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Założenie holistycznej opieki nad pacjentem jest najpełniej realizowane przez dziedzinę jaką jest 

medycyna psychosomatyczna. Definiuje się ją jako dziedzinę złożoną, dotyczącą oceny czynników 

psychospołecznych modulujących osobniczą podatność na chorobę, która uwzględnia również rolę 

oddziaływań psychologicznych w prewencji, leczeniu i rehabilitacji różnych stanów somatycznych. 

Do chorób psychosomatycznych według M. Bleuler’a należą m. in. nadciśnienie tętnicze i choroba 

wieńcowa. Najistotniejszymi czynnikami psychologicznymi rozważanymi w kontekście chorób układu 

krążenia są: lęk, aleksytymia i zaburzenia osobowości. 

Lęk jest emocją adaptacyjną określaną, jako dyskomfort, napięcie czy obawa związana z 

odczuwaniem wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia. Pojawia się bez występowania realnej 

sytuacji zagrażającej. Porównując pacjentów przebywających w różnych oddziałach (w tym 

chirurgicznym, kardiologicznym, dermatologicznym, ginekologicznym, położniczym) skłonność do 

znacznego odczuwania lęku zarówno „jako stan” oraz „jako cecha” jest największa u pacjentów z 

chorobami serca. 

Aleksytymia jest zjawiskiem wielowymiarowym i przejawia się trudnościami w sposobie przeżywania 

emocji oraz w zachodzących procesach poznawczych. Wysoki poziom aleksytymii, obserwowany jest 

u pacjentów leczących się z powodu nadciśnienia tętniczego, łuszczycy, astmy czy cukrzycy. 

Zaburzenie osobowości definiuje się jako długotrwale utrzymujący się model nieprawidłowych 

zachowań i/lub przeżywań, wpływający na sferę afektywną, poznawczą i interpersonalną. Wzorzec 

dotyczy także kontroli impulsów. Zaburzenia osobowości można podzielić na trzy głównie wiązki: A 

(paranoiczne, schizoidalne oraz schizotypowe zaburzenie osobowości), wiązka B (zaburzenie 

histrioniczne, narcystyczne, antyspołeczne, pograniczne), natomiast wiązka C (osobowość unikowa, 

zależna oraz obsesyjno-kompulsyjna). Do zaburzeń nieujętych w powyższym podziale należy 

osobowość bierno-agresywna i depresyjna 

Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się w oparciu o pomiary ciśnienia krwi. Uzyskanie wartości równych 

lub wyższych niż 140 mmHg przy ciśnieniu skurczowym i/lub równych lub wyższych niż 90 mmHg 

pozwalają na postawienie rozpoznania nadciśnienia tętniczego. 
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Choroba wieńcowa obejmuje stany niedokrwienia mięśnia sercowego wywołane zmianami w 

naczyniach wieńcowych. Do stabilnych zespołów wieńcowych zalicza się dławicę piersiową stabilną, 

sercowy zespół X oraz dławicę związaną z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi. Wśród 

ostrych zespołów wieńcowych wyróżnia się niestabilną dławicę piersiową, zawał serca bez uniesienia 



odcinka ST (NSTEMI) oraz z uniesieniem odcinka ST (STEMI), zawał serca nieokreślony oraz nagły zgon 

sercowy. 

CEL PRACY: Celem poniższej pracy była ocena nasilenia przeżywanego „lęku jako stanu” i „jako cechy” 

w kontekście płci w grupie pacjentów kardiologicznych a także ocena możliwego wpływu 

podwyższonego poziomu aleksytymii na przebieg choroby wieńcowej. Zadaniem pracy była także 

próba oszacowania rozpowszechnienia zaburzeń osobowości wśród pacjentów z chorobami układu 

krążenia. 

MATERIAŁ I METODA: Badanie przeprowadzono wśród 140 pacjentów w wieku 22-76 lat, leczących 

się z powodu nadciśnienia tętniczego oraz nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej (stabilnej lub 

niestabilnej). 

Do oceny „lęku jako stan” i „jako cecha” użyto kwestionariusza STAI, do określenia poziomu 

alekystymii skali TAS-20, zaburzenia osobowości oceniano natomiast na podstawie testu SCID-II. 

Uzyskane wyniki podlegały analizie statystycznej. Za współczynnik istotności statystycznej przyjęto 

p<0,05. 

WYNIKI: Średni poziom lęku jako cechy u kobiet w badanej grupie był nieco wyższy niż u mężczyzn 

(50,41 vs. 47,68). Test t dla prób niezależnych nie pozwala jednak na stwierdzenie istotnej różnicy 

pomiędzy kobietami i mężczyznami w badanej populacji (t = -1,609, p = 0,110). W badanej grupie 

pacjentów średni poziom nasilenia lęku jako stanu u kobiet był nieco wyższy (44,73 vs 42,18), ale 

różnica ta nie jest istotna statystycznie (test t dla prób niezależnych t = -1,214, p = 0,216). 

Nie można stwierdzić, istotnych różnic w wartości aleksytymii pomiędzy pacjentami z badanych grup 

chorób kardiologicznych (ANOVA, F = 0,266, p = 0,767). 

W badanej populacji najczęściej obserwowano zaburzenia osobowości wiązki A oraz C - 42,86% (SCD), 

35,00% (PAR), OCD (36,43%), AVO (30,00%) respondentów. 
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WNIOSKI: Skłonność do odczuwania obu rodzajów lęku jest zależna od indywidualnej podatności 

pacjenta, nie wykazano istotnego związku między płcią. Nie stwierdzono związku między nasileniem 

aleksytymii a pojawieniem się ostrych zespołów wieńcowych. Dominującymi cechami zaburzeń 

osobowości wśród badanych były zaburzenia wiązki A i C, które to zaburzenia osobowości wiążą się z 

odczuwaniem nasilonego lęku. 

Słowa klucze: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, lęk, zaburzenia osobowości 
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10. ABSTRACT 

Psychosomatic medicine is the branch of science which fulfills the premise of complex holistic 

patients' healthcare. It is defined as a multi-faceted area which examine multiple psychosocial factors 

which model individual predisposition for disease. Also, it takes into account the role of psychological 

influence on prevention, treatment and rehabilitation of diverse somatic conditions. 

M. Bleuler classified hypertension and coronary heart disease into the category of psychosomatic 

diseases. Anxiety, alexithymia, personality disorders are the most considerable psychological factors 

in context of cardiovascular diseases. 



Anxiety is an adaptive emotion described as distress, mental anguish and fear accompanied by 

empowering sensation of internal or external threat. Such angor animi emerges in no evident life-

threatening situation. When comparing patients in different departments (including surgical, 

cardiological, dermatological, gynecological, obstetric), the tendency to feel take anxiety as a state 

and as a trait is greatest in patients with heart disease. 

Alexithymia is a multidimensional phenomenon and manifests itself through difficulties in the way of 

experiencing feelings and cognition. Patients with cardiovascular diseases, diabetes, psoriasis and 

asthma, exhibit higher level of alexithymia compared to healthy population. Personality disorder is 

defined as longlasting (maladaptive patterns) model of abnormal behaviour or experiences which 

influence affective, cognitive and interpersonal sphere. Personality disorders may be divived in three 

clusters: A, B, C. Cluster A contains paranoid, schizoid and schizotypal personality disorder, cluster B: 

antisocial, histrionic, narcisstic and borderline personality disorders, cluster C: avoidant, dependent, 

obssesive-sompulsive personality disorders. There are three unspecified personality disorders: 

passive-agressive and depressive. 

The diagnosis of hypertensions is confirmed with measurement of blood pressure - high blood 

pressure is present if the resting blood pressure is persistently at or above 140mmHh (systolic) and 

90 mmHg (diastolic). 

Coronary heart diseases includes conditions of heart ischaemia caused by lesions in coronary 

arteries. Stable and acute heart syndromes are typical for coronary artery disease (stable – stable 

angina, Prinzmetal's angina, cardiac syndrome X, angina with myocardial bridges, acute – unstable 

angina, myocardial infarction STEMI/NSTEMI, undefined myocardical infarction). 

THE AIM OF THE RESEARCH: The aim of this research was to evaluate the intensity of 
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experienced anxiety as a state and as a trait in the population of cardiological patients who were 

stratified according to sex. Also, the possible influence of increased level of alexithymia on 

progression of coronary artery diseases and prevalence of personality disorders in group of 

cardiological patients were assessed in this study. 

MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in the group of 140 patiens (22-75 years old) 

treated for hypertension or hypertensiona and stable and unstable coronary artery disease. 

STAI questionnaire was used in the evaluation of anxiety as a state and as a trait, scale TAS-20 was 

used to rate alexithymia and SCID-II was performed to determine personality disorders. The results 

were statistically analyzed. Significance level equalled p<0,05. 

RESULTS: The average anxiety level as a trait in female group of examined patients was slightly higher 

than in male group (50, 41 vs 47.68). T test for independent samples doesn't allow to define the 

significant difference between women and men in examined population (t = -1,609, p=0,110). The 

average level of anxiety as a state in the group of women reached slightly higher level (44,73 vs 

42,18) but this difference is not statistically significant (t test for independent samples t=-1,214, 

p=0,216). It is impossible to unambiguously substantiate significant differences in the alexithymia 

rate between patients in the examined groups of cardiovascular diseases (ANOVA, F=0,266, p=0,767). 

Clusters A and C personality disorders occurred more often in the given population - 42,86% (SCD), 

35,00% (PAR), OCD (36,43%), AVO (30,00%) of respondents. 



CONCLUSIONs: Tendency for experiencing both kinds of anxiety is a result of individiual susceptibility. 

No connection between alexithymia intensification and occurrence of acute coronary artery disease 

was recorded. Cluster A (odd or eccentric) and C (anxious or fearful) personality disorders which 

associate with increased anxiety perception. were predominant in the examined group. 
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