amelyet elsődlegesen a frontális 

lebeny funkciózavarának mérésére terveztek. A vizsgálati személyeknek geometriai 

alakzatokat ábrázoló kártyákat kell osztályozniuk az ábrák színe, formája vagy az ábrázolt 

jelek száma szerint. A válogatás szempontjára a személyeknek maguktól, a vizsgálatvezető 

választásaikra adott egyszerű helyes-helytelen visszajelzései alapján kell rájönniük. A 

vizsgálat közben a tesztet felvevő személy, anélkül, hogy erre felhívná a figyelmet, időnként 

megváltoztatja a válogatás szempontját, a stratégiaváltás tényére és az új válogatási 

szempontra a vizsgáló visszajelzéseiből lehet csupán következtetni. A válogatás alapjául 

szolgáló kategória akkor kerül megváltoztatásra, ha a vizsgálati személy rájött az érvényes 

válogatási szempontra, amire a vizsgáló 10 egymás után adott helyes válaszból következtet.  
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Adatelemzés 

A statisztikai elemzés során a Statistical Analysis System for Windows (version 9.1; SAS 

Institute, Cary, NC) szoftvert használtuk. A faktorok meghatározására főkomponens-analízist 

alkalmaztunk VARIMAX rotációval. A három diagnosztikus alcsoport közötti különbség 

meghatározása a General Linear Model (GLM) analízissel történt, a diagnosztikus alcsoport 

(SZ-D, SZ-ND vagy kontroll) szerepelt független változóként, és a végrehajtó funkciókat 

jelölő értékek, azaz a WCST pontszámokból nyert faktorok szerepeltek függő változóként. Az 

életkor és az iskolai végzettség kovariánsokként szerepeltek. 

2. Párhuzamos memóriarendszerek vizsgálata deficit és nem-deficit szkizofréniában a 

Kilroy láncasszociációs feladat segítségével 

Résztvevők  

A vizsgálatban 78 szkizofrén beteg (27 SZ-D és SZ-ND; 6 beteg nem tudta teljesíteni a teszt 

első fázisát, őket a további analízisből kizártuk) és 30 egészséges kontroll személy vett részt. 

A három csoport között nem, iskolai végzettség és életkor tekintetében nem volt szignifikáns 

különbség.  

Lánc-asszociációs feladat (Kilroy-teszt) 

A Kilroy szekvenciális-asszociációs tanulási teszt egy teszten belül vizsgálja a BG-mediált, 

valamint az MTL-hez köthető tanulási folyamatokat. A tesztfeladatot Macintosh OS9 

számítógép segítségével vettük fel. A teszt „gyakorlási” szakasza egyszerű inger-válasz 

tanulás: a páciensnek lépésről lépésre egy eseménysort kell megtanulnia, amelynek teljesítése 

jutalomhoz vezet. Az első lépésben a résztvevők a képernyőn látható három különböző színű 

ajtó közül választanak, a helyes válasz egy kertbe vezet. Miután ezt az asszociációt 

megtanulta, a résztvevőnek egy újabb szobát mutatunk, ahol szintén két helytelen válasz 

lehetséges, a helyes válasz pedig az első szobába vezet, ahol a résztvevőnek megint 

választania kell a korábban megismert három ajtó közül, hogy elérjen a kertbe. Helyes 

választás esetén további szobákkal bővül az összesen négy lépésből álló sorozat.  

A teszt kontextusfüggő szakaszában a kínálatban egy olyan színű ajtó is megjelenik, amely a 

teszt egy korábbi fázisában helyes válasznak számított, jelen fázisban azonban helytelen. 

Tehát a korábban megtanult inger-válasz sorozatot új kontextusba helyezzük: ez a fázis akkor 

oldható meg helyesen, ha a résztvevő nem csak a helyes színt tanulja meg, hanem emlékszik 

az adott színnek a sorrendben betöltött pontos helyére is.  
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Kiegészítő neuropszichológiai tesztek 

A frontális lebenyfunkciók megítélése céljából három, széleskörűen használt 

neuropszichológiai mérőeszközt alkalmaztunk. Ezek a következők voltak: betű- és 

kategóriafluencia (szavak száma), Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt (perszeveratív válaszok 

száma) és Trail-Making B teszt (a teljesítés időtartama). 

Adatelemzés 

Az adatok elemzése a STATISTICA 6.0 program (StatSoft, inc., Tulsa) segítségével történt. 

Először Kolmogorov-Smirnov tesztet végeztünk az eloszlás normalitásának megítélésére. 

Mivel az adatok normális eloszlást mutattak, a csoportok közötti különbségek detektálására 

varianciaanalízist használtunk (ANOVA). A folytonos változók közötti kapcsolat 

megítélésére Pearson-korrelációt (r) használtunk.  

 

Eredmények 

 
1. Végrehajtó funkciók vizsgálata deficit és nem-deficit szkizofréniában a Wisconsin 

Kártyaszortírozási Teszt segítségével 

A teljes minta exploratív faktoranalízise két faktort eredményezett, amelyek az összvariancia 

95%-át magyarázták, a következő arányban: 1. faktor = 76 %, 2. faktor = 19 %. Ez az arány 

az egyes alcsoportok esetén is stabil maradt. Az 1. faktoron a következő változók jelentek 

meg: összes helyes válasz, konceptuális válaszok, teljesített kategóriák, perszeveratív 

válaszok, és perszeveratív hibák. Ez a faktor olyan változókat tartalmaz, amelyek a következő 

készségeket tükrözik: koncepció felállítása, perszeveráció vs. flexibilitás, a helyes 

osztályozási módszer megtalálása és szükség szerint a korábban bevált módszer módosítása. 

Mivel a fent említett változók nagyjából azonos faktorsúllyal jelentek meg ezen a faktoron, 

ezért az első faktort „általános végrehajtó funkció”-ként értelmeztük. Az 1. faktor összetétele 

az egyes alcsoportok egyenkénti elemzése során is stabil maradt. 

A 2. faktor szintén konzisztensnek mutatkozott a három mintán, egy kivétellel. A nem-

perszeveratív hiba speciálisan ezen a faktoron jelent meg az összevont mintában és a két 

szkizofrén alcsoportban egyaránt, azonban a kontroll csoport vizsgálata során eltérő 

eredményt kaptunk. Az egészséges kontroll csoportban a 2. faktor kissé eltérő összetételt 

mutatott, ebben a csoportban a teljesített kategóriák, a perszeveratív válaszok és a 

perszeveratív hibák a másik két csoportnál nagyobb súllyal jelentek meg.  
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A három diagnosztikai alcsoport összehasonlítása során az 1. faktor esetében szignifikáns 

csoportok közötti különbségeket kaptunk mindhárom csoportra vonatkozóan (kontrol>SZ-

ND>SZ-D) (p<.03). A 2. faktor esetén a kontroll és SZ-ND csoport között szignifikáns 

különbséget kaptunk (p=.0012), míg a SZ-D és SZ-ND csoportok közötti különbség tendencia 

jelleggel mutatkozott (p=.073). A SZ-D csoport alacsonyabb számszerű értéket ért el ezen a 

faktoron, mint a SZ-ND csoport, vagyis a SZ-D a kontroll és a SZ-ND csoport között középen 

található.  

2. Párhuzamos memóriarendszerek vizsgálata deficit és nem-deficit szkizofréniában a 

Kilroy láncasszociációs feladat segítségével  

Az első ANOVA során a csoport volt a független változó (kontroll, deficit és nem-deficit 

csoport), és az elkövetett hibák száma valamint a vizsgálat szakaszai (tanulási fázis és a 

kontextusfüggő szakasz 4 lépcsője összevonva) a függő változók. 

A varianciaanalízis szignifikáns csoport főhatást (F(2,99)=11.21, p<0.001), (F(1,99)=22.18), 

és szignifikáns kétutas interakciót eredményezett (F(2,99)=5.62, p<0.05). A SZ-ND betegek a 

kontrollokhoz képest szignifikánsan több hibát vétettek a kontextusfüggő szakaszon (t(73)=-

3.70, p<0.001), de nem vétettek több hibát a gyakorlási szakaszon (p>0.1). A SZ-D betegek 

teljesítménye elmaradt a kontrollokéhoz képest mind a kontextusfüggő t(55)=-4.96, p<0.001) 

mind a tanulási szakaszon (t(55)=-4.71, p<0.001). A SZ-D és SZ-ND alcsoportokba tartozó 

betegek hasonló teljesítményt nyújtottak a kontextusfüggő szakaszon (p>0.1), míg a tanulási 

szakaszon a SZ-D betegek több hibát vétettek a SZ-ND betegeknél (t(70)=-3.01, p<0.01). 

A második ANOVA során a csoportok közti különbségeket a feladat tanulási szakaszának 

négy lépcsőjében egyenként vizsgáltuk (az elsőtől a negyedik szobáig tartó asszociációk). Ez 

az analízis szignifikáns főhatást igazolt a csoport esetében (F(2,99)=9.80, p<0.001) és a 

feladat szakaszaira vonatkozóan is (F(3,297)=38.03, p<0.001), valamint szignifikáns kétutas 

interakciót (F(6,297)=4.57, p<0.001). Amíg az első két lépés során a csoportok statisztikailag 

nem különültek el egymástól, addig a feladat harmadik és negyedik lépésében a SZ-D betegek 

szignifikánsan több hibát vétettek (t>2, p<0.05) az egészséges kontrollokhoz és a SZ-ND 

betegekhez képest. 

A szkizofrén betegcsoport a frontális működést mérő összes teszten rosszabbul teljesített az 

egészséges kontroll csoportnál, a SZ-D betegek rosszabbul teljesítettek a SZ-ND betegeknél. 

Egyik frontális teszt eredménye sem korrelált a láncasszociációs teszten vétett hibák 

számával, sem a tanulási fázist, sem a kontextusfüggő fázist illetően (r<0.1). 
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Következtetések 
 

Jelen tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a deficit-csoport a nem-deficit szkizofrén 

csoporttól nem csupán generalizált, hanem a kognitív funkciók bizonyos területein specifikus 

eltérést mutat. Ezeket az eltéréseket a klasszikus neuropszichológiai tesztekkel nehéz 

kimutatni, mivel a tesztek többsége finomabb különbségek kimutatására nem alkalmas.  

 

1. Első vizsgálatomban a WCST teszten irodalmi adatoknak megfelelően, mindkét 

szkizofrén csoport rosszabbul teljesített az egészséges kontroll csoportnál. 

Eredményeink szerint a SZ-D csoport súlyosabb károsodást mutat az „általános 

végrehajtó funkció” faktor (konceptualizációs készség, flexibilitás, váltás) esetében, 

mint a SZ-ND csoport. Ezzel szemben a 2. faktor („non-perszeveratív hibák”) 

esetében csak a SZ-ND és a kontroll csoport között kaptunk szignifikáns különbséget. 

A WCST igen gyakran használt neuropszichológiai vizsgáló eljárás, amelyet 

eredetileg lokalizált neurológiai betegségek vizsgálatára terveztek, de 

eredményeinkből kitűnik, hogy finomabb statisztikai módszerek segítségével a 

szkizofrénia alcsoportok elkülönítésére is képes: a SZ-D csoport végrehajtó funkciók 

terén a SZ-ND csoporttól eltérő profilt mutat.  

 

2. Vizsgálatunk jelentősége a két diagnosztikai alcsoport elkülönítése mellett a WCST 

mögött álló kognitív folyamatok feltérképezése faktoranalízis segítségével. Az 

irodalomban korábban közölt hasonló nemzetközi vizsgálatok többsége csupán kis 

elemszámú mintát, és sok esetben kevert populációt vizsgált. Tudomásunk szerint ez 

az első vizsgálat, amely nagy elemszámú, hazai mintán történt.  

 

3. A láncasszociációs feladat segítségével, amely az inger-válasz tanulást és a 

kontextustanulást egy teszten belül, de mégis külön vizsgálja, a deficit-szindrómára 

specifikusan jellemző kognitív diszfunkciót sikerült kimutatni. Amíg a károsodott 

kontextusreprezentáció mind a SZ-D, mind a SZ-ND csoportban egyformán jelen volt, 

addig a szokástanulás csak deficit-szindrómában bizonyult szignifikánsan 

károsodottnak. A fenti eredmény a BG-függő implicit memóriarendszer jelentősebb 

károsodását mutatja deficit-szkizofréniában.  
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A két diagnosztikai alcsoport tehát nem csupán a károsodás súlyosságában, hanem annak 

jellegében is különbözik: végrehajtó funkciók terén a SZ-D csoport sajátos kognitív profillal 

jellemezhető, emellett a szkizofréniában többnyire viszonylag megkímélt procedurális tanulás 

deficit-szindrómában kifejezett károsodást mutat. Eredményeim az eltérő neuropszichológiai 

profil alátámasztásával megerősítik a deficit-szkizofrénia, mint különálló alkategória 

validitását. A deficit és nem-deficit szkizofrénia elkülönítésének az elméleti vonatkozásokon 

kívül gyakorlati jelentősége is van: a deficit-szkizofrénia rosszabb prognózissal rendelkezik, 

súlyosabb életminőség-csökkenéssel jár, ezek a betegek a betegség lefolyása során mindvégig 

rosszabbul funkcionálnak szociális és foglalkozási téren, mint a nondeficit csoport, a deficit-

szkizofréniában fennálló krónikus negatív tünetek gyógyszeresen nehezen kezelhetőek.  

Alkalmas vizsgálómódszerekkel így elkülöníthetővé válik a szkizofrénia szindrómán belül 

egy specifikus tünettannal, kognitív struktúrával és prognózissal rendelkező alcsoport, 

amelyeket mind a gyógyszeres terápia, mind a pszichoszociális intervenciók megtervezésénél 

fontos figyelembe venni.  
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