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Choroby układu krążenia, a wśród nich choroba niedokrwienna serca, uważane 

są za choroby cywilizacyjne. Choroby układu sercowo – naczyniowego stanowią 

główną przyczynę zachorowalności i śmiertelności w populacji krajów rozwiniętych, 

stanowiąc prawie 33% wszystkich zgonów u osób w wieku powyżej 35 roku życia. 

Pomimo, że obserwujemy ciągły spadek umieralności, osiągnięty poprzez szereg 

działań, takich jak zmiana nawyków dotyczących żywienia i stylu życia, wprowadzenie 

nowoczesnych farmakoterapii oraz metod diagnostycznych, ciągły rozwój kardiologii 

inwazyjnej, to i tak choroby układu sercowo – naczyniowego stanowią główną 

przyczynę zgonów w populacji krajów rozwiniętych. Autorzy podkreślają, że objawy 

lękowe są powszechne u pacjentów z zawałem serca i są one czynnikiem predykcyjnym 

niepełnosprawności, gorszego funkcjonowania, gorszej jakości życia u pacjentów z 

chorobą wieńcową. Szacuje się, że objawy depresyjne występują u 15 - 20% pacjentów 

z chorobą niedokrwienną serca, podczas gdy u osób z zawałem mięśnia sercowego 

objawy depresyjne rozpoznaje się aż u 60% osób. Dostępne są również wyniki badań, 

które wskazują na wywoływanie objawów lękowych przez procedury diagnostyczne 

wykonywane w chorobie niedokrwiennej serca. Uzun i wsp. (2008) stwierdzili, że 

objawy lękowe są obecne u pacjentów przed badaniem angiograficznym naczyń 

wieńcowych. Badania nad lękiem przed koronarografią pokazują, że więcej niż 82% 

pacjentów, którzy przebyli badania angiograficzne doświadczało lęku przed badaniem 

oraz jego wynikiem. 



Celem pracy była analiza zależności między postawami wobec choroby i 

nasileniem objawów nerwicowych a cechami osobowości (obrazem siebie i sposobami 

radzenia sobie ze stresem) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po zbiegach 

koronarografii. 

W pracy weryfikowano następujące hipotezy badawcze: 

Hipoteza 1. Występują istotne zależności między unikowymi i emocjonalnymi 

strategiami radzenia sobie ze stresem a oceną choroby jako zagrożenia i słabości i 

nasilonymi objawami lękowymi i depresyjnymi u pacjentów z chorobą niedokrwienną 

serca. 

2. Występują istotne zależności między negatywną samooceną a oceną choroby jako 

zagrożenia i słabości i nasilonymi objawami lękowymi i depresyjnymi u pacjentów z 

chorobą niedokrwienną serca. 

3. Występują istotne zależności między objawami lękowymi i depresyjnymi a oceną 

choroby jako zagrożenia i słabości u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. 

4. Występują istotne zależności między zmiennymi klinicznymi a unikowymi i 

emocjonalnymi strategiami radzenia sobie ze stresem, negatywną samooceną, oceną 

choroby jako zagrożenia oraz nasilonymi objawami lękowymi i depresyjnymi u 

pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.  

5. Kobiety z chorobą niedokrwienną serca mają istotnie bardziej negatywną samoocenę, 

nasilone objawy zaburzeń nerwicowych niż mężczyźni oraz znacząco częściej stosują 

emocjonalną strategię radzenia sobie ze stresem i oceniają chorobę jako zagrożenie. 

Grupę badaną stanowiło 69 osób: 49 (71,01%) mężczyzn i 20 (28,99%) kobiet  

z chorobą niedokrwienną serca po zabiegach koronarografii. 

W pracy zastosowano metody badawcze: Ankietę własnej konstrukcji, 

Kwestionariusz Objawowy „O” Aleksandrowicza, Kwestionariusz Obrazu własnej 

Choroby Pawłowskiej i Potembskiej (KOCH), Test Przymiotnikowy ACL, autorstwa 

Gougha i Heilbruna oraz Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze 

Stresem (COPE), autorstwa Carvera, Scheiera i Weintrauba. 

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 

1. Występują istotne zależności między reagowaniem w sytuacji stresu 

pasywnością a postrzeganiem choroby jako zagrożenia, słabości i korzyści oraz z 



nasilonymi objawami nerwicowymi, głównie: lękowymi, konwersyjnymi, 

autonomicznymi z zakresu serca i układu sercowo-naczyniowego, somatyzacyjnymi, 

hipochondrycznymi, objawami neurastenii, depersonalizacji-derealizacji oraz dystymii.  

2. Występują istotne zależności między negatywną samooceną, wrogą, nieufną 

postawą w stosunku do siebie i innych ludzi, poczuciem bezwartościowości, lękiem 

przed nawiązywaniem więzi międzyludzkich, a oceną choroby jako zagrożenia. 

Samokontrola i potrzeba uzyskiwania wsparcia łączy się z oceną choroby jako 

zadania i ścisłym stosowaniem się do wskazań lekarza. 

3. Znaczące zależności występują między cechami obrazu siebie takimi, jak: 

negatywna samoocena, trudności w nawiązywaniu bliskich więzi międzyludzkich, niska 

samokontrola, odpowiedzialność, wytrwałość w realizacji życiowych zadań, nasilona 

potrzeba poniżania siebie, postrzeganie siebie jako osoby niekompetentnej a nasilonymi 

objawami lękowymi, depresyjnymi, konwersyjnymi, autonomicznymi z zakresu serca i 

układu sercowo-naczyniowego, somatyzacyjnymi, depersonalizacji-derealizacji oraz 

objawami dysfunkcji seksualnych.  

4. Występują istotne zależności między oceną choroby jako zagrożenia i słabości 

a nasilonymi objawami zaburzeń nerwicowych: lękowych, depresyjnych, obsesyjno-

kompulsyjnych, konwersyjnych, autonomicznych z zakresu serca i układu sercowo-

naczyniowego, somatyzacyjnych, hipochondrycznych, neurastenii oraz 

depersonalizacji-derealizacji. Im częściej badani oceniają chorobę jako korzyść i 

wyolbrzymiają objawy choroby, tym bardziej nasilone mają objawy zaburzeń 

lękowych, konwersyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych, neurastenii i zaburzeń 

depresyjnych. 

5. Występują istotne zależności między przebytą angioplastyką z implantacją 

stentu a oceną choroby jako zagrożenia oraz między przebytym zawałem a nasilonymi 

objawami lękowymi, nasiloną zależnością i stosowaniem unikowych strategii radzenia 

sobie ze stresem.  

6. Kobiety z chorobą niedokrwienną serca znacząco częściej niż mężczyźni w 

sytuacji stresu poszukują wsparcia, pomocy, opieki a mężczyźni częściej spożywają 

alkohol. Badane kobiety mają istotnie bardziej nasilone objawy lękowe w postaci fobii, 

a mężczyźni z chorobą niedokrwienną - zaburzenia seksualne.  



Abstract 

 

Thesis title: Personality traits and the severity of neurotic symptoms and attitudes towards the 

disease in patients with coronary heart disease after coronary angiography 

 

Cardiovascular diseases, among them ischemic heart disease, are considered civilization 

diseases. Cardiovascular diseases are the main cause of morbidity and mortality in the 

population of developed countries, accounting for almost 33% of all deaths in people over the 

age of 35. Although we are observing a continuous decline in mortality, achieved through a 

number of actions, such as changing eating habits and lifestyles, introducing modern 

pharmacotherapy and diagnostic methods, the continuous development of invasive cardiology, 

cardiovascular diseases are the main cause of death in the population of countries developed. 

The authors emphasize that anxiety symptoms are common in patients with myocardial 

infarction and are a predictive factor of disability, worse functioning, and worse quality of life 

in patients with coronary artery disease. It is estimated that depressive symptoms occur in 15-

20% of patients with ischemic heart disease, while in people with myocardial infarction, 

depressive symptoms are diagnosed in up to 60%. Test results are also available that indicate 

anxiety symptoms through diagnostic procedures for ischemic heart disease. Uzun et al. (2008) 

found that anxiety symptoms are present in patients prior to coronary angiography. Studies on 

anxiety before coronary angiography show that more than 82% of patients who underwent 

angiographic tests experienced anxiety about the study and its outcome. 

The aim of the study was to analyze the relationship between attitudes towards the disease and 

the severity of neurotic symptoms and personality traits (self-image and ways of coping with 

stress) in patients with coronary heart disease after coronary angiography. 

The following research hypotheses were verified in the paper: 

Hypothesis 1. There are significant relationships between avoidance and emotional strategies 

for coping with stress and the assessment of the disease as a threat and weakness, and increased 

anxiety and depression in patients with coronary heart disease. 

2. There are significant correlations between negative self-esteem and the assessment of the 

disease as a threat and weakness, and severe anxiety and depression symptoms in patients with 

coronary heart disease. 

3. There are significant relationships between anxiety and depression symptoms and the 

assessment of the disease as a threat and weakness in patients with coronary heart disease. 



4. There are significant relationships between clinical variables and avoidance and emotional 

strategies for coping with stress, negative self-esteem, assessment of the disease as a threat, and 

increased anxiety and depression symptoms in patients with ischemic heart disease. 

5. Women with coronary heart disease have significantly more negative self-esteem, increased 

symptoms of neurotic disorders than men, and significantly more often use emotional coping 

strategies and assess the disease as a threat. 

The study group consisted of 69 individuals: 49 (71.01%) men and 20 (28.99%) women 

with ischemic heart disease after coronary angiography. 

The following research methods were used in the work: Proprietary Survey, Aleksandrowicz's 

Symptomatic Questionnaire, Pawłowska and Potembska's Disease Image Questionnaire 

(KOCH), ACL Adjective Test by Gough and Heilbrun, and Multidimensional Inventory for 

Measuring Coping with Stress (COPE) by Carver, Scheier and Weintraub. 

Based on the results obtained, the following conclusions were formulated: 

1. There are significant relationships between reacting in a stressful situation with passivity and 

the perception of the disease as a threat, weakness and benefit, and with severe neurotic 

symptoms, mainly: anxiety, conversion, autonomic cardiac and cardiovascular system, 

somatization, hypochondria, neurasthenia symptoms, depersonalization-derealization and 

dysthymia. 

2. There are significant relationships between negative self-esteem, hostile, distrustful attitude 

towards oneself and other people, sense of worthlessness, fear of establishing interpersonal 

relationships, and assessment of the disease as a threat. Self-control and the need to obtain 

support is combined with the assessment of the disease as a task and strict compliance with the 

doctor's indications. 

3. Significant relationships occur between self-image traits such as: negative self-esteem, 

difficulties in establishing close interpersonal relationships, low self-control, responsibility, 

perseverance in the implementation of life tasks, increased need for self-humiliation, perception 

of oneself as incompetent and intensified anxiety and depression symptoms, conversion, 

autonomic in the field of the heart and cardiovascular system, somatization, depersonalization-

derealization and symptoms of sexual dysfunction. 

4. There are significant relationships between the assessment of the disease as a threat and 

weakness and the intensified symptoms of neurotic disorders: anxiety, depression, obsessive-

compulsive, conversion, autonomic cardiac and cardiovascular system, somatization, 

hypochondrial, neurasthenia and depersonalization-derealization. The more often the 

respondents assess the disease as a benefit and exaggerate the symptoms of the disease, the 



more severe the symptoms of anxiety, conversion, obsessive compulsive disorder, neurasthenia 

and depressive disorders have. 

5. There are significant correlations between previous angioplasty with stent implantation and 

the assessment of the disease as a threat, as well as between myocardial infarction and 

intensified anxiety symptoms, intensified dependence and the use of unique coping strategies. 

6. Women with coronary heart disease significantly more often than men in stress situations 

seek support, help, care and men consume alcohol more often. The examined women have 

significantly more severe anxiety symptoms in the form of phobias, and men with ischemic 

disease - sexual disorders. 

 

 


