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Rövidítések jegyzéke 

 

5-HTT: Szerotonin transzporter gén 

5-HTTLPR: 5-HTT linked polymorphic region (5-HTT kötött polymorf régió 

ACC: anterior cinguláris kéreg 

APS: Attenuated Psychotic Symptoms 

BLIPS: Brief Limited Intermittent Psychotic Symptoms 

BSABS: Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms 

CAARMS: Comprehensive Assessment of „At-Risk” Mental State 

CPM: Component Process Model (komponens folyamat modell) 

DLPFC: dorzolaterális prefrontális kéreg 

MAOA: monoamin-oxidáz A 

OFC: orbitofrontális kéreg 

pACC: perigenuális anteriror cinguláris kéreg 

PFC: prefrontális kéreg 

rACC: rosztrális anteriror cinguláris kéreg 

RME: „Reading the Mind in the Eyes” 

TPH: Triptofán hidroxiláz 

VLPFC: ventrolaterális prefrontális kéreg 

VMPFC: ventromediális prefrontális kéreg 

VNTR: variable number of tandem repeats (hosszúság polimorfizmus) 
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1. Bevezetés  

 

1. 1. Az érzelemelméletek általános vonatkozásai 

 

Az érzelem egy időben körülhatárolt (néhány percig, esetleg óráig tartó), intenzív, 

szubjektív, jellegzetes mentális állapot, mely az organizmust informálja az őt érő 

ingerek, információk szubjektív jelentőségéről, és előkészíti a gyors, adaptív 

válaszreakciók kialakulását. 

Az érzelmi epizódok több komponensből tevődnek össze: 

1. Szubjektív komponens – az érzelmi élmény átélésének tudatossá válása; 

2. Kognitív komponens – részben az ingerek jelentőségének értékelése, részben a 

figyelmi preferenciák módosulása, emlékezeti felidézés és a további 

döntéshozatal előkészítése; 

3. Éberség (arousal) változása; 

4. Vegetatív változások, amelyek az autonóm idegrendszer és a neurohormonális 

rendszer által mediáltak; 

5. Motoros komponens – mimika, pantomimika, verbális folyamatok, prozódia; 

6. Motivációs állapot, cselekvéskészség megváltozása. 

 

E komplex érzelmi epizód kialakulásának folyamatát három, egymást követő lépésre 

bonthatjuk (Phillips és mtsai, 2003a): 

  

1. Az inger érzelmi jelentőségének felismerése és értékelése; 

2. A specifikus érzelmi állapot létrehozása az ingerre adott válaszként, beleértve a 

vegetatív, neuroendokrin, szomatomotoros válaszokat, valamint a tudatos érzelmi 

élményt és a további ingerfeldolgozó és kognitív folyamatok befolyásolását; 

3. Az affektív állapot és az érzelmi viselkedés szabályozása, mely a fenti folyamatok 

gátlását vagy módosítását is magában foglalja, így jön létre a kontextuálisan 

megfelelő érzelmi állapot, és következményesen, a viselkedés. 

 

Ezek a folyamatok általában, de nem törvényszerűen, együtt járnak, és kölcsönösen 

befolyásolhatják egymás intenzitását. Jelentős részben tudattalan, automatikus formában 
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zajlanak, lehetővé téve így egyrészt a gyors, adaptív, önfenntartás szempontjából 

jelentős válaszokat, másrészt, részben a komplex döntéshozó folyamatok befolyásolása 

által a spontán, gyors, adaptív, szociális interakciókat.  

 

1.1.1. Érzelmek felosztása 

A minden ember által megtapasztalt, sokféle érzelmi állapoton belül teoretikusan két 

nagy csoportot, az alapérzelmek és a komplex szociális érzelmek csoportját 

különböztetjük meg.  

 

Alapérzelmek 

Az alapérzelmek közé olyan érzelmi állapotokat sorolunk, melyek biológiai, evolúciós 

megalapozottsága elsődleges. A Darwini megközelítés szerint az emberi (alap)érzelmek 

erős evolúciós gyökerekkel és jelentőséggel rendelkeznek. A biológiai megalapozottság 

kritériumai ez esetben egyrészt az univerzális jelleg (pl. Ekman, 1992) – pl. az öröm 

vagy a harag érzésének leírására a legtöbb kultúrában létezik kifejezés, és a nekik 

megfelelő arckifejezés is univerzális. Másrészt, az egyedfejlődés során is korán 

megjelennek, a vonatkozó arckifejezés akár már néhány napos csecsemőkön is 

megfigyelhető. Végül, bizonyos alapérzelmek kialakulásában kéreg alatti anatómiai 

régiók játszanak elsődleges szerepet (pl. félelem – amygdala, undor – insula, globus 

pallidus), melyek működése a magasabb kortikális rendszerektől részben független 

(Calder és mtsai, 2001). 

Az alapérzelmek közé tartozó érzelmek: öröm/boldogság, harag/düh, félelem, undor, 

szomorúság, meglepődés, kíváncsiság (Scherer, 2000), bár az egyes szerzők véleménye 

e tekintetben sem egységes. 

 

Komplex szociális érzelmek 

A társas érzelmek törzsfejődési és egyedfejlődési szempontból egyaránt fiatalabb 

konstruktumoknak tekinthetők. Szerepük elsősorban az interperszonális kapcsolatok, 

empátia, kommunikáció, kooperáció szabályozása. Kialakulásukban a kulturális, 

szocializációs tényezők szerepe meghatározó, így lényegesen kevésbé tekinthetők 

univerzális jelenségeknek. Kialakulásukban, szabályozásukban nagyobb szerepet 

játszanak a kognitív folyamatok. Általában több agyi régió (elsősorban prefrontális 

területek) összehangolt működése szükséges létrejöttükhöz (Shaw és mtsai, 2005; 

Hornak és mtsai 2003, Winston és mtsai 2002). 
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A komplex szociális érzelmek közé sorolhatjuk a következőket (nyugati kultúrákban, a 

teljesség igénye nélkül): irigység, büszkeség, bűntudat, szégyen, zavarba jöttség érzése, 

együttérzés, féltékenység, szeretet, transzcendencia (Scherer, 2000). 

 

1.1.2. Érzelemelméletek 

 

Egységes, az érzelmi jelenségek összes jelentős aspektusát magában foglaló érzelem-

elmélettel mind a mai napig nem rendelkezünk, noha az érzelmek kialakulását, 

differenciálódását leíró elméletek megalkotására számos szerző tett már kísérletet. Az 

egyes elméleteket gyakran igen nehéz közös nevezőre hozni egymással is, de különösen 

az érzelem-kutatás újabb, döntően biológiai megközelítésű, funkcionális neuroanatómiai 

vagy genetikai kutatásokból származó eredményeivel. Természetesen nem csak elméleti 

szempontból lenne hasznos a rendelkezésre álló adatok integrálása, hanem klinikai 

szempontból is felbecsülhetetlen jelentősége lenne, különösen a pszichiátriai, főleg 

affektív betegségek patomechanizmusát, terápiáját illetően.  

Rövid áttekintés után (összefoglalásként lásd: Scherer, 2000) ismertetjük az érzelmi 

értékelés és újraértékelés (appraisal és reappraisal) elméleteit, mivel ezek kiemelt 

jelentőséggel bírnak jelen dolgozat célkitűzései szempontjából. 

 

Klasszikus érzelemelméletek 

Charles Darwin műve (The Expressions of Emotion in Man and the Animals, 

1872/1998) befolyásolta legjelentősebben és leghosszabban a modern 

érzelempszichológiát. Egyrészt felvetette az alapérzelmek koncepcióját az érzelmi 

arckifejezések és gesztusok univerzális jegyei alapján, másrészt az evolúciós, fejlődés-

lélektani és interkulturális megközelítések fontosságára hívta fel a figyelmet.   

William James (1894) és Carl Lange (1885) elmélete szerint a külvilágból származó 

ingerek közvetlenül váltják ki a vegetatív és motoros reakciókat, és a továbbiakban e 

testi tünetek, az arousal megváltozásának észlelése eredményezi az érzelmek tudatos 

átélését. Az elmélet tehát nem tekinti lényegesnek a kognitív folyamatok szerepét az 

érzelmek létrejöttében, hangsúlyozza viszont az érzelmek adaptív, alkalmazkodást 

segítő funkcióját. 

Stanley Schachter és Jerome Singer 1962-ben publikálták vizsgálatukat, melyben 

megmutatták, hogy noha a fiziológiai arousal-változás lényeges összetevője az 

érzelemnek, és részben meghatározza a szubjektív intenzitás mértékét, de az érzelem 
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minőségét nem.  Vagyis, a vegetatív izgalom megléte, annak (kognitív) attribúciója és a 

környezeti ingerek együttes hatásának eredőjeként jön lére az adott minőségű és 

intenzitású érzelem.  

 

 

Modern érzelemelméletek 

A dimenzionális modelleken belül egy- és többdimenziós modelleket különböztetünk 

meg.  Alapvető állításuk, hogy a pozitív érzelmek megközelítő tendenciái és a negatív 

érzelmi állapotok elkerülő tendenciái közötti funkcionális különbségek képezik a 

neuropszichológiai alapját az érzelmek megkülönböztetésének. A fókuszban rendszerint 

a szubjektív érzés áll, nem fektetnek hangsúlyt az érzelmek többi komponensére (pl. 

kognitív folyamatok, cselekvéskészség).   

Egydimenziós modellek esetében az elkülönítő dimenzió lehet pl. az aktiváció/arousal 

(pl. Duffy, 1941) vagy az érték/valencia (kellemesség-kellemetlenség, pl. Forgas, 1991). 

A többdimenziós modellek közül megemlítendő Schlossberg (1954) kétdimenziós 

(aktiváció, valencia) modellje az érzelmi arckifejezések rendszerezéséhez, és a Fontaine 

és munkatársai (2007) által publikált négydimenziós elmélet (valencia, aktiváció, 

bejósolhatóság, kontrollálhatóság), mely az értékelési elméletek bizonyos elemeit 

integrálja. 

 

A diszkrét érzelem modellek közé a hálózati modellek és az alapérzelem-modellek 

sorolhatók. 

Az érzelmeket prototipikus kiváltó helyzeteknek megfelelő specifikus 

válaszmintázatoknak tekintik, melyek a kognitív feldolgozásnak csak minimális szintjét 

igénylik, viszont feltételezik a genetikusan előre programozott neuromotoros 

válaszprogramok nagyobb mennyiségét. 

A hálózati modellek szerint az alapvető érzelmek száma és differenciálása evolúciósan 

meghatározott idegi hálózatokon alapul. Az elsőrendű érzelmi állapotok keveredése 

hozza létre a „másodrendű érzelmi állapotokat”. Az alapérzelem modellek szerint 

meghatározott számú (7-14) adaptív érzelmi stratégia alakult ki az evolúció során (pl. 

öröm, harag, félelem, undor), melyek mindegyike rendelkezik saját specifikus kiváltó 

tényezőivel, fiziológiai, expresszív és magatartási reakció-mintázataival.  

 



 9 

A komponens modellek előnye a modern érzelemkutatások nézőpontjából, hogy az 

érzelmeket dinamikusan változó jelenségeknek tekintik, megpróbálják felderíteni az 

ingerek feldolgozása, az érzelmek kiváltódása és differenciálása, valamint a 

válaszmintázatok közötti összefüggéseket. A neurobiológiai kutatások számára hasznos 

munkahipotézisek állíthatók fel segítségükkel, és az eredmények interpretálását is 

megkönnyítik.  

Alapfeltevésük, hogy az érzelmek a megelőző esemény vagy szituáció kognitív (bár 

nem feltétlenül tudatos, vagy kontrollált) értékelése által jönnek létre, és a különböző 

válaszdomének (fiziológiai és kifejezésbeli változások, cselekvési tendenciák, érzések) 

reakció-mintázatai az értékelési folyamat egyes lépéseinek eredményei által 

meghatározottak.  

Ide sorolható az érzelmi értékelési elméletek többsége, például a Scherer által felállított 

komponens folyamat modell (Component Process Model, Scherer 1993), melyet az 

alábbiakban ismertetünk. 

 

Az értékelés (appraisal) és az újraértékelés (reappraisal) elméletei 

Az értékelés (appraisal) teóriák (pl. Arnold, 1960; Lazarus, 1968; Ortony és mtsai, 

1988; Smith és Lazarus, 1993; Lazarus 1991; Scherer 1987, 2001) központi állítása, 

hogy az érzelmek kiváltásáért és megkülönböztetéséért egy adott esemény (részben 

kognitív) értékelése felelős, mely értékelés bizonyos kritériumok vagy dimenziók 

mentén megy végbe. Az értékelési rendszerek nem csupán a kiváltó inger jellemzőin, 

hanem az inger és az értékelő személy pillanatnyi kontextuális viszonyán (pl. cél-

relevancia, megküzdési képesség) is alapszanak.  

Scherer (1988) az értékelés folyamatát egy olyan, több szintű folyamatnak tekinti 

(Component Process Model, Komponens Folyamat Modell), amely 

információfeldolgozó lépések gyorsan, meghatározott sorrendben lezajló, különböző 

neurális struktúrákhoz kötött sorozatából áll. Scherer öt ilyen lépést tételez fel, ezek 

közül három több részből áll: 

 

1. lépés: annak értékelése, hogy az egyén külső vagy belső környezetében történt-e 

változás, különös tekintettel arra, hogy a változás várt vagy váratlan volt-e 

2. lépés: a bekövetkezett esemény kellemes vagy kellemetlen voltát vizsgálja 

3. lépés: annak vizsgálata, hogy az esemény érinti-e az egyén aktuális vágyait, céljait, 

szükségleteit (1. rész), illetve, hogy azok elérését segíti vagy akadályozza azok várható 
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kimenete (2. rész), és annak megítélése, hogy szükség van-e sürgős beavatkozásra (3. 

rész) 

4. lépés: annak értékelése, hogy ki vagy mi tehető felelőssé az esemény 

bekövetkezéséért (1. rész), az egyén tevékenységei mennyire befolyásolhatják az 

esemény kimenetét (2. rész), az akadályokhoz vagy az ellenfélhez viszonyítva mekkora 

az egyén cselekvőképessége (3. rész), ill. annak becslése, hogy az egyén milyen 

mértékben lesz képes a megváltozott feltételekhez alkalmazkodni (4. rész) 

5. lépés: azt vizsgálja, hogy az esemény hogyan viszonyul a szociális, kulturális 

normákhoz, a „jelentős mások” elvárásaihoz (1. rész), ill. az egyén belső normáihoz, én-

ideáljához (2. rész). 

 

Scherer és munkatársai átfogó kutatás-sorozatban vizsgálták az értékelés-elméletek 

érvényességét, ill. az egyes érzelmek értékelés-profilját (pl. Scherer és mtsai, 1986; 

Scherer, 1997). A 37 országban 2921 válaszadó részvételével elvégzett ISEAR 

vizsgálatban 7 érzelem értékelés-profil elemzését végezték el. A fent ismertetett modell 

érvényességének tesztelésén túl, a kutatás egyik célja az volt, hogy a modell alapján 

meghatározzák, hogy a megadott érzelmek és értékelés-dimenziók esetében, az 

értékelés-dimenziók mennyire élesen képesek különválasztani az egyes érzelmeket, ill. 

hogy hány, és pontosan melyik értékelés-dimenzió szükséges az érzelmek 

elkülönítéséhez. Szintén célul tűzte ki a vizsgálat az értékelés-profil dimenziók 

univerzális jellegének meghatározását, másrészt a kulturális különbségek vizsgálatát. 

Scherer módszerének előnye, hogy míg korábban legtöbb értékelésprofil ellenőrzés post 

hoc elemzésekre alapult, Scherer modellje számos hipotézisen alapuló tervezett 

összehasonlítást tesz lehetővé.  

A hét vizsgált érzelem kiválasztásakor nagy súllyal esett latba az univerzalitás 

kérdésének vizsgálata. Az öröm, harag, félelem, szomorúság, undor kiválasztásakor 

olyan érzelmet kerestek, amelyek több alapérzelem-definícióba is bekerültek 

[arckifejezés univerzalitása (Ekman, 1994), cselekvési tendenciák rögzítettsége (Frijda, 

1986, 1987)]. A bűntudat és a szégyen kiválasztását az a feltételezés motiválta, hogy 

ezen érzelmek esetében erőteljesebb kulturális különbségek várhatók. Szintén a 

kulturális eltérések vizsgálata motiválta a kutatás kiterjesztését világszerte 37 országra, 

miután az előzetes vizsgálatok során 8 európai ország adatait megvizsgálva feltűnően 

kevés eltérést találtak a minták között.  
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Scherer 1997-ben publikált tanulmánya szerint a vizsgálati adatok alátámasztották a 

CPM modell számos, de nem minden előrejelzését. Többkomponensű diszkrimináció-

analízissel kimutatható, hogy viszonylag kevés kiértékelési dimenzió is elég ahhoz, 

hogy a nagyobb érzelmi kategóriákat elfogadható megbízhatósággal elkülöníthessük. A 

kulturális összehasonlítások meglepően magas fokú univerzalitást mutattak, a talált 

különbségek pedig elsősorban a geopolitikai régiókhoz igazodtak.  

 

 

Az értékelés első lépései (első, második és részben a harmadik, vagyis az újdonság, 

kellemesség és a cél-relevancia megítélése, összefoglalóan az inger relevanciájának 

detektálása) rövid idő alatt, automatikusan, tudatos figyelem nélkül mennek végbe, 

kéreg alatti neurális struktúrákhoz, döntően az amygdalához, insulához köthetők. Az 

onto- és filogenetikusan ősibb érzelmek, az alapérzelmek, pl. félelem és undor 

létrejöttében elsődleges a szerepük.  

Az értékelés későbbi szakaszai már kognitív feldolgozási folyamatokat is magukban 

foglalnak (pl. érzelmi emléknyomok felidézése, döntéshozatal), időben elhúzódóbbak, 

rendszerint tudatossá válnak, a prefrontális kortex kiterjedt területeinek aktivitását 

igénylik. A „fiatalabb”, komplexebb, döntően szociális érzelmek létrejöttében ezek 

szerepe is nagy (Sander és mtsai, 2005; Aue és mtsai, 2007; Canli és mtsai, 2009). 

Kiemelendő még, hogy ez a folyamat modell magában foglalja annak lehetőségét, hogy 

az értékelési lépések egy adott érzelem létrejötte után, részben magát az érzelmi 

állapotot tekintve a további értékelési folyamat alapjának, ismételten, újra és újra 

végbemenjenek. Ez a folyamat, az újraértékelés (reappraisal) lényeges szerepet játszik 

(a mindenkori legadaptívabb viselkedéses válaszok lehetőségének folyamatos 

biztosításán túl) az érzelmi állapotok, főleg a negatív színezetű érzelmi állapotok 

szabályozásában. Ez a folyamat neurobiológiai szinten a kérgi struktúrák szubkortikális 

struktúrákra gyakorolt módosító hatásán keresztül érvényesül. Az értékelés 

folyamatának későbbi lépései és az újraértékelés vélhetően részben vagy teljesen közös 

neurális struktúrákhoz köthetők (Ochsner és mtsai, 2004; Canli és mtsai, 2009).  

Az értékelés és az újraértékelés folyamatai lényeges szerepet játszanak az érzelmi 

állapotok kialakulásában és szabályozásában. Nem ismert, hogy eltéréseik mutatnak-e 

összefüggést pszichiátriai betegségek, pl. major depresszió fennállásával. Amennyiben 

igen, eltéréseiknek lehet oki szerepük az affektív betegségek patogenezisében, 

létrejöhetnek egy közös oki tényező következtében (genetikai, környezeti faktorok, 
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neuroanatómiai eltérések), de akár a betegségállapot szekunder következményei is 

lehetnek. Kézenfekvőnek tűnik pl. az újraértékelés feltételezett eltérései és a 

depresszióban észlelhető kognitív eltérések közötti párhuzam. Mindezen kérdések még 

tisztázásra várnak. Jelen dolgozat további részében többek között ezeket a kérdéseket is 

érintjük.  
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1.2. Az érzelmi szabályozás neurobiológiája 

 

1.2.1. Érzelmek agyi struktúrái 

 

Az alábbiakban különböző tanulmányokból származó eredményeket ismertetünk, 

melyek alapján képet kaphatunk az érzelmi folyamatok három komponensének neurális 

alapjairól. Ez a három komponens: (1) a környezeti ingerek érzelmi jelentőségének 

felismerése (kiemelve ezen belül az érzelmeket tükröző arckifejezések felismerését); (2) 

az érzelmi állapotok és affektív viselkedés létrehozása; (3) az érzelmi állapotok és az 

affektív viselkedés szabályozása. E három szorosan egybekapcsolódó folyamat során 

jön létre a kontextuálisan adekvát, alkalmazkodást segítő érzelmi állapot, beleértve 

annak szubjektív, kognitív, motoros és vegetatív komponenseit. Természetesen, nehéz 

olyan kísérleti paradigmákat találni, melyek e három folyamat valamelyikét 

specifikusan célozzák meg. A technikai nehézségeken túl, ennek fő oka abban 

keresendő, hogy egyrészt ezek a folyamatok nem határolódnak el élesen egymástól, 

másrészt egy agyi terület több folyamatban is részt vehet. Például, az amygdala és az 

insula egyaránt fontos az ingerek érzelmi jelentőségének felismerése és az affektív 

állapot, érzelmi viselkedés létrehozása szempontjából.  

Az érzelmi folyamatokban részt vevő neurális struktúrákat két, funkcionális 

szempontból elkülönülő rendszerre, egy „ventrális” és egy „dorzális” rendszerre 

bonthatjuk (Phillips és mtsai, 2003a).  

A ventrális rendszer részei az amygdala, az insula, a ventrális striatum, valamint az 

anterior cinguláris kéreg (ACC) és a prefrontális kéreg (PFC) ventrális területei. A 

rendszer főként a környezeti ingerek érzelmi jelentőségének felismerésében, 

érzelemkifejezések felismerésében és az érzelmi állapotok kialakításában vesz részt.  

A dorzális rendszer részei a hippocampus, valamint az ACC és a PFC dorzális területei. 

E területeken integrálódnak a kognitív és az érzelmi folyamatok, kölcsönösen 

befolyásolva egymás működését. Ebből következően szerepük van az exekutív funkciók 

létrejöttében (beleértve a szelektív figyelmet, tervezést) és az érzelmi állapotok 

akaratlagos szabályozásában, különös tekintettel a negatív érzelmi állapotok 
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intenzitásának tudatos csökkentésére. Ez a szabályozó funkció részben a ventrális 

struktúrák működésének módosítása által valósul meg.  

Vagyis, egy adott inger érzelmi szempontból relevánsként való felismerése, 

jelentőségének gyors értékelése (appraisal), majd a következményes érzelmi állapot, 

autonóm reakció és az érzelmi viselkedés létrejötte a ventrális neurális rendszer 

működésén, a létrejött érzelmi állapot tudatos, szándékos szabályozása pedig a dorzális 

rendszer integrált működésén alapszik. Bármelyik rendszer működésének károsodása 

(akár genetikai, akár környezeti tényezők hatására) az érzelmi viselkedés és szabályozás 

zavaraihoz vezet, és szerepet játszhat különböző pszichiátriai betegségek 

kialakulásában.  

 

Ventrális struktúrák 

 

Amygdala 

Az amygdala egy mandula alakú struktúra, a mediális temporális lebenyben helyezkedik 

el. Főemlősökben legalább 13 különálló al-mag alkotja. A szenzoros bemenet (nemcsak 

a kortikális területekről, hanem szubkortikális régiókból is, pl. auditoros és vizuális 

talamikus magokból) elsősorban a laterális magokba vetül. A fő kimeneti régió a 

centrális nucleus, mely a cinguláris kortexbe, az orbitofrontális kortexbe, a ventrális 

striátumba, bazális előagyba, hypothalamusba, entorhinális kortexbe, az agytörzsi 

vegetatív központokba küld efferens rostokat, és feedback összeköttetései vannak a 

korai feldolgozást végző szenzoros áreákkal (Morris és Dolan, 2004).  

Az amygdala szerepét az érzelmi állapotok autonóm és motoros komponensének 

létrejöttében mind állatkísérletes, (Klüver és Bucy, 1939; Bagshaw és mtsai, 1965; 

Applegate és mtsai, 1983; Kapp és mtsai, 1994), mind humán vizsgálatok 

alátámasztották (Aggleton és Brown, 1999; Bechara és mtsai, 1995; Gloor, 1992; 

Phillips és mtsai, 2003a). A félelmet és haragot tükröző arcok bemutatása kapcsán 

létrejövő amygdala válasz akkor is kimutatható volt, mikor a bemutatott arcok 

maszkolása miatt a vizsgált személy tudatosan nem érzékelte a bemutatott ingert 

(Morris és mtsai 1998, Whalen és mtsai 1998). Ez a válasz feltételezhetően a colliculo-

thalamo-amygdaláris pályához köthető (Morris és mtsai 1998, Morris és mtsai 1999).  

Fenti adatokat összefoglalva, az amygdala fő feladata a potenciálisan érzelmi 

jelentőséggel bíró ingerek gyors (akár a tudatos észlelést, feldolgozást megelőző) 

detektálása,  a vigilitás és a figyelmi funkciók modulálása (valószínűen az amygdala 
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centrális magjából a kolinerg neuronokat innerváló efferens pálya útján, melyen 

keresztül csökkenthető a kortikális neuronok aktiválási küszöbe, így a kérgi információ 

feldolgozó folyamatok facilitálódnak, Whalen 1998), valamint az ingerek valenciájának 

(kellemesség, cél-relevancia) gyors értékelése (Sander és mtsai 2005). Kiemelendő a 

szerepe az érzelmi arckifejezések (mint potenciálisan érzelmi jelentőséggel bíró 

ingerek) észlelésében és feldolgozásában, az érzelem-felismerésben is (lásd lent).  

 

Insula 

Az insula (Brodmann 13, 14) multimodális szenzoros régió, viscerális, gustatoros, 

szomatoszenzoros, auditoros és vizuális afferentációval rendelkezik, valamint kiterjedt 

reciprok összeköttetései vannak az amygdalával, a hypothalamusszal, a cinguláris 

gírusszal és az orbitofrontális kéreggel (Morris és Dolan, 2004).  

Az insula elsősorban az averzív (váratlan, fenyegető, veszélyes) ingerekre kiváltódó 

viselkedés-válaszok szervezésében vesz részt (Augustine, 1996; Morgan és LeDoux, 

1999; Dunn és Everitt, 1988), valamint specifikus szerepe van az undor felismerésében 

és létrejöttében (Calder és mtsai, 2001; Phillips és mtsai, 2003a). Funkcionális 

képalkotó vizsgálatokban megnövekedett aktivitást mutattak ki az insulában undort 

tükröző arckifejezések felismerésekor (Phillips és mtsai, 1997), illetve egészségesekben 

fájdalominger, mesterségesen indukált szomorúság és anticipátoros szorongás során, ill. 

pánikbetegekben laktát- vagy cholecystokinin infúzió adásával kiváltott 

pánikrohamokban, valamint állatfóbiás betegekben a fóbiás inger bemutatásakor, 

PTSD-ben a traumához köthető inger bemutatásakor (Phillips és mtsai, 2003a).  

 

Anterior cinguláris kéreg (ACC) 

A cinguláris gírus egy jól elkülönülő kérgi terület, mely a Broca féle grand lobe 

limbique dorzális részét alkotja. Funkcionális szempontból egy ventrális („affektív”) és 

egy dorzális („kognitív”) részre osztható (Morris és Dolan, 2004). Az ACC ventrális 

része (Brodmann 25, 32, 33) az érzelmi viselkedéssel és az autonóm funkciókkal van 

összefüggésben. Kiterjedt összeköttetései vannak az amygdalával, az insula elülső 

részével, az orbitofrontális kéreggel, a mediodorzális és az anterior thalamikus 

magokkal, a nucleus accumbenssel és az agytörzsi autonóm régiókkal (Devinsky és 

mtsai, 1995; Paus, 2001).  

Összhangban komplex anatómiai struktúrájával és számos agyi területtel való 

összeköttetéseivel, az ACC fő funkciói egyfelől a külső események monitorozása és 
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értékelése, másfelől a megfelelő autonóm és viselkedéses válaszreakciók kiválasztása 

(MacLean és Newman, 1988; Buchanan és Powell, 1993; Levin és Duchowny, 1991; 

Bancaud és Talairach, 1992), tekintettel az aktuális affektív/kognitív prioritásokra és 

célokra (Rolls, 1999; Davidson és mtsai, 2002). Funkcionális képalkotó vizsgálatok 

adatai szerint aktiválódása kimutatható számos érzelmileg jelentős stimulus, pl. érzelmi 

arckifejezések (félelem, harag), érzelmi szempontból jelentős képek és szavak 

bemutatása, fájdalmas ingerek hatására (Phillips és mtsai, 2003a). Indukált szomorú és 

boldog állapotban emelkedett véráramlást találtak a szubgenu és pregenu ACC-ben, 

neutrális állapottal összehasonlítva (Mayberg és mtsai, 1999). Más vizsgálatokban 

érzelmi jellegű feladatok megoldása közben emelkedett véráramlást észleltek a ventrális 

ACC-ben, és csökkentet a dorzális területen; szelektív figyelmet igénylő feladatoknál 

pedig ellenkezőleg (Busch és mtsai, 2000).  

 

Orbitofrontális kéreg (OFC) 

Az érzelmi állapotok és a magatartás szervezésében az orbitofrontális és a 

ventromediális prefrontális kéreg kiemelt jelentőséggel bír. Az OFC a Brodmann 11, 

12, 13 és 14-es áreákat foglalja magában. Az OFC afferenseket kap a thalamus 

mediodorzális magjából, mely az amygdalával van összeköttetésben. Az OFC kaudális 

része (B13) direkt afferenseket kap az amygdala basolaterális magjából, valamint 

szaglási, ízérzési, szomatoszenzoros és vizuális afferentációja is van. A mediális és 

laterális területek direkt összeköttetésben állnak az ACC-vel. Az OFC efferenseket küld 

a hypothalamusba, a bazális ganglionokba és az agytörzsbe, valamint visszacsatoló 

pályákat küld az amygalába és az ACC-be (Morris és Dolan, 2004). Az OFC kiemelt 

szerepe a szenzoros és kognitív feldolgozás szervezése feedback összeköttetések által, 

és az érzelmi válaszok gyors és rugalmas szabályozásában is szerepet játszik (Rolls, 

1999).  

Állatkísérletes adatok szerint, OFC léziót szenvedett majmok képtelenek felülírni a 

korábban tanult inger-jutalom asszociációkat (Meunier és mtsai, 1997). Szerepe van az 

amygdala stimuláció által kiváltott autonóm válasz és védekező magatartás gátlásában is 

(Timms, 1977).  

Humán vizsgálatokban az OFC léziói csökkent érzelem-felismerő készséghez, a 

viselkedéses gátlás csökkenéshez, impulzivitáshoz és más emberek hangulati 

állapotának téves megítéléséhez vezetnek (Hornak és mtsai, 1996). Gambling 

feladatokban és érzelmi vizuális diszkriminációs feladatokban romlik a teljesítmény, 
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mert a jutalmazási feltételek változásaikor elmarad az adaptív viselkedés-változás 

(Bechara és mtsai, 1998; Rolls és mtsai, 1994).  

Funkcionális képalkotó vizsgálatok megnövekedett véráramlást és aktivitást találtak az 

OFC-ben elsődleges megerősítő ingerek (pl. kellemes és kellemetlen szagok) érzékelése 

során, valamint gambling feladatok, tippelés, a jutalom-érték mérlegelését kívánó 

döntéshozatal, valamint morális dilemmák mérlegelését kísérő érzelmi válaszok 

esetében is (Phillips és mtsai, 2003a). Emelkedett aktivitás észlelhető haragot keltő 

esemény elképzelésekor (Dougherty és mtsai, 1999), az elképzelt agresszív viselkedés 

felidézése kisebb aktivitás-fokozódással jár, mint az agresszív viselkedés 

megfékezésének, elfojtásának felidézése (Pietrini és mtsai, 2000). Az 

orbitofrontális/ventromediális kéregben táplálék bemutatása során létrejövő aktivitás-

fokozódás a jóllakottság mértékével párhuzamosan csökken (O‟Doherty és mtsai, 2000; 

Morris és Dolan, 2001). 

 

 

Dorzális struktúrák 

 

Dorzális prefrontális régiók 

A dorzomediális és a dorzális anterolaterális prefrontális kortex a Brodmann 32-es área 

dorzális régióját és a Brodmann 9-es área rosztrális régióját foglalja magában. A tőlük 

leterálisan elhelyezkedő dorzolaterális prefronális kortex a Brodmann 44 és 46-os áreák 

területében helyezkedik el. Kiterjedt afferens és efferens összeköttetéseik vannak a 

prefrontális kéreg más területeivel, egyéb kortikális területekkel és kéreg alatti 

struktúrákkal (Phillips és mtsai, 2003a).  

Állatkísérletes (Frysztak és Neafsey, 1994) és humán adatok szerint (Simpson és mtsai, 

2001; Mayberg és mtsai, 1999; Gusnard és mtsai, 2001) a dorzomediális PFC szerepet 

játszik az affektív állapotokkal és az érzelmi viselkedéssel kapcsolatos arousal-

változások és autonóm válaszok szabályozásában. A dorzolaterális PFC emelkedett 

aktivációját és vérátáramlását írták le pozitív és negatív érzelmeket tükröző arcok 

bemutatása során, mikor az explicit feladat az érzelmek címkézése volt (Hariri és mtsai, 

2000). A szerzők feltételezték, hogy a terület az érzelmi ingerek nem-érzelmi, 

vizuospatiális és verbális tartalmainak feldolgozásában játszik szerepet. 

Fenti adatok alapján, a dorzális prefrontális régióknak olyan kognitív igénybevétellel 

járó feladatok elvégzésében van szerepük, mikor az inger érzelmi jelentőségének 
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háttérbe szorítása szükséges, mert például az inger kontextuális vonatkozásaira kell 

fókuszálni, vagy az érzelmi viselkedés regulálása szükséges a várható jövőbeni 

következmények alapján (Tucker és mtsai, 1995). Vagyis, a dorzális prefrontális 

régióknak szerepük lehet a figyelem és az affektív állapotok szándékos, erőkifejtést 

igénylő szabályozásában. Valószínűleg a ventrális prefrontális régiókkal együttműködve 

végzik ezt a szabályozást, elsősorban a vegetatív funkciók tekintetében (Phillips és 

mtsai, 2003a). 

 

 

 

Dorzális ACC 

Az ACC dorzális része a Brodmann 24b‟-c‟ és 32‟ áreákat foglalja magában.  

Összeköttetésben áll a dorzolaterális prefrontális kéreggel, a szupplementer motoros 

áreával, a parietális kéreggel és a cingulum hátsó részével (Devinsky és mtsai, 1995).  

Állatkísérletes és humán adatok szerint kognitív funkciókban játszik szerepet, pl. a 

diszkriminatív figyelemben, kognitív monitorozásban és hibadetektálásban (Gabriel, 

1990). 

Elektrofiziológiai vizsgálatok hiba felismerése során negatív esemény-függő potenciált 

regisztráltak a dorzális ACC-ben, és a negatív potenciál nagyobbnak bizonyult 

szorongásos betegségben szenvedő páciensek esetében (Gehring és mtsai, 2000). 

Képalkotó vizsgálatok során érzelmi jellegű feladatok megoldása közben emelkedett 

véráramlást észleltek a ventrális ACC-ben, és csökkentet a dorzális területen; szelektív 

figyelmet igénylő feladatoknál pedig fordítva (Busch és mtsai, 2000). Számos vizsgálat 

alátámasztotta a hibadetektálásban, kognitív folyamatok végrehajtásának 

monitorozásában, ellentmondásokat tartalmazó vagy nehéz feladatok megoldásában 

játszott szerepét. Továbbá, az ACC dorzális régiója fokozott aktivitást mutat 

fájdalomérzés szubjektív kellemetlenségének kódolása során, anticipátoros arousal és 

bizonytalanság esetén, az autonóm arousal szándékos csökkentésének kísérlete során, az 

aktuális érzelmi állapotok és érzések szándékolt, tudatos megfigyelése esetén (Phillips 

és mtsai, 2003a). Végül, a dorzális és ventrális ACC és a mediális prefrontális kortex 

határterületének (paracinguláris gírus) aktivitása összefüggést mutatott a mentalizációs 

folyamatokkal és a saját mentális állapotok reprezentációival (Frith és Frith, 1999). Ez a 

terület aktivitást mutat ön-reflexív gondolkodás során (Johnson és mtsai, 2002). 
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Összefoglalva, fenti adatok alapján az ACC dorzális régióinak az érzelmi állapotokkal 

kapcsolatos arousal-változások szándékos szabályozásában lehet szerepe, míg a 

paracinguláris gírusnak szerepe van az ezen folyamatra irányuló reflektív éberség 

kialakításában (Lane, 2000).  

 

Hippocampus 

A hippocampus szerepe régóta ismert a stressz-válasz gátlásában, ami a stressz által 

aktivált illetve a stressz-válasz létrehozásában szerepet játszó kéreg alatti struktúrák 

gátlása útján valósul meg. Más vizsgálatok összefüggést találtak a krónikus stressz és a 

hippocampális neuronok károsodása között, ami a tartósan magas glukokortikoid szint 

direkt következménye, vagy a neurogenezis és/vagy a neurotrofikus faktorok stressz 

hatására kialakuló károsodásának következménye lehet. Szintén ismert a hippocampus 

térbeli tájékozódásban és epizodikus memóriában betöltött szerepe (Phillips és mtsai 

2003a). 

Ugyanakkor, a hippocampusnak komplexebb szerepe is van az érzelmi állapotok 

szabályozásában, amennyiben (a szeptohippokampális rendszer részeként) gátolhatja 

vagy facilitálhatja a potenciálisan fenyegető környezeti ingerek hatására kialakuló 

szorongást és védekező viselkedést, szerepet játszik a viselkedési gátlás létrehozásában 

(Gray és McNaughton, 2000).  

 

1.2.2. Az érzelmi feldolgozás integrált rendszerei 

 

Arckifejezések felismerése: alapérzelmek 

Számos vizsgálatban használtak képalkotó módszereket annak kimutatására, hogyan 

változik az agyi aktivitás különböző érzelmi állapotokat tükröző arcok bemutatása 

során. Az alapérzelmekhez köthető arckifejezések fontos jelei a szociális 

kommunikációnak: felismerésük valószínűleg univerzális, előre huzalozott anatómiai 

hálózatokon alapul, így a szociális tudás csak részben meghatározó benne (Ekman és 

Friesen, 1976). 

A legjobban meghatározott hálózatok azok, melyek a félelem és az undor felismeréséért 

felelősek (Calder és mtsai, 2001). A félelem felismerésében az amygdala szerepe a 

legfontosabb. Amygdala károsodást követően félelmet kifejező arcok felismerésének 

károsodását észlelték (Calder és mtsai, 2001). Ezzel összhangban, funkcionális 

képalkotó vizsgálatok (Breiter és mtsai, 1996; Thomas és mtsai, 2001) fokozódó 
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amygdala aktivációt találtak félelmet tükröző arcok bemutatása során. Félelmet tükröző 

arcok az anterior és a posterior cinguláris kéregben (Morris és mtsai, 1996; Morris és 

mtsai, 1998), az OFC-ben (Vuilleumier és mtsai, 2001) és az inferior prefrontális 

kéregben (Morris és mtsai, 1996; Whalen és mtsai, 1998; Morris és mtsai, 1998) is 

aktivitásfokozódást okoztak. Ez utóbbi területek egyébként más érzelmi arckifejezések 

észlelése során is fokozott aktivációt mutattak, ami arra utal, hogy ezeknek a 

területeknek szélesebb körű, kevésbé specifikus szerepük lehet az érzelmi 

szabályozásban (Morris és Dolan, 2004). Undort tükröző arckifejezések észlelése is jól 

meghatározható aktivitásmintázatot eredményez, az insula, a bazális ganglionok, az 

inferior prefrontális kéreg és a laterális temporális kéreg területén észlelhető 

aktivitásfokozódás (Phillips és mtsai, 1997, 1998). Az insula és a bazális ganglionok 

undor felismerésében játszott szerepét támasztják alá a léziós vizsgálatok is, melyek 

során csökkent felismerési képességet találtak ezen területek sérülését követően (Calder 

és mtsai, 2001). Egyéb alapérzelmek (pl. harag, szomorúság, boldogság) esetében az 

egyes vizsgálatok között jelentős különbségek találhatók az észlelt aktivitás-

mintázatokat tekintve (Morris és Dolan, 2004).   

 

Arckifejezések felismerése: komplex szociális érzelmek 

A komplex érzelmi kifejezések megkülönböztetendők az alapérzelmektől, és szociális 

(pl. barátságos, ellenséges), valamint kognitív (pl. elmélázó) kifejezésekre oszthatók fel 

(Shaw és mtsai, 2005). Ezen érzelmek csökkent felismerése más emberek mentális 

állapotainak és szándékainak félreértelmezéséhez vezethet. Vizsgálatok, melyek a 

„Reading the mind in the eyes” teszt segítségével vizsgálták a komplex szociális 

érzelmek felismerését, károsodást mutattak ki autizmusban, Asperger szindrómában 

(Baron-Cohen és mtsai, 2001) és schizophreniában (Kelemen és mtsai, 2005). A 

mentális állapotok felismerése a dorsomediális prefrontális kéreg és a superior 

temporális sulcus fokozott aktivitásához köthetők, mely területek a biológiai mozgások, 

pl. testtartás felismerésében fontosak.  

Még nem tisztázott, mely agyi területek játszanak szerepet a komplex érzelmi 

kifejezések felismerésében. Korábbi léziós vizsgálatok eredményei szerint az amygdala 

sérülése csökkent felismeréshez vezet (Stone és mtsai, 2003), és funkcionális képalkotó 

vizsgálatok is megnövekedett amygdala aktivitást találtak komplex érzelmi 

arckifejezések bemutatása során (Zald, 2003). Más vizsgálatok viszont 

megkérdőjelezték az amygdala szerepét (Shaw és mtsai, 2005). Bizonyos léziós és 
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funkcionális képalkotó vizsgálatok felvetették a prefrontális kéreg ventrális régiójának 

szerepét a komplex érzelmek felismerésében (Hornak és mtsai, 2003; Winston és mtsai, 

2002), míg más vizsgálatok a dorzális prefrontális kéreg szerepét vetették fel (Mah és 

mtsai, 2004). 

 

Belső affektív állapotok feldolgozása 

Másik típusa az érzelmi feldolgozó folyamatoknak, mikor a személy belső állapotokat 

vagy érzéseket él át, melyek csak részben, vagy egyáltalán nem befolyásoltak külső 

ingerek által. Néhány PET vizsgálatban az alanyoknak érzelmi töltetű filmjeleneteket 

vagy arcokat mutattak, és úgy instruálták őket, hogy engedjék át magukat a megfelelő 

érzelmi állapotnak, vagy értékeljék a bemutatott ingerek hatására kialakult saját érzelmi 

reakcióikat. Ezek a vizsgálatok azt találták, hogy a belsőleg átélt érzelmi állapotok 

fokozták az aktivitást az ACC-ben és a szomszédos mediális prefrontális kéregben 

(BA9), mindkét oldali insulában, a thalamusban és a bazális ganglionokban (Reiman és 

mtsai, 1997; Schneider és mtsai, 1995).  

Más PET vizsgálatokban külső inger nélkül váltottak ki érzelmi állapotokat, pl. 

személyesen megtapasztalt, érzelmileg jelentős élmények felidéztetése által. E 

vizsgálatok általánosan emelkedett aktivitást találtak a mediális prefrontális kéregben és 

az insulában, és az érzelmi állapot természetétől függően egyéb szubkortikális és 

prefrontális régiókban is (Lane és mtsai, 1997; Reiman és mtsai, 1997).  

Ezek a vizsgálatok az insula, az ACC és a középagyi régiók elsődleges szerepére 

utalnak, a belsőleg, szándékosan felidézett érzelmi állapotok létrejöttében, míg az 

amygdala szerepére nem utalnak adatok. Ezek az eredmények összhangban vannak 

azzal a feltételezéssel, hogy az amygdala fő funkciója a külső, érzelmileg jelentős 

szignálok felismerésében, feldolgozása (Morris és Dolan, 2004).  

 

Érzelmi feldolgozás tudatosság nélkül 

Mint fentebb tárgyaltuk, az érzelmi feldolgozásban részt vevő agyterületek, legkivált az 

amygdala, szenzoros információt kapnak a vizuális és auditoros thalamikus magvaktól, 

direkt szubkortikális összeköttetések útján (geniculo-thalamo-amygdala és colliculo-

thalamo-amygdala pályák). Vagyis, az érzelmileg jelentős ingerek feldolgozása 

megtörténhet e kéreg alatti pályák igénybe vételével is, anélkül, hogy az inger tudatossá 

válna. A jelenség vizsgálatára maszkolt ingereket használnak.  
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Feltételezések szerint bizonyos ingerek (pl. kígyók, pókok, mérges és félelmet tükröző 

arcok) genetikailag megalapozottan képesek érzelmi válaszokat kiváltani, és könnyen 

kondicionálhatók averzív ingerekkel – mindez gyors, automatikus folyamatok által 

zajlik, a tudatos kognitív feldolgozástól függetlenül (Ohman és Soares, 1993). Ha egy 

célingert 40ms-nál kevesebb ideig prezentálunk, majd egy „maszkoló” ingert 

alkalmazunk, akkor a vizsgált személyek csak a maszkoló ingert érzékelik tudatosan, a 

célinger nem válik tudatossá.  

Whalen és munkatársai (1998) vizsgálatában félelmet tükröző arcok maszkolt 

bemutatása során kétoldali (jobb>bal) amygdala aktivációt mutattak ki. Ez arra utal, 

hogy a veleszületetten félelmet keltő, félelmet tükröző arcok tudatos észlelés nélkül is 

képesek aktiválni az amygdalát. Morris és munkatársai (1998) mérges arcokhoz averzív 

ingert (hangos zaj) kondicionáltak. A korábban kondicionált arcok, valamint nem 

kondicionált arcok maszkolt bemutatása történt ezután. Noha a kísérleti alanyok nem 

érzékelték tudatosan a bemutatott arcokat, a jobb amygdalában fokozott aktivitás volt 

észlelhető. Az amygdala aktiválódással párhuzamosan megnövekedett bőr-ellenállás is 

észlelhető volt. Mind az amygdala-aktiváció, mind a bőrellenállás változás kifejezettebb 

volt az előzetesen averzíven kondicionált arcok esetében, ami arra utal, hogy a 

kondicionált ingerek küszöb alatti érzékelése is képes aktiválni a vonatkozó központi 

idegrendszeri struktúrákat, valamint az autonóm idegrendszeri változásokat.  

 

Érzelmi értékelés „alsóbb” szintjei 

A kognitív értékelés és újraértékelés hálózata feltételezések szerint két alrendszerből áll: 

a „bottom” érzelmi generáló/értékelő (appraisal) egységből és a „top” érzelmi 

regulátoros/újraértékelő (reappraisal) egységből (noha a regulátoros rendszer bizonyos 

elemei, pl. a VLPFC, egyéb rendszerekben is szerepet kapnak, Wagner és mtsai, 2008). 

Mindezidáig kevés képalkotó vizsgálat célozta az értékelés és az újraértékelés 

folyamatában szereplő idegrendszeri hálózatokat (összefoglalók: Phillips és mtsai, 

2003a, 2008; Ochsner és Gross, 2005, 2007). Ezt részben magyarázza, hogy e 

folyamatok, főleg az értékelés gyors időbeni lefutása, mely a jelenlegi funkcionális 

képalkotó eljárások időbeli felbontásának lehetőségeit meghaladja, igen nagy mértékben 

megnehezítik az ilyen vizsgálatokat. Az értékelési folyamatok időbeni lefutásának 

vizsgálata neurofiziológiai eljárásokkal (EEG, ERP) lehetséges, azonban ezen eljárások 

térbeli felbontó képessége limitált.  
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Grandjean és Scherer (2008) EEG technikával, eseményfüggő kiváltott válaszok 

vizsgálatával kísérelték meg feltárni az értékelési folyamat időbeli lefolyását. A 

bemutatott, érzelmileg releváns ingerek paramétereit (újdonság, váratlanság, cél-

relevancia) szisztematikusan változtatták. Eredményeik szerint az egyes értékelési 

lépések jól azonosítható, időben jól körülhatárolt agyi aktivitás változással 

jellemezhetők, melyek időbeli sorrendje is meghatározott (újdonság – váratlanság – cél-

relevancia). Hasonló következtetésekre jutottak Aue és mtsai (2007), akik az egyes 

értékelési lépések időbeli lefolyását az autonóm válaszok és a mimikai izomzat 

aktivitásán keresztül vizsgálták. 

 

Érzelmi értékelés „felsőbb” szintjei és újraértékelés 

A kognitív újraértékelés első képalkotó vizsgálatában Ochsner és munkatársai (2002) 

negatív és neutrális képeket mutattak be, és vagy arra kérték a résztvevőket, hogy éljék 

át a képek által generált érzelmeket, vagy pedig arra, hogy negatív tartalmú képek 

esetén változtassák meg a képek interpretációját, hogy csökkentsék így negatív érzelmi 

állapotukat. A kontroll állapottal összehasonlítva, az újraértékelés során emelkedett 

aktivitást láttak a DLPFC-ben, a VLPFC-ben és a mediális PFC-ben, valamint csökkent 

aktivitást az amygdalában és az OFC-ben. Hasonló aktivitási mintázat volt 

megfigyelhető a képek újraértékelésre felszólító paradigma során olyan személyeknél, 

akik egyébként a mindennapi életben is nagymértékben használták az újraértékelést 

(Drabant és mtsai, 2009). A negatív érzelmi állapotokat csökkentő regulátoros 

működések tehát csökkent amygdala aktivációval társulnak, más tanulmányok pedig 

kimutatták, hogy a negatív érzelmi állapot fenntartása elhúzódó amygdala aktivitással 

jár (Schaefer és mtsai, 2002), továbbá azt is alátámasztották, hogy a negatív érzelmek 

felerősödése esetén az amygdala aktivitás is növekszik (Ochsner és mtsai 2004). A 

regulátoros kortikális rendszerek és az amygdala aktivitásának reciprok összefüggését 

több, különböző kognitív újraértékelési paradigmákat használó vizsgálat kimutatta 

(Ochsner és mtsai 2002; Urry és mtsai 2006; Banks és mtsai 2007; Goldin és mtsai 

2008). 
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1.2.3. A szerotonin anyagcsere szerepe az érzelmi szabályozásban 

 

Az érzelmi viselkedések biológiai hátterének megismerése igen lényeges az individuális 

különbségek és a pszichiátriai betegségekkel szembeni vulnerabilitás megértése 

szempontjából. Egy lehetséges megközelítés a viselkedés megértése genetikai szinten. 

A gének a biológiai rendszerek minden szintjén kifejtik hatásukat és - a viselkedési 

eltérések vonatkozásában - segítségükkel nem csak fenomenológiai szintű, hanem a 

betegségek valódi mechanizmusain, okain alapuló diagnosztikus rendszerekhez 

juthatunk. (Hariri és Holmes, 2006) 

 

Természetesen, az emberi viselkedés nem magyarázható meg egyedül a genetikai 

tényezők alapján. Lehetséges, hogy a környezeti tényezőkhöz viszonyítva a genetikai 

faktorok tulajdonképpen kis szerepet játszanak csak a komplex viselkedések, mint pl. az 

érzelmek interindividuális különbségeinek létrejöttében.  

Mégis egyre világosabbá válik, hogy még a DNS-szekvencia gyakori variációinak is 

jelentős, mérhető hatása lehet ezekre a komplexebb jelenségekre. (Hariri és Holmes, 

2006) 

 

Összhangban a régi hipotézissel miszerint a szerotonin jelentős szereppel bír az érzelmi 

állapotok modulálásában (Lucki, 1998), kimutatható, hogy hangulati és szorongásos 

betegségekben szenvedő betegek esetében a szerotonin rendszer zavarának működései 

vannak jelen (Owens és Nemeroff, 1998), továbbá hogy e betegségek kezelésében 

hatékony gyógyszerek fő célpontja a szerotonin rendszer (Ballenger, 1999). Emberben 

és rágcsálókban az érzelmi jelenségek szabályozásában és az érzelmi zavarok 

létrejöttében szerepet játszó kortikolimbikus neurális hálózatok sűrűn beidegzettek 

szerotonerg idegsejtek által, és magas bennük a szerotonin receptorok expressziója is 

(Smith és mtsai, 1999). Ezen rendszerek érzelmi regulációban betöltött szerepét 

támasztja alá az is, hogy a szerotonerg rendszerekben kísérletesen előidézett változások 

az érzelmi viselkedés változásaihoz vezetnek (Griebel, 1995).  

Továbbiakban ismertetjük tehát a szerotonin anyagcsere szabályozásában szerepet 

játszó, jelenleg ismert genetikai polimorfizmusokat, majd bemutatjuk a szerotonin-

transzporter gén (5-HTT) polimorfizmusának hatásait a neuroanatómiai struktúrák 

működésére, ill. bizonyos pszichiátriai betegségekhez köthető személyiség-jegyekre. 



 25 

Kandidáns gén polimorfizmusok 

 

Szerotonin-transzporter gén promoter polimorfizmus (5-HTTLPR; 5-HTT kötött 

polymorf régió) 

 

 

1. ábra: Az 5-HTTLPR polimorfizmus (Módosítva: Canli és Lesch, 2007) 

 

Az agyi szerotonerg (és egyéb monoaminerg) aktivitás szabályozása elsősorban egy 

NaCl-függő, plazma membránban elhelyezkedő transzporter fehérje által történik 

(Blakely és mtsai, 1991). A szerotonin felszabadulását követően a pre-szinaptikusan 

elhelyezkedő szerotonin-transzporter visszajuttatja a szerotonint a sejtbe, ahol az 

lebomlik, vagy ismét felhasználásra kerül. Normál fiziológiai körülmények között ez a 

szerotonin visszavételi mechanizmus az elsődleges a szinaptikus rés szerotonintól 

történő aktív megtisztításában. Így a szerotonin-transzporter elsődleges szerepet játszik 

egyrészt a szerotonin poszt-szinaptikus receptor hatásának szabályozásában (intenzitást 

és időtartamot tekintve egyaránt), másrészt a szerotoninnak a szerotonerg neuronra 
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preszinaptikus receptorok által gyakorolt autoinhibíciós kontrolljának szabályozásában 

(Hariri és Holmes, 2006). (1. ábra) 

A szerotonin transzportert a szerotonin-transzporter gén (5-HTT, SERT, SLC64A) 

kódolja, ami 17. kromoszóma q11.1-q12 régiójában található. A humán 5-HTT 

transzkripciós aktivitását több tényező szabályozza, többek között egy variábilis 

ismétlődő szekvencia, az 5-HTT kötött polimorfikus promoter régió (5-HTTLPR), 

melynek rövid (s) és hosszú (l) allélja van (Heils és mtsai, 1996). A rövid (s) variáns 14, 

a hosszú (l) variáns pedig 16 példányban tartalmazza a 20-23 bázispárból álló irreguláris 

ismétlődő szekvenciát. Európai eredetű populációkban az s-allél frekvenciája ~0.40, és 

a genotípus eloszlás megfelel a Hardy-Weinberg egyensúlyi állapotnak (LL=0.36, 

LS=0.48, SS=0.16, bár az egyes populációk között kisebb eltérések előfordulhatnak) 

(Gelernter és mtsai, 1997). Ez a variáció az 5-HTT gén expresszióját és 

következményesen a transzporter aktivitást befolyásolja. Bizonyos adatok szerint az s-

allél jelenlétében kevesebb 5-HTT fehérje termelődik, mint az l-allél jelenlétében 

(Lesch és mtsai, 1996). Továbbá, az l-allél tartalmaz egy A/G egy-nukleotid 

polimorfizmust (rs25531), amely triallélikus megoszlást hoz létre, S, L(A) és L(G). Az 

L(G) allél jelenléte funkcionálisan az s-allélhoz hasonlóan alacsony 5-HTT 

transzkripciós aktivitást eredményez (Hu és mtsai, 2005; Wendland és mtsai, 2006).  

A rövid allél jelenlétében szorongással kapcsolatos jegyek mutathatók ki (Lesch és 

mtsai, 1996; Schinka és mtsai, 2004; Sen és mtsai, 2004), továbbá az érzelmi 

folyamatokban szerepet játszó agyi területek, elsősorban az amygdala megváltozott 

aktivitása észlelhető (Hariri és mtsai, 2002; Canli és mtsai, 2005; Herrmann és mtsai, 

2007; Munafò és mtsai, 2008). 

 

Monoamin-oxidáz A (MAOA) 

A MAOA jelentős szerepet játszik a mononaminok, elsősorban a szerotonin 

anyagcseréjében. A kódoló szekvenciától 1.2 kb-ra upstream irányban található egy 

VNTR polimorfizmus, ami egy 30 bázispárnyi ismétlődő szakasz, mely 2, 3, 3.5, 4 vagy 

5 példányban van jelen (Sabol és mtsai, 1998). Ez a VNTR polimorfizmus funkcionális: 

az ismétlődő szekvencia 3.5 vagy 4 példányát tartalmazó variánsok transzkripciója 

hatékonyabb (magas-expressziójú variánsok), a 3 vagy 5 példányt tartalmazóké kevésbé 

hatékony (alacsony-expressziójú variánsok) (Sabol és mtsai, 1998). A MAOA 

polimorfizmus X-kromoszómához kötött, vagyis férfiakban csak egy példányban van 

jelen, így minden férfi homozigóta a magas- vagy az alacsony expressziójú variánsra, 
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míg a nők homo- és heterozigóták egyaránt lehetnek. A MAOA polimorfizmust a 

szociális viselkedéssel, főként az agresszióval hozták összefüggésbe (Caspi és mtsai 

2002; Newman és mtsai, 2005), és részt vesz az érzelmi folyamatokban és a 

regulációban jelentős agyterületek működésének szabályozásában (Buckholtz és mtsai, 

2008; Buckholtz és Meyer-Lindenberg, 2008).  

 

Triptofán hydroxiláz 

A szerotonin szintézis behatároló enzime a triptofán-hidroxiláz. A humán triptofán 

hidroxiláz (TPH) gén polimorfizmusa magasabb suicid rizikóval, impulzivitással, 

agresszióval és alkoholizmussal mutat összefüggést (Manuck és mtsai, 1999). 

Egerekben kimutattak egy második TPH gént is (TPH2), mely teljes egészében felelős a 

TPH expresszió szabályozásáért egerekben (Walther és mtsai, 2003). Az első bizonyíték 

a hTPH2 gén in vivo jelentőségére emberben Brown és munkatársai vizsgálatából 

származik, akik összefüggést mutattak ki egy, a hTPH2-ben gyakori SNP és a fokozott 

amygdala aktivitás között (Brown és mtsai, 2005). Megjegyzendő, hogy a hTPH2 

amygdala aktivitásra gyakorolt hatása szignifikáns átfedést mutat az s-allél hasonló 

hatásával, ami arra utalhat, hogy az amygdala funkcionális reaktivitásának variabilitása 

a különböző szerotonin alrendszerek genetikai variánsainak összeadódó hatását 

tükrözheti. (Hariri és Holmes, 2006) 

 

 

Az 5-HTTLPR variációk szerepe az érzelmi folyamatokban 

 

Mind a humán képalkotó vizsgálatok adatai, mind rágcsálókkal végzett génmutációs 

kísérletek adatai kimutatták az 5-HTT gén variációinak hatását az érzelmi 

szabályozásra. E kísérletek megmutatták, hogy az 5-HTT gén funkciójának genetikusan 

mediált változásai mind a struktúráját, mind a funkcióját befolyásolják annak a 

kortikolimbikus hálózatnak, mely jelentős szerepet játszik az agy stressz-feldolgozó 

kapacitásának szabályozásában. Az újabb adatok arra utalnak, hogy ezek a neurális 

változások felelősek az affektus és a temperamentum egyének közötti 

változékonyságáért, mely összefüggést mutat az 5-HTT gén genotípussal. Amennyiben 

egy bizonyos mennyiségű stressz éri a rendszert, a kortikolimbikus reaktivitás öröklött 

különbségei jelentősen növelhetik a vulnerabilitást az affektív betegségek iránt.   

 



 28 

 

 

Az 5-HTTLPR variációk és környezeti ingerek hatására létrejövő amygdala 

reaktivitás 

 

Annak feltárását, hogy az 5-HTTLPR gén s-allélje és a fokozott stressz-reaktivitás 

közötti kapcsolat hogyan mediálódik az érzelmi regulációban részt vevő neurális 

rendszerek szintjén, non-invazív képalkotó technikák felhasználásával első ízben Hariri 

és munkatársai kísérelték meg. Félelmet és haragot tükröző arckifejezések bemutatása 

során hasonlították össze s-allél hordozók és nem-hordozók amygdala aktivitását. A 

feladat során az s-allél hordozói csaknem ötször olyan kifejezett amygdaláris aktivitás-

fokozódást mutattak, mint az  LL-homozigóták, és az össz-variancia ~20%-a adódott a 

genetikai különbségből (Hariri és mtsai, 2002). Ezt a vizsgálatot nagyobb elemszámú, 

független mintákon mind Hariri, mind más munkacsoportok ismételten reprodukálták 

(Hariri és Holmes, 2006). 

Ezek az eredmények rámutatnak egy lehetséges neuroanatómiai lókuszra, mely az s-

alléllel függ össze, és felelős lehet a negatív érzelmi torzításért. A pontos molekuláris és 

celluláris mechanizmusok ennek hátterében továbbra is feltáratlanok. Az extracelluláris 

szerotonin mennyiségének s-allél hordozókban észlelhető növekedése a preszinaptikus 

autoreceptorok (5-HT1A, 5-HT1B) aktivitásának növekedését vonja maga után a 

szerotonerg neuronokban, valamint a posztszinaptikus receptorok (pl. 5-HT1A, 5-

HT2A, 5-HT2C, 5-HT3) aktivitása is növekszik a cél-neuronokon, beleértve az 

amygdaláris régiót is (Hariri és Holmes, 2006). Egy PET vizsgálat kimutatta, hogy s-

allél hordozókban az 5-HT1A receptor kötés jelentősen csökkent bizonyos agyi 

régiókban, beleértve az amygdalát, a dorzális raphe nukleuszt és a prefrontális kortexet 

(David és mtsai, 2005).  

5-HTT KO egerek esetében szignifikáns down-reguláció mutatható ki az 5-HT1A 

receptorokon, ill. az amygdalában található 5-HT2C receptorok up-regulációja 

észlelhető (Holmes és mtsai, 2003; Li és mtsai, 2003). Mivel a posztszinaptikus 

neurokon az 5-HT1A receptoroknak gátló, míg az 5-HT2C receptoroknak serkentő 

hatásuk van, ezek a változások összességében a hyper-excitáció irányába tolják el az 

amygdala működését. Továbbá, az 5-HTT KO egerekben a dorzális raphe neuronokon 

az 5-HT1A autoreceptorok down-regulációja észlelhető, aminek köszönhetően csökken 

a szerotonerg neuronok ön-regulációs képessége (Kim és mtsai, 2005; Gobbi és mtsai, 
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2001). A szerotonin felszabadulás inhibitoros kontrolljának csökkenése tovább 

fokozhatja az amygdala érzelmi ingerek hatására észlelhető excitatoros túlsúlyát. 

 

 

 

Az 5-HTTLPR variációk és az érzelmi reguláció neurális körei 

Noha a rendelkezésre álló adatok szerint az amygdala kulcsfontosságú régió az s-alléllel 

összefüggő emocionális fenotípus létrejöttében, csupán része egy több, egymással 

összeköttetésben álló, kortikális és szubkortikális alrendszer alkotta érzelemszabályozó 

rendszernek. Állatkísérletes adatok és embereken történt vizsgálatok eredményei 

egyaránt arra utalnak, hogy az érzelmek modulálásában és az affektív betegségek 

patofiziológiájában az amygdalát és a prefrontális kortexet összekötő hálózat szerepe 

kulcsfontosságú (Phillips és mtsai, 2003b; Hariri és mtsai, 2003). Újabb adatok arra 

utalnak, hogy az 5-HTT gén variációi összefüggést mutatnak e hálózat megváltozott 

működésével.  

Pezawas és munkatársai (2005) az s-allél hordozóinál csökkent szürkeállomány 

térfogatot mutattak ki a ventrális ACC perigenuális területén. Továbbá, s-allél 

hordozókban relatíve gyengébb funkcionális együttműködést mutattak ki az amygdala 

és a pACC között haragot és félelmet tükröző arcok bemutatása során. Lehetséges 

értelmezése ezen adatoknak, hogy a kortiko-amygdaláris kapcsolatok integritása 

károsodott az s-allél hordozóinál, ami a funkcionális integritás és az amygdala által 

mediált viselkedéses és vegetatív reakciók inhibitoros kontrolljának csökkenéséhez 

vezet. Heinz és munkatársai (2005) a ventromediális PFC területén viszont fokozottabb 

aktivitást észleltek s-allél hordozóknál érzelmileg jelentős jelenetek bemutatása során. 

Ez a pozitív korreláció az amygdala és a ventromediális PFC aktivitása között arra 

utalhat, hogy e régió fokozott aktivitása az amygdala fokozott válaszainak 

szabályozására tett kompenzátoros válaszokat tükrözheti (Hariri és Holmes, 2006). 

Buckholz és Meyer-Lindenberg (2008) a funkcionális és strukturális konnektivitás 

alacsony expresszivitású MAOA allél általi moderáltságát vizsgálja, mely utóbbi a 

szerotonin tónust a szinaptikus szerotonin lebontásával szabályozza, és melynek 

jelenléte az agresszív viselkedéssel mutat kapcsolatot (Caspi és mtsai, 2002). Ez a 

vizsgálat arra utal, hogy a rACC direkt módon, gátló pályákon keresztül szabályozza az 

amygdalát. Mikor ez a pálya kevésbé hatékonyan működik (mint az a csökkent 

konnektivitásból látható, rövid 5-HTTLPR és alacsony expresszivitású MAOA 
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jelenlétében), az érzelmi szignálokra bekövetkező amygdala válasz fokozódik és a 

VMPFC aktiválódik (magyarázva a pozitív funkcionális összeköttetést mindkét 

régióval), mint egy kompenzatórikus és felül-vezérlő szabályozó, támogatva a rACC 

funkcióját. 

5-HTT KO egerekben a VMPFC infralimbikus kortexében található piramissejtek 

dendrit-sűrűsége nagyobb, mint a vad kontrollokban (Wellman és mtsai, 2007). 

Továbbá, e strukturális eltérés funkcionális korrelátuma lehet, hogy ezek az egerek 

károsodást mutatnak a félelmi kioltás felidézésének tekintetében (Wellman és mtsai, 

2007), ami egyébként az érzelmi regulációnak a VMPFC – amygdala útvonalhoz 

köthető formája, emberben és rágcsálókban egyaránt (Milad és Quirk, 2002; Phelps és 

mtsai, 2004).  

Fenti adatok arra utalnak, hogy az 5-HTT funkciók variánsai a kortikolimbikus 

hálózatok működésének változásait vonják maguk után. Az 5-HTT gén funkciójának 

relatív csökkenése megváltoztatja egy dinamikusan kölcsönható hálózat működését, 

mely nemcsak mediálja az érzelmi reaktivitást (az amygdalán keresztül), hanem 

szabályozza és integrálja is azt (a prefrontális kortexen keresztül). A neurális körök 

hatékonyságának csökkenése a környezeti fenyegetések feldolgozásában és az állandó 

stresszhatások adaptív kezelésében természetesen neurális alapját képezheti az 5-HTT 

gén variációkkal asszociálódó érzelmi abnormalitásoknak és a fokozott betegség-

hajlamnak. (Hariri és Holmes 2006). 

 

 

Az 5-HTTLPR variációk szerepe a szorongásban 

5-HTT KO egerek emelkedett szorongás-jellegű viselkedést mutathatnak olyan tesztek 

során, melyek arra lettek kifejlesztve, hogy humán szorongás-befolyásoló gyógyszerek 

hatását vizsgálják, mint pl. az megemelt keresztlabirintus (elevated plus-maze) és a 

világos/sötét explorációs teszt (Holmes és mtsai, 2003a,b). Ráadásul, több egymástól 

függetlenül létrehozott 5-HTT KO egértörzzsel sikerül reprodukálni az eredményeket, 

ami nem mindig mondható el a mutáns-egér modelleket alkalmazó kísérletekről, és a 

fenotípus meggyőző konzisztenciájáról árulkodik (Holmes, 2001; Ansorge és mtsai, 

2004). 

Lesch és munkatársai (1996) beszámoltak arról, hogy az s-allélt hordozó személyeket 

magasabb vonás-szorongás, neuroticizmus és kockázat-kerülés értékek jellemzik, mint 

az LL homozigótákat. Az 5-HTTLPR polimorfizmus volt felelős egészséges kontroll 
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populációban vizsgálva a szorongás mértékében észlelhető interindividuális variancia 3-

4%-áért és a genetikai variancia 7-9%-áért. Ezt az eredményt számos vizsgálat és több 

metaanalízis megerősítette, míg más vizsgálatok nem találtak ilyen összefüggést 

(Összefoglaló: Hariri és Holmes, 2006). Egy bizonyos fokú inkonzisztencia egyébként 

inherens velejárója a genetikai asszociációs vizsgálatoknak, de ebben az esetben 

valószínűleg a szorongás genetikailag komplex (poligénes) szabályozását is tükrözi, 

melyben egyetlen génvariáns csak az összes interindividuális variancia egy kis részéért 

felel, együttesen más genetikai (és környezeti) tényezők seregével (Kendler, 2005). 

 

 

 

Az 5-HTTLPR variációk szerepe a stressz-reaktivitásban 

Caspi és munkatársai (2003) által közölt adatok szerint az s-allél hordozói 

valószínűbben váltak depresszióssá, de csak akkor, ha többszörös negatív 

életeseményeket szenvedtek el, pl. gyermekkori abúzust vagy elhanyagolást, illetve 

munkahely elvesztését vagy válást. Számos más kutatócsoport is megismételte azt az 

eredményt, hogy ll-homozigótákkal összehasonlítva az s-allél hordozói nagyobb 

valószínűséggel válnak depresszióssá élethelyzeti stresszhatásokat követően (Kendler és 

mtsai, 2005; Eley és mtsai, 2004), de ellentmondásos eredmények is születtek (Surtees 

és mtsai, 2006; Gillespie és mtsai, 2005). Összességében, a rendelkezésre álló adatok 

arra utalnak, hogy az s-allél jelenléte növelheti az érzékenységet a depresszogén 

környezeti hatások iránt, mely hatások skálája a negatív életeseményektől egészen 

neurokémiai hatásokig (mint pl. a triptofán-depléció) terjedhet (Grabe és mtsai, 2005; 

Manuck és mtsai, 2004; Neumeister és mtsai, 2002). Továbbá, az egyszer már 

klinikailag manifesztálódott depresszió esetén az s-allél jelenléte összefüggést mutat a 

tüneti kép súlyosságával és a rosszabb prognózissal (beleértve az antidepresszív 

gyógyszerekre mutatott kisebb, vagy éppen adverz válaszokat is) (Lotrich és Pollock, 

2004; Murphy és mtsai, 2004; Zanardi és mtsai, 2001; Serretti és mtsai, 2005). 

Állatkísérletekből származó adatok is alátámasztják azt a hipotézist, hogy az 5-HTT gén 

funkciójának genetikai variabilitása növeli a környezeti stresszorokkal szembeni 

vulnerabilitást. Az 5-HTTLPR s-alléljának ortológját hordozó rézuszmakákók is 

fokozott viselkedéses és neuroendokrin válaszokat mutatnak stressz hatására, valamint 

kimutathatók náluk a szerotonin anyagcsere zavarai is, de csak amikor tartósan fokozott 

környezeti stressznek vannak kitéve (Barr és mtsai, 2004; Champoux és mtsai, 2002). 5-
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HTT KO egerek kifejezett viselkedéses, neuroendokrin és katekolamin válaszokat 

mutatnak relatíve enyhe stresszorok esetén is, melyek a normál kontrollok esetében nem 

elégségesek válaszreakciók kiváltásához, mint pl. NaCl injekció, élő patkány, vagy 

macskaszag (Li és mtsai, 2004; Tjurmina és mtsai, 2002; Adamec és mtsai, 2006). A 

„depresszió-jellegű viselkedés” mértéke szintén emelkedettnek mutatkozik ezeknél az 

egérkéknél pl. passzív elkerüléses és forszírozott úszásos tesztekben (Holmes és mtsai, 

2002; Lira és mtsai, 2003). Mindezen adatok alátámasztják azt a hipotézist, hogy a 

SERT gén funkciójának elvesztése vagy relatív csökkenése a környezeti stresszorokhoz 

köthető fokozott érzelmi reaktivitáshoz vezet számos vizsgált fajban, az embert is 

beleértve.  
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1.3. Károsodott érzelmi feldolgozás és a depresszió kapcsolata 

 

 

1.3.1. Funkcionális neuroanatómiai eltérések depresszióban 

 

Egyre több vizsgálati adat utal arra, hogy az érzelmi folyamatokban részt vevő agyi 

területek funkcionális és/vagy strukturális eltérései észlelhetők pszichiátriai 

betegségekben. 

Depresszióban szenvedő páciensekben neuropathológiai vizsgálatok kimutatták a 

gliasejtek csökkent számát és sűrűségét az amygdalában  (Bowley és mtsai, 2002), a 

szubgenuális ACC-ben és az OFC-ben (Cotter és mtsai 2001). Strukturális képalkotó 

vizsgálatok kimutatták az OFC (Bremner és mtsai, 2002), a szubgenuális ACC 

(Botteron és mtsai, 2002) és az amygdala (Sheline és mtsai, 1998) csökkent térfogatát.  

Funkcionális képalkotó vizsgálatok emelkedett véráramlást találtak az amygdalában 

(Drevets és mtsai, 1992) és az insulában (Mayberg és mtsai, 1999). Szintén leírtak 

pozitív korrelációt az amygdala anyagcsere intenzitása és a depressziós állapot 

súlyossága között (Drevets és mtsai, 1992; Abercrombie és mtsai 1998). Más 

vizsgálatok emelkedettnek találták a bal oldali amygdala aktivitását félelmet tükröző 

arcok bemutatása során, majd antidepresszáns kezelést követően ez az eltérés eltűnt 

(Sheline és mtsai, 2001).  

Érzelmi feldolgozás eltérései: mint a fenti eredmények alapján várható, major 

depresszióban szenvedő egyének érzelem feldolgozó folyamataiban eltérések 

észlelhetők. Az érzelmi ingerek azonosításában mind generalizált, mind specifikus 

eltéréseket sikerült kimutatni (Rubinov és Post, 1992), mint negatív torzításokat 

(Bradley és mtsai, 1996; Murphy és mtsai, 1999; Williams és mtsai, 1996) és negatív 

vagy csökkent pozitív figyelmi hibákat érzelmi arckifejezések azonosítása során (David 

és Cutting, 1990; Gur és mtsai, 1992). 

 

1.3.2. Érzelem felismerés zavarai depresszióban 

 

Depresszióval élő betegek érzelemkifejező arckifejezések megítélésénél konzisztens 

módon negatív irányba torzítanak (Gur és mtsai, 1992; Hale, 1998; Leppanen és mtsai, 
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2004; Weniger és mtsai, 2004), ezt a tényt priming és fMRI vizsgálatok is 

megerősítették (Dannlowski és mtsai, 2006; Surguladze és mtsai, 2006). Funkcionális 

képalkotó eljárások eredményei alapján úgy tűnik, hogy a limbikus területek kérgi 

szabályozása sérült (Anand és mtsai, 2005; Wagner és mtsai, 2004). és ez a jelenség a 

tüneti súlyossággal arányos (Keedwell és mtsai, 2005).  Azok a személyek, akik 

depresszióban szenvedtek és fMRI-vel kimutathatóan rosszabb volt a limbikus területek 

kérgi (cingulum irányából) szabályozása, jobban reagáltak kognitív terápiára (Siegle és 

mtsai, 2006). A vizsgálatok többségében csökkent felismerési pontosságot találtak 

depressziós betegeknél az összes érzelem kategóriában (Asthana és mtsai, 1998; 

Langenecker és mtsai, 2005; Phan és mtsai, 2006), de vannak ellentmondásos 

eredmények is, némely vizsgálatban nem találtak eltérést depressziós és kontroll csoport 

között (Kan és mtsai, 2004). Számos magyarázata lehet ennek az inkonzisztenciának, 

ezekből érdemes megemlítenünk a vizsgálati minták alacsony elemszámát, illetve az 

alkalmazott vizsgálati eszközök és metodikák nagyfokú heterogenitását.  

 

 

1.3.3. Szerotonin anyagcsere eltérések depresszióban 

 

Az amygdala módosító szerepét az 5-HTT és a depresszió összefüggésében vizsgálták 

Pezawas és munkatársai (2005). A kérdés az volt, vajon az agy depresszióval 

összefüggést mutató strukturális és funkcionális eltérései (a subgenuális ACC csökkent 

térfogata, együttesen az amygdalát és az ACC-t magukban foglaló limbikus körök 

aktivitásának zavarával) olyan abnormalitásokat tükröznek-e, melyek előre jelzik a 

betegséget, és így a vulnerabilitás biológiai markerei lehetnek; vagy pedig, ezek az 

eltérések már a depresszió következményei. A kérdés megválaszolásához egészséges, 

negatív pszichiátriai anamnézisű önkénteseket vizsgáltak strukturális és funkcionális 

MRI-vel. Az s-allél hordozóinál mind a szubgenuális ACC, mind az amygdala 

területében csökkent szürkeállomány térfogatot találtak. Továbbá, a nem-hordozókkal 

összehasonlítva az s-allél hordozóinál csökkent funkcionális konnektivitást találtak az 

amygdala és az ACC között, ami a negatív ingerekre adott amygdala válasz 

diszregulációjához vezethet. A szerzők feltételezték, hogy az 5-HTTLPR-hez köthető 

depresszióra való hajlam bizonyos fejlődésbeli mechanizmusoknak köszönhető, melyek 

olyan neurális körök strukturális konnektivitását, következményesen a funkcionális 

integritását érintik, melyek szerepet játszanak az érzelmi szabályozásban és a félelmi 
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válaszok kioltásában. Feltételezték azt is, hogy ezek a funkcionális deficitek adverz 

környezeti események hatására felerősödhetnek, valószínűleg a félelmi válaszok 

csökkent kioltásán keresztül, és így a gén-környezet kölcsönhatás tehető végül is 

felelőssé a depresszió iránti fogékonyság fokozódásáért. Ezt a hipotézist megerősíti az a 

kísérleti eredmény, miszerint egerekben az 5-HTT inaktiválása a félelmi válasz 

kioltásának csökkenéséhez vezet (Wellman és mtsai, 2007). 

 

 

1.3.4. Az érzelmi értékelés zavarai depresszióban 

 

Mint azt a fentiekben már részletesen ismertettük, Scherer és munkatársai 37 országra 

kiterjedő kutatás-sorozatban vizsgálták az értékelés-elméletek érvényességét, ill. hét 

különböző érzelem specifikus értékelés-profilját egészséges populációkban (pl. Scherer 

és mtsai, 1986; Scherer, 1997).  

Depresszióval élő betegek értékelési folyamatait ezzel a vizsgálati eszközzel korábban 

nem tanulmányozták, annak ellenére, hogy a depressziós állapotokat jellemző, 

fentiekben tárgyalt genetikai és funkcionális neuroanatómiai eltérések alapján az 

értékelési folyamatok zavara feltételezhető.  

A Scherer és munkatársai által alkalmazott kérdőív validálását követően (Unoka és 

mtsai, 2002) két korábbi vizsgálatunkban hasonlítottuk össze depressziós és egészséges 

kontroll személyek értékelési profiljait.  Első vizsgálatunkban (Szily és mtsai, 2002) 40 

major depressziós epizódban szenvedő és 120 egészséges kontroll személy értékelési 

jellemzőit hasonlítottuk össze haragot kiváltó események kapcsán. A haragot kiváltó 

események értékelése a kapott eredmények alapján számos hasonlóságot mutatott, de 

néhány jelentős különbségre is fény derült a vizsgálat során. Szignifikáns eltérést 

találtunk a megküzdési képességek, a cél-relevancia, valamint a normákhoz való 

viszony dimenzióinak esetében.  Az összes fenti paraméter tekintetében negatív irányú 

eltérés volt megfigyelhető a depressziós személyek esetében.  Vagyis, a haragot kiváltó 

eseményt a depressziós személyek gyakrabban ítélték céljaik elérésében relevánsnak, 

illetve negatív hatásúnak, az elfogadott társas normákkal ellenkezőnek, és gyakrabban 

érezték úgy, hogy nem képesek megküzdeni az eseménnyel. Mindezeken túl, a 

depressziós személyek kifejezettebben próbálták kontrollálni érzelmi állapotuk külső 

jegyeit (mimika, verbális megnyilvánulások), és kevesebb agresszív megnyilvánulás 

fordult elő esetükben. Ez utóbbi eredmény már az érzelmi szabályozó folyamatok 
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eltéréseire utalhat – feltételezhető, hogy az érzelmi intenzitást csökkentő érzelmi 

újraértékelési folyamatokkal szemben a depressziós személyek inkább az érzelmi 

reakciók külső megnyilvánulásainak akaratlagos csökkentését (szuppresszió) 

alkalmazzák inkább. Más vizsgálati eredmények szerint (Canli és mtsai, 2009) az 

érzelmi szabályozási folyamatokon belül a szuppresszió alkalmazása az újraértékelési 

folyamatok rovására összefüggést mutat az affektív megbetegedések nagyobb 

rizikójával és az interperszonális hatékonyság csökkenésével. 

Második vizsgálatunkban (Szily és mtsai, előkészületben) 50 major depresszióval 

diagnosztizált és 100 egészséges kontroll személy esetében hét érzelem (öröm, harag, 

szomorúság, félelem, undor, szégyen, bűntudat) értékelési profilját hasonlítottuk össze. 

A cél-relevancia tekintetében hat érzelem (kivéve: öröm) esetében találtunk szignifikáns 

eltérést. Depressziós személyek, fenti vizsgálatunk eredményeivel összhangban, az 

egyes érzelmeket kiváltó eseményeket céljaikat jelentősebb fokban hátráltatónak 

értékelték, mint a kontroll személyek. Ez az eltérés a harag, a szomorúság és a félelem 

esetében volt a legkifejezettebb. A megküzdési képesség tekintetében szintén jelentős 

különbség volt észlelhető a két csoport között öt érzelem (kivéve: harag, öröm) esetén. 

Itt is elmondható, hogy a depressziós személyek alacsonyabb szintűnek értékelték 

megküzdési képességeiket, mint a kontroll személyek. Megemlítendő, hogy ebben a 

vizsgálatban nem sikerült reprodukálni a harag esetében az előző vizsgálatban talált 

szignifikáns eltérést. Az igazságosság, a szociális normák és a felelősség dimenziókban 

szintén voltak szignifikáns eltérések a két csoport között, összességében itt is negatív 

tendencia volt megfigyelhető a depressziós csoportban. Előzetes feltételezéseinkkel 

ellentétben, a kellemesség és a váratlanság dimenziókban nem, illetve csak egy érzelem 

esetében találtunk szignifikáns különbséget a két csoport között.  

Elmondható tehát, hogy a Scherer által leírt értékelési lépések (Component Process 

Modell, 1988) alsóbb szintjein (váratlanság, kellemesség) nem találtunk eltérést a két 

csoport között. Jellemzően az értékelési hierarchia magasabb szintjén lévő lépések 

esetében tért el egymástól a két csoportban kapott eredmény. Ez a megfigyelés arra 

utalhat, hogy depresszió esetében az érzelmi értékelési folyamatokban részt vevő 

dorzális struktúrák működése mutat kifejezettebb károsodást, szemben a ventrális 

struktúrákkal. Természetesen, az említett vizsgálatok számos limitációval bírnak, (mint 

az alacsony mintaszám, vagy a retrospektív, önbeszámolókon alapuló kérdőíves 

módszer), melyek az eredmények értelmezését erőteljesen korlátozzák. 
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1.3.5. A depresszió és a pszichózis kapcsolata 

 

Bár a klasszikus nozológiai megközelítések szerint az affektív eltérések és a 

szkizofrénia-spektrum zavarok között éles határ húzható, az újabb eredmények tükrében 

ezt az elméletet felül kell vizsgálni. Mindez a fent ismertetett neurobiológiai 

eredmények tükrében válik nyilvánvalóvá: az érzelmi szabályozásban résztvevő 

idegrendszeri struktúrák funkcionális és morfológiai eltéréseit szkizofréniában is 

kimutatták, különös tekintettel az amygdalára és a cingulumra. Ellison-Wright és mtsai 

(2008) metaanalízise szerint már a szkizofrénia első epizódja alatt térfogatcsökkenés 

mutatható ki az amygdala, az insula és a cingulum területén.  Auditoros hallucinációkat 

átélő szkizofrén betegek érzelmi tartalmú szavak feldolgozása során fokozott aktivitást 

mutatnak az amygdala és a parahippocampalis gyrus területén (Escartí és mtsai, 2010). 

Ezen felül számos epidemiológiai, fejlődéslélektani és kognitív neuropszichiátriai adat 

utal arra, hogy a negatív érzelmi állapotok markáns szerepet játszanak a téveszmék és a 

fenyegető-devalváló jellegű hallucinációk kialakulásában és fenntartásában (Bentall és 

Fernyhough, 2008). Végül az érzelmi folyamatok szabályozásában fontos szerepet 

betöltő szerotonin kritikus komponense a pszichotikus tünetek neurokémiai alapjainak, 

szoros kölcsönhatásban a katekolaminokkal és a glutamáttal (Geyer és Vollenweider, 

2008). Érdekes, hogy az affektív jelenségkörhöz rendelt és a fentiekben részletesen 

tárgyalt 5-HTTLPR variációk egy metaanalízis szerint a szkizofréniával is kapcsolatban 

állnak (Allen és mtsai, 2008). 

Ezeknek az alapkutatási eredményeknek fontos klinikai üzenete van: a pszichózisok 

bevezető, prodromális fázisában a leggyakoribb klinikai figyelmet igénylő eltérés a 

depresszió. Meyer és mtsai (2005) adatai szerint fiatal, pszichózis szempontjából magas 

kockázatú személyek esetében a leggyakoribb DSM-IV diagnózis a major depresszív 

zavar, amelyet különböző szorongásos zavarok követnek a gyakorisági sorrendben. A 

depresszió fontos prediktor a pszichózis-konverzió tekintetében is: a súlyosabb 

depressziós tüneteket mutató magas kockázatú páciensek esetében nagyobb 

valószínűséggel alakul ki teljes pszichotikus epizód (Yung és mtsai, 2003). Az egyszerű 

depressziós epizód és a pszichózis-prodroma elkülönítése tehát kiemelt klinikai terület, 

amelyet az is jelzi, hogy a DSM-5 tervezetében a pszichózis kockázati szindróma külön 

diagnosztikus entitásként jelenik meg 

(http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=412). 

http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=412
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Egy lehetséges módszer az egyszerű érzelemszabályozási zavar és a pszichózis-

kockázat elkülönítésére a magtünetek jelenlétének felmérése. Gerd Huber (1966) eredeti 

definíciója szerint a magtünetek olyan szubklinikus, szubjektív tapasztalások és 

élmények, amely a személynek jelzik a megváltozottságot a normális és megszokott 

énállapottól, érintve a gondolkodás, a beszéd, az érzékelés, a motiváció, az érzelmek, a 

cselekvések és a stressztolerancia jelenségkörét is. A magtünetek fenomenológiai 

szempontból jól elkülönülnek a teljes vagy attenuált pszichotikus tünetektől, külső 

szemlélő számára a megfigyelhető viselkedésből nem tűnnek ki. A pszichózis-kockázat 

meghatározása kapcsán két, részben átfedést mutató magtünet-csoportot definiáltak 

(Schultze-Lutter és mtsai, 2007a). Az elsőt kizárólag a kognitív jegyek uralják 

(COGDIS): a gondolatok interferenciája (szubjektíven megélt zavaros, kusza 

gondolkodás) és megváltozott dinamikája (a gondolatok blokkolódása vagy intenzív, 

akaratlan előtörése), az absztrakciós készség szokatlan beszűkülése vagy kitágulása, 

nehezített beszédkifejezés és beszédértés, bizonytalan vonatkoztatásos benyomások 

(személyek és helyzetek furcsa jelentőségtelítettsége), a figyelem megosztásának 

képtelensége és a látómezőben megjelenő irreleváns ingerek felerősödött 

figyelemelterelő hatása. A másodikban (COPER) jobban megjelennek a percepciót 

érintő jelek is: csökkent képesség az észleletek, a valódi emléknyomok és a fantázia 

megkülönböztetésére, derealizáció, a vizuális és az akusztikus percepció zavarai (az 

ingerek intenzitásának, integritásának és dinamikájának eltérései, pl. feltöredezett, 

homályos, torzított képek, mozgás- és térészlelési zavar, az érzékelés kellemetlen 

intenzitásfokozódása, szenzoros túltelítődés) (Schultze-Lutter és mtsai, 2007a). 

Schultze-Lutter és mtsai (2007b) kimutatták, hogy a magtünetek segítségével az 

egyszerű depresszió és a pszichózis-prodroma elkülöníthető. Meyer és mtsai (2005) 

adataival összhangban a major depresszió előfordulását magasnak találták a prodromális 

fázisban (38%). A magtünetek a prodromális fázist és a szkizofréniát is megbízhatóan 

elkülönítették az egyszerű major depressziótól, abban az esetben is, ha a klinikai állapot 

kevert volt (pl. prodromális fázis depresszióval társulva). Mindezek arra utalnak, hogy 

bár az érzelemszabályozás eltérése gyakran jelen van „non-affektív” pszichózisokban és 

azok bevezető fázisában is, a magtünetek potenciálisan alkalmasak a pszichóziskockázat 

megállapítására ilyen kevert esetekben is.   
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2. Célkitűzések 

 

Vizsgálataink általános célkitűzése az volt, hogy a jelenleg használatos klinikai 

nozológiai eszköztárat újszerű megközelítésekkel egészítsük ki. E cél érdekében ötvözni 

próbáltuk a molekuláris genetika (5-HTT polimorfizmus), a kognitív pszichológia 

(Scherer-féle érzelemértékelési elmélet) és a Karl Jaspers neve által fémjelzett 

fenomenológiai irányultságú pszichopatológia eszköztárát (Huber-féle magtünetek).  Az 

affektív betegségek, ill. a vulnerabilitással kapcsolatos genetikai eltérések és az érzelmi 

feldolgozási, szabályozási mechanizmusok két aspektusát vizsgáltuk. Első 

vizsgálatunkban az 5-HTTLPR polimorfizmus és az érzelemértékelés összefüggéseit 

állapítottuk meg egészséges személyeknél önkitöltő kérdőív segítségével. Második 

vizsgálatunkban klinikailag major depressziós tüneteket mutató betegeknél térképeztük 

fel a komplex szociális érzelmek felismerését és a magtünetek jelenlétét a 

pszichóziskockázat függvényében. 

 

2.1 Az első vizsgálat célkitűzései 

 

Első vizsgálatunk célkitűzése az volt, hogy az 5-HTTLPR polimorfizmus és az 

érzelemértékelési folyamatok eltéréseinek lehetséges kapcsolatát megállapítsuk. Ahogy 

a bevezetőben arra részletesen kitértünk, számos kutatás eredmény támasztja alá, hogy a 

szerotonin transzporter gén upstream regulátoros régiójának (5-HTTLPR) 

allélvariációja összefüggést mutat bizonyos szorongásos és depressziós jegyekkel, ami 

diszfunkcionális érzelmi regulációra utalhat (Canli és Lesch, 2007). A gén rövid (s) 

variánsának jelenléte esetén valószínűleg kevesebb szerotonin transzporter fehérje 

képződik. Az s allél hordozói (s/s, s/l genotípus) esetében magasabb vonásszorongást 

(neuroticizmus) (Lesch és mtsai, 1996), önbeszámolók alapján kifejezettebb depresszív 

tüneteket mutattak (Gonda és mtsai, 2005), illetve esetükben félelmet tükröző 

arckifejezések bemutatása közben fokozott amygdala aktivitást mutattak ki (Hariri és 

mtsai, 2002). 

Az érzelmi reguláció egyik legfontosabb aspektusa az, hogy hogyan interpretálunk egy 

érzelmi szempontból jelentéssel bíró eseményt (Scherer, 1997). E tekintetben jelentős 

eltéréseket találunk a populáción belül. Például, egy adott személy lényegesen 
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negatívabbnak, kontrollálhatatlanabbnak értékelheti a szomorúság átélését, mint mások. 

Fontossága ellenére, napjainkig nem történt olyan vizsgálat, mely az 5-HTTLPR gén 

polimorfizmusa és az érzelemértékelés folyamata közötti összefüggést célozta volna 

meg. Vizsgálatunkban 114 egészséges önkéntesnél végeztük el az 5-HTTLPR gén 

genotipizálását, és hasonlítottuk össze pozitív (öröm) és negatív (félelem, szomorúság) 

érzelmi epizódok értékelési profilját a különböző allélvariációk esetében. 

 

2.2 A második vizsgálat célkitűzései 

 

Ebben a vizsgálatban arra voltunk kíváncsiak, hogy a magtünetek és a komplex érzelmi 

állapotok felismerési zavarainak segítségével a pszichózis szempontjából magas 

kockázatú depresszív állapotok elkülöníthetőek-e az egyszerű hangulatzavartól. A 

krízisintervenciós ellátó helyeket felkereső, segítséget kereső fiatalok nagy része 

beszámol depressziós panaszokról. A páciensek egy része átél pszichózis-szerű 

élményeket, és pszichózis tekintetében ultra-magas kockázattal jellemezhető (Yung és 

mtsai, 2004). Ezek a pszichózis-szerű élmények rejtve maradhatnak egy rutin jellegű 

pszichiátriai interjú során. A pszichózis szempontjából ultra-magas kockázatúnak 

tekinthető személyek legalább 25%-a beszámol depresszív tünetekről is, és az affektív 

tünetek megléte növeli a pszichózis-jellegű tünetek súlyosságát (Rosen és mtsai, 2006; 

Yung és mtsai, 2007; Häfner és Mauer, 2006; Schultze-Luther és mtsai 2007). Häfner és 

Maurer (2006) szerint a szkizofrénia és a major depresszív zavara korai jelei és tünetei 

gyakran hasonlóak, és mindkét esetben kialakulhatnak jelzett funkcionális és szociális 

károsodások. Már a korai prodromális állapotban kimutattak olyan eltéréseket, mint a 

szociális funkciózavar, nem-specifikus tünetek (szorongás, depresszió, 

személyiségváltozások, pszichoaktív szerek abúzusa) és a magtünetek (szubjektív 

zavarok a gondolkodásban, a percepcióban, a szelf-reprezentációban és valóság 

tesztelésében). A késői prodromális állapotban enyhe/rövid, átmeneti pszichotikus 

tünetek is megjelennek (Olsen és Rosenbaum, 2006; Keshavan és Amirsadri, 2007; 

Klostrekötter és mtsai, 2008; Salokangas és McGlashan, 2008).  

 

Ebben a tanulmányban az értékelés három szintjét használtuk a pszichózis kockázatához 

köthető eltérések felismerésére. A késői prodromális fázis tüneteinek (enyhe, rövid, 

átmeneti pszichotikus tünetek) értékelésén túl, felmértük a páciensek magtüneteit. Ezek 

a karakterisztikus prepszichotikus élmények a BSABS skála segítségével mérhetőek 
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(Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptomps; Gross és mtsai, 1987). A BSABS 

hat alskálát tartalmaz: dinamikus deficitek, kognitív eltérések, coenaesthesiás élmények, 

vegetatív zavarok és autoprotektív viselkedés. Ha a magtünetek meglétén alapuló 

megközelítést (korai prodromális szak) és az „ultra-magas kockázat” (késői prodromális 

szak) megközelítést kombináljuk, egy szűk és homogén betegcsoport definiálható 

(Simon és mtsai, 2006). A késői prodromális szakban lévő páciensek kifejezettebb 

neurokognitív károsodást mutatnak, mint a korai fázisban lévők (Pukrop és mtsai, 

2006). Hogy a két megközelítés könnyebben összeegyeztethető legyen, egy újabb skála 

került kifejlesztésre a magtünetek és a késői prodromális tünetek kvantitatív értékelésére 

(Schizophrenia Proneness Instrument – Adult version) (Schultze-Luther és mtsai, 

2007a,b). 

Végül, arra a kérdésre kerestünk választ, mennyire képesek a betegek komplex szociális 

érzelmeket és mentális állapotokat azonosítani arcrészletek (a szemek régiója) alapján 

(Baron-Cohen és mtsai, 2001). Mind a depresszió, mind a szkizofrénia legfontosabb 

korai jeleinek egyike a szociális izoláció, valamint az interperszonális érintkezések 

nehezítettsége (Häfner és Maurer, 2006). E problémák kognitív háttere magában 

foglalhatja a szociális szignálok megváltozott észlelését, valamint mások komplex 

mentális állapotainak (szociális érzelmek, gondolatok, szándékok) téves attribúcióját 

(más néven mentalizáció, „theory of mind” Brune, 2005). Az arckifejezések 

felismerésének és a mentalizáció folyamatának zavarai ismertek szkizofrén betegeknél 

és hozzátartozóiknál (Irani és mtsai, 2006; Kettle és mtsai, 2008), valamint magas 

pszichózis-kockázatú állapotokban egyaránt (Pinkham és mtsai, 2007). 

Hipotézisünk szerint, a magas pszichózis-kockázattal jellemezhető fiatal depressziós 

betegek súlyosabb szubjektív élményzavarokról számolnak be, valamint kevésbé 

képesek a komplex szociális érzelmek felismerésére. 
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3. Módszerek 

 

3.1. Az első vizsgálat módszerei 

 

1. táblázat: demográfiai adatok, első vizsgálat 

 S-hordozók Nem hordozók 

A résztvevők száma 79 35 

Nem (férfi/nő) 38/41 20/15 

Életkor (évek) 38.4 (9.3) 37.9 (8.5) 

Iskolai végzettség (évek) 12.3 (5.1) 12.4 (6.8) 

Szocioökonomikus státusz 

(Hollingshead Four-Factor 

Index) 

38.4 (19.6) 37.6 (20.4) 

 

 

A demográfiai adatokat az 1. táblázatban tüntettük fel. A pszichiátriai betegségek 

kizárása céljából a Mini International Neuropsychiatric Interview (Sheehan, 1998) 

került felvételre. A genotipizálás a Lesch és munkatársai által kidolgozott módszer 

szerint történt (Lesch és mtsai, 1996). A vizsgálatban résztvevők beleegyező 

nyilatkozatot írtak alá, és a vizsgálatot jóváhagyta a Semmelweis Egyetem Etikai 

Bizottsága. Az érzelmi értékelések vizsgálatára Scherer érzelemértékelési kérdőívét 

használtuk (Scherer, 1997). A résztvevőket arra kértük, idézzenek fel egy megtörtént 

szituációt, melynek során erős érzelmi állapotot éltek át (öröm, félelem, szomorúság). A 

kérdőív mindhárom érzelem esetében négy részből állt: (1) a szituáció leírása; (2) 

szubjektív érzelmi állapot leírása; (3) testi és expresszív reakciók leírása; (4) érzelmi 

értékelés.  

A negyedik rész az érzelmi értékelés alábbi aspektusait illető kérdésekből állt:  

(1) Újdonság, váratlanság („Számított ön arra, hogy ez az esemény bekövetkezik?”) 
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(2) Kellemesség („Kellemesnek vagy kellemetlennek találta magát az eseményt?”) 

(3) Cél-elősegítő jelleg („Milyen fontosak voltak az Ön szempontjából azok az 

események, melyek az érzelmet kiváltották Önből? Segítették vagy hátráltatták terveit, 

céljai, vágyai elérését?”) 

(4) Igazságosság („Azt gondolja-e, hogy az esemény bekövetkezése valamilyen 

szempontból igazságtalan volt?”) 

(5) Felelősség, ok („Mit gondol, ki lehetett elsősorban a felelős az esemény 

bekövetkezéséért?”) 

(6) Megküzdési képesség („Képesnek érezte-e magát arra, hogy kézben tartsa vagy 

befolyásolja az eseményeket vagy azok következményeit?”) 

(7) Moralitás („Ha az eseményt az Ön vagy valaki más magatartása okozta, ez a 

magatartás erkölcstelen vagy nem helyénvaló volt-e Ön szerint?”) 

(8) Önképhez való viszony („Hogy változtatta meg ez az esemény önmagáról alkotott 

képét, önbecsülését, magabiztosságát?”) 

 

Statisztika 

Az egyes kérdésekhez tartozó önértékelő pontokat z-értékekké konvertáltuk Scherer 

módszerét követve. A z-értékek az egyes érzelemértékelések esetében a teljes 

pontszámtól való eltérést jelenítették meg. A csoportátlagokat a félelem, a szomorúság 

és az öröm esetében határoztuk meg. A statisztikai analízis során a STATISTICA 7.0 

szoftvercsomag (StatSoft Inc., Tulsa) általános lineáris modell paneljét alkalmaztuk 

(varianciaanalízis, ANOVA). A post-hoc összehasonlításhoz Tukey HSD tesztet 

használtunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

 

3.2. A második vizsgálat módszerei 

 

2. táblázat: demográfiai adatok, második vizsgálat (BDI: Beck Depresszió Kérdőív; 

WAIS-R: Wechsler Felnőtt Intelligencia Skála – revised verzió) 

 

Hatvannyolc, részben a budapesti Semmelweis Egyetemen, részben a Szegedi 

Egyetemen kezelés alatt álló pácienst választottunk be a vizsgálatba. Minden résztvevő 

megfelelt az alábbi kritériumoknak: 

1. Major depresszív epizód (DSM-IV szerint) fennállása, megerősítve a M.I.N.I. 

(Sheehan és mtsai, 1998) klinikai interjúval, valamint a DSM-IV Strukturált Klinikai 

Interjúval (SCID-I, klinikai verzió) (First és mtsai, 1996). 

2. Nincs az előzményben megelőző pszichiátriai kezelés, szerabúzus, illetve korábbi 

pszichotróp gyógyszeres kezelés. 

 Kontroll  Depresszió + alacsony 

pszichózis kockázat 

Depresszió + magas pszichózis 

kockázat 

A résztvevők száma 50 42 26 

Nem (férfi/nő) 19/31 15/27 10/15 

Életkor (évek) 21.1 (6.3) 20.4 (7.0) 22.0 (8.7) 

Iskolai végzettség (évek) 10.9 (5.2) 11.5 (6.1) 11.3 (7.1) 

Szocioökonomikus 

státusz 

(Hollingshead Four-

Factor Index) 

35.6 (10.2) 33.4 (12.5) 32.4 (16.6) 

BDI* - 25.3 (9.4) 23.6 (8.2) 

WAIS-R IQ* 105.2 (10.3) 107.3 (11.8) 104.5 (12.0) 
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3. Nincs jelen ismert testi betegség, mely a központi idegrendszer működésére hatással 

lehet. 

Az értékelés időpontjában, az alábbi kísérő diagnózisokra derült fény a SCID-CV 

felvétele során: generalizált szorongás (n=6), pánik zavar (n=2), specifikus fóbiák 

(n=5), kényszerbetegség (n=1). Minden páciens esetében toxikológiai szűrés, MRI és 

EEG vizsgálat történt. A társadalmi státusz jellemzésére a Hollingshead Four Factor 

Indexet használtuk (Cirino és mtsai, 2002). Az általános intelligencia szintjének 

maghatározására a MAWI-R tesztet használtuk (Wechsler, 1981). 

A krízisintervenciós ellátóhelyen jelentkező, fiatal depressziós páciensekkel a 

CAARMS kérdőívet töltettük ki, melynek segítségével a késői prodromális fázisra 

jellemző, küszöb alatti pszichotikus tünetekre rákérdezve, a pszichózis kockázatát 

mérhetjük fel (Yung és mtsai, 2004). A CAARMS kérdőív segítségével további 

diagnosztikus kategóriákat alkothatunk: Attenuated Psychotic Symptoms (APS) és Brief 

Limited Intermittent Psychotic Symptoms (BLIPS). 26 vizsgált személy teljesítette az 

APS (n=19) és/vagy a BLIPS (n=9) kritériumait.  

Az egészséges kontroll csoport 50 önkéntesből állt, akik az egyetem dolgozóinak 

rokonai vagy ismerősei voltak. A kontroll személyek szűrésére a SCID-CV interjút 

használtuk. A demográfiai adatokat a 2. táblázat tartalmazza. A vizsgálatban résztvevők 

beleegyező nyilatkozatot írtak alá, és a vizsgálatot jóváhagyta a Semmelweis Egyetem 

Etikai Bizottsága. 

 

A szubjektív élmény zavarainak értékelése 

A BSABS félig strukturált kérdőív segítségével mértük fel a szubjektív élmények 

zavarait (Gross és mtsai, 1987). A BSABS alskálái Parnas és munkatársainak (2003) 

munkája alapján a következők:  

1. csökkent affektivitás (csökkent iniciatíva és dinamizmus, anhedonia, másokkal 

szembeni közömbösség, a személyes kapcsolatok iránti igény csökkent volta); 

2. kapcsolati problémák (interperszonális kapcsolatokra való képesség hiánya, a 

kapcsolatokkal szembeni sebezhetőség, csökkent képesség a tömeg elviselésére, mások 

viselkedése, szenvedése általi fokozott befolyásolhatóság); 

3. perplexitás (ambivalencia, a saját érzések megkülönböztetésére való képtelenség, 

hiperreflexivitás / csökkent „természetesség”, nyelvi kifejezések megértésének 

nehézsége, revizualizációra való képtelenség, szimbólumok megértésére való 

képtelenség, az érzékletek jelentőségének megragadására való képtelenség, szokatlanul 
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éles érzékelés, az érzékelt részletek fokozottan megragadják a figyelmet, derealizáció: 

különösség érzése, intruzív érzékelések); 

4. kognitív eltérések (gondolatok interferenciája, gondolattorlódás, gondolatelakadás, az 

expresszív beszéd zavara, csökkent iniciatíva a gondolkodásban, és a gondolkodás cél-

irányultságának csökkenése); 

5. az én-élmény zavara (pszichés deperszonalizáció, szomatikus deperszonalizáció, 

„tükör-jelenség”, pl. a saját tükörkép megváltozásának élménye, saját mozgás 

diszkontinuitásának érzése); 

6. coenaesthesiák (elektromosság érzése, mozgás érzékelése, húzás vagy nyomás érzése 

a testben vagy a test felszínén, könnyűség, nehézség, lebegés, zuhanás érzése, a test 

összehúzódásának vagy kitágulásának érzése); 

7. érzékelési zavarok (homályos látás, részleges látás, photopsia, micro-, macropsia, 

meta-chromopsia, alakok vagy arcok érzékelésének megváltozottsága, perspektíva 

zavara, távolságérzékelés zavara, rectilinearitás zavara, dysmegalopsia, fokozott 

vizuális érzékenység tartós fennállása). 

Minden tétel kódolásakor használható 0 (nincs jelen), 1 (jelenléte kérdéses), és 2 

(biztosan jelen van). A skála felvételét két független értékelő végezte, akik a 

neuropszichológiai adatok tekintetében vakok voltak. Mindkét értékelő tréningen vett 

részt, melyet egy, a BSABS felvételében jártas szakpszichológus tartott. A reliabilitási 

együtthatók átlaga az egyes tételek tekintetében 0.69 volt.  
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2. ábra Példák a „Reading the Mind from the Eyes” teszt során használt ingerekre. A 

vizsgálati személyek feladata az volt, hogy a négy alternatívából kiválasszák azt, ami a 

képen látható szereplő gondolatait, érzéseit és szándékait leginkább jellemzi. 
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Komplex szociális érzelmek felismerése 

Minden résztvevővel felvettük a „Reading the Mind in the Eyes” (RME) teszt 

módosított verzióját (Baron-Cohen és mtsai, 2001). A vizsgáló színészek arcának szem 

körüli régiójáról mutatott fényképeket. Minden inger külön kártyán került bemutatásra 

(2. ábra). A résztvevőknek választaniuk kellett, hogy a négy feltüntetett kifejezés (egy 

helyes, három téves) kifejezés közül melyik írja le legjobban a színész arckifejezését 

(pl. érdeklődő, kételkedő, flörtölő vagy kitartó). A vizsgálat során pozitív vagy negatív 

színezetű szociális arckifejezések és kognitív arckifejezések kerültek bemutatásra (Shaw 

és mtsai, 2005). A függő változó a helyesen felismert kifejezések százalékos aránya 

volt. 

 

Statisztika 

Az adatok feldolgozását ebben az esetben is a STATISTICA 7.0 szoftverrel végeztük 

(StatSoft, Inc., Tulsa, Okla., USA). A BSABS pontszámok analízisét első lépésben 

Kruskall-Wallis teszttel végeztük, majd Mann-Whitney U tesztet használtunk. 

Lépésenkénti regresszióanalízist használtunk annak megállapítására, hogy a BSABS és 

a RME teszt milyen mértékben határozta meg a pszichóziskockázatot. Ezt 

diszkriminációs analízis követte, amely megadta a diagnosztikus csoportba tartozás 

paramétereit. A RME teszt pontszámait varianciaanalízissel értékeltük, amelyet Fisher 

LSD tesztek követtek. A demográfiai paramétereket t-tesztekkel vetettük össze. A 

szignifikancia-orientált statisztikán túl megadtuk a Cohen-féle standard hatásnagyságot 

(effect size) is. A BSABS és a RME pontok összefüggéseit Spearman-féle 

korrelációértékeléssel teszteltük. A szignifikanciaszint alfa<0.05 volt, amelyet 

többszörös összehasonlítás esetében Bonferroni szerint korrigáltuk.  
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4. Eredmények 

 

4.1. Az első vizsgálat eredményei 

 

Első lépésben a nem hatását vizsgáltuk a Scherer-teszt z-értékeire.  Az ANOVA nem 

igazolt szignifikáns hatást (F<1, p>0.1), ezért a továbbiakban a nőktől illetve férfiaktól 

származó adatokat nem választottuk szét. A genotípus (s-hordozók vs. nem-hordozók) – 

érzelemtípus – értékelés háromutas ANOVA kimutatta az érzelemtípus 

(F(2,224)=365.21, p<0.0001) és az értékelés (F(7,784)=126.61, p<0.0001) fő hatását. 

Kétirányú interakció volt kimutatható az érzelem és az értékelés között 

(F(14,1586)=446.92, p<0.0001). Továbbá, szintén kétirányú interakciót találtunk a 

genotípus és az értékelés között (F(7,784)=7.32, p<0.0001), valamint háromirányú 

interakciót találtunk a genotípus, az érzelemtípus és az értékelés értékei között 

(F(14,1568)=2.69, p<0.001). 

A félelem esetében szignifikáns kétutas interakció volt a genotípus és az értékelés 

között (F(7,784)=11.41, p<0.0001). A post-hoc elemzés szerint, az ll-homozigótákkal 

szemben az s-allélt hordozók magasabb értéket értek el a kellemetlenség és a cél-

relevancia dimenziókban (p<0.0001, p<0.001), viszont szignifikánsan alacsonyabb 

értékeket értek el a megküzdési képesség tekintetében (p<0.0001) (3. ábra). 

A szomorúság esetében szintén szignifikáns kétutas interakció volt a genotípus és az 

értékelés változók között (F(7,784)=6.68, p<0.0001). A post-hoc elemzés szerint, az ll-

homozigótákkal szemben az s-allélt hordozók magasabb értéket értek el a 

kellemetlenség és a cél-relevancia dimenziókban (p<0.05, p<0.01), és szignifikánsan 

alacsonyabb értékeket értek el a megküzdési képesség tekintetében (p<0.05) (4. ábra). 

Az öröm esetében viszont nem találtunk szignifikáns összefüggést a genotípus és az 

értékelés dimenziók között (F<1, p>0.1) (5. ábra). 
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3. ábra: Az egyes értékelési dimenziók z-értékei a félelem esetében. 

Exp: váratlanság; Kellemes: kellemesség; Cél: cél elősegítő jelleg; Fair: 

igazságosság; Ok: felelősség / ok; Coping: megbirkózási képesség; morál: moralitás; 

Szelf: önkép. 
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4. ábra: Az egyes értékelési dimenziók z-értékei a szomorúság esetében. 

Exp: váratlanság; Kellemes: kellemesség; Cél: cél elősegítő jelleg; Fair: 

igazságosság; Ok: felelősség / ok; Coping: megbirkózási képesség; morál: moralitás; 

Szelf: önkép. 
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5. ábra: Az egyes értékelési dimenziók z-értékei az öröm esetében. 

Exp: váratlanság; Kellemes: kellemesség; Cél: cél elősegítő jelleg; Fair: 

igazságosság; Ok: felelősség / ok; Coping: megbirkózási képesség; morál: moralitás; 

Szelf: önkép. 

 

 

4.2. A második vizsgálat eredményei 

 

Demográfiai adatok 

Az egészséges kontroll személyek, valamint az alacsony és a magas pszichózis 

kockázattal jellemezhető depressziós személyek nem különböztek a nemek szerinti 

megoszlás, az életkor, az iskolai végzettség, az intelligencia és a társadalmi státusz 

tekintetében (p>0.1). Az alacsony és a magas pszichóziskockázatú személyek között 

nem volt különbség a depressziós tünetek súlyosságának tekintetében (p>0.1; 2. 

táblázat). 

 

A szubjektív élmény zavarai 

A 3. táblázat mutatja a BSABS skála adatait. A Kruskall-Wallis teszt a csoport 

szignifikáns főhatását igazolta a skála minden tételére. Amikor az egészséges kontroll 

személyeket hasonlítottuk össze a pszichózis tekintetében alacsony kockázatú 

depressziós személyekkel, a Mann-Whitney teszt szignifikáns különbséget mutatott a 

két csoport között a csökkent affektivitás (Z = –6.8, d.f. = 1, p < 0.0001) és a kognitív 

eltérés (Z = –3.8, d.f. = 1, p = 0.0001) alskálák esetében. A magas pszichózis kockázatú 
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betegek viszont minden alskálán magasabb pontszámot értek el összehasonlítva a 

kontroll személyekkel (Z < –5, d.f. = 1, p < 0.0001). 

Végül, összehasonlítva a magas pszichózis kockázatú betegeket az alacsony 

kockázatúakkal, az előbbiek szignifikánsan magasabb pontszámokat értek el a 

perplexitás (Z = –5.9, d.f. = 1, p < 0.0001), a kognitív eltérés (Z =–3.6, d.f. = 1, p = 

0.0003), az én-élmény zavara (Z = –5.8, d.f. =1, p < 0.0001), az érzékelési zavarok (Z = 

–4.0, d.f. = 1, p < 0.0001), és a coenaesthesia (Z = –3.4, d.f. = 1, p = 0.0007) alskálákon. 

 A regresszióanalízis szerint a pszichóziskockázat első prediktora a perplexitás 

(F(1,116) = 87.88, p<0.0001, R 2 = 0.57, beta = 0.76), a második az én-élmény zavara 

(F(2,65) = 76.54, p<0.0001, R 2 = 0.70), a harmadik pedig a csökkent affektivitás volt 

(F(3,64) = 57.76, p<0.0001, R 2 = 0.73). A többi BSABS vagy RME mutató nem volt 

szignifikáns prediktor. A diszkriminációs analízis szerint a szignifikáns 

megkülönböztető tényezők közé tartozott a perplexitás (F(1,57) = 24.41, p<0.0001, 

Wilk‟s lambda = 0.34), az én-élmény zavara (F(1,57) = 17.75, p<0.0001, Wilk‟s lambda 

= 0.31) és a csökkent affektivitás (F(1,57) = 5.15, p = 0.03, Wilk‟s lambda = 0.26). A 

többi BSABS és RME faktor nem volt szignifikáns diszkriminátor. A 

pszichóziskockázat nélküli csoportba az esetek 95.2%-a került besorolásra ezek alapján, 

míg a pszichóziskockázattal rendelkező csoport esetében ez az érték 92.3% volt.  

 

3. táblázat. A Bonn skála (BSABS) értékei az egyes csoportokban. * Szignifikáns 

eltérés a kontroll csoporttal összehasonlítva; ** szignifikáns eltérés a magas és az 

alacsony pszichózis kockázatú csoportok között; Mann-Whitney U-teszt, p<0.002 

(Bonferroni korrekció). 

 

BSABS 

Kontroll 

 

(n=50) 

Depresszió 

 

(n=42) 

Magas 

kockázat 

(n=26) 

Kruskal-

Wallis 

(H,p) 

(d.f. = 2, n 

= 118) 

d 

(depresszió 

vs. magas 

kockázat) 

Csökkent 

affektivitás 

0.4 (0.6) 1.9 (0.9)* 2.0 (0.9) 64.55, 

<0.001 

0.11 

Kapcsolati 

problémák 

0.5 (0.7)  1.0 (0.7) 1.7 (0.9) 29.08, 

<0.001 

0.88 

Perplexitás 0.1 (0.4) 0.4 (0.6) 2.2 (0.9) ** 66.88, < 

0.001 

2.4 

Kognitív 

eltérések 

0.2 (0.5) 0.8 (0.7)* 1.7 (0.7)** 53.08, 

<0.001 

1.29 

Én-élmény 

zavara 

0.1 (0.2) 0.3 (0.4) 1.5 (0.8)** 71.86, 

<0.001 

2.0 

Érzékelési 

zavarok 

0.2 (0.5) 0.7 (1.0) 1.7 (0.9)** 47.33, 

<0.001 

1.05 
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Coenaesthesiák 0.1 (0.3) 0.5 (0.7) 1.1 (0.6)** 39.13, 

<0.001 

0.92 

 

 

Komplex érzelmek felismerése 

A RME teszt adatait a 4. táblázat mutatja. Az ANOVA-val szignifikáns fő hatása 

mutatkozott a csoportnak (F(2,115) =10.30, p < 0.001), az érzelmi kifejezés típusának 

(F(2,230) = 19.43, p < 0.001), és szignifikáns két-utas interakciót találtunk ezen értékek 

között (F(4,230) = 3.44, p = 0.01). A kontroll csoporttal összehasonlítva, az alacsony 

pszichózis-kockázatú depressziós páciensek kevesebb negatív szociális érzelmet tudtak 

felismerni (p = 0.02), de nem volt szignifikáns eltérés a pozitív szociális érzelmek és 

kognitív kifejezések között (p>0.1). A magas pszichózis-kockázatú betegek szintén a 

kontroll személyeknél kevésbé voltak képesek felismerni a negatív szociális érzelmeket 

(p = 0.004), továbbá a kognitív kifejezések felismerésében is deficitet mutattak (p = 

0.009).  

Az alacsony és a magas pszichózis-kockázatú betegeket összehasonlítva, nem találtunk 

szignifikáns eltérést (p > 0.1). 

 

4. táblázat. A „Reading the mind in the eyes”  (RME) teszt eredményei az egyes 

csoportokban. 

* Szignifikáns eltérés a kontroll csoporttal összehasonlítva; Fisher LSD post hoc teszt, 

p<0.05. 

 

RME teszt 

Kontroll 

 

(n=50) 

Depresszió 

 

(n=42) 

Magas 

kockázat 

(n=26) 

d 

(depresszió 

vs. magas 

kockázat) 

Kognitív 

arckifejezések, 

felismerés (%)  

76.7 (10.4)  72.4 (12.0) 65.8 (11.2)* 0.57 

Pozitív 

szociális 

arckifejezések, 

felismerés (%) 

77.0 (8.4) 71.3 (10.6) 70.3 (9.0) 0.10 

Negatív 

szociális 

arckifejezések, 

felismerés (%) 

74.5 (8.9)  66.7 (9.6)* 64.5 (8.8)* 0.29 
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Összefüggés a szubjektív élmények zavarai és az érzelmi kifejezések felismerése között 

Az egészséges kontroll csoportban és az alacsony pszichózis-kockázatú depressziós 

csoportban nem volt szignifikáns korreláció a BSABS és az RME értékek között 

(R<0.2, p>0.1). A magas pszichóziskockázatú csoportban csak az én-élmény zavara 

alskálán kapott érték mutatott korrelációt a RME teszt eredményével (5. táblázat). 

 

5. táblázat. A „Reading the mind in the eyes” (RME) teszt és a Bonn skála (BSABS) 

értékei közötti korrelációk a magas kockázatú csoportban (n=26).  

* p < 0.05, Spearman korrelációs együttható (R). 

 Csökkent 

affektivi-

tás 

Kapcsolat

i 

problémá

k  

Perplexi

-tás 

Kognití

v 

eltérése

k 

Én-élmény 

zavara  

Érzékelés

i zavarok  

Coenae

s-

thesiák 

Kognitív 

arckifejezése

k   

 - 0.13  - 0.08  - 0.04 0.03  - 0.56*  - 0.12  - 0.10 

Pozitív 

szociális 

arckifejezése

k  

 - 0.08  0.07 0.12 0.03  - 0.40*  - 0.14  - 0.12 

Negatív 

szociális 

arckifejezése

k  

 - 0.17  0.01 0.14 0.09  - 0.37*  - 0.19  - 0.08 
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5. Megbeszélés 

 

5.1. Az eredmények áttekintése 

 

Adataink az alábbi eredeti felismerésekhez vezettek: 

1. A szerotonin transzporter polimorfizmusa és az érzelemértékelés között 

szignifikáns összefüggés mutatható ki. Ez az összefüggés azonban kizárólag a 

negatív valenciájú érzelmek esetében mutatkozott meg (félelem és szomorúság); 

az öröm esetében a transzporter polimorfizmus és az érzelemértékelés között 

nem volt asszociáció. 

2. A negatív valenciájú érzelmek esetében a transzporter polimorfizmus nagyon 

hasonló mintázatú értékelésprofillal társult: a s-allélt hordozó résztvevők az 

érzelmeket kellemetlenebbnek élték meg, úgy ítélték meg, hogy az érzelmek az 

életükre jelentősebb hatást gyakoroltak, és kevésbé voltak képesek a negatív 

affektusokkal megküzdeni. 

3. Fiatal, major depresszióval diagnosztizált páciensek 38%-ánál voltak 

kimutathatók attenuált vagy rövid intermittáló pszichotikus jellegű tünetek, 

amelyek azonban nem elégítették ki egyetlen DSM-IV pszichotikus zavar 

kritériumait sem.  

4. A pszichózis szempontjából magas kockázatú depressziós személyeket a 

magtünetek megbízhatóan elkülönítették, különös tekintettel a perplexitásra és 

az én-élmény zavarára. 

5. A komplex társas érzelmek felismerésében a depressziós személyek rosszabbul 

teljesítettek, összehasonlítva a kontrollokkal. Míg az alacsony 

pszichóziskockázatú csoportban ez a deficit a negatív érzelmekre korlátozódott, 

addig a magas kockázatú csoportban a negatív érzelmek és a kognitív jellegű 

mentális állapotok felismerése is alacsonyabb pontossággal történt.  

6. A magas pszichóziskockázatú depressziós csoportban a rosszabb RME 

tesztteljesítmény kifejezettebb magtünetekkel társult az én-élmény 

dimenziójában.   
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5.2. Érzelemértékelés és a szerotonin transzporter polimorfizmusa 

 

Ebben a vizsgálatban a pszichiátriai genetikai és a kognitív pszichológia módszertanát 

ötvöztük. Eredményeink konzisztensek a korábbi adatokkal, melyek arra utalnak, hogy 

a szerotonin transzporter gén s-variánsa összefüggést mutat a szorongáshoz és a 

depresszióhajlamhoz köthető vonásokkal (Canli és Lesch, 2007; Gonda és mtsai, 2005; 

Hariri és mtsai, 2002; Lesch és mtsai, 1996). Adataink megmutatták, hogy az s-allélt 

hordozó résztvevők a negatív érzelmi állapotokat kellemetlenebbnek, céljaikat inkább 

hátráltatónak ítélik, és úgy érzik, kevésbé tudnak megbirkózni az ezeket előidéző 

történésekkel. Megjegyzendő, hogy a szerotonin transzporter génpolimorfizmus hatása 

csak a negatív érzelmek esetén mutatkozott meg, illetve bizonyos értékelési 

dimenziókhoz volt köthető (kellemetlenség, cél-elősegítő jelleg, megküzdési 

képességek). Ez összhangban áll Wilhelm és mtsai (2007) eredményeivel, akik azt 

találták, hogy az s-allél jelenléte rosszabb problémamegoldó stratégiával és a coping 

mechanizmusok kisebb hatékonyságával mutat összefüggést.  

Az érzelmi szabályozás mechanizmusainak lehetséges neuroanatómiai alapja lehet a 

cinguláris kortex és az amygdala közötti, a szerotonin transzporter génpolimorfizmus 

által befolyásolt interakciók zavara (Pezawas és mtsai, 2005). Pezawas és mtsai (2005) 

szerint az s-allél strukturális agyi eltérésekkel is társul, jelesül az amygdala és a 

cingulum területén. Érdekes módon negatív arckifejezések megfigyelésekor e két terület 

működésében szoros funkcionális kapcsoltság mutatkozik, ami az s-allélt hordozókban 

kevésbé kifejezett volt. A két terület kapcsoltságának mértéke a szorongásos 

személyiségjegyek mintegy 30%-át meghatározta. Pacheco és mtsai (2009) az s-allél 

hordozóknál a fronto-limbikus pályák mikrostrukturális elváltozását mutatták ki, amely 

hozzájárulhat az érzelemszabályozás zavarához. A strukturális agyi eltérések különösen 

kifejezettek abban az esetben, ha a szerotonin transzporter polimorfizmusa 

kölcsönhatásba lép negatív környezeti tényezőkkel, például gyermekkori traumatikus 

behatásokkal (Frodl és mtsai, 2010). Érdekes, hogy a protektívnek gondolt l-allél 

esetében a gyermekkori stressz nagyobb prefrontális térfogattal társult (Frodl és mtsai, 

2010), ami kompenzációs mechanizmusként is értelmezhető, például az akaratlagos 

érzelemszabályozási folyamatokon keresztül. Ennek jelentősége kiemelkedő, hiszen 

például a kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmával az akaratlagos-kontrollált 

információfeldolgozási utakat használjuk ki az érzelemszabályozás terén. Schardt és 
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mtsai (2009) vizsgálatában a résztvevők erős érzelmi tónusú képeket láttak. Az 

akaratlagos szabályozási feladatban a képek által kiváltott érzelmi élménytől 

intencionálisan el kellett szakadni a kognitív eltávolodás gyakorlásával. Az 

intencionális eltávolodás a szerzők eredményei szerint képes volt felülírni az amygdala 

szerotonin transzporter s-allél által meghatározott hiperreaktivitását negatív érzelmi 

szituációkban; ez a jelenség a prefrontális kéreggel kialakított kapcsolatok révén 

valósult meg. Az akaratlagos érzelemszabályozás, a szelektív figyelmi preferenciák 

intencionális áthelyezése tehát potenciálisan képes kompenzálni a genetikai 

sérülékenységet. 

A vizsgálatunk legfontosabb limitációja, hogy mint számos más hasonló vizsgálat, 

egyetlen génpolimorfizmus komplex és folytonosan megoszló változókra gyakorolt 

hatását igyekezett feltérképezni. Ilyen esetekben egyetlen gén hatása legjobb esetben is 

csak mérsékelt lehet (Plomin és mtsai, 1994). Mindazonáltal, igen hasonló 

érzelemértékelési mintázatot találtunk a félelem és a szomorúság esetében, ami arra 

utal, hogy az s-allél hordozók és a nem-hordozók közötti különbség konzisztens, és nem 

pusztán a véletlen eredménye. 

Az érzelemelméletek tradicionális kognitív modelljei szerint az érzelemértékelés 

szükséges magának az érzelem kialakulásának és élményének létrejöttéhez, tehát nem 

egy utólagos, reflektív információfeldolgozási szakaszról lenne szó. Aue és Scherer 

(2008) kimutatták, hogy a kellemesség-kellemetlenség dimenziója mentén zajló 

érzelemértékelési folyamatok olyan alapvető pszichofiziológia változásokat képesek 

előidézni, mint a mimikai izomzat aktivitásának áthangolódása vagy a szívfrekvencia 

változása. Természetesen ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy gyors és reflexív 

ingerhelyzetekben a szomatikus változások az értékelést megkerülő alapvető érzelmi 

reakciókat váltsanak ki, sőt az sem, hogy ezeknek az értékelés előtti folyamatoknak 

memórialenyomatai jönnek létre, és ezek bizonyos helyzetekben intruzívan 

reaktiválódnak. Adataink nem irányultak arra, hogy az érzelemértékelés elsődleges vagy 

másodlagos jellegét felderítsék, jelen vizsgálati elrendezésben ez nem is volt a célunk. 

A fentiekben idézett funkcionális képalkotó eljárásokat alkalmazó tanulmányok viszont 

arra utalnak, hogy a szerotonin transzporter polimorfizmusa az érzelemfeldolgozás 

primer automatikus lépéseit (pl. amygdala reaktivitása rövid ideig bemutatott vizuális 

ingerekre) éppúgy befolyásolja, mint a másodlagos kontrollált folyamatokat (pl. a 

prefrontális kéreg szerepe az érzelemértékelésben és a szelektív figyelmi preferenciák 

modulálásában és váltásában).  
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A szerotonin transzporter polimorfizmusa és a depressziós, szorongásos vagy 

impulzivitással kapcsolatos jelek összefüggésének vizsgálata a pszichiátriai genetika 

egyik legtöbb figyelmet élvező területe. Az azonos irányba mutató számos adat ellenére 

közel sem mondható el, hogy homogén és lezárt kutatási területről van szó, különösen 

abban az esetben, ha a transzporter polimorfizmussal összevetett változó a viselkedési 

dimenzióban foglal helyet. A transzporter polimorfizmus és a neuroticizmus vizsgálata 

kapcsán például központi jelentőségű, hogy a személyiségvonásokat milyen skálák 

használatával számszerűsítjük. Munafó és mtsai (2009a) metaanalízise szerint a 

transzporter-polimorfizmus nem függ össze a szorongásos-depresszív jellegű 

személyiségjegyekkel, ha azok mérésére a Cloninger vagy az Eysenck-féle 

kritériumokat használjuk, viszont a NEO-skála esetében a kapcsolat szignifikáns.  

A probléma még kifejezettebb, ha a gén-környezet kölcsönhatások területére tévedünk. 

Caspi és mtsai (2003) úttörő vizsgálata óta elfogadottá vált, hogy szerotonin 

transzporter s-alléja fokozott sérülékenységet jelent a negatív életesemények 

tekintetében, a major depresszív zavar kialakulásának kockázatát fokozva e gén-

környezet interakció kapcsán. Annak ellenére, hogy ezt az elméletet számos 

funkcionális képalkotó és állatkísérletes adat is alátámasztotta, két meta-analízis is 

megkérdőjelezte a gén-környezet kölcsönhatás jelenlétét (Munafó és mtsai, 2009b; 

Risch és mtsai, 2009). Az összesítő metaanalízisek azonban gyakran nem képesek a 

szisztematikus módszertani torzításokra rámutatni.  Például a fent említett gén-

környezet kölcsönhatás kapcsán fontos, hogy önértékeléses vagy objektív 

mérőeszközöket használunk-e, de befolyásolják olyan demográfiai tényezők is, mint a 

vizsgált személyek neme és életkora; a legtöbb inkonzisztens eredmény például 

adoleszcens férfiak körében született (Uher és McGuffin, 2010). Megbízható 

metaanalízisek készítéséhez sokkal jobb minőségű elsődleges adatokra és a vizsgálatok 

közötti szigorúbb standardizációra lenne szükség. 

Különösen érdekes kérdés a gén-gén kölcsönhatások jelensége és a kulturális hatások 

moduláló jellege. Az ázsiai populációban például az s-allél előfordulási gyakorisága 

gyakoribb, mint az észak-amierikai és európai mintákban, és úgy tűnik, hogy ezeknél a 

személyeknél a gén-agyi aktiváció összefüggések is mások. Lee és Ham (2008) 

eredményei szerint például koreai vizsgálati személyek körében negatív érzelmeket 

tükröző arcokra az amygdala magasabb aktivitást mutatott a szerotonin transzporter l-

allél jelenléte esetében összehasonlítva az ss genotípussal; ez az eredmény pontosan az 

ellenkezője annak, amit az amerikai és európai vizsgálatok alapján várnánk. A 
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pszichiátriai genetika szempontjából kritikus kérdés, hogy ez a látszólag ellentmondásos 

lelet az eltérő rasszba tartozó személyek más gén-gén kölcsönhatásával és 

génszabályozásával magyarázható, vagy a kulturális hatások vezetnek eltérő agyi 

aktivitáshoz ugyanazon genotípus esetében (Hedden és mtsai, 2008). 

Az irodalom kritikai értékelésekor végül szót kell ejteni a transzporter in vivo 

expressziójáról is. A legtöbb tanulmány alapfelvetése, hogy az s-allél esetében a 

transzporterprotein expressziója alacsonyabb, azonban ezt a humán PET vizsgálatok 

nem támasztották alá (Shioe és mtsai, 2003). Ezzel ellentétben a transzporter 

polimorfizmusa meglepő módon hatást gyakorol az 5-HT1a szerotonin receptorok agyi 

denzitására, amely biológiailag releváns mediáló tényező lehet a viselkedéses 

paraméterek tekintetében (David és mtsai, 2005).        

 

5.3. A magtünetek jelentősége a pszichóziskockázat megállapításában 

major depresszióban  

 

Eredményeink alapján, a szubjektív élmény zavarainak értékelésével - különös 

tekintettel a perplexitásra és az én-élményre - nagy valószínűséggel megmondható, 

hogy a fiatal depressziós betegek a magas vagy az alacsony pszichóziskockázatú 

csoportba tartoznak-e. A magas kockázatú csoportba tartozó páciensek szignifikánsan 

gyengébben ismerték fel a kognitív mentális állapotok arckifejezéseit, míg ugyanez az 

alacsony kockázatú csoportban nem volt megfigyelhető. Ez a jelenség különösen 

érdekes, mert korábbi adatok alapján valószínűsíthető, hogy a depressziós betegek 

eltéréseket mutatnak a szociális percepció és a mentalizáció („theory of mind”) 

területén. Kettle és mtsai (2008) a RME teszt segítségével vizsgálták első epizódos 

szkizofrén betegek és nem-pszichotikus major depressziós páciensek mentalizációs és 

érzelemfelismerési készségeit. A korábbi megfigyelésekkel (Kington és mtsai, 2000; 

Kelemen és mtsai, 2005) összhangban a szkizofrén csoport jelentős mentalizációs 

deficitet mutatott az egészséges kontrollokkal összehasonlítva, míg a depressziós 

csoportban ez az eltérés nem volt megfigyelhető. Vagyis, meglepő módon, a 

depressziós csoportban nem volt szignifikáns funkcióromlás az egészséges kontroll 

csoporthoz képest (Kettle és mtsai, 2008).  

Jelen adataink azt mutatják, hogy depressziós betegeknél a mentalizáció zavarai a 

negatív szociális érzelmek felismerésének problémájából adódnak. A rendelkezésre álló 
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vizsgálati eredmények alapján elmondható az is, hogy a magas pszichóziskockázatú 

személyek mentalizációs problémái egyrészt a szociális érzelmek, másrészt viszont a 

kognitív mentális állapotok felismerésének zavaraiból adódnak (Pinkham és mtsai, 

2007; Marjoram és mtsai, 2006a,b; Seiferth és mtsai, 2008; Chung és mtsai, 2008; 

Couture és mtsai, 2008), mely eltérések a prefrontális kortex és a szubkortikális 

struktúrák abnormális aktivációjával mutatnak összefüggést (Marjoram és mtsai, 2006b; 

Seiferth és mtsai, 2008). Fokális agyi lézión átesett betegekből származó adatok szerint 

a szociális és kognitív kifejezések felismerése eltérő idegrendszeri struktúrákhoz 

köthetők (Shaw és mtsai, 2005). A jobb- vagy a baloldali amygdala károsodása 

mindként kifejezésforma esetében jelentős károsodást okozott. A jobb prefrontális 

struktúrák esetében azonban csak a negatív szociális érzelmek felismerése károsodott, 

amely e kérgi terület társas működésekben betöltött kritikus szerepére utal (Shaw és 

mtsai, 2005). A RME teszt alatt az alapérzelmek felismerésével összehasonlítva 

specifikus aktivációfokozódás figyelhető meg a mediális prefrontális kortex és a sulcus 

temporalis superior területén is; ezek az agyi régiók a nonverbális csatornán érkező 

összetettebb kommunikációs jelek feldolgozásával és a mentális állapotok 

értelmezésével állnak kapcsolatban (Calder és mtsai, 2002).  

A mentalizáción és a komplex érzelmek felismerésén túl a prodroma alatt szélesebb 

körű neuropszichológiai deficit is kimutatható: a korai fázisban elsősorban a végrehajtó 

működések érintettek, majd a későbbi fázisban a hosszútávú emlékezet is zavart 

szenved. A végrehajtó deficit a magtünetekkel állhat kapcsolatban, míg a progresszív 

memóriaromlás előre jelzi a pszichózis kibontakozását (Forrmann és mtsai, 2010). Ezek 

az eltérések egy összetett neuronális hálózat funkcióromlását mutatják a prodroma alatt, 

sőt a fronto-cingularis rendszerben ez alatt az idő alatt előrehaladó térfogatcsökkenés és 

metabolikus zavar is kimutatható, amely pszichóziskonverzió esetén markánsabb 

(Smieskova és mtsai, 2010).    

 

Eredményeink, amelyek azt mutatják, hogy a magas és az alacsony pszichóziskockázatú 

betegek BSABS értékei szignifikánsan különböznek, konzisztensek Klosterkötter és 

mtsai (2001) adataival, amelyek szerint a BSABS magas specificitással képes bejósolni 

a pszichotikus állapotok későbbi kialakulását. Továbbá, a BSABS megbízhatóan képes 

elkülöníteni a szkizofréniát a depressziós állapotoktól (Klosterkötter és mtsai, 1996). 

Parnas és mtsai (2003) vizsgálatai szerint a szkizofrén betegek (eltekintve a csökkent 

affektivitás alskála értékeitől) kifejezettebb szubjektív élményzavarokról számoltak be, 
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mint a bipoláris zavarban szenvedő betegek. A perplexitás, az én-élmény és az 

érzékelési zavar alskálákon kapott értékek különítették el legjobban a szkizofrén és a 

bipoláris betegeket. Ezek némileg eltérnek a kognitív és perceptuális tünetek szelektív 

pszichózispredikciós jellegére utaló adatoktól (Schultze-Lutter és mtsai, 2007a), ám ki 

kell emelni, hogy a Parnas-féle perplexitás-faktor egy olyan szuperkategória, amely 

számos tételt magában foglal a kognitív és perceptuális dimenziókból.  

Schultze-Lutter és mtsai (2007b) egy nagyszabású vizsgálatban arra kerestek választ, 

hogy a magtünetek eltérést mutatnak-e prodromális állapotban lévő, első epizódos 

szkizofrén, illetve nem-pszichotikus depressziós betegek csoportjai között. A prodromás 

és a szkizofrén csoport nem különbözött egymástól szignifikánsan a magtünetek 

tekintetében, de mindkét csoport magasabb értékekkel volt jellemezhető, mint a 

depressziósok. A depresszió egyébként mind a prodromás, mind a szkizofrén betegek 

csoportjában igen gyakori volt (Schultze-Lutter és mtsai, 2007b).  

 

Resch és mtsai (2002) a magtünetek prediktív értékét vizsgálták szkizofréniában és más 

mentális betegségekben szenvedő serdülők körében. Noha egyik konkrét magtünet 

megléte sem bizonyult specifikusnak szkizofrénia esetében, a BSABS alapján fennálló 

tünetek száma magasabb volt szkizofrén páciensek esetében, mint egyéb 

diagnózisoknál.   

Leginkább a kognitív eltérések alskáláján kapott értékek különítették el a két csoportot, 

beleértve az érzékelést, az információfeldolgozást és a cselekvési tendenciákat (Resch 

és mtsai, 2002). Pethő és Bitter (1985) a Huber-féle magtüneteket szubjektív 

tapasztalással és viselkedési eltérésekkel járó alcsoportokra osztotta. A szubjektív 

tapasztalások a neuroticizmussal álltak összefüggésben, míg a viselkedéses jegyek a 

megfigyelhető pszichopatológiai viselkedéstünetek enyhébb variánsainak bizonyultak.  

Häfner és mtsai (2005) vetették fel, hogy a mentális betegségek prodromális 

stádiumában a különböző pszichoszociális és biológiai tényezők által precipitált 

depressziós tünetek jelenléte arra utal, hogy a depresszív jelenségek az emberi agy 

veleszületett reakciómintázatának enyhébb manifesztációi lehetnek. A súlyosabb agyi 

diszfunkciók esetében pedig súlyosabb pszichopatológiai tünetek, például pszichózis 

jelenhet meg.  

A magas pszichóziskockázatú csoportban az én-élmény zavarai (pl. deperszonalizáció, 

saját mozgások diszkontinuitásának élménye) összefüggést mutattak a mentális 

állapotokat tükröző arckifejezések felismerésének zavarával. Egyre több adat utal arra, 
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hogy az én-élmény zavara a pszichózisokkal kapcsolatos vulnerabilitás központi 

markere lehet, ezért ez a fenomenológiai dimenzió (kombinálva az „ultra-magas 

kockázat” megközelítéssel) hasznos lehet a későbbiekben pszichotikussá váló betegek 

korai felismerésében (Nelson és mtsai, 2008). 

A magtünetekkel jellemezhető korai prodromális fázis és az „ultra-magas kockázatú” 

késői prodromális fázis kritériumai részleges átfedést mutatnak. Egy hat európai 

centrumban lezajlott, 18 hónapos prospektív vizsgálat szerint e kettő kombinációja a 

legvalidabb. Az „ultra-magas kockázat” és a kognitív magtünetek által definiált 245 

prodromás személy 19%-a lett pszichotikus. Az individuális tünetek súlyosságát 

részletesen figyelembe véve azonban a diagnosztikus folyamat pozitív prediktív értéke 

83.3% volt (Ruhrmann és mtsai, 2010).  

 

Amennyiben figyelembe vesszük a fentiekben ismertetett, igen összetett és ígéretes 

pszichopatológiai kutatások eredményeit, valamint ezek kapcsolódási pontjait a 

neurokognitív és biológiai megközelítésekkel, némileg zavarba ejtően elnagyoltnak 

tűnik a DSM-5 tervezetének ajánlása a pszichóziskockázati szindrómával kapcsolatban. 

A tervezett kritériumok a következők: 

(http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=412) 

A. Karakterisztikus tünetek: az alábbi három közül legalább egy előfordul attenuált 

formában, megtartott realitástesztelés mellett, de a súlyossága és gyakorisága eltér a 

normál variánsoktól: 

1. Delusiók 

2. Hallucinációk 

3. Dezorganizált beszéd 

B. Gyakoriság: a fenti tüneteknek az elmúlt hónap alatt kell előfordulniuk, legalább 

hetente egy alkalommal 

C. Progresszió: a fenti tüneteknek az elmúlt esztendő alatt romlást kell mutatni 

D. Disztressz, funkciócsökkenés és segítségkeresés: a tüneteknek jelentős 

funkcióromlást kell előidézni, amely a kezelés igénybevételéhez, segítségkereséshez 

vezet 

E. A karakterisztikus tünetek nem magyarázhatók jobban más DSM-5 zavarokkal 

F.  A DSM-5 pszichotikus zavarok kritériumai korábban sosem teljesültek 

 

http://www.dsm5.org/ProposedRevisions/Pages/proposedrevision.aspx?rid=412
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A fentiekből jól látható, hogy a DSM-5 az általunk is használt CAARMS kritériumokra 

próbál hagyatkozni, némileg leegyszerűsített formában. Számos belső inkonzisztenciát 

tartalmaz (pl. a delusióknak hogyan lehet „normál” variánsa és hogyan lehetnek jelen 

megkímélt realitástesztelés mellett), ezen felül pedig messze nem használja ki a 

rendelkezésre álló kutatási eredményeket és pszichopatológiai diagnosztikus 

eszközöket. A konceptuális inkonzisztenciák feloldásához alkalmazni lehetne a 

pszichózis kontinuumelméleteit (van Os és mtsai, 2009), illetve a pszichotikus jellegű 

tünetek attenuált formái mögött álló kognitív torzításokat (pl. mentalizációs zavar, korai 

következtetés, külső attribúciók) (Freeman és mtsai, 2002). 

 

Tanulmányunknak számos limitációja van. Ezek közül a legfontosabb az alacsony 

elemszám és a hosszú távú követés hiánya. Nem ismert, hogy a magas 

pszichóziskockázatúnak ítélt betegek mekkora hányadában bontakozott ki végül 

pszichotikus állapot. A magtünetek felmérésének legfontosabb mindennapi, gyakorlati 

problémája, hogy - szubjektív élményekről révén szó - elengedhetetlenül feltételezi a 

páciensek aktív együttműködését, megnyílását és önreflektív képességét. Nagyban 

számít az alany intellektusa és pszichológiai műveltsége is, tekintettel arra, hogy a 

gondolatokkal, az érzelmekkel és az énnel kapcsolatos tartalmak felismerése és 

szavakba öntése nem könnyű feladat. Paradox jelenség, hogy a pszichózis bizonyos 

aspektusai (pl. mentalizációs és végrehajtó deficit, verbális készségek csökkenése, társas 

elszigetelődés) pontosan azokat a képességeket károsítják, amelyek a magtünetek 

feltárásához szükségesek.    

 A másik módszertani probléma, hogy a szociális kognitív képességek felmérése csak a 

komplex érzelmek arckifejezések alapján történő felismerésére korlátozódott; nincs 

információnk az alapérzelmek felismerésének képességéről, illetve a klasszikus 

mentalizációs készségekről. A vizsgálat erőssége viszont a fiatal, gyógyszeresen nem 

kezelt, segítséget kereső páciensek beválasztása, valamint a pszichózis kockázatának 

felmérésére használt többféle mérőeszköz (CAARMS, BSABS) kombinálása (17).  

Összefoglalva, adataink arra utalnak, hogy a szubjektív élmények és a szociális 

percepció zavarai segíthetik a fokozott és az alacsony pszichóziskockázatú depressziós 

betegek elkülönítését. További klinikai vizsgálatok szükségesek a pszichopatológiai 

eszközök hasznosságának felmérésére a mindennapi klinikai gyakorlatban, kiegészítve 

természetesen az egyéb klinikai diagnosztikus eljárásokat.  
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A pszichóziskockázat minél nagyobb szenzitivitással és specificitással történő 

megállapításának célja a kórkép gyors és hatékony felismerése, valamint a korai kezelés 

megkezdése. Tekintettel arra, hogy a fals pozitív esetek (prodromában lévő személyek, 

akik végül nem lesznek pszichotikusok) kezelése fölösleges mellékhatásokkal és 

stigmatizációval jár, a predikciós módszerekkel kapcsolatos intenzív kutatás célja 

könnyen megérthető. Azonban még a pontos diagnózis esetén is kérdéses, hogy megéri-

e a korai terápiás beavatkozás. Az első erre vonatkozó kontrollált farmakológiai 

vizsgálat kis dózisú risperidonnal történt: hat hónapos kezelés hatékonyan kivédte a 

pszichózis kibontakozását (McGorry és mtsai, 2002). A szupportív pszichoterápia és a 

kis dózisú, átmeneti haloperidol kezelés szintén hatékony volt a pszichóziskonverzió 

kivédésében minimális mellékhatásokkal, de a kezelési periódus végén a páciensek 

továbbra is jelentős funkcionális deficitet mutattak, ami arra utal, hogy a rendelkezésre 

álló terápiás eszközök nem találkoznak az érintettek elvárásaival és szükségleteivel 

(Kéri és mtsai, 2006). Olanzapin esetében a tünetek javultak, de a pszichóziskonverziós 

ráta a placebóhoz viszonyítva nem csökkent, és markáns metabolikus mellékhatások 

jelentkeztek (McGlashan és mtsai, 2006). Újabban az érdeklődés a speciális kognitív-

viselkedésterápiás eljárásokra (French és mtsai, 2007) és a többszörösen telítetlen 

(omega-3) zsírsavakra irányul (Amminger és mtsai, 2010).       
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6. Következtetések 

 

A kortárs pszichiátria központi problémája a különböző irányzatok integrációja és 

szintézise. A tézisekben tradicionálisan távoli megközelítések ötvözésére tettünk 

kísérletet: felhasználtuk a pszichiátriai genetika, a kognitív pszichológia és a 

neofenomenológia módszertanát is. Mindezeket az érzelemszabályozás elméletei köré 

szerveztük, betekintést nyerve a hangulatzavarok jelenségkörébe és érintve a genetikai 

háttérrel összefüggő depresszív jellegű érzelemértékeléseket, a komplex társas érzelmek 

felismerését, valamint a hangulatzavarokhoz társuló pszichózisvulnerabilitást. Ezek a 

jelenségek hierarchikusan, fokozódó súlyosság szerint épülnek egymásra. Az első 

szinten egészséges személyeknél a sérülékenységi genetikai variánsokhoz asszociálódva 

feltűnik a negatív érzelmek imperatív jellege (fokozott kellemetlenség, erőteljesebb 

hatás, gyengébb coping). A második szinten (egyszerű major depresszív zavar) 

megjelenik a negatív valenciájú komplex társas érzelmek felismerésének deficitje. 

Végül, ha a depresszióhoz magtünetek is társulnak, illetve a kognitív jellegű mentális 

állapotok azonosításának zavara is bekövetkezik, akkor az érintett személynél a 

későbbiekben nagyobb valószínűséggel fog pszichotikus zavar kifejlődni (3. ábra). A 

kritikus kérdés az, hogy milyen pszichológiai, fiziológiai és szociológiai faktorok 

gyakorolnak patoplasztikus hatást erre a folyamatra, miként torkollik a szubklinikus 

sérülékenység prepszichotikus állapotba. Az agyi képalkotási eljárások a módszertani 

sokféleség ellenére meglepően konzisztens eredményekkel szolgáltak, enyhe, de 

progresszív volumencsökkenést és metabolikus eltérést igazolva a fronto-limbikus és 

temporális területeken a prodroma előrehaladó stádiumaiban (Smieskova és mtsai, 

2010). Reményeink szerint e módszereknek az újraéledő és modern pszichopatológiai 

eredményekkel történő integrációja jelentősen hozzájárul majd a mentális zavarokra 

irányuló pszichoszociális és biológiai intervenciók gyümölcsöző együttműködéséhez.       
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6. ábra A genetikai sérülékenységtől a pszichózis kockázatáig a hangulatzavarok 

tükrében. Elméleti modellünket összefoglaló ábrán az első szinten a genetikai 

sérülékenységhez (szerotonin transzporter s-allél) megváltozott érzelemértékelés társul 

(negatív érzelmek intenzitásának és hatásának felnagyítása, a coping csökkenése), 

klinikai tünetek nincsenek. A második szinten megjelenik a DSM-IV major depresszív 

zavar és a negatív valenciájú társas jelzések feldolgozásának deficitje, a magtünetek 

nem specifikusak. A harmadik szinten a hangulatzavar mellett megjelennek a prediktív 

magtünetek (perplexitás és az én-élmény zavara) és a kognitív mentális állapotok 

felismerésének patológiája. A harmadik szint esetében a pszichóziskockázat magasabb.   

 

1. szint: Genetikai sérülékenység (szerotonin transzporter) - érzelemértékelés 

2. szint: Major depresszív zavar – a negatív szociális érzelmek felismerésének zavara 

3. szint: Major depresszív zavar – magtünetek – a kognitív mentális állapotok 
felismerésének zavara 

 
                                         PSZICHÓZIS KOCKÁZAT 
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7. Összefoglalás 

 

Célkitűzés: Az affektív betegségek, ill. a vulnerabilitással kapcsolatos genetikai 

eltérések és az érzelmi feldolgozási, szabályozási mechanizmusok két aspektusát 

vizsgáltuk. Első vizsgálatunkban a szerotonin transzporter polimorfizmus és az 

érzelemértékelés összefüggéseit állapítottuk meg egészséges személyeknél önkitöltő 

kérdőív segítségével. Második vizsgálatunkban klinikailag major depressziós tüneteket 

mutató betegeknél térképeztük fel a komplex szociális érzelmek felismerését és a 

magtünetek jelenlétét a pszichóziskockázat függvényében. 

 

Módszerek: Az első vizsgálatban 114 önkéntes személy (s-hordozó: 79, nem hordozó: 

35) vett részt. A genotipizálás a Rutgers University-n és a Szegedi biológiai 

Központban történt, Lesch és és munkatársai (1996) módszere szerint. Az érzelmi 

értékelések vizsgálatára Scherer érzelemértékelési kérdőívét használtuk. Három érzelem 

(szomorúság, félelem, öröm) esetében hasonlítottuk össze az értékelési profil jellemzőit 

a két csoporton belül. 

A második vizsgálatban 50 önkéntes, egészséges kontroll személy és 68 depressziós 

személy vett részt, utóbbiak közül 42 tartozott az alacsony, 26 pedig a magas pszichózis 

kockázatú csoportba. A CAARMS kérdőív segítségével mértük fel a pszichózis 

kockázatát. A magtünetek (bázis-tünetek) felmérésére a BSABS skálát használtuk. A 

szociális érzelmek felismerésének vizsgálatához minden résztvevővel felvettük a 

„Reading the Mind in the Eyes” (RME) teszt módosított verzióját. A függő változó a 

helyesen felismert kifejezések százalékos aránya volt. 

 

Eredmények: Első vizsgálatunkban félelem és szomorúság esetében szignifikáns kétutas 

interakció volt a genotípus és az értékelés között (p<0.0001). A post-hoc elemzés 

szerint, az ll-homozigótákkal szemben az s-allélt hordozók magasabb értéket értek el a 

kellemetlenség és a cél-relevancia dimenziókban (p<0.05, p<0.01), viszont 

szignifikánsan alacsonyabb értékeket értek el a megküzdési képesség tekintetében 

(p<0.05). Az öröm esetében viszont nem találtunk szignifikáns összefüggést a genotípus 

és az értékelés dimenziók között (F<1, p>0.1). Második vizsgálatunkban, a kontroll 

csoporttal összehasonlítva, az alacsony pszichózis-kockázatú depressziós páciensek 

kevesebb negatív szociális érzelmet tudtak felismerni (p = 0.02), de nem volt 
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szignifikáns eltérés a pozitív szociális érzelmek és kognitív kifejezések között (p>0.1). 

A magas pszichózis-kockázatú betegek szintén a kontroll személyeknél kevésbé voltak 

képesek felismerni a negatív szociális érzelmeket (p = 0.004), továbbá a kognitív 

kifejezések felismerésében is deficitet mutattak (p = 0.009). Az egészséges kontroll 

csoportban és az alacsony pszichózis-kockázatú depressziós csoportban nem volt 

szignifikáns korreláció a BSABS és az RME értékek között (R<0.2, p>0.1). A magas 

pszichóziskockázatú csoportban csak az én-élmény zavara alskálán kapott érték 

mutatott korrelációt a RME teszt eredményével. 

 

 

Megbeszélés: Első vizsgálatunk adatai megmutatták, hogy az s-allélt hordozó 

résztvevők a negatív érzelmi állapotokat kellemetlenebbnek, céljaikat inkább 

hátráltatónak ítélik, és úgy érzik, kevésbé tudnak megbirkózni az ezeket előidéző 

történésekkel. Eredményeink konzisztensek a korábbi adatokkal, melyek arra utalnak, 

hogy a szerotonin transzporter gén s-variánsa összefüggést mutat a szorongáshoz és a 

depresszióhajlamhoz köthető vonásokkal, rosszabb problémamegoldó stratégiákkal és a 

coping mechanizmusok kisebb hatékonyságával. Második vizsgálatunkban a magas 

pszichózis kockázatú csoportba tartozó páciensek szignifikánsan gyengébben ismerték 

fel a kognitív mentális állapotok arckifejezéseit, míg ugyanez az alacsony kockázatú 

csoportban nem volt megfigyelhető. Ez a jelenség különösen érdekes, mert korábbi 

adatok alapján valószínűsíthető, hogy a depressziós betegek eltéréseket mutatnak a 

szociális percepció és a mentalizáció („theory of mind”) területén. Jelen adataink azt 

mutatják, hogy depressziós betegeknél a mentalizáció zavarai a negatív szociális 

érzelmek felismerésének problémájából adódnak. 

 



 69 

8. Summary 

 

Aims:  We investigated two aspects of emotion regulation dysfunctions of mood 

disorders and vulnerability. First, we addressed the relationship between the 

polymorphism of the 5-HTT and emotion appraisal in healthy volunteers. In the second 

study, we investigated the recognition of complex social emotions in patients with 

major depressive disorder, taking into consideration the presence or absence of basic 

symptoms of psychotic experiences.     

 

Methods: In our first study, we genotyped the serotonin transporter gene of 114 healthy 

individuals (s-carriers: 79, non-carriers: 35). Genotyping was performed at the 

University of Szeged and the Rutgers University, according to the methods of Lesch et 

al (1996). Emotion appraisal was assessed using Scherer‟s appraisal questionnaire. We 

compared emotion appraisal profiles in the case of negative (fear and sadness) and 

positive (joy) emotions as a function of serotonin transporter gene allelic variations. 

In the second study, participants were 68 young persons with major depressive disorder. 

Twenty-six patients also met the criteria of attenuated or brief limited intermittent 

psychotic symptoms according to the Comprehensive Assessment of At Risk Mental 

States (CAARMS) criteria. The healthy control group included 50 volunteers. Patients 

were assessed with the CAARMS instrument to evaluate psychosis risk. Subjective 

experiences were assessed with the BSABS scale. Recognition of complex social 

emotions and mental states was assessed using the „Reading the Mind in the Eyes‟ test. 

The dependent measure was the percentage of correctly identified mental states. 

 

Results: In study 1, in the case of fear and sadness, there was a significant two-way 

interaction between genotype and appraisal (p<0.0001). The post-hoc tests revealed that 

s-carriers achieved higher scores than non-carriers for unpleasantness (p<0.05) and 

goal-hindrance (p<0.01). In contrast, s-carriers achieved lower scores than non-carriers 

for coping (p<0.05). Finally, in the case of joy, there was no interaction between 

genotype and appraisal (F<1, p>0.1). In study 2, depressed patients without psychosis 

risk were able to recognize less negative social emotions (p = 0.02), whereas there were 

no significant differences for positive social and cognitive expressions (p > 0.1). 

Patients with psychosis risk were also impaired on the recognition of negative social 
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emotions (p = 0.004), and they displayed additional deficits in the case of cognitive 

expressions (p = 0.009). In the healthy control group and in patients without psychosis 

risk, there was no significant correlation between BSABS and RME scores (R < 0.2, p > 

0.1). In the high-risk group, only self-disorder showed a significant correlation with 

RME scores. 

 

Discussion: In study 1, our data demonstrate that participants with the s-variant 

experience negative emotions more unpleasant, more influential and disruptive on 

personal goals, and feel less ability to cope with these emotions. These results are 

consistent with previous findings suggesting that the s-variant of the serotonin 

transporter gene is associated with anxiety- and depression-related traits, poorer 

problem-solving strategies and less efficient coping in stressful situations. In study 2, 

depressed patients with high psychosis risk showed impaired recognition of cognitive 

expressions, which was not observed in patients without psychosis risk. This is 

especially interesting, because it has been suggested that depressed patients show social 

perception and „theory of mind‟ disabilities. Our data indicate that theory of mind 

impairments are confined to negative social expressions in depression. 
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