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Elméleti vonatkozások

• Tünet vagy szindróma? – spektrum szemlélet

• Specifikus pszichodinamika

- Ekbom szindróma – tárgyvesztés

- Capgras szindróma – ambivalencia

- Cotard szindróma – halállal kapcsolatos   

egszisztenciális szorongás



Elméleti vonatkozások

• Organikus és/vagy pszichodinamikus háttér helyes 

súlyozása

• Ritka kórképek és idegtudományi vonatkozások – az 

arcfelismerés fodori moduláris modellje és a kóros 

identifikációs kórképek (Ellis, Young, 1990)

• „content specific disorders” – jobbféltekei érintettség 

strukturális és funkcionális vizsgálatokkal (Enoch, 

Ball, 2001)

• pimozid, riszperidon



Monoszimptómás hypochondriás 

pszichózis (Munro 1988)

• Sajátszag téboly (Enoch, Ball,2001  magyarul 

Pethő és mtsai, 1979)

• Ekbom szindróma

• Deluzív diszmorfofóbia



Ekbom szindróma

• Ekbom, svéd neurológus után, aki 1937-ben leírta a kórkép 
jellemzőit

• DSM-IV-TR: deluzív zavar szomatikus típus és/vagy taktilis 
hallucinózis (organikus hallucinózis)

• Dunn és mtsai (2007): szenzoriális teória vagy kognitív teória

• 10000 pszichiátriai beutalásból 7 (Marneros et al, 1988)

• Tünetként jelenhet meg funkcionális pszichózisokban és 
vaszkuláris demenciában

• Deluzív cleptoparasitosis (Grace, Kenneth 1987) – Morgellons 
betegség

• Tárgyvesztések után gyakoribb (Hárdi 1988, Tényi et al, 1993)

• Terápia: pimozid, riszperidon, olanzapin, paroxetin, fluoxetin

• Bhatia et al (2013): amisulpride, quetiapine, aripriprazole, 
paliperidone, iloperidone





Ekbom szindróma

• Wolf et al., Prog Neuropsychopharmacol Biol 
Psychiatry 2013, 46 19-24

• MRI és voxel-alapú morfometriás vizsgálat,16 beteg 
és 16 illesztett kontroll

• 6 deluzív zavar, 3 pszichotikus depresszió, 7 
organikus pszichotikus zavar

• Kisebb szürkeállomány volumenek a betegek 
esetében a bal oldali mediális, laterális és a jobb 
oldali superior frontális régiókban, a bal oldali 
anterior cinguláris kortexben, mindkét oldali inzula 
esetén, bal oldali thalamus, jobb oldali striatum 
területén és a jobb oldali  temporalis lebeny területén. 



Deluzív kóros identifikációs kórképek (Murai et 

al,1988, Vörös, Tényi et al, 2001)

• Capgras típus – hasonmás téboly – negatív 
kóros identifikáció (Vie, 1930)

• Frégoli típus – pozitív kóros identifikáció (Vie, 
1930)

• Klonális pluralizáció – reduplikatív 
paramnesia (Arnold Pick,1903)





Capgras jelenség

• Tünet lehet funkcionális (70%) és organikus pszichózisokban, 
önálló szindróma paranoid paranoid pszichózis formájában

• Az organikus esetek jobbféltekei frontális és temporális léziók 
következményei

• Elkülönítendő a prosopagnosiától, amely hasonló tüneti képet 
mutat, ott nincs téveszmés feldolgozás

• Violencia veszély!!

• A funkcionális pszichózisokban jelentkező esetekben az 
ambivalens tárgykapcsolatok meghatározóak, amely 
hasításhoz vezet.



Capgras jelenség

• Salvatore et al., Psychopathology,2014 47, 

261-269

• 517 első epizódos pszichotikus zavar miatt 

hospitalizált beteg esetében a Capgras jelenség 

prevalenciájának meghatározása

• 73 (14,1%) beteg esetében jelent meg a 

Capgras jelenség





Frégoli jelenség

• Courbol és Fail írta le 1927-ben, Leopoldo Frégoli 
színész után

• Leggyakrabban szkizofréniában és szkizoaffektív 
pszichózisban, gyakran posztpartum pszichózisban

• Bruce, Ellis, Young arcfelismerési modellje:

- a.) strukturális kódolás

- b.) arcfelismerő egység – Capgras

- c.) személyazonosító csomópontok - Frégoli





De Clérambault szindróma

• Erotomán típus (DSM-IV-TR) – primer forma

• Tünetként szkizofréniában, bipoláris zavarban, 
mentális retardációban, organikus 
pszichoszindrómákban – szekunder forma

• „Szenvedélytéboly” (De Clérambault, 1942)

• Társulhat Capgras vagy Frégoli jelenséggel 
vagy indukált paranoid zavarral

• Szexuális konfliktusok, nárcisztikus deficit!!

• Violencia veszély!!

• Pszichoterápia, pimozid, risperidon



Othello szindróma

• Féltékenységi típus (DSM-IV-TR)

• Kraepelin, Langfeldt írta le először

• 8134 pszichiátriai beutalásból 93 esetben áll 
fenn (Soyka et al,1990)

• Pszichodinamika: látens homoszexualitás, 
ödipális konfliktusok (Enoch,Ball,2001)

• Szexuális diszfunkciók (erektilis diszfunkció) 
az esetek felében, kétharmadában fordulnak 
elő (Enoch,Ball,2001) – alkohol szerepe !!



Couvade szindróma

• Tylor írja le 1865-ben, de már Francis Bacon is említi 1627-
ben

• Leggyakrabban szomatoform tünetek a terhes nő férjénél –
couvade szindróma

• Bogren 81 terhes nőt és férjét vizsgálta és 20%-ban talált 
couvade szindrómát (legalább két tünet)

• Identifikációs-introjekciós mechanizmusok központiak

• Rituális couvade: a férj tudatosan imitálja a terhes nő tüneteit, 
panaszait, hogy távoltartsa a gonosz szellemeket – Borneoban 
a férj rizst eszik és nem ehet galambot

• Pszichotikus couvade (Tényi és mtsai, 1996)







Cotard jelenség

• 1880-ban írja le Jules Cotard – nihilisztikus téveszme

• Egyes esetekben tünetként jelentkezik más esetekben 
szindróma

• Cotard I: tiszta nihilisztikus téveszme – tünet

• Cotard II: szorongás, depresszió, halhatatlansággal kapcsolatos 
téveszmék, auditoros hallucinációk, nihilisztikus téveszmék, 
szuicid magatartás – szindróma (Berrios, Luque, 1995)

• Funkcionális pszichózisokban, szomatikus betegségek és 
organikus pszichoszindrómák keretében fordulhat elő

• International Study of Psychotic Symptoms in Schizophrenia 
ausztriai adatainak (N:346) elemzése során három esetben 
(0,87%) jelent meg a Cotard tünet (Stompe, Schanda, 
Neuropsychiatr 2014, 27, 38-46)



Cotard jelenség

• Neuropszichológiai vizsgálatok jobbféltekei 

parietális és temporális érintettséget írtak le

• Társulhat Capgras szindrómával, szekvenciális 

kibomlást is leírtak (Young,1994)

• Pszichodinamika: bűntudat, a test-szelf 

átélésének zavara, deperszonalizáció, 

tudattalan halálvágy

• Terápia: pszichoterápia, antipszichotikumok, 

antidepresszívumok





Terhességi téveszme férfi beteg 

esetében

• Férfiak esetében bizarr téveszme

• Leírták szkizofréniában, affektív pszichózisban, 

paranoid zavarban, epilepsziában, paralysis 

progressivában és más demenciákban is

• Organikus tényezők (kognitív deficit, demencia, 

alacsonyabb IQ), pszichotikus tünetek (cönesztopátia, 

egyéb percepciós zavarok) és hasi szenzációk 

téveszmés interpretációja állnak a háttérben 

(„magzatmozgás téveszméje”)





Démonikus megszállottság

• A babonás, mágikus rontással kapcsolatos hiedelmek 
befolyásoltatásos téveszmék esetében patoplasztikus hatásúak 
– a befolyás kívülről jön !!!

• A démonikus megszállottság ennek egy ritkább formája:a 
beteg azt gondolja,hogy benne egy démon lakik,a szájával 
beszél,a végtagjait mozgatja (Lhermitte,1943, Aubin,1950) –
befolyás belülről jön !!!

• Ismert a jelenség „pszeudo” formája is: a beteg bűnösségi 
érzéseit, szentségtörő gondolatait azzal magyarázza, hogy egy 
démon műveli ezt benne

• Freud (1923) : Christoph Haiztmann festő megszállottságát 
elemzi – negatív ödipális viszonyt hangsúlyozza

• Fairbairn (1943), Guntrip (1971) : „rossz anya-reprezentáns 
projekciója”





„Computer scatologia”

• Telefon scatologia

• „Internet Regression” (Norman Holland)

• Cybersex – Cyberhate

• Genderbending





Indukált paranoid zavar

• Lasegue és Falret írja le 1877-ben „Folie a deux”

• Domináns beteg – szubmisszív recipiens

• Genetikai (testvérek, szülő-gyermek) vagy nem genetikai 
kacsolatok (házastársak)

• Gralnick (1942) 103 eset áttekintése alapján 4 alcsoportot ad 
meg:

1. Folie imposée – szeparálás után megszűnik

2. Folie simultanée – párhuzamosan, indukció nélkül alakul ki 
ugyanaz a téveszme

3. Folie communiquée – indukált tünet, amely a szeparálás 
után nem szűnik meg

4. Folie induite – az indukált beteg továbbbontja és új 
téveszmét alakít ki az átvett doxasmából





„Horrorfilm neurózis”

• „Exorcist fever” – 1970-es években – Newsweek

• Bozzutto: „Cinematic neurosis following the Exorcist” J 
Nerv Ment Dis, 1975, 161, 43-48

• Ballon, Leszcz: „Horror films: tales to master terror or 
shapers of trauma?” Am J Psychotherapy, 2007, 61, 211-
230

• A horrorfilm a szeparációval, vesztéssel, 
autonómiahiánnyal kapcsolatos szorongások 
kezelésében játszhat szerepet, de éretlen identifikációs 
mechanizmusok esetén kórnemző szerepe is lehet





Truman Show téveszme

• Megváltozottság élmény

• Kóros jelentőségtulajdonítás

• Értelem keresés

• Truman tünet



Truman Show téveszme

• Fusar-Poli P., Howes O., Valmaggia L., McGuire P. (2008), 'Truman' 

signs and vulnerability to psychosis. The British Journal of 

Psychiatry 167-168.

• Gold J., Gold I. (2012) The "Truman Show" delusion: Psychosis in 

the global village. Cognitive Neuropsychiatry. 17(6):455-72.

• Madeira L., Bonoldi I., Rocchetti M., Brandizzi M., Samson C., Azis 

M., Queen B., Bossong M., Allen P., Howes O., McGuire P., Fusar-

Poli P. (2016) Prevalence and implications of Truman symptoms in 

subjects at ultra high clinical risk for psychosis, Psychiatry Res. 

30;238:270-6



Egyéb ritka jelenségek

• Ganser szindróma (melléválaszolás, 

érzékcsalódások, fluktuáló tudatborulás, 

konverziós tünetek)

• Münchausen szindróma (pszichológiai tünetekkel, 

fizikális tünetekkel, mindkét tünettel)

• „Munchausen syndrome by proxy” (Meadow 1977)

• Kolhaas szindróma” – perlekedési téboly

• Charles-Bonnet szindróma (szenzoros depriváció 

- hallucinosis) – vizuális vagy zenei hallucinációk







Egyéb ritka jelenségek

• Koro jelenség(a pénisz eltűnésével 

kapcsolatos szorongás vagy téveszme)

• Amok (India)

• Whitigo (Észak-Amerika- szörny általi 

elnyeletés)

• Piblokto (eszkimók között –

pszichomotoros nyugtalanság)





• Köszönöm a figyelmet !!!


