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A szociális szorongás zavar a major depresszió és 
az alkohollal kapcsolatos zavarok után a harmadik 
leggyakoribb pszichiátriai zavar (Kessler et al., 2005). 
A Mentális Zavarok Diagnosztikai és Statisztikai 
Kézikönyvének ötödik kiadása (DSM-5; American 
Psychiatric Association [APA], 2013) szerint a szo-
ciális szorongás zavar fő tünete a kifejezett félelem 
vagy szorongás egy vagy több olyan társas helyzettel 
kapcsolatban, mely során a személy mások fi gyel-
mének lehet kitéve (DSM-5, APA, 2013). A DSM-5 

(APA, 2013) szinonímaként használja a szociális szo-
rongás zavar és a szociális fóbia elnevezéseket, míg a 
Betegségek Nemzetközi Osztályozása tizedik revíziója 
(BNO 10, World Health Organization [WHO], 1992) 
megkülönbözteti a szociális szorongásos zavar a gyer-
mekkorban és a szociális fóbia diagnózisokat. A zavar 
általában tíz és húsz éves kor között jelentkezik, és 
krónikus lefolyású (Beesdo et al., 2007; Wittchen & 
Fehm, 2003). Hazai mintán élettartam-prevalenciáját 
6,4%-nak találták (Szádóczky et al., 2000). A szociális 

A szociális szorongás zavar a 

fejlődéspszichopatológia tükrében 

Összefoglaló tanulmányunkban a szociális szorongás zavar fejlődéspszichopatológiai szempon-
tú bemutatására vállalkozunk. Az evolúciós pszichopatológiai elméletek egyetértenek abban, 
hogy a szociális szorongás bizonyos kontextusban adaptív, és többféle alternatívát (adaptív 
kompromisszum, össze-nem-illés, individuális különbségek) javasolnak annak magyarázatára, 
milyen módon válik – más kontextusokban – diszfunkcionálissá. A szociális szorongás zavar 
etiológiája multifaktoriális, kialakulásában szerepe lehet gén-környezet interakcióknak, korrelá-
cióknak, és epigenetikai mechanizmusoknak is. Bár a szociális szorongás zavar fő diagnosztikus 
kritériumai minden életkorban azonosak, az életkor befolyásolja a tünetek megjelenési formá-
ját, a zavar korrelátumait. Gyermekkorban a viselkedéses tünetek gyakoriak, életkorspecifi kus 
elkerülőviselkedésként tekinthetünk a beszéd visszautasítására, ezért felmerül, hogy a szelektív 
mutizmus a szociális szorongás zavar életkor-specifi kus altípusa. A viselkedésgátlással kapcso-
latban megoszlanak az álláspontok, egyes kutatók a szociális szorongás zavar korai, szubklinikai 
megjelenési formájának tartják, de a többségi vélemény szerint inkább temperamentumbéli 
rizikótényező. Serdülőkorban a szociális szorongás normatív felerősödését, és ezzel párhuza-
mosan a szociális szorongás zavar prevalenciájának növekedését tapasztaljuk. A zavar ebben 
az életkorban indul a leggyakrabban, és okozza a leginkább súlyos funkcióromlást. A felnőtt-
kori indulás ritka, a felnőtt kórformát fontos elkülönítenünk az elkerülő személyiségzavartól. 
A szociális szorongás zavart erős homotípusos kontinuitás jellemzi, de a heterotípusos kontinui-
tásra is van adat: főképp más szorongásos zavarokkal, illetve major depresszív zavarral mutat 
időbeli komorbiditást, melynek hátterében elsősorban közös genetikai tényezők állhatnak. 
A szociális szorongás zavar fejlődéspszichopatológiai szemlélete, a különböző fejlődési utak és 
az életkorspecifi kus jellemzők ismerete hozzájárulhat a zavar korai felismeréséhez és hatékony 
terápiás eljárások tervezéséhez.
(Neuropsychopharmacol Hung 2020; 22(3): 91-100)
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szorongás zavar mellett 50-80%-ban komorbid zavar 
is fennáll, elsősorban más szorongásos zavar, major 
depresszió, és szerhasználat (Wittchen & Fehm, 2003).

A SZOCIÁLIS SZORONGÁS 

EVOLÚCIÓS ELMÉLETEI 

Az evolúciós elméletek egyetértenek abban, hogy a szo-
ciális szorongás bizonyos körülmények között adaptív 
lehet. Többféle elmélet született azonban a szociális 
szorongás funkciójának, illetve a diszfunkció jellegének 
magyarázatára. 

Öhman (1986) szerint a szociális szorongás funk-
ciója a társas hierarchia fenntartása. Elméletére tá-
maszkodva a szociális szorongást az alárendeltség 
érzésével, a bűntudattal és az alázatos/behódoló 
viselkedéssel hozták összefüggésbe (Gilbert, 2000; 
Matos et al., 2013). A szociális fóbiában leírt foko-
zott társas monitorozás a csoportból való kirekesz-
tés megelőzésére szolgálhat (Brosnan et al., 2017). 
A szociális fóbiában szenvedő betegek viselkedé-
sében azonosítható szubmisszív magatartásformák 

– a szemkontaktus kerülése, zárt testtartás, szegényes 
mimika – funkciója az elmélet szerint a szociális 
státuszt fenyegető támadás elkerülése (Schneier et 
al., 2011). Állattanulmányok alapján ugyanis a tá-
madóval szembe kerülve adaptív a meghunyászkodó 
viselkedés, mert csökkenti a támadóban az agressziót 
(Gilbert, 2000, 2001). A társashierarchia-elmélet 
szerint a mások leértékelésétől való félelem adaptív 
olyan kultúrákban, ahol bizonytalanok a hierarchia-
viszonyok, míg ahol egyértelműek az erőviszonyok, 
ott nincs szükség az ilyen fajta szorongásra (Brosnan 
et al., 2017; Gilbert, 2000, 2001). A nagyrészt ál-
latok megfi gyelésén alapuló elmélet azonban csak 
korlátozottan lehet érvényes az emberre (Brosnan 
et al., 2017).

Az újabb elméletek szerint az emberi csoportok-
ban nem az erőviszonyok eldöntése a legfontosabb, 
hanem az, hogy képesek legyünk hosszú távú követ-
keztetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy a má-
sik személy megbízható-e vagy sem (Carleton et al., 
2010). A mások szociális jelzéseire való érzékenység 
és a visszajelzéssel kapcsolatos szorongás funkciója, 
hogy a pozitív kontaktust ösztönözzék, és segítsenek 
megőrizni, vagy mindkét fél számára előnyösebb 
irányba terelni a kapcsolatot (Gilbert, 2001). Ennek 
érdekében mindkét félnek reálisan kell megítélnie, 
hogy mire számíthat a másiktól. Ha erre nincs mód, 
akkor – az elméletalkotók szerint – a legelőnyösebb 
stratégia a legrosszabb kimenetelre való felkészülés. 
A szociális fóbiában e stratégia szélsőséges meg-

nyilvánulását látják. A legrosszabb kimenetelre való 
felkészülés stratégiája azonban megfosztja a személyt 
annak lehetőségétől, hogy előnyös társas kapcsola-
tokra tegyen szert (Brosnan et al., 2017). 

Az evolúciós pszichopatológia számos mechaniz-
must írt le, mely magyarázza egy alapvetően adaptív 
jellemző diszfunkcionálissá válását. A szociális szo-
rongás esetében a diszfunkció jellegére nézve Maner 
és Kenrick (2010) három alternatívát vázol fel:

1. Adaptív kompromisszum 

A közeli kapcsolatok iránti igény és az elutasítás elke-
rülésének kettőssége húzódik meg a szociális szoron-
gás hátterében. A társas interakciók esetében kétféle 
hiba létezik: ha olyan személlyel lépünk kapcsolatba, 
aki elutasít, vagy elkerüljük az interakciót egy olyan 
személlyel, aki elfogadó. Szociális szorongás zavarban 
az előny-hátrány elemzés, valamint a kétféle hiba 
prioritizálásában van eltérés: inkább választják az 
elkerülést, a biztonságot, ami extrém esetben meg-
akadályozza a társas kapcsolatok kialakítását, ezáltal 

– önbeteljesítő módon – társas kirekesztettséghez vezet.

2. Össze-nem-illés (mismatch) 

Eszerint az ősi környezetben adaptívnak számító 
mechanizmusok a modern világban nehézséget je-
lenthetnek. Az ősi és a modern kultúra különbözik 
a társas csoportok méretében, felépítésében, a társas 
kapcsolatok tartósságában, a közösségi fókuszban. 
A modern társadalmakban – a biológiai rokonokon 
túl – sokkal több emberrel érintkezünk, ez növeli a bi-
zonytalanságot, ismeretlenséget, a kontroll érzetének 
hiányát, ami miatt megnövekedhet a visszautasítással 
kapcsolatos aggodalom. Másfelől, az ősi társadal-
makban a visszautasításnak súlyosabb – a túlélést 
fenyegető – következményei lehettek, míg a modern 
társadalmakban könnyebb a váltás a csoportok között. 
Különbség van a kommunikációban is: az ősi társa-
dalmakban az elsődleges, direkt, szemtől-szemben 
kommunikáció volt jellemző, melyben a nonverbális 
jelzések utaltak a másik állapotára, motivációjára, 
szándékára. Ezzel szemben a modern társadalmakban 
a világ különböző pontjain lévő emberek kommuni-
kációja is lehetővé vált, a kommunikáció azonban ve-
szített emberi, közvetlen jellegéből. A szerzők szerint a 
modern kommunikációs eszközök révén az emberek 
kevésbé férnek hozzá mások mentális állapotához, 
szándékához, ami fokozhatja a bizonytalanságot. Ez-
zel szemben egy, a serdülők körében végzett kutatás 
eredménye szerint a szociális szorongás és a másokkal 
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való online és szöveges kommunikáció között szig-
nifi káns, pozitív korreláció van, ami felveti annak le-
hetőségét, hogy a direkt, face-to-face kommunikáció 
elkerülése inkább csökkenti a szorongást, mintsem 
növeli (Pierce, 2009).

3. Individuális különbségek 

A szociális szorongás dimenzionális szemlélete szerint 
a mérsékelt szociális szorongás adaptív, különösen új, 
bizonytalan, vagy kontrollálhatatlan társas helyze-
tekben (Maner et al., 2010; Grupe & Nitschke, 2013). 
Ilyenkor az emberek többsége szociális szorongást él 
át, mely segíti kontrollálni a viselkedését, megelőz-
ni a kellemetlen interakciókat addig, amíg a helyzet 
ismerőssé nem válik, és a személy tisztában nem 
lesz az emberi kapcsolatok helyi normáival. Extrém 
mértékben azonban a szociális szorongás diszfunk-
cionálissá, patológiássá válik (Brosnan et al., 2017). 
A dimenzionális szemléletet az individuális különbsé-
geket feltáró kutatások támogatják: egy szisztematikus 
szakirodalmi áttekintő tanulmány alapján (Cremers 
& Roelofs, 2016) a szociális szorongás zavarral diag-
nosztizált páciensekre jellemző az amygdala erősebb 
aktivációja (mind fenyegető társas jelzések esetén, 
mind nyugalmi állapotban), a motivációs rendszer 
egyedülálló mintázata (erősebb reaktivitás a pénzju-
talomra, mint társas megerősítésre, valamint a társas 
büntetés kerülése), a csökkent kognitív kontroll és a 
gyengébb érzelemszabályozás, valamint magasabb 
kortizol és alacsonyabb tesztoszteron szint a stresszt 
keltő társas helyzetekben. Tehát az egyéni biológiai 
különbségek alátámasztják az evolúciós elméletek 
feltételezését, miszerint a szociális szorongás zavarral 
élő személyeknél az idegrendszer egy extrém formája 
jelenik meg, melynek enyhébb változatai adaptívak 
a társas beilleszkedés szempontjából.
 
GENETIKAI ÉS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 

SZEREPE A SZOCIÁLIS SZORONGÁS 

KIALAKULÁSÁBAN 

A szociális szorongás kialakulásában szerepet játsza-
nak genetikai- és temperamentumtényezők, kogni-
tív jellemzők (Ollendick & Hirshfeld-Becker, 2002), 
viselkedéses és biológiai tényezők (Spence & Rapee, 
2016), valamint környezeti tényezők egyaránt (Brook 
& Schmidt, 2008). Az újabb, bizonyítékokon alapu-
ló etiológiai modellek szerint a rizikótényezők nem 
önmagukban, hanem komplex módon, egymással 
interakcióban növelik a zavar kialakulásának való-
színűségét. Kiemelik annak fontosságát, hogy eltérő 

fejlődési utak ugyanahhoz a zavarhoz (ekvifi nalitás), 
illetve, ugyanazon rizikófaktorok más kimenetelhez 
vezethetnek (multifi nalitás) (Spence & Rapee, 2016).

Egy, az öröklődés és családi halmozódás témakörét 
körül járó metaanalízis szerint (Scaini et al., 2014) a 
szociális szorongás zavar heritabilitása 0,13 és 0,60 
közé tehető. A nagy különbség mögött az eltérő 
fenotípusok, a szociális szorongásos tünetek, illetve 
a klinikai súlyosságú zavar együttes vizsgálata állhat. 
E kettőt elkülönítve azt látták, hogy a szociális szo-
rongásos tünetek örökletessége 0,58, míg a klinikai 
súlyosságú zavar esetén ez az érték 0,27. A szerzők 
szerint a diszkrepancia mögött a szociális szorongás 
zavar erőteljes környezeti meghatározottsága feltéte-
lezhető. Az egyedi (non-shared) környezeti tényezők (pl. 
iskola, családon kívüli aktivitás, kortárs kapcsolatok) 
szerepe 0,31 és 0,78 közé tehető, míg a közös (shared) 
környezeti tényezők szerepe a kutatások szerint elha-
nyagolható. Érdekes eredmény, hogy felnőttekben a 
genetikai tényezők szerepe a szociális szorongás zavar 
kialakulásában szignifi kánsan kisebb, mint gyere-
kekben. E mögött azt feltételezték, hogy a környezeti 
tényezők a felnőttek esetében régebb óta fennállnak 
vagy kumulálódnak, ezért nagyobb a hatásuk.

A szociális szorongás zavarral összefüggésben álló 
kandidáns gének feltérképezését célzó kutatások nem 
hoztak egyértelmű eredményt. Schneier és munka-
társai (2000) a striátumban található D2 receptorok 
alacsony kötési képességét mutatták ki. Felhívják a 
fi gyelmet, hogy ugyanez a mintázat fi gyelhető meg 
szkizofrénia, major depresszív zavar és szerhasználat 
esetében is, így az alacsonyabb dopaminszint inkább 
egy, a stresszel, illetve a mentális zavarok kialakulásá-
val összefüggő, nem specifi kus tényezőnek tekinthető. 
A szerotonintranszporter-gén (5-HTT) és a szociális 
fóbia közötti összefüggéseket feltáró kutatások el-
lentmondásosak. Egyes kutatások szerint szociális 
szorongás zavarban az 5-HTT rövid allélja a vonás-
szorongás, a depresszió, és a neuroticizmus magasabb 
szintjével jár együtt (Furmark et al., 2004), míg más 
kutatások a hosszú allél szerepét emelik ki (Reinelt 
et al., 2013). Újabb kutatások felhívják a fi gyelmet 
az oxitocinreceptor-génre mint moderátor változóra, 
melynek bizonyos variánsa (OXTR rs53576) moderál-
ja a bizonytalan kötődés és a szociális szorongás kö-
zötti kapcsolatot (Notzon, et al., 2015). Összefoglalva 
elmondható, hogy a genetikai kutatások a szorongás 
általános prediszpozícióján túl nem tudtak specifi kus 
kandidáns géneket azonosítani a szociális szorongás 
hátterében. 

Terápiás hatás vonatkozásában egyéb géneket is 
összefüggésbe hoztak a szociális szorongás zavarral, 
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a szelektív szerotoninvisszavétel-gátló (SSRI) szerek 
hatékonyságánál fi gyeltek meg eltérést az RGS2 (re-
gulator of G-protein signaling 2) polimorfi zmusainak 
hordozóinál (Stein et al., 2014).

A temperamentum mint genetikai tényező sokat 
kutatott terület szociális szorongás esetén. A kutatá-
sok szerint a viselkedésgátlás (Kagan, 1984), a félelem 
diszregulációja (fokozott félelmi reakció nem fenyege-
tő helyzetekben) (Buss et al., 2020), és a neuroticizmus, 
mint nem specifi kus rizikótényező (Bienvenu et al., 
2007; Stein et al., 2017) növeli a szociális szorongás 
kialakulásának valószínűségét.

Genetikai vulnerabilitást jelent az autonóm ideg-
rendszer fokozott arousalszintje is. Nikolic (2016) 
vizsgálatában szociális szorongással küzdő szülők 
gyermekei kihívást jelentő társas helyzetben több-
ször pirultak el, valamint magasabb elektrodermális 
aktivitást mutattak, mint a nem szorongó szülők 
gyermekei. Az erőteljesebb szituatív szorongás a 
gyermekekben is együtt járt a gyakori elpirulással 
és a magasabb elektrodermális aktivitással.

A szociális szorongás környezeti rizikótényezői kö-
zött a szülői jellemzőket, szülő-gyermek kapcsolat 
jellegzetességeit, kortárs kapcsolatokat/iskolai kör-
nyezetet, és a kedvezőtlen életeseményeket érdemes 
megemlíteni (Spence és Rapee, 2016).

A szülői jellemzők között szerepel az overprotektív 
és túlkontrolláló szülő attitűd (Lieb et al., 2000), mely 
összefüggést mutat a szociális szorongással, de más 
szorongásos zavarokkal is. Fontos megjegyezni, hogy 
a kapcsolat kétirányú lehet: a túlóvó, túlkontrolláló 
viselkedést úgy is lehet interpretálni, mint válaszreak-
ciót a gyermek szorongására (evokatív gén-környezet 
korreláció) (Spence & Rapee, 2016). Az érzelmi meleg-
ség alacsony szintje (Brook & Schmidt, 2008), illetve a 
szülői elutasítás (Festa & Ginsburg, 2011) kapcsolatát 
a gyermek szociális szorongásos tüneteivel szintén 
igazolták. Az apák specifi kus szerepét is vizsgálták: 
a függetlenséget, kíváncsiságot és kompetenciát tá-
mogató apai viselkedést protektív tényezőként azo-
nosították (Majdandžić et al., 2014).

A szülői pszichopatológia szerepét célzó kutatások 
a szociális szorongás zavar, illetve más szorongásos 
zavarok (generalizált szorongás, pánik zavar) (Festa 
& Ginsburg, 2011), valamint a major depresszió és 
alkohollal kapcsolatos zavarok szerepét emelik ki 
(Lieb et al., 2000). A szülői pszichopatológia nem-
csak az öröklődés útján hat: a szorongó szülők gyak-
ran elkerülik a társas helyzeteket és rekreációs tevé-
kenységeket, és hajlamosak arra, hogy gyermekük 
jelenlétében is katasztrofi zálják a társas interakciókat 
(Festa & Ginsburg, 2011), vagyis „előállítják” azokat 

a környezeti tényezőket, amelyek növelik a szociális 
szorongás rizikóját a gyermekben (passzív gén-kör-
nyezet korreláció).

A bizonytalan kötődés és a szociális szorongás za-
var közötti kapcsolatot nagyon sok vizsgálat igazolta 
(ld. Manning et al., 2017 összefoglalóját).

Az extrém negatív testvérkapcsolat (támadás/fe-
nyegetés, érzelmi és/vagy fi zikai bullying) is szere-
pet játszhat a serdülőkori szociális szorongás zavar 
megjelenésben (Gren-Landell et al., 2011).

A szociális szorongást kiváltó helyzetek egy része az 
iskolai környezethez kapcsolódik. A gyermek életko-
rának előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap-
nak a pozitív kortárs kapcsolatok és az iskolai társas 
helyzetek (Spence & Rapee, 2016). A negatív társas 
tapasztalatok – kritizálás, megalázás, visszautasítás, 
bullying, kiközösítés – pozitív kapcsolatban állnak a 
szociális szorongás kialakulásával és fennmaradásával 
(Spence & Rapee, 2004; Gren-Landell et al., 2011). A 
kortársak a társas helyzetekben megjelenő szorongást 
gyakran negatívan interpretálják, a szorongó gyereket 
elutasítónak, ellenségesnek észlelik, ami miatt kevésbé 
kedvelik (evokatív gén-környezet korreláció). Ez az-
után tovább növeli a gyermekben a szorongást és az 
elkerülést (Spence & Rapee, 2016). A készségdefi cit 
szerepére hívja fel egy fi gyelmet egy longitudinális 
kutatás, mely 7, 10 és 13 éves korában vizsgálta a 
gyermekeket. A társas és kommunikációs nehézségek 
szignifi káns pozitív kapcsolatban álltak a szociális szo-
rongás szintjével minden életkorban, és szignifi kánsan 
előre jelzik azt 7 és 10 éves kor között (Pickard et al., 
2017). Spence és Rapee (2016) tanulmánya kiemeli, 
hogy a szociális szorongó gyerekek kevesebb társas 
interakcióban vesznek részt, kevesebb barátjuk van, 
röviden szólalnak meg, de hosszabb latenciaidővel. 
Mindez felhívja a fi gyelmet annak fontosságára, hogy 
ezek a gyerekek társas és kommunikációs sajátosságai 
meghatározzák, milyen társas tapasztalatokra tesznek 
szert, ami azután visszahat a szociális szorongásukra 
(aktív gén-környezet korreláció).

Környezeti tényezők közé sorolhatjuk a kedve-
zőtlen életeseményeket, illetve traumákat, (bullying, 
fi zikai és érzelmi elhanyagolás, abúzus, szexuális 
bántalmazás, szülőktől való szeparáció, házastársi 
konfl iktus, családon belüli erőszak, gyermekkori 
betegség), melyek azonban számos mentális zavar 
nem-specifi kus rizikótényezői (multifi nalitás) (Spence 
& Rapee, 2016). A társas támasz, mint protektív fak-
tor szerepét is kiemelik: egy vizsgálatban a társas 
támasz csökkentette a szerotonintranszporterhez 
hosszúságpolimorzimusának (5-HTTLPR) genotí-
pusa és a szociális szorongás zavar közötti kapcsolat 
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erősségét, míg az alacsony támasz megduplázta a 
zavar kialakulásának esélyét a genetikai rizikó hiá-
nyában is (Reinelt et al., 2014).

Az epigenetikai hatások szerepének feltárása a szo-
ciális szorongás zavarban még gyermekcipőben jár. 
Ziegler és munkatársai (2015) elsőként mutatták ki, 
hogy az OXTR gén expressziójáért felelős terület csök-
kent metilációja fi gyelhető meg szociális szorongás 
zavarban egy társas stresszt mérő teszt végrehajtása 
közben (Trier Social Stress Test). A teszt alatt a szo-
ciális szorongás tünetei súlyosbodtak, a kortizolszint 
emelkedett, és megnövekedett amygdalaaktivitás volt 
mérhető. A szerzők az eredményt azzal magyarázzák, 
hogy a fokozott észlelt stressz hatására az oxitocin 
hormont szabályozó gén (OXTR) gén csökkent 
metilációja elősegíti az OXTR génexpressziót, így 
egyfajta kompenzatorikus folyamat jön létre az 
oxitocinszint növelése érdekében (Hoge et al., 2012; 
Ziegler et al., 2015).

GYERMEK-, SERDÜLŐ-, ÉS FELNŐTTKORI 

KÓRFORMÁK JELLEGZETESSÉGEI

Gyermekkor

A normatív fejlődés részeként megjelenő szorongás 
életkorspecifi kus tematikát mutat. A szociális szoron-
gás leginkább a serdülőkort jellemzi, gyermekkorban 
inkább a szeparációs szorongás és (kisebb mértékben) 
a kisállatoktól való szorongás (6-9 év), illetve a fi zikai 
sérüléssel és a halállal kapcsolatos aggodalmak (10-13 
év) a gyakoribbak (Weems & Costa, 2005). Ezzel pár-
huzamosan a klinikai szintű problémák gyakorisága is 
változik az életkorral (Bittner et al., 2007).

Egyes elméletalkotók szerint a pszichopatológiai tü-
netek iskoláskor előtt diff erenciálatlan internalizáló és 
externalizáló kategóriákba rendeződnek (Achenbach 
et al., 2003; McClellan & Speltz, 2003). Faktoranaliti-
kus vizsgálatok eredményei szerint azonban a szociális 
fóbia tünetei már ebben az életkorban is elkülönülnek 
az egyéb szorongásos zavarok (szeparációs szorongás, 
generalizált szorongás) és a kényszeres zavar tüne-
teitől (Eley et al., 2003; Spence et al., 2001; Sterba et 
al., 2007; Strickland et al., 2011).

A szociális szorongás zavar prevalenciája iskolás-
kor előtt 0,5-7,5% (Lavigne et al., 2009; Buff erd et 
al., 2011; Wichstrom et al., 2012; Franz et al., 2013), 
iskoláskorban 1,3-7,3% (Chavira & Stein, 2000). Ret-
rospektív beszámolók szerint a korai kezdet (<10 év) 
a tünetek stabilitásával jár együtt, ritka a spontán 
remisszió, a zavar általában a felnőttkorig fennmarad 
(Wittchen & Fehm, 2003).

Bár a diagnosztikus kritériumok minden életkorra 
azonosak (Bögels et al., 2010), az életkori sajátos-
ságok befolyásolják, milyen formában jelentkeznek 
a tünetek, és melyek a jellegzetes kiváltó helyzetek 
(Pine et al., 2010). Jellegzetes szituációk, amelyben a 
szociális szorongás gyermekkorban megjelenik pl. egy 
születésnapi zsúron való részvétel, vagy egy szóbeli 
felelés az iskolában. A gyermekek nem feltétlenül 
tudnak beszámolni érzéseikről vagy gondolataikról, 
a szociális szorongás gyakran csupán az elkerülő vi-
selkedésben nyilvánul meg (Pine et al., 2010), vagy 
olyan viselkedéses tünetekben, mint sírás, dühroham, 
kapaszkodás a gondozóba (DSM-5, APA, 2013). A 
klinikai határ meghúzásánál fi gyelembe kell vennünk, 
hogy a szociális szorongás a normál fejlődés része, és 
vannak olyan fejlődési periódusok (pl. közösségbe 
kerülés, serdülőkor) amikor átmeneti felerősödése 
normatív (Pine et al., 2010). Kisgyermekek esetében 
a felnőttekkel kapcsolatos (mérsékelt) szociális szo-
rongás életkori sajátosság, a diagnózishoz a szorongás-
nak a kortársakkal kapcsolatban is meg kell jelennie 
(DSM-5, APA, 2013).

Számos elmélet született a kisgyermekkori viselke-
désgátlás (behavioral inhibition) és a szociális szoron-
gás kapcsolatáról. A viselkedésgátlás Kagan (1984) 
szerint veleszületett temperamentum-jellemző, mely 
az új (elsősorban társas) helyzetekkel kapcsolatos 
túlzott szégyenlősséggel, szorongással, elkerüléssel 
írható le. Egyes szerzők felvetik a lehetőséget, hogy 
a viselkedésgátlás a szociális szorongás zavar korai, 
szubklinikus megjelenési formája (Pine et al., 2010). 
Bár a csecsemőkorban, illetve kisgyermekkorban 
megfi gyelhető viselkedésgátlás hétszeresére növeli 
a szociális szorongás zavar kialakulásának rizikóját, 
a viselkedésesen gátolt gyermekek csupán 43%-ánál 
alakult ki később szociális szorongás zavar, és a szo-
ciális szorongás zavarral diagnosztizált személyek 
15%-ánál nem azonosítható ez a temperamentumjel-
lemző (Clauss & Blackford, 2012). A viselkedésgátlás 
és a szociális szorongás zavar közötti erős kapcsolat 
nyilvánvaló, fontos kiemelni azonban, hogy vannak 
olyan, szociális szorongáshoz vezető fejlődési útvona-
lak, melyek függetlenek a viselkedésgátlástól.

Fejlődéspszichopatológiai szempontból érdemes 
megvizsgálni a szociális szorongás zavar és a sze-
lektív mutizmus kapcsolatát is (Bögels et al., 2010). 
A szelektív mutizmus a DSM-5-ben (APA, 2013) a 
szorongásos zavarok fejezetben szereplő, önálló diag-
nosztikus kategória, melynek fő jellemzője a beszéd 
visszautasítása olyan helyzetekben (pl. iskolában), 
ahol ez elvárt, annak ellenére, hogy a személy más 
helyzetekben beszél. A szelektív mutizmus 2,7-4,1 



96 NEUROPSYCHOPHARMACOLOGIA HUNGARICA 2020. XXII. ÉVF. 3. SZÁM 

éves kor között indul (Cunningham et al., 2004), 
gyakorisága az életkorral drasztikusan csökken. 
A szelektív mutista gyermekek kb. 65%-a a szociális 
szorongás zavar diagnosztikai kritériumait is kielégíti, 
és 61-97%-uknál valamilyen más komorbid szoron-
gásos zavar is fennáll (Viana et al., 2009). Szelektív 
mutizmusban ugyanazon terápiás eljárások hatéko-
nyak, mint szociális szorongás zavarban (Cohan et 
al., 2006; Pionek Stone et al., 2002). Ezen jellemzők 
miatt egyes elméletalkotók szerint (Black & Uhde, 
1995) a szelektív mutizmus a szociális szorongás zavar 
kisgyermekkorra jellemző, extrém súlyos tünete. Más 
szakemberek szerint a szelektív mutizmus a szociális 
szorongás zavar kisgyermekkori, életkorspecifi kus 
altípusának tekinthető (Bögels et al., 2010), hiszen a 
beszéd megtagadása jellegzetes elkerülő-viselkedés 
kisgyermekkorban (melyet a szorongás csökkenése 
erősít meg, a viselkedés így rögzül), idősebbekben 
ezzel szemben az elkerülés más formái gyakoribbak. 
Bár a szociális szorongás és a szelektív mutizmus kap-
csolata a vizsgálatok alapján nyilvánvaló, további ku-
tatások szükségesek annak eldöntésére, hogy valódi 
életkorspecifi kus altípusról van-e szó, vagy ugyanazon 
dimenzió extrém formájáról.
 
Serdülőkor

A szociális szorongás zavar az esetek 90%-ában serdü-
lőkorban indul (Kessler et al., 2005), prevalenciája a 
serdülőkor végére eléri a 10%-ot (Burstein et al., 2011; 
Merikangas et al., 2010). Serdülőkorban a normatív 
fejlődés részeként tapasztaljuk a szociális szorongás 
felerősödését (Ollendick et al. 1996), amely megne-
hezíti a határ meghúzását az életkori sajátosságként 
megjelenő szorongás, és a funkcióromlást okozó 
mentális zavar között (Pine et al., 2010). Az önref-
lexió fejlődése, az identitás kialakításáért folytatott 
küzdelem, a kapcsolati rendszer átalakulása (a fókusz 
áthelyeződése a családról a kortárs közösségre), a pár-
kapcsolatok kialakításának igénye növeli a szociális 
partnertől származó visszajelzéssel szembeni érzé-
kenységet, ami magyarázza mind a szociális szoron-
gás átmeneti, normatív felerősödését, mint a klinikai 
szintű zavar prevalenciájának növekedését (Leigh & 
Clark, 2018). Ez minden bizonnyal összefüggésben 
van avval az óriási változással is, amely serdülőkor-
ban bekövetkezik a társas információ feldolgozásáért 
felelős agyterületek működésében (Blakemore, 2008). 
Nem meglepő, hogy a szociális szorongás zavar a 
serdülőkorban jár a legkifejezettebb funkciórom-
lással, problémákat okozva az iskolai működésben 
(Ranta et al., 2009; Van Ameringen, et al., 2003), a 

kortárs-kapcsolatokban (Hebert et al., 2013), és növeli 
a kortársbántalmazás rizikóját (Ranta et al., 2009). 
A serdülőkori szociális szorongás zavar diagnózis 2-3 
szorosára növeli a major depresszió és a disztímia 
kialakulásának valószínűségét, és a hangulatzavar 
súlyosabb, tartósabb formájával jár együtt (Wittchen 
& Fehm, 2003).

Serdülők már képesek diff erenciáltan észlelni és 
részletesen beszámolni érzelmi állapotukról és gon-
dolataikról, a tüneti képben megjelennek a szociális 
helyzetekkel kapcsolatos jellegzetes negatív kogníciók 
(Alfano et al., 2006). Egy szociális szorongás zavarral 
diagnosztizált gyermekeket és serdülőket összehason-
lító kutatásban (Rao et al., 2007) a serdülők szigni-
fi kánsan erősebb distresszről és gyakoribb elkerülő 
viselkedésről számoltak be szociális helyzetekkel kap-
csolatban, mint a gyermekek. A komorbid zavarok 
előfordulási gyakorisága nem különbözött a két élet-
kori csoportban (62-46%), a leggyakoribb komorbid 
zavar mind a két csoportban a generalizált szorongás 
zavar volt. Gyermekekben a szeparációs szorongás 
zavar diagnózis gyakoribb volt, mint serdülőkben.
 
Felnőttkor

A szociális szorongás zavar ritkán indul 25 éves 
kor után (Heimberg et al., 2000), felnőttkorban 
élettartamprevalenciája egy viszonylag új felmérés 
szerint jelentős különbségeket mutat az egyes orszá-
gokban, 0,2 % (Nigéria) és 12,1 % (USA) között vál-
tozik (Stein et al., 2017). Felnőttekben a tüneteket 
kiváltó jellegzetes helyzetek azok a társasági helyzetek, 
melyekben a személy mások fi gyelmének van kitéve, 
pl. munkahelyi szóbeli prezentáció (Pine et al., 2010). 
A zavar funkcióromlást okoz a munkahelyi működés-
ben (Stein & Kean, 2000), a szociális szorongás zavar-
ban szenvedők kisebb eséllyel kötnek házasságot, lesz 
gyerekük, nagyobb az esélye a válásnak (Wittchen et 
al., 1999), és a funkcióromlás nem írható a komorbid 

– egyéb szorongásos vagy hangulatzavarok – számlájára 
(Aderka et al., 2012).

Fontos téma a felnőtt kórforma és az elkerülő szemé-
lyiségzavar (DSM-5, APA, 2013) kapcsolata. Korábbi 
kutatások arra a következtetésre jutottak, hogy csak 
mennyiségi, és nem minőségi különbség van a két 
kórkép tünetei között, így az elkerülő személyiség-
zavar a szociális szorongás zavar egy jellegzetesen 
felnőttkori, extrém súlyos formája (Heimberg, 1996). 
A két zavar komorbiditása azonban alacsonyabb (42%), 
mint ami ebből prediktálható, és nem kizárólagos: a 
szociális szorongás zavar más személyiségzavarokkal 
is mutat komorbiditást, az elkerülő személyiségzavar 

Ö S S Z E F O G L A L Ó  T A N U L M Á N Y  Strell-Zimonyi Flóra, Kovács Anna és Miklósi Mónika
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mellett pedig más szorongásos zavarok is előfordulnak 
(Alden et al., 2002). Továbbá, az elkerülő személyi-
ségzavar a szkizofréniaspektrummal is összefüggést 
mutat, bár ez gyengébb, mint a szociális szorongással 
való kapcsolata (Fogelson et al., 2007). Összességében 
az adatok arra utalnak, hogy leegyszerűsítő lenne az 
elkerülő személyiségzavart pusztán a szociális szoron-
gás zavar extrém megjelenési formájának tekinteni 
(Bögels et al., 2010).

A SZOCIÁLIS SZORONGÁS ZAVAR 

KONTINUITÁSA

A szociális szorongás zavar tipikus lefolyását a ko-
rai serdülőkori kezdet jellemzi. A tünetek általában 
súlyosbodnak a 20-as évekig, a környezeti tényezők 
okozta fl uktuációval. Huszonöt éves kor után jelleg-
zetes stabilitást mutat a diagnózis, ritka a spontán 
remisszió (Wittchen és Fehm, 2003).

A homotípusos kontinuitásra erős bizonyítékok 
vannak (Beesdo-Baum et al., 2012; Bittner et al., 
2007; Carballo et al., 2010; Ranøyen et al., 2018), de a 
heterotípusos kontinuitás is gyakori, melyet általában 
a közös genetikai háttérrel magyaráznak. A gyermek-
kori szociális szorongás zavar serdülőkorban, illetve 
fi atal felnőttkorban gyakran folytatódik generalizált 
szorongás zavarban (Bittner et al., 2007; Ranøyen et 
al., 2018; Shevlin et al., 2017). A kapcsolat azonban 
kétirányú: a gyermekkori generalizált szorongás zavar 
növeli fi atal felnőttkorban a szociális szorongás zavar 
előfordulásának gyakoriságát (Bittner et al., 2007; 
Pine et al. 1998). 

A szociális szorongás zavar és a major depresszív 
zavar időbeli komorbiditásával kapcsolatban vegyes 
eredmények születtek. Sok vizsgálat támasztja alá, 
hogy a szociális szorongás zavar megelőzi a major 
depresszív zavar megjelenését (Aune & Stiles, 2009; 
Beesdo et al. 2007; Gazelle, et al., 2010). Fontos azon-
ban megjegyezni, hogy nem minden, szociális szo-
rongás zavarral diagnosztizált gyermekben jelenik 
meg a későbbiekben a major depresszív zavar, és nem 
minden major depressziót előz meg szociális szoron-
gás zavar. A fordított irányú összefüggéssel kapcsolat-
ban azonban ellentmondó eredmények születtek. Egy 
vizsgálat szerint a fi atal felnőttkori szociális szorongás 
zavar rizikóját a serdülőkori major depresszív zavar is 
több mint kétszeresére növeli (Ranøyen et al., 2018). 
Más vizsgálatok azonban ilyen irányú kapcsolatot 
nem találtak (Aune & Stiles, 2009).
 

KONKLÚZIÓ

A szociális szorongás zavar kialakulásának, lefo-
lyásának hátterében meghúzódó tényezők ismere-
te elengedhetetlen a zavar gyakorisága, perzisztáló 
jellege, felnőttkori funkcionálásra gyakorolt hatása, 
valamint más pszichiátriai betegségekkel való magas 
komorbiditása miatt. Tanulmányunkban a szociális 
szorongás zavar fejlődéspszichopatológiai kérdéseit 
jártuk körül. Az evolúciós elméletek úgy tekintenek 
a szociális szorongás zavarra, mint egy alapvetően 
adaptív működés diszfunkcionális változatára, ami 
összhangban van a kognitív irányzat „normalizáló 
szemléletével” (Perczel-Forintos, 2019). Bár a fejlő-
dési jellemzők befolyásolják a tüneti képet, a szociális 
szorongás zavar diagnosztikus kritériumai minden 
életkorra azonosak. Önálló, életkorspecifi kus altípu-
sok létezését mindeddig a kutatások nem igazolták 
(Bögels et al., 2010). A szociális szorongás norma-
tív fejlődésmenetének, a zavarhoz vezető különböző 
fejlődési utaknak, az életkorspecifi kus megjelenési 
formák jellemzőinek ismerete hozzájárulhat a zavar 
korai felismeréséhez, a diagnosztikus rendszerek pon-
tosításához (Pine et al., 2010), és az adekvát kezelés 
megtervezéséhez (Leigh & Clark, 2018). 
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social anxiety. In this age group, however, there is also an increase in the prevalence of social 
anxiety disorder. Adult-onset social anxiety disorder is rare. In adults, social anxiety disorder has 
to be diff erentiated from avoidant personality disorder. Social anxiety disorder is characterized 
by strong homotypic continuity, but evidence for a heterotypic continuity is also available, 
especially with other anxiety disorders and major depression, probably due to shared genetic 
factors. The developmental psychopathological approach of social anxiety – developmental 
paths, age-specifi c characteristics, etc. – may contribute to an early recognition of the disorder 
and facilitate more eff ective therapeutic interventions. 
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