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Deluzív zavar (DSM-5,297.1)

• Paranoid pszichotikus zavar – dominánsan nem bizarr 
téveszmék,a tünetek fennállása 1 hónap vagy annál több

• - erotomániás típus 

• - grandiózus típus

• - félténységi típus 

• - szomatikus típus

• - üldöztetéses típus

• - kevert típus

• - nem-specifikus típus

• Ha vannak hallucinációk,azok nem meghatározóak,a 
téveszmékhez kapcsolódnak, s nem elégségesek a 
szkizofrénia  diagnózishoz

• Külön jelölendő ha bizarr téveszme áll fenn



Deluzív zavar(DSM-5,297.1)

• Élettartam prevalencia: 0.2 %

• A leggyakoribb típus az üldöztetéses

• A féltékenységi típus férfiak között valószínűleg 

gyakoribb, egyéb nemi különbségek nem állnak fenn

• A globális funkcionálás jobb mint szkizofréniában

• Bár a diagnózis állandó, egyes esetek szkizofréniába 

mehetnek át

• A családi anamnézisben szkizofrénia és szkizotíp 

személyiségzavar gyakoribb



Paranoid zavarok története és 

pszichodinamikája

• Kalhbaum – paranoid zavar  - 1863

• Freud – Schreber eset – a paranoia 

pszichodinamikája

• Freud, Ferenczi – látens homoszexualitás





A paranoid pszichózisok 

pszichodinamikája

• Kretschmer - nagyzásos téboly –

szenzitív vonatkoztatásos téboly 

• Cameron (1955,1959) – paranoid 

álközösség (valós és elképzelt személyek 

közössége)

• Kohut, Meissner házaspár – nárcisztikus 

deficit



Téveszmék kurrens kognitív modelljei (Bentall 

és mtsai,2001,Tényi,2009)

• Deficit modell : kognitív diszfunkciók és 

perceptuális abnormalitások játszanak 

szerepet 
Kognitív diszfunkció: Következtetésre való előreugrás

Perceptuális abnormalitás: szenzoros élmenyek

• Motivációs modell : a stressz, a szorongás 

és a félelmek csökkentése jön létre a 

téveszme kialakulásával – patológiás 

egyensúly 
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• Származási(genealógiai téveszmék):

- Az osztrák-magyar Monarchia időszakában, 

amikor az arisztokratikus családból való 

származás szerepe nagyobb súllyal

bírt  →  gyakoribb megjelenés 

Pisztora, Orvosi Hetilap1981,122,1593.
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• Stompe és mtsai (2003) négy ország 

(Ausztria, Németország, Olaszország, 

Svájc) 1856 és 1975 között előfordult 

eseteit vizsgálták – Psychopathology,36,6-12

• Szkizofréniában a 7 leggyakoribb 

téveszme:
– Üldöztetés, grandiozitás, bűnösség, vallás, 

hypochondria, féltékenység, szerelem

– A két első állandó, a többi különböző korszakokban 

és kultúrákban különböző gyakoriságot és formát 

mutat
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• A féltékenységi téveszme jellemzőbb nyugat-

európai nagyvárosokban mint Ázsiában 

(Tateyama és mtsai, 

Psychopathology,1998,31,59-68)

• Magasabb társadalmi státusz gyakrabban 

eredményez grandiózus téveszméket (Suahli,és 

mtsai, Psychopathology,2003,36,195-199)

• A sajátszag téveszme Japánban gyakoribb mint 

Európában (Pethő és mtsai,Orvosi Hetilap,1979)
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• Steinebrunner és mtsa(1976) 100 paranoid pszichotikus 

esetet elemzett 1911-ből és 100 esetet 1973-ból

• Változatlan gyakoriságú volt: vonatkoztatásos, vallásos 

és üldöztetéses

• Gyakoribb lett: hypochondriás

• Ritkább lett: megalomán és erotomán

• Míg régen nőkben gyakoribb volt az erotomán tünet, 

1973-ban ez az összefüggés eltűnt

• Deluzív miszidentifikációs tünetek (Capgras) és az 

erotománia 30 év felett nem fordult elő
- Arch Psychiatr Nervekr, 222,47-60
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• 639 először beutalt pszichotikus beteg vizsgálata 

(Guitiérrez-Lobos és mtsai, 2001, Psychopathology, 

34,1-7)

• A nők idősebbek voltak az első beutaláskor, 

leggyakoribb az üldöztetéses téveszme volt

• Férfiak esetében a féltékenységi és a grandiózus 

tartalmak szignifikánsan gyakoribbak voltak

• A vallásos, a metafizikai és a grandiózus téveszmék 

szkizofréniában szignifikánsan gyakoribbnak adódtak
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• Robinson(1988) egy délnyugat skóciai régió betegeit 

hasonlította össze az 1880-1889-es és az 1970-1979-es 

periódus vonatkozásában

• Feighner kritériumok szerint 3 diagnosztikus csoport 

(depresszió, mánia, szkizofrénia) – ezekben elemezték a 

téveszméket

• A későbbi időszakban nők között az üldöztetéses 

téveszmék gyakoribbak voltak a depressziós csoportban 

(39 szemben a korábbi 26%-al)

• A mániás és a szkizofrén csoportban szignifikáns 

változások nem voltak (Br J Psychiatry,153,163-167)
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• Sher (2000) szocio-politikai események és technikai 

innovációk szerepét a téveszmeképzésben gyűjtötte 

össze

• Az ENSZ 50. évfordulója, a Pápa amerikai látogatása 

vagy az O.J. Simpson-per megjelent a betegek 

tüneteiben

• Bolken és Priebe (1991) a berlini lebontása kapcsán 

kialakult bizonytalanság szerepét észlelték szkizoaffektív 

betegek esetében, ugyanezen esemény hatását 

bipoláris és major depressziós páciensek esetében nem 

találták 

• Axer(1992) az 1989-es lengyel események hatását 

elemezte pszichotikus betegek tünetképzésére 



• Az Internet első megjelenése a páciensek 

téveszméiben 1997-re esett (Tan és 

mtsai,J Psychiatr Neurosci,22,143)

• Ezt követően számos publikáció számolt 

be a témáról
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Deluzív kóros identifikációs kórképek (Murai et 

al,1988, Vörös, Tényi et al, 2001, Tényi,2009)

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

• Klonális pluralizációs típus– reduplikatív 
paramnesia (Arnold Pick,1903)



Capgras jelenség

• Tünet lehet funkcionális (70%) és organikus pszichózisokban, 
önálló szindróma 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
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• A Monarchia korában is, a babonás 

befolyásoltatásos téveszmék 

pszichopatológiai szerepe kettős volt

(Pisztora,Kunt,1980)

– Induktív – paranoid pszichózisok

– Patoplasztikus – szkizofrén pszichózisok



Mágikus befolyásoltság és 

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”
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• XX. Század – gép és pszichózis

• Tausk – 1919 – „befolyásoló gép” – egy 

távoli gép a betegek gondolait irányítja, 

befolyásolja
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Média – Internet - Pszichózis





A Truman Show téveszme

• Peter Weir (1998)

• Truman Burbank története

• Műholdak követik, arról beszélnek mit 

csinál

• Barátai,szerettei becsapják, szerepet 

játszanak

• Az egész világ őt nézi



Truman Show téveszme

• Megváltozottság élmény

• Kóros jelentőségtulajdonítás – „ptolemaoszi fordulat”

• Értelemkeresés – „senki sem az akinek látszik” –
Capgras variáns

• Truman tünet – „ez egy valóság show, mindenki színész”



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



A Truman Show téveszme

• 41 éves férfi, pszichiátriai előzménye nincs

• Imperatív hallucinációk, alvászavar, 

felgyorsult pszichomotoros aktivitás

• „egy valóságshow része” – feladatokat kell 

végrehajtania, hogy súlyos 

következményeket elkerüljön

• Az utolsó feladat tűzgyújtás volt, ekkor 

hospitalizálták



A Truman Show téveszme

• Organikus  kivizsgálása negatív

• Antipszichotikum és valproát mellett 

stabilizálódott

• Későbbiekben depresszív epizód, akkor 

téveszme nem jelentkezett

• Szkizoaffektív pszichózis diagnózisát 

állítottuk fel



Indukált Truman Show 

téveszme

• 2016

• Paranoid pszichotikus zavarral kezelt 

páciens + pszichotikus zavar miatt kezelt 

szobatársai

• Televízió előtt ülve várták a valóság show-t



A Truman show téveszme

• Gold testvérpár – Joel pszichiáter, Ian 

neurofilozófus szakember

• Suspicious Mind címmel adtak ki könyvet

• 2012-ben 5 esetet publikálnak

• Első betegük, úgy gondolta, a 2001 

szeptember 11-i terrortámadás is egy 

valóságshow része volt, s elutazott 

ellenőrizni a tornyokat







• Köszönöm a figyelmet !!!


