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Gyermekpszichiátriai kórképek 
sajátosságai 

A gyermekek esetében a család/gondviselő alapvető 
fontosságú - együtt kell velük működni, bizonyos 
esetekben írásbeli beleegyező nyilatkozat (kórházi 
felvétel, gyógyszeres kezelés, kipróbálás alatt álló 
gyógyszerek) 
A diagnózis szempontjából a fejlődési fázis alapvető 
Pszichofarmakonok használata - létezik, de jóval 
kisebb mértékben, mint felnőtteknél 
Ritka, hogy a diagnózis a páciens megkérdezésén 
alapul 
Számos, egészen súlyos tünet lehet átmeneti (főként 
serdülőkorban) 
Tulajdonképpen bármely felnőttkori kórkép 
megjelenhet/indulhat gyermekkorban - kivétel: 
személyiségzavarok (hivatalosan) 



Gyermekpszichiátriai kórképek 
diagnosztikája 

Anamnézis 

hetero, auto 

perinatalis 

családi (családi 
környezet/családfa) 

Szabad vagy 
strukturált 

interjú 

célszerű az aktuális 
tünetekkel kezdeni 

strukturált pl. az 
ISCA, KIDDIE-SADS-

PL, MINI  

Megfigyelés 



Gyermekpszichiátriai kórképek 
diagnosztikája 

1. Külső megjelenés 
2.  Szeparáció 
3.  Kapcsolatteremtés 
4.  Idő-, térbeli, személyekre vonatkozó orientáció 
5.  Központi IR 
6.  Olvasás, írás 
7.  Beszéd és nyelv 
8.  Intellektus 
9.  Memória 
10.  Gondolkozás és percepció 
11.  Fantáziák, konfliktusok (gyakori álom, 3 kívánság stb) 
12.  Hangulat, szorongás 
13.  Kapcsolatok 
14.  Impulzuskontroll 
15.  Védekező mechanizmusok 
16.  Ítélőképesség, belátás 
17.  Önértékelés 
18.  Adaptációs kapacitás 
19.  Pozitívumok, erősségek 

Forrás: Melvin Lewis, "Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook, Third edition, 2002 



Gyermekpszichiátriai kórképek 
diagnosztikája (0-3 év) 

Gyakorlatilag nem állítható fel DSM-V/BNO-10 diagnózis 

• A környezetről gyakran igen 

Tünetek léteznek 

Elsősorban a típusos fejlődés mérföldköveihez való viszonyítás 

• megfigyelés 

• anamnézis (gyakran pontatlan) 

Fejlődési fázisok - ablakok (?) 

• kritikus időszakok, amikor egy adott funkció kialakulása optimális 

• ha ebben az időszakban a funkció nem alakul ki, később már nincs/jóval gyengébb 
rá a lehetőség 

• újonnan kialakult funkciók esetében a trauma/komolyabb stressz visszaesést hoz 

• krónikus stressz késleltetheti egy funkció kialakulását 



Forrás: Melvin Lewis, "Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook, Third edition, 2002 



Gyermekpszichiátriai kórképek 
diagnosztikája (3-6 év) 

Elsősorban megfigyelés és heteroanamnézis 

Gyermek bevonása játékkal, megfelelő szintű 
beszélgetéssel 

Játék (nem lehet egyetlen információforrás, de 
potenciálisan hasznos kiegészítés) 

Interakció vizsgálata 



Gyermekpszichiátriai kórképek 
diagnosztikája (3-6 év) 



Gyermekpszichiátriai kórképek 
diagnosztikája (6-10): 

 

Manifesztálódnak/diagnosztizálhatóvá válnak a 
jellegzetes kórképek (ADHD, ASD, TS, OCD stb.) 

Jelentős a négyszemközti interjú szerepe 

Ebben a verbalitás/direkt kérdezés is egyre nagyobb 
szerepet játszhat 

Játék és egyéb projektív tesztek szerepe egyértelműen 
hasznos - de nem mint kizárólagos információforrás 



Gyermekpszichiátriai kórképek 
diagnosztikája (serdülőkor) 

Előtérbe kerülnek az affektív kórképek 

Megjelennek a „nagypszichiátriai” zavarok 

Gyakran színes tüneti kép, gyermekpszichiátriai zavar nélkül 

Megnő a négyszemközti interjúk súlya - affektív kórképek/szorongásos 
zavarok esetén gyakran informatívabb, mint a heteroanamnézis 

Szuicidalitás - nem annyira gyakori, mint a hype, de a korábbi 
életkorokhoz képest ugrásszerű növekedés, és a 2. leggyakoribb halálok 





Gyermekpszichiátriai kórképek 
epidemiológiája 

5-15 % a klinikailag jelentős kórképek előfordulása, akár 20% is lehet a 
tünetekkel járó, de súlyos funkcióromlást nem okozó zavarok prevalenciája 

12 éves kor alatt:  több érintett fiú (viselkedés-/tanulási/fejlődési 
problémák) 

12-18 év:  több érintett lány (szorongás/affektív zavarok) 

Csak 10-ből 1 eset jut szakellátáshoz 

A gyermekorvoshoz fordulás 3%-a kifejezetten mentális problémák miatt 
történik 



Jensen, P et al, 1999: ADHD komorbiditása 

Oppozíciós zavar 

Hangulat/ 

szorongás 

Viselkedészavar 

Tic 

40% 

38% 
11% 

14% 

Gyermekpszichiátriai kórképek: 
komorbiditás 



A szocializáció zavarai 



A szocializáció zavarai 

• Autizmus spektrum 
• Kötődés 
• Viselkedészavarok 

Több óriási terület: 

• Korai kezdet 
• Elmarad az egészséges reciprocitás kialakulása 

(kommunikációban, érzelmekben, kapcsolatokban) 

Közös pontok: 



A szocializáció zavarai - ASD 

Pervazív fejlődési zavarok 

Heterogén csoport: 

• Autizmus 

• Gyermekkori dezintegratív zavar 

• Rett-szindróma 

• Asperger-szindróma 

• PDD-NOS 

A legtöbbet vizsgált terület az autizmus 

A legvitatottabb az Asperger – DSM 5-ből kikerült 



A szocializáció zavarai - autizmus 



A szocializáció zavarai - 
Gyermekkori dezintegratív zavar 



A szocializáció zavarai - Rett-
szindróma 



A szocializáció zavarai – ASD 
epidemiológiája 

Prevalencia 5,2/10 000 (0,7-21,1) (!!) 

A prevalencia emelkedik a publikáció évszámával - 1989 utáni 
felmérésekben az átlag 7,2/10 000 

Fiú:lány arány 4:1 (súlyos-közepes ment. ret.: 2:1, normál IQ: 6:1) 

Rett-sy, dezint. zavar jóval ritkább 

Kevésbé körülírt zavarok rendkívül „gyakoriak” (1-2/1000) 



A szocializáció zavarai – ASD 
klinikai kép 

1-2. évben indul 

• Sokszor elindul valamilyen verbális/kommunikatív fejlődés, ami 
visszaesik 

• Dezintegratív zavarban 2 év után (!), Rett-sy-ban pár hónap után 

Szociális fejlődés markánsan eltér 

• nem érdekes számukra az emberi arc, nem létesítenek 
szemkontaktust, kevés szociális megnyilvánulás (mutatás, 
mosoly, arckifejezés) 

Kommunikáció zavara 

• Kb a páciensek fele sosem használja a nyelvet kommunikációra 

• Sztereotípiák, echoláliák, absztrakcióra való képtelenség 



A szocializáció zavarai – ASD 
klinikai kép 

Kognitív fejlődés 

• Kb. 3/4 ment. ret. tartomány 

• Szórt teljesítmény - lehetnek kiemelkedő képességek, de nem ez az általános 

Viselkedés 

• Markánsan eltér  

• mások számára érdektelen részletekre való fókuszálás 

• emberi kapcsolatok iránti érdektelenség vs. tárgyakhoz való extrém ragaszkodás 

• nem ritka az auditoros érzékenység 

• sztereotip mozgások 

• új helyzetek gyakran súlyos dekompenzációt váltanak ki 

Terápia 

• „jelenleg” nem gyógyítható 

• kommunikációban, család funkcionálásban elérhetők javulások 



A szocializáció zavarai - 
kötődés 

Reaktív és 
„diszinhibíciós” 
kötődési zavar 

(BNO-10) 

Reaktív kötődési 
zavar - gátolt és 

gátolatlan altípus 
(DSM-5) 



A szocializáció zavarai - 
kötődés 

Jelentősen károsodott és fejlettségi szintnek nem megfelelő 
szociális kapcsolódás a legtöbb helyzetben 

A zavart nem magyarázza kizárólag fejlődési elmaradás és nem 
meríti ki a PDD kritériumait 

5 éves kor előtt kezdődik 

Jelentős elhanyagolás az anamnézisben 

Azonosítható, preferált kötődési személy hiánya 



A szocializáció zavarai – kötődés 
– klinikai kép 

Gátolt 

• extrém visszahúzódó 
• nem reagál a közeledésre 
• hipervigilitás 
• „fagyos éberség” 

Gátolatlan 

• keresi a szociális 
kapcsolatokat, de ezek 
felületesek 

• nincs szelektivitás 
(idegenekkel ugyanolyan 
könnyen, mint a 
gondviselővel) 

• tapadósság, ill. más 
interperszonális határok 
hiánya 

• kortársak között gyakori 
agresszivitás 



A szocializáció zavarai – 
kötődés – klinikai kép 

Kommunikációs zavarok - késhet vagy károsodhat a 
nyelvi fejlődés - beavatkozásra reagál 

Kognitív fejlődés - elmaradás, de a körülmények 
javulása sokat segíthet (pl. romániai árvaházak) 

• A pszichológiai depriváció súlyosabb hatású, mint a táplálásbeli 

• A depriváció időtartama jelentősebb, mint a súlyossága 

Viselkedés 

• Gátolatlan: diszruptív, agresszív viselkedés, ADHD tünetek 



A szocializáció zavarai – 
kötődés - etiológia 

A környezet egyértelmű, szerepel a 
definícióban 

• Kimutatták a kötődési személy fontosságát (O'Connor és 
Rutter, 2000) 

A gyermek szerepe kérdéses 

• Nem minden gyereknél alakul ki kötődési zavar extrém 
elhanyagolás esetén sem 

• Lehetnek olyan biológiai tényezők a gyermekben, amelyek 
a szülőből patológiás reakciókat váltanak ki 



A szocializáció zavarai - kötődés - 
kimenetel 

Annál rosszabb, minél korábban kezdődött, minél 
súlyosabb és minél tartósabb volt a depriváció 

A szocializáció javulása nehezen mérhető objektívan, 
vizsgálatok a kognitív fejlődés javulását mutatták ki 

A legjobb lehetőség a prevenció: 

• Intézmény helyett nevelőszülő 

• Minél korábban 

• Minél kevesebb gondozási hely váltás 

• Szelektív kötődés kialakulásának elősegítése 



A szocializáció zavarai - antiszocialitás 

Nehézségek:  

Szinte minden gyermekpszichiátriai zavar 
megnyilvánulása lehet agresszivitás 

Tünet-orientált vs. betegség-orientált kezelés 

Az agresszivitás nem dg – nincs egyértelmű „kezelési 
küszöb” 

A viselkedészavar dg rendkívül tág - az egyik 
leggyakrabban adott dg USA-ban (Quaay, 1999)  





A szocializáció zavarai - 
antiszocialitás 

Viselkedészavar dg: 

A viselkedés olyan visszatérő és állandósuló 
mintája, amelyben mások alapvető jogait vagy az 
életkornak megfelelő alapvető társas szabályokat 

megszegik.  

Legalább 3 tünet, legalább 12 hónapig, az utolsó 
6 hónapban legalább 1  



Emberekkel vagy állatokkal 
szembeni agresszivitás 

• Gyakran fenyeget vagy megijeszt 
másokat 

• Gyakran kezdeményez verekedést 
• Használt olyan eszközt, amellyel 

súlyos sérülést lehet okozni (pl. 
baseballütő, tégla, törött üveg, kés, 
pisztoly) 

• Fizikailag kegyetlen volt 
emberekkel 

• Fizikailag kegyetlen volt állatokkal 
• Az áldozat konfrontálásával 

kirabolt valakit  
• Kényszerített valakit szexuális 

tevékenységre 

Más tulajdonának rongálása 

• Gyújtogatott súlyos károkozás 
céljával 

• Tette tönkre szándékosan más 
tulajdonát 

A szocializáció zavarai - 

antiszocialitás 



A szocializáció zavarai - 
antiszocialitás 

Csalás vagy lopás 

• Betört valaki házába, feltört 
autót 

• Gyakran hazudik, hogy 
elkerülje kötelességeit vagy 
bizonyos tárgyakhoz vagy 
előnyökhöz jusson  

• Lopott jelentősebb 
értékben, az áldozat 
konfrontálása nélkül (pl. 
bolti lopás, hamisítás) 

Szabályok súlyos megsértése 

• Gyakran kimarad éjszakára, 
a szülők tiltása ellenére; ez 
a szabályszegés 13 éves 
kora előtt kezdődött 

• Legalább kétszer elszökött 
otthonról úgy, hogy 
éjszakára sem ment haza 
(vagy egyszer, ha hosszabb 
ideig nem ment haza) 

• Gyakran lóg az iskolából; 
13 éves kora előtt kezdte 



A szocializáció zavarai - 
antiszocialitás 

Fontos a súlyosság és a kezdet jelölése – 10 éves kor 
előtt vagy után (agresszív és nem agresszív típus) 

DSM-5: CU altípus (callous-unemotional - rideg-
érzéketlen) 

Nagyon heterogén csoport kaphatja meg ugyanazt a 
diagnózist 

Prevalencia felmérése megbízhatatlan, de 1-10%-ra 
becsülik 



A szocializáció zavarai - 
antiszocialitás - etiológia 

A viselkedészavar esetében bármi, ami a háttérben 
meghúzódó betegség oka lehet 

Elsősorban az agresszivitás és erőszak vizsgálható, 
ezeknek állatkísérletes modelljei is vannak 

Hypoarousal elmélet: stressz esetén alacsony 
arousal – nincs szorongás (a büntetés hatástalan)  

• krónikus glukokortikoid hiány ⇒ változások a raphe, amygdala, 
prefrontalis kéreg működésében ⇒ rendkívül agresszív 
patkányok  



A szocializáció zavarai - 
antiszocialitás - genetika 

Örökbefogadási 
vizsgálatok 

MAO-A vagy katekol-O-
metiltranszferáz hiány  

TEDS (Twins Early 
Development Study): a 
callous/unemotional 

vonás genetikai 
meghatározottsága 

jelentős  
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A szocializáció zavarai - antiszocialitás 

Abuzus 

szülői modell?  

KP IR károsodás?  

stressz?  

indulat áthelyezése?  

Egyéni adottságok 
vagy állapotok 

félelem 

impulzivitás  

stressz 

empátia hiánya 

ingerlékenység 

Gyermekpszichiátriai 
zavarok 

ADHD 

MDD 

BPD 

OCD 

szorongásos zavarok 

Tourette-sy 



A szocializáció zavarai - antiszocialitás 

Lehet kezelni? 

A háttérben meghúzódó zavart gyakran 

Az agresszivitást közepesen sikeresen  
• Tegretol NEM adható 

• Vitiello et al. (1991): az i.m. injekció egyformán csökkenti az agresszivitást és a 
diszruptív viselkedést, ha haloperidol vagy placebo van benne! 

A CU antiszocialitás kezelésére jelenleg nem rendelkezünk 
adekvát intervencióval 



Enuresis 

DSM-5 

Ismételt vizeletürítés éjjel vagy 
nappal az ágyba vagy ruházatba 

Legalább hetente 2x legalább 3 
hónapig VAGY klinikailag jelentős 

distressz vagy károsodás 

Olyan életkor, amikor a 
kontinencia már elvárható - DSM 

szerint ez 5 év 

Elsődleges és 
másodlagos 

Éjjeli (nocturna), nappal 
(diurna) vagy éjjel és nappal is 

(kevert forma) 



Enuresis - epidemiológia 

A másodlagos általában 5-7 é kor között kezdődik  

Előforduló, de heti egynél ritkább enuresis (egy 
konkrét vizsgálatban)  

• fiúknál 15,2% (14 év fölött: 1,9%) 

• lányoknál 12,2% (14 év fölött: 1,2%) 

Heti egy vagy gyakoribb 

• fiúknál 6,7% (14 év fölött: 1,1%) 

• lányoknál 3,3% (14 év fölött: 0,5%) 



Enuresis - etiológia 

organikus okot nem találnak (ritkán előfordulhat) 

hirtelen indulásnál, stresszorok hiányában (főleg lányoknál) húgyúti fertőzés 
okozhatja 

pszichológiai zavarokkal összefüggést mutat 

a szek. enuresis gyakoribb, ha későn lett szobatiszta és egy éven belül 
legalább 4 stresszes életesemény érte 

talán nehezebben ébreszthetőek (nem egyértelmű az adat) 

családi halmozódás - genetikai okok 



Enuresis - kezelés 

bizonyított háttér hiányában nehéz 

ha egyértelmű a stressz kiváltó 
szerepe, pszichoterápia hasznos lehet 

csengős módszerek 

magas a spontán remisszió aránya  



Encopresis 

κοπρος 

Akaratlan 
székletürítés 

szobatisztaság 
kialakulása után 

Óvodáskor (4 é 
kor körül) 1-3% 

Fiúknál 6x 
gyakoribb 



Encopresis 
A széklet nem megfelelő helyre való ismételt - szándékos vagy 
szándékolatlan - ürítése (pl. ruha, padló)  

Legalább havi egy ilyen eset legalább 3 hónapig 

Legalább 4 éves életkor (vagy ennek megfelelő fejlettségi szint) 

A viselkedés nem kizárólag valamilyen hatóanyag (pl. hashajtók) 
fiziológiai hatására vagy általános egészségügyi állapotra vezethető 
vissza, kivétel ezalól a constipatio mechanizmusa 

Alcsoportok: 

• retentív (constipatio és túlfolyás) 

• nem retentív (nincs constipatio) 



Encopresis 

Prevalencia: 

kb. 1,5%  

fiúknál 3x gyakoribb 

szignifikáns összefüggés 
az enuresissel 

Klinikai kép: 

Retentív csoport:  

• több napig tartó retenció, majd 
• fájdalmas expulzió 
• a retenció időszakában 

túlcsorgás jelentkezhet 

Nem retentív csoport: 

• nem kontrollálják az ürítést 



Encopresis 

Más megközelítésben 3 csoport: 

adekvát kontroll, akaratlagos ürítés 

nem veszik észre vagy észreveszik, de 
nem tudják kontrollálni 

fokozott folyadékmennyiség (hasmenés, 
szorongás vagy túlcsorgás) - 75% 



Encopresis - etiológia 

kerestek organikus okot - van, akinél van - de nem mindenkinél 

pszichoszociális stresszorok gyakoribbak 

magasabb a társuló viselkedészavar szek., mint primer 
esetekben 

toaletttréninggel kapcsolatos problémák - elsősorban a 
szobatisztaság kialakulásának időszakában/röviddel azután 
okozhatnak ilyen tünetet 



Encopresis - kezelés 

evidencián alapuló kezelés kevés van 

• elsősorban a konstipáció-fájdalomtól való félelem-
fájdalom-encopresis-szorongás-szorulás 
mechanizmussal kialakuló esetekben használható 
viselkedésterápia, esetleg laxatívummal 
kombinálva 

16 éves korra szinte kivétel nélkül 
elmúlik 



Tic zavarok 

Tic definíciója: 

Hirtelen, ismétlődő, akaratlan, céltalan mozgás vagy 
hangadás 

Egy-egy tic általában rövid ideig tart, de gyakran 
halmozódik 

Premonitoros késztetés (premonitory urge) 

Ritkábban komplex ticek 



Tic zavarok besorolása 

Átmeneti tic zavar  

Multiplex motoros és/vagy 
vokális ticek 

A ticek egy nap alatt többször, 
akár minden nap 

jelentkezhetnek, minimum két 
hétig, de nem tovább, mint 12 

egymást követő hónapban. 

Krónikus komplex 
motoros vagy vokális 

tic zavar 
Vagy komplex motoros, vagy 

vokális tic – de nem mindkettő – 
jelenléte a betegség során 

bármikor 

A ticek naponta többször 
jelentkeznek, majdnem minden 
nap vagy váltakozva, minimum 

egy éves időtartam alatt. 

A ticek anatómiai elhelyezkedése, 
száma, gyakorisága, komplexitása, 

típusa, súlyossága folyamatosan 
változik. 



Tic zavarok 

Forrás: Tourette Syndrome Classification Group: „Definitions and Classifications of Tic disorders.” Archives of Neurology, 1993:50:1013–1016.; American Psychiatric Association DSM-IV- TR, 2000. 

Tourette-szindróma 

Komplex motoros ÉS egy vagy több vokális tic 
jelenléte a betegség során bármikor (egyidejű  

motoros és vokális tic nem feltétel) 

A ticek naponta többször jelentkeznek 
majdnem minden nap vagy váltakozva 

minimum egy éves időtartam alatt. 

A ticek anatómiai elhelyezkedése, száma, 
gyakorisága, komplexitása, típusa, súlyossága 

folyamatosan változik. 

Max. 3 hónap tünetmentesség 

Átmeneti tic zavar, krónikus 
tic zavar, Tourette-szindróma 

közös jellegzetességei 

Első tünetek 18 éves kor előtt 
jelentkeznek. 

Nem magyarázható más orvosi 
állapottal (pl. droghasználat, 

Huntington-chorea stb.). 



Tic zavarok - epidemiológia 

Számos nemzetközi adat, magyarországi 
adatok egy közelmúltbeli mintából: 

n = 51 

Átlagéletkor: 12,37 év (5-49) 

Nemek megoszlása:Fiúk:lányok = 4:1 (41:10) 

Tünetindulás: 5,55 év (1-13) 

Tünetindulástól a szakellátásban megjelenésig eltelt idő:  

• 6,82 év (1-43) 



Motoros tic 

Egyszerű Egyszerű 

Bólogatás 
Pislogás 
Grimasz 
Vállrándítás 
Nyakhúzogatás 
Nyelvnyújtogatás 

Morgás 
Szipogás 
Köhögés 
Kiabálás 
Torokköszörülés 
Köpködés 
 

Komplex Komplex 

Ütögetés 
Szagolgatás 
Harapás 
Vakarászás 
Érintgetés 
Arckifejezések (szemforgatás) 
Ugrálás 
Echopraxia (mások viselkedésének/mozgásának utánzása) 
Copropraxia (obszcén gesztusok akaratlan mutatása) 
Önsértő magatartás (pl. körömrágás csipkedés, sebek 
vakarása, szájharapdálás, ütögetés) 

Állathangok 
 
Szavak kontextustól független 
ismételgetése  
 
Coprolalia (obszcén szavak vagy 
kifejezések akaratlan hallatása)  
 
Palilalia: (saját beszédben az utolsó 
kifejezés, szó vagy szótag 
megismétlése) 
 
Echolalia (mások beszédének 
visszhangozása/utánzása) 



A tünetek megoszlása 

• Egyéb komplex: főleg 
érintgetés 

• Önsértő tic: 21,57% 

• Copropraxia: 9,8% 

• Coprolalia: 15,69% 



Tic zavarok 

Epidemiológia: 

kb. 1-10/1000 TS (4-6/1000) 

krónikus ticek: 5%  

átmeneti ticek: 20% is lehet 

3-4x több fiú 

Prognózis: 

változó, megjósolhatatlan 
lefolyás 

időnként hosszabb szünetek 

25%-nál 18-20 éves kor között 
megszűnik 

további 50%-nál enyhül 

25%-ban perzisztál, időnként 
romlik 



Tic zavarok - etiológia 

Erős genetikai háttér (családi halmozódás, 
ikervizsgálatok, genetikai vizsgálatok) 

Kortiko-striato-talamo-kortikális (CSTC) 
neurális körök (állatmodellek) 

Stressz - aktuális tünetsúlyosságot 
befolyásolhatja, magát a zavart nem váltja ki 

PANDAS? 



Tic zavarok - kezelés 

Pszichoedukáció 

Dopamin-rendszerre ható gyógyszerek 

ERP - expozíció és válaszgátlás 

HRT - habit reversal training 



Gyermekkori fóbiák, 
kényszerbetegség, szeparációs és 
szociális szorongás jellegzetességei, 
tünettana és diagnosztikai 
kritériumai 



Szorongás 

Normális jelenség 

Idegrendszerileg megalapozott 

Az állatvilágban mindenhol előfordul 

Akkor „betegség”, ha funkcióromlást 
okoz 



Szorongás 

Az újdonságra negatívan 
reagáló csecsemők gyakran 
szociális újdonságot kerülő 

kisgyermekek lesznek 
(viselkedéses gátlás) (Fox, 

Henderson et al., 2005) 

A viselkedéses gátlás 2-4x 
nagyobb kockázatot jelent a 

gyermekkori szorongásos 
zavarokra (Perez-Edgar & Fox, 

2005) 

A gyermekkori szorongásos 
zavarok 2-3x-os kockázatot 

jelentenek a felnőttkori 
szorongásos kórképekre (Pine, 
Cohen et al., 1998; Gregory et 

al., 2007) 

Pánikbeteg vagy szociális 
fóbiás szülők gyerekeinél a 

viselkedéses gátlás, SOPH, SAD 
vagy GAD 2-4x gyakoribb 

(Merikangas, Avenevoli et al., 
1999; Rosenbaum, Biederman 
et al., 2000; Pine et al., 2005). 



Szorongás 

Specificitás: 

A viselkedéses gátlás fokozza a szorongásos kórképek kockázatát, de az 
MDD-t is (Caspi, Moffitt et al., 1996) 

Az MDD-val való nem specifikus együttjárás ill. megjelenés többször leírt 
jelenség (Pine, Cohen et al., 1998; Weissman, Wickramaratne et al., 2005) 

A gyerekkori SAD, SOPH és GAD mind erős asszociációt mutat a szülői MDD-vel 
(Biederman, Faraone et al., 2001; Lieb, Isensee et al., 2002) 

A gyerekkori GAD előrejelzi a felnőtt MDD és szorongásos zavarok kockázatát 
(Pine, Cohen et al., 1998; Gregory et al., 2007) 



Szorongás 

Vannak viszont specifikusabb együttjárások is: 

• Viselkedéses gátlás, gyerekkori SOPH és felnőttkori SOPH (Pine, Cohen et al., 1998; 
Perez-Edgar & Fox, 2005) 

• Gyerekkori SAD (de nem a gyerekkori SOPH) és a szülő PD (Biederman, Faraone et al., 
2001). 

Heterotípusos kontinuitás: az újdonságra differenciálatlan distresszt 
mutató csecsemők szociális helyzetekben szorongó kisgyerekek 
lesznek, akik aztán többféle helyzetben szorongó gyerekekké nőnek 
fel, akik pedig szorongó, depressziós vagy mindkettő felnőttek 
lesznek. 



Szorongás 

Fejlődés szerepe: 

Állatoknál sem determinál a korai temperamentum, de hajlamosít.  

Felnőtt főemlős amygdala kiirtás után jelentős félelemcsökkenést mutat, míg 
ugyanez gyerekkorban fokozza a szociális félelmet, de csökkent más félelmeket 

(Amaral, 2003; Bauman, Lavenex et al., 2004). 

Az amygdala viszonylag korán érettség jeleit mutatja, tehát valószínűleg már 
serdülőkor előtt képes felnőttkori reakciókra 

Viszont a kéreggel, különösen a prefrontális kéreggel (PFC) való kapcsolatrendszere 
sokat fejlődik. 

Főbb kapcsolatok: ventralis PFC, ventralis cingularis cortex, de nem a DLPFC. 



Dot probe 



Dot probe 

A szorongó emberek lassabban reagálnak a 
semleges arc után (Bar-Haim et al, 2007) 

Ez akkor is megfigyelhető, ha az inger a 
tudatos érzékelési küszön alatt van – tehát 
ez a fokozott vigilancia automatikus, nem 
tudatos (Mogg et al, 1995) 



Emocionális Stroop 

Gyerekeknél kimutatták, hogy mindenkire jellemző egy bizonyos „emocionális Stroop 
effektus” (Kindt et al, 1997) 

De ez elmúlik - a gyerekek megtanulják, hogy ne csak a veszélyjelekre figyeljenek - a 
szorongó gyerekek viszont nem (Kindt et al, 2001)  

A szorongó gyerekek és felnőttek szelektíven a környezet fenyegető ingereire 
orientálják figyelmüket, akkor is, ha az ilyen információ irreleváns a feladat 
szempontjából – és az ilyen információ feldolgozására erőforrást és időt különítenek el 

Ha pedig a figyelem már a potenciális veszélyforrásra irányul, nehezen választják le a 
figyelmüket az ingerről 



Derryberry and Reed, 2002: fenti eredmények, viszont ha 
hosszabb idő volt a feladatra, a szorongók is tudtak figyelni 
- ha jó figyelemkontrolljuk volt eleve. Ha nem, hiába volt 
több idő, akkor is nehezen tudtak elszakadni a veszély 
ingertől. 

Erre több adat is van: minél jobb a figyelemkontroll, annál 
enyhébbek  a szorongásos tünetek 

Magyarázat: amikor a szorongó gyerek/felnőtt a veszélyingernek szán 
prioritást, majd erről nem választja le a figyelmét, kevesebb kognitív 
kapacitása marad a szituáció újraértelmezésére. Ha tehát gyengébb a 
figyelem kontrollja, fennmarad a torzított információfeldolgozás, ami 
fenntartja a szorongó állapotot, ez pedig korlátozza a hatékony magasabb 
rendű kognitív kontrollt 



Szeparációs szorongás 

Tünetek: 

Markáns félelem/szorongás, ha 
otthonról vagy a kötődési 
személy(ek)től távol van 

Nem felel meg a gyermek 
életkorának/fejlettségi szintjének 

Legalább 4 héten át tart 

Klinikai kép:  

A szeparáció anticipálásakor, majd a 
szeparációkor erős distressz, rettegés, pánik 

Kapaszkodik a szülőbe, sír, könyörög 

Gyakran szomatikus panaszok 

• Esetleg számos szomatikus kivizsgálás 

Gyakoriak az elválással vagy a szülőt érő 
katasztrófával kapcsolatos álmok, félelmek 



Szeparációs szorongás – 
prognózis 

Tipikusan gyermekkori zavar, serdülőkor végére jelentősen 
enyhül 

Változó lefolyás, stresszorok ronthatják 

Krónikussá válás prediktorai: 

• késői kezdet 

• más pszichiátriai betegséggel való társulás 

• családi pszichopatológia 

• több mint 1 év hiányzás 

Később más szorongásos zavarok, pánikbetegség alakulhat ki 





Szeparációs szorongás 

Kezelés: 

Expozíció és válaszgátlás 

Jutalmazás 

Családi patológia, szülők kezelése 



Szociális szorongás 

Tartós félelem egy vagy több szociális helyzettől, ahol a gyermek 
ismeretlen emberekkel találkozik vagy mások megfigyelik őt 

• Jellegzetes helyzetek: mások előtt beszélni vagy bármit teljesíteni, új közösség 
(iskolaváltás, tábor stb), autoritással való kommunikáció, társas összejövetelek stb. 

Az ilyen helyzetnek való expozíció szorongást provokál, ami 
pánikrohamig is eszkalálódhat 

Az illető általában tisztában van vele, hogy ez a félelem eltúlzott 
(gyerekeknél nem feltétlenül) 

Elkerülésre törekvés  

1%-ra teszik, de valószínűleg jóval gyakoribb 



Szociális szorongás 

Prognózis:  

Spontán kevéssé enyhül 

Másodlagos problémák 
(iskolából kimaradás, 

szocializáció sérül stb.) 

Később depresszió is 
társulhat 

Kezelés: 

Többnyire CBT-t javasol az 
irodalom 

Gyógyszereket önmagukban 
nem, Mo-n nem is adható 



Fóbiák 

Specifikus fóbia: 

jól körülírt tárgyaktól vagy helyzetektől való félelem (állatok, vér, 
magasság, bezártság, repülés stb.) 

a reakció elkerülés vagy ha ez nem lehetséges, extrém szorongás, 
esetleg pánik 

a félelem tárgya nem a mások előtti megszégyenülés és nem is a 
pánikroham megjelenése 

serdülők, fiatal felnőttek tudják, hogy a félelem irracionális, 
kisebb gyerekek nem feltétlenül 

Legalább 6 hónap, jelentős funkcióromlás vagy distressz 

2-3% 



Fóbiák 

Prognózis: 

Ha felállítható a dg, 
spontán ritkán enyhül 

Ha nincs dg, csak „normál” 
gyermekkori fóbia 

felerősödése, sokszor 
kezelés nélkül is enyhül 

Terápia: 

Gyermekkorban kevés 
bizonyítékunk van 

Gyógyszer nem javasolt 





Kényszerbetegség 

Kényszergondolatok: Olyan gondolatok, képzetek vagy 
impulzusok, amelyek akaratlanul törnek be a gyermek tudatába, és 
szubjektív szenvedést ill. funkcionális romlást okoznak. Az 
akaratlanság, a kényszer, a kontroll hiányának az élménye ellenére 
a beteg tisztában van vele, hogy a kényszergondolatok a saját 
elméjéből származnak.  

Kényszercselekvések: Belső késztetés hatására végrehajtott 
cselekvések (rituálék), amelyek szintén funkcióromlást okoznak. A 
kényszercselekvés lehet egy kényszergondolat következménye, 
vagy egy gondolat, kép, impulzus, félelem elhárítására tett kísérlet. 
Gyerekkorban az introspekció készségének kifejlődése előtt a 
kényszercselekvések hátterében nem mindig sikerül gondolati 
folyamatot azonosítani.  



Kényszeres vonások a normál fejlődés 
részeként 

Csecsemőkor 

környezet 
azonos elemei 

események 
sorrendje 

mozgásformák 

Kisgyermekkor 

átmeneti tárgy 

esti rituálék, 
öltözködés 

Óvodáskor, 
iskola kezdete 

teljesítménnyel 
kapcsolatos 

rituálék 
(ellenőrzés, 

babonák, 
tökéletességre 

törekvés) 

Serdülőkor 

kontroll 

testtel 
kapcsolatos 

rituálék 



Epidemiológia 

Korábban extrém ritkának tartották 

Élettartam prevalencia (serdülőkorig): 2-3% 

• néhány ezer gyerek Mo-n 

• valószínűleg  személyesen nem ismernek sorstársat 

10-50%-ban elmúlik felnőttkorra (Zohar, 1999) 

• saját mintában valamivel nagyobb arány (Kenézlői, 2004) 

• 41% maradt klinikailag OCD 

• 24% szubklinikai tünetek 



Epidemiológia 

Erős genetikai meghatározottság 

• családi halmozódás 

• tic/Tourette-szindróma társulása (kb. 30%) 
(Swedo,  1989) (tic 54%, Tourette-sy 15% - 
Leonard, 1993) 

Fiúk (2-3x gyakoribb) 

• Tavaly osztályunkon 35 fiú és 17 lány (2:1) 

• Ambulancián az elmúlt három évben 109:52 
(2,1:1) 

• Összes beteg kb. 10%-a (1812:161) 



Gyermekkori jellegzetességek 

Egoszinton tünetek 

• kényszercselekvések > kényszergondolatok 

Kisebb szenvedésnyomás 

• kényszercselekvések > kényszergondolatok 

Kiterjesztett kényszerek 

• anya > más családtag 

Kényszergondolatok nehezebben explorálhatók 

• komplex ticektől való elkülönítés nem egyszerű 



Leggyakoribb tünetek 

Kényszercselekvések: 

Kézmosás, zuhanyzás, fürdés, fogmosás, haj/köröm stb. rendbehozatala 
(grooming) 

Ismétlés (leggyakrabban ajtón ki-be, ülésből fel-le, de gyakori még az 
újraolvasás/-írás) 

Ellenőrzés (villany, ajtó, házi feladat, bepakolás, gáz stb.) 

Szennyeződés eltávolítását szolgáló rituálék 

Rituális érintgetés 

Snider és Swedo, 2000 



Leggyakoribb tünetek 

Kényszergondolatok 

Kosszal, fertőzésekkel, mérgező anyagokkal kapcsolatos félelmek 

Katasztrófától való félelem (tűzeset, haláleset, betegség) 

Szimmetria, rend, pontosság 

Vallásos/morális jellegű kényszergondolatok 

Szerencsés/balszerencsés számok 

Testváladékokkal vagy salakanyagokkal kapcsolatos félelmek vagy undor 

Snider és Swedo, 2000 



Klinikai megjelenés 

Kényszercselekvések esetleges 
külső jelei 

ekcéma 

kisebesedett kéz 

tökéletesen álló ruha, haj 

extrém rövid körmök 

nem fog kezet, nem dől hátra, nem akar semmit megérinteni 

nehezen jut be az ajtón, nehezen áll fel 

kint várja meg, amíg sorra kerül 



Klinikai megjelenés 

Az exploráció nehéz 

• általában tisztában vannak vele, hogy „furcsa”, amit 
csinálnak 

• ennek ellenére legtöbbször nem ők kérik a segítséget -> 
opponálás 

• kényszergondolatokat sokszor nem észlelik 

• ha igen, sokszor nagyon szégyellik 

Ha lehetőség van osztályos felvételre, hasznos 



Klinikai megjelenés 

Otthon: 

az adott kényszer uralja a családot 

a kényszerbeteg gyerekek gyakran agresszívak 

• kiterjesztett kényszerek nem megfelelő végrehajtása 
• rituálé megzavarása/megakadályozása 

az ajtón kívül pedig gyakran semmit nem tudnak róla 



Családi vonatkozások - Genetika 

A legalapvetőbb családi vonatkozás 

Egyértelmű a genetika jelentős szerepe 

Viszont nem egyértelmű, hogy pontosan mi öröklődik 

GWAS itt is a legújabb trend 

De egyre erősebb az epigenetikai faktorok és a GxE jelentőségének felismerése 

A genetikai hajlam elősegítheti, hogy a szülők jobban elfogadják a tüneteket, mivel saját 
maguk is átéltek hasonló élményeket 

Elméletileg elképzelhető lenne a családtagokban a fokozottabb impulzivitás, de ezt 
cáfolták: Impulsiveness in obsessive–compulsive disorder: results from a family study 
(Ettelt et al., Acta Psychiatrica Scandinavica, 41-47, 2007) 



Családi vonatkozások - alkalmazkodás 

A családtagok által elvégzett cselekvések a 
gyermek rituáléinak elősegítése érdekében 

végrehajtják a követeléseit 

megnyugtatják (pl. kérdésekre válasz) 

csökkentik a felelősségét (pl. kevésbé fegyelmeznek) 

segítenek feladatokban vagy elvégzik a gyermek helyett 
(pl. házi feladat) 



Családi vonatkozások - alkalmazkodás 

Family Accommodation Scale (FAS) (Calvocoressi et al., 
1999) 

Az alkalmazkodás korrelált  

• Negatívan a családi funkcionálással 

• Pozitívan a családi stresszel  



Storch et al.: Family Accommodation in Pediatric Obsessive–Compulsive Disorder 

Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 2007, Vol. 36, No. 2, 207–216 

 

Ez az egyik lehetséges magyarázat arra, hogy terápia ellenére is miért olyan magas a 

nem reagáló gyerekek aránya  (20-40%) 

Családi vonatkozások - alkalmazkodás 



Családi vonatkozások - Kognitív 
vulnerabilitás 

Első fokú rokonok: 6,2x 
magasabb az OCD 

kockázata (Grabe et al., 
2006) 

A kényszergondolatok 
családi előfordulása 
szignifikánsan magasabb:  

• 4,2x kockázat gondolatokra 
• 3,4x kockázat cselekvésekre 

(Nestadt et al., 2000). 



Kérdőív: Obsessional 
Beliefs Questionnaire 

• Rector et al.: Obsessive 
beliefs in first-degree 
relatives of patients with 
OCD: A test of the 
cognitive vulnerability 
model. Journal of Anxiety 
Disorders 23 (2009) 145–
149 

3 faktor 

• (1) túlzott felelősségérzet 
/veszély túlbecslése,  

• (2) perfekcionizmus / 
bizonytalanság 
elviselésének 
képtelensége, 

• (3) gondolatok túlzott 
fontossága / a gondolatok 
kontrollálásának túlzott 
fontossága 

Családi vonatkozások - Kognitív 
vulnerabilitás 





• Csak a túlzott felelősségérzet/veszély túlértékelése szignifikánsan magasabb a 
családtagoknál    

• Ez megváltozik, ha kiemeljük a korai kezdetű eseteket 

Családi vonatkozások - Kognitív 
vulnerabilitás 



Kemény, autoriter szülői 
stílus maladaptív 
perfekcionizmust 

eredményez (hibázástól 
való félelem, kételkedés a 

tettek helyességében) 
(Kawamura, Frost, & 

Harmatz, 2002). 

Hiedelem: az egyén 
kizárólag saját maga tehet 
arról, hogy baj éri-e saját 

magát vagy másokat, vagy 
nem.  

korai évektől kezdve 
a felelősség 
sulykolása 

szigorú szabályok a 
viselkedésre 

overprotekció 

egyéni felelősség 
mellőzése 

később 
inkompetencia érzése 

Családi vonatkozások - Kognitív vulnerabilitás – 
patomechanizmus (Salkovskis et al., 1999): 



Egy baba születése mindenképpen kritikus esemény. Ha hajlam a túlzott 
felelősség érzésére és a veszély túlbecslésére, ezek ilyenkor extrém módon 
felerősödhetnek.  

A sérüléssel/bajjal („harm”) kapcsolatos intruzív gondolatok fiatal 
szülőknél nagyon gyakoriak, de csak azok a szülők tartják ezeket 
szignifikánsnak, akiknél ilyen maladaptív hiedelmek is fennállnak 
(Abramowitz, Khandker, Nelson, Deacon, & Rygwall, 2006; Abramowitz et 
al., 2007).  

Ezek a szülők modellt mutathatnak a gyerekeknek nagyon korai években:  

• gyakori, túlzott ellenőrzés 

• túlzott biztonsági viselkedések. 

Emellett ennek megfelelő instrukciók, szabályok, elvárások 

Családi vonatkozások - Kognitív 
vulnerabilitás - patomechanizmus 



Fontos eredmény, hogy a gondolatok fontosságának és a gondolatok 
kontrollálásának fontosságának túlértékelése nem magasabb a 

gondviselőnél 

valószínűleg ezt nem a szülő közvetíti, hanem később alakul ki 

lehet pl. hogy van olyan személyiségvonás, ami erre hajlamosít  

új ötletekre, elképzelésekre való nyitottság alacsony foka? (Rector, Richter, 
& Bagby, 2005)  

az ilyen emberek számos elképzelést, ötletet, gondolatot elutasítanak, mert 
nem megszokott, nem hagyományos 

ezeknek az embereknek riasztó lehet egy intruzív gondolat 

kialakulhat a gondolatok extrém kontrollálására való törekvés  

ezt az elképzelést prospektívan még nem igazolták 

Családi vonatkozások - Kognitív 
vulnerabilitás 



Köszönöm a 
figyelmet 


