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Stressz-betegségek 
gyermekkorban?

DSM-IV szerint:

Akut stressz zavar

Alkalmazkodási zavarok

PTSD

Gyermekkorban egyik sem típusos, helyette 
zömében externalizációs tünetek (esetenként 
internalizációra épülve) jelennek meg.

DSM 5: új stressz-irányok

PTSD in preschool children

Temper dysregulation disorder with dysphoria

Callous-unemotional traits in conduct disorder
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Tematika

Gyermekbántalmazás

Externalizációs zavarok

DSM 5: stressz-változások

Stressz és kognitív aspektusok

Bármely cselekedet*, amelynek végrehajtása, illetve 
végrehajtásának elmulasztása a gyermek sérülését, 
lehetséges sérülését, vagy a sérülés fenyegetettségét 
eredményezi. 
* elsődlegesen szülő vagy nevelő által, 
nem feltétlenül szándékosan

Gyermekbántalmazás

USA: 82%-ban szülő vagy nevelő (kivéve: szexuális abúzus)

Nyomonkövetési lehetőségek (jelentős alulbecslés):

önbevallás (korral emelkedik)

szülői/nevelői kérdőívek (korral csökken)

bejelentett, regisztrált, kivizsgált ügyek (korral kisebb mértékben nő)
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Az áldozat

Lányok: szex. abúzus magasabb gyakorisága

Sérült/beteg gyermekek (31% vs 9%), minden 4. 
bántalmazott gyermek tartósan károsodott

Szülők/közösség

SES, alacsony edukáció, mentális betegség, 
szerhasználat, átélt korai bántalmazás

Országok közötti különbségek

Időbeli változások

A bántalmazás tényezői
PFC bántalmazásban

Davidson et al, Nat Neurosci, 15, doi 10.1038, 2012.

Amygala bántalmazásban

Davidson et al, Nat Neurosci, 15, doi 10.1038, 2012.

Tematika

Gyermekbántalmazás

Externalizációs zavarok

DSM 5: stressz-változások

Stressz és kognitív aspektusok

Gyermekkori externalizáció

• Oppozíciós zavar (ODD)
– Negativisztikus, kihívó, dacos, engedetlen, erőszakos 

a „tekintéllyel szemben”

• Viselkedési zavar (CD)
– Visszatérő és állandósuló magatartásmintázat, ahol 

mások alapvető jogai vagy a kornak megfelelő 
szociális szabályok, normák megsérülnek

• Figyelemzavar/hiperaktivitás (ADHD)
– Koncentrációs/figyelmi nehézségek és/vagy 

túlmozgás, impulzivitás, izgés-mozgás 
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Costello et al, Arch Gen Psychiatry 60: 837-844, 2003

N=1420, évenkénti utánkövetés

ODD (oppozíciós zavar) jellemzői

• Relatíven benignus, CD „kistestvére”

• Előfordulása közösségben: 2,6-15,6%

• Gyakorisága klinikumban: 28-65%

• Fiú/lány arány közel azonos 
(bár fiúk gyakrabban ütnek, rongálnak)

• Általában 8 éves kor előtt

• ODD diagnózis megoszlása egy évvel később
– 36% ODD, 27% CD, 37% egyik sem (Burke et al, 2011)

• ODD-CD átmenet: 
fizikai agresszió, családi támogatás hiánya

Viselkedési zavar (CD) jellemzői
• Előfordulása 1,8-16% (fiú), 0,8-9,2% lány

• Ha fennáll a CD diagnózisa, ODD nem adható (?)

• 5-6 éves korban megjelenhet

• Ritkán jelenik meg 16 év után

• 10 év a határ
– Előtte gyermekkori (korai kezdetű) CD

• Szülői antiszociális viselkedés

• Elhanyagolás

• Alacsony iskolázottság

• Lányoknál plussz : alacsony SES, családi pszichés tünetek

– Utána serdülőkori (késői kezdetű) CD

• Elhanyagoláshoz, durva fizikai büntetéshez társul

Példák a gyermekpszichiátriában 
érzékelhető agresszivitásra

• Gyermekbántalmazás
• Externalizációs kórképek
• Major depresszió
• Bipoláris betegség
• Szorongásos zavarok
• Étkezési zavarok
• Tourette szindróma
• Drogfogyasztás
• Pszichotikus állapotok
• Pervazív zavarok
• Mentális retardáció

(Pszichiátriai értelemben) 
az agresszió tünet, 

nem betegség!

Humán fizikai agresszió típusai

• Adaptivitás szerint
– Fiziológiás (adaptív, túléléshez szükséges)
– Pathologiás (nem-adaptív, megjelenésében, tartamában, 

irányultságában)

• Irányultság/kiváltás szerint
– Reaktív (adott provokáló tényezőre túlzott válaszként)
– Proaktív (vagy instrumentális, nincs kifejezett provokatív 

tényező)

• Társuló fiziológiás változások szerint
– Hiperarousal (izgatottság, tachycardia, verejtékezés, 

hiperventilláció, feszültség, megemelkedett stresszérzet)
– Hipoarousal (hidegvérű cselekedet, alacsony szívfrekvencia, 

alacsony stresszhormon-szintek)

Agresszió megközelítése

Halász et al, 2012
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Prefrontális metabolizmus

Criminal

antisocial

psychopaths

Patients with

social phobia

Healthy

controls

„According to the ‘somatic marker’ hypothesis

[4], feedback from the autonomic,

musculoskeletal, and endocrine systems to

cortical areas is critical for emotional

responding. Without the ability to reactivate

emotion-related somatic markers in the

orbitofrontal–limbic circuit, behavior lacks

planning and responsibility. The anterior

cingulate–orbitofrontal connection is also

crucial for assigning emotional valence to

social stimuli. Its underactivity may promote an

undifferentiated approach experienced as the

winning charm of the psychopath or his/her

violent ruthlessness.”

Lokalizált agresszivitás

Neurobiológia – honnan indul?
• Neurotranszmitterek

– 5-HT, noradrenalin, dopamin, GABA, glutamát, 
NO

– Neuropeptidek – Substance P

• Neurohormonok
– Vazopresszin, oxytocin

• Hormonok
– Androgének, glukokortikoidok

• Agyterületek
– Prefrontális kéreg – amigdala – hipothalamusz

Siever, Am J Psychiatry, 2008; 165: 429-442.

Toth et al, Behav Brain Res. 2010; 215: 7-20.
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Marsch et al, Am J Psychiatry, 165, 712-720, 2008 Marsch et al, Am J Psychiatry, 165, 712-720, 2008

Marsch et al, Am J Psychiatry, 165, 712-720, 2008
Virkkunen, Acta Psychiatr Scand. 1985; 72: 40-44.

Urinary free cortisol secretion in habitually 

violent offenders

Antisocial personality with habitually 

violent tendency (DSM III 301.70), n=34

Habitually violent offenders with 

intermittent exposive disorder

(DSM III 312.34), n=39

Other violent offenders

(DSM III 301.84 + 301.00), n=17

Residivous arsonists

(DSM III 312.33), n=10

Psychiatric male personnel

(DSM III 312.33), n=10

Antisocial personality without the 

habitually violent tendency

(DSM III 301.70), n=20

36.2±11.7

73.1±25.0

71.2±32.6

78.8±23.3

74.2±22.3

69.5±27.9

Urinary cortisol 

(µg/24h) mean±SD

Agresszió és stresszhormonok I.
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Agresszió és stresszhormonok II.
...One peripheral measure, salivary cortisol concentration,

may reflect individual differences in the hypothalamic-

pituitary-adrenal axis that underlie propensities for

aggression, socialization,...

McBurnett et al, Arch Gen Psychiatry. 2000; 57: 38-43.

Low Salivary Cortisol and Persistent Aggression 

in Boys Referred for Disruptive Behavior
Popma et al, Psychoneuroendocrinology, 2006; 31: 946-957.

Hypothalamus pituitary adrenal axis and autonomic 

activity during stress in delinquent male adolescents 

and controls

Agresszió és stresszhormonok III.
DP: delinquent boys with disruptive 

behavioral disorder

GLUKOKORTIKOID 
HIPOTÉZIS

•Krónikus (genomiális?) hatás

•Keringésben levő szabad 
glukokortikoidok alapszintje és 
reaktivitása lecsökken

Az agresszió szélsőségei

•Fokozott izgalmi állapot megjelenése

•Az agresszió mértéke változik meg

•Kóros intenzitásúvá váló ‘normális’ 
reakció

•Fokozott izgalmi állapot elmaradása

•Az agresszió irányultsága változik meg

•Patológiás reakció

STRESSZ

?

Depresszióhoz társuló dühkitörés
? Intermittáló explozív zavar

Antiszociális személyiségzavar
? Viselkedési zavar (conduct disorder) 

•Akut (nem genomiális) serkentés

•Diurnális / ultradián ritmus

•Kihívásra adott válasz

Eredeti minta: Holland Igazságügyi Minisztérium 
Örökbefogadási regiszteréből származó adatok, 
1972.01.01. és 1975.12.31. között adoptált, nem 
Hollandiában született és nem rokonok által 
örökbefogadott gyermek (n=3,519).

Módszerek

4-es fázisban, 2004-2006 között kapcsolatot 
teremtettek 1521 felnőtt korábbi adoptálttal.

Végül 623-an napi négy saliva kortizol mérésen vettek 
részt, az összes kérdőíves vizsgálat a korábbi 
stációkban történt (demográfiai adatok, 
abusus/elhanyagolás felmérése, illetve a harmadik 
fázisban (átlagban 26 évesen) a felnőttkori pszichiátriai 
problémák meghatározása).
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Van der Vegt, Psychoneuroendocrinology, 2009, 34: 660-669. 

Gén-környezet interakció

• MAOA aktivitás modulálja az „erőszak 
körforgását”. 

Retz et al, Int J Law Psychiatry, 32, 245-243, 2009

Az agresszió modulálása

• A fenti agyterületek működését számos 
rendszer, elsődlegesen a biogén aminok 
modulálják.

• Kiemelkedik a jelentőségét tekintve a 
szerotonerg rendszer, amely a legtöbb, 
agresszivitáshoz vezető neurokémiai 
elváltozásban érintettnek tűnik.

• Egyéb faktorok modulálhatják – pl. a 
stresszhormonok szintje. A szerotonerg 
rendszer különösen érintett a gén-környezeti 
kölcsönhatások leképezésében. 

A stressz komplex neurobiológiai folyamatokat vált ki, 
és alapesetben az egyensúlyi állapot visszaállítására 
irányul.

Krónikus esetben számos, gyakorlatilag minden 
szervrendszert érintő, individuális betegségállapotok 
alakulhatnak ki, amelyeket az alapállapot, a stresszor 
időzítése, genetikai polimorfizmus és számos pszichés 
faktor modulálhat.

Gén-környezet interakció központi jelentőségű, mind 
védő, mind támogató faktorok ezeken keresztül 
modulálják az amygdalo-prefrontális területek 
működését, és az agresszióval kapcsolatos tünetek 
megjelenését.

Összefoglalás


