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Wprowadzenie
W krajach rozwiniêtych choroby uk³adu kr¹¿enia
stanowi¹ najwiêkszy problem zdrowotny.
Szacuje siê, ¿e s¹ przyczyn¹ 48% wszystkich
zgonów w Europie i corocznie odpowiadaj¹ za
œmieræ 4 mln ludzi, przewy¿szaj¹c znacznie inne
jednostki chorobowe. Wed³ug danych z 1996
roku w Polsce prawie po³owa zgonów by³a
spowodowana g³ównie chorob¹ niedokrwienn¹
serca (12). Zrealizowane pod koniec ubieg³ego
wieku programy badawcze zaowocowa³y wskazaniem obok somatycznych (m.in. wysokiego
poziomu cholesterolu, nadciœnienia), równie¿
czynników psychosocjalnych pozostaj¹cych
w zwi¹zku z zachorowaniem na chorobê wieñcow¹. Mog¹ one poprzedzaæ pojawienie siê
choroby lub znacznie pogarszaæ rokowanie
u osób z ju¿ rozpoznanym schorzeniem. Przewa¿nie wymieniane s¹ takie czynniki ryzyka, jak:
typ A zachowania, przewlek³y stres, izolacja spo³eczna i depresja. Opublikowana w 1987 metaanaliza badañ z lat 1945–1985 jednoznacznie
wskaza³a na koincydencjê depresji i ryzyka zachorowania na chorobê niedokrwienn¹ serca.
Barefoot i wspó³pracownicy, analizuj¹c wyniki
1250 pacjentów z chorob¹ wieñcow¹, stwierdzili,
¿e obecnoœæ depresji powoduje wzrost ryzyka
zgonów sercowych a¿ o 69% (8, 9). Dolegliwoœciom wieñcowym towarzyszy znacznie nasilony
lêk, niepokój i obni¿enie nastroju. Szacuje siê, ¿e
oko³o 65% chorych po zawale manifestuje objawy

depresyjne, które maj¹ charakter przejœciowy, ale
u 16% do 22% pacjentów symptomy te maj¹
wiêksze nasilenie, trwaj¹ d³u¿ej i spe³niaj¹ kryteria
diagnostyczne du¿ej depresji (7). Obecnie zachowania depresyjne i ich zwi¹zek z zaburzeniami uk³adu sercowo-naczyniowego sta³y siê domen¹ zainteresowania psychokardiologii. U niektórych pacjentów oba schorzenia mog¹ wspó³istnieæ na zasadzie przypadkowej koincydencji,
u innych choroba niedokrwienna serca mo¿e
warunkowaæ wyst¹pienie depresji b¹dŸ odwrotnie,
interakcja mo¿e równie¿ przebiegaæ dwustronnie.
W zasadzie choroba niedokrwienna serca i depresja zawsze wzajemnie modyfikuj¹ swój przebieg (8, 9). Zarówno z powodu chorób uk³adu
kr¹¿enia, jak i zaburzeñ nastroju cierpi coraz
wiêksza czêœæ populacji, a odsetek zgonów
z tych przyczyn wci¹¿ roœnie. Nale¿y podkreœliæ,
¿e wystêpowanie depresji u chorych kardiologicznych daje efekt sumaryczny i wiêksz¹ dysfunkcjê ni¿ ka¿de z tych schorzeñ oddzielnie
(17). Zaburzenia depresyjne w przebiegu choroby
niedokrwiennej serca mog¹ byæ zwi¹zane z mechanizmami biologicznymi b¹dŸ ze stosowaniem
specyficznej farmakoterapii. Dlaczego jednak
u niektórych chorych, mimo i¿ sytuacja terapeutyczna pacjentów kardiologicznych jest podobna, wystêpuj¹ tylko przejœciowe reakcje depresyjne, a u innych rozwija siê pe³ny obraz chorobowy? Dlaczego niektórzy pacjenci manifestuj¹
wiêcej symptomów depresyjnych od tych, którzy
czêsto s¹ w gorszym stanie fizycznym? Mo¿e

17

Nasilenie reakcji depresyjnych u mê¿czyzn z chorob¹ niedokrwienn¹ serca w zale¿noœci od w³aœciwoœci struktury...

elementem ró¿nicuj¹cym jest uk³ad cech osobowoœci.
W piœmiennictwie spotkaæ mo¿emy badania,
których wyniki potwierdzaj¹ istnienie pewnych
cech osobowoœci przedchorobowej (np.: introwersja lub neurotyzm). W³aœciwoœci te mog¹ byæ
predyspozycj¹ indywidualn¹ jednostki do póŸniejszego rozwoju zaburzeñ depresyjnych (15).
Mog¹ równie¿ wp³ywaæ na formê, przebieg i czêstoœæ epizodów depresyjnych. I tak, Roy, Hirschfeld i Jorm podkreœlaj¹ istotnie wy¿szy poziom
neurotyzmu u pacjentów depresyjnych (11).
Z badañ Costy i McCrae’a i Stone’a wynika, i¿
neurotycznoœæ jest w poœredni sposób zwi¹zana
z wystêpowaniem dolegliwoœci somatycznych
(ból w klatce piersiowej) (17).
Niektóre zaœ cechy, które s¹ œciœle powi¹zane z
epizodem depresyjnym jako jego nastêpstwa
i mog¹ powodowaæ brak poczucia bezpieczeñstwa czy rezygnacjê, zauwa¿a siê tak¿e u pacjentów po przebyciu zawa³u (11). Dog³êbna analiza
struktury osobowoœci chorego mog³aby siê staæ
pomocna w ocenie stopnia ryzyka pojawienia siê
reakcji depresyjnych u pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹ serca. Odpowiednia, kompleksowa
terapia, dostosowana do g³êbokoœci zaburzeñ
nastroju, a tak¿e z uwzglêdnieniem dominuj¹cych
cech osobowoœci pacjenta, pomog³aby w korzystny sposób wp³ywaæ na d³ugoterminowy przebieg
choroby niedokrwiennej serca (5, 6).

Cel badañ
Celem badañ by³a ocena zwi¹zku pomiêdzy
poziomem depresji a wybranymi cechami osobowoœci pacjentów po zawale serca i wszczepieniu pomostów aortalno-wieñcowych. W prezentowanym opracowaniu podjêto próbê odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania:
Czy istnieje zwi¹zek pomiêdzy w³aœciwoœciami
struktury osobowoœci a stopniem nasilenia depresji w chorobie niedokrwiennej serca?
Czy mo¿na okreœliæ te w³aœciwoœci struktury
osobowoœci, których nasilenie pozostaje w wyraŸnej zale¿noœci z depresyjnoœci¹?
Materia³ i metody badañ
W okresie od wrzeœnia 2002 do marca 2003
przebadano grupê 60 mê¿czyzn (pacjentów
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Instytutu Kardiologii), którzy podczas przeprowadzania badañ znajdowali siê w Klinice Rehabilitacji. Do badañ zakwalifikowano osoby po zawale
miêœnia sercowego lub (i) po zabiegu pomostowania têtnic wieñcowych (by-pass). Œrednia wieku grupy wynosi³a 62 lata. Najwiêcej, bo 28 mê¿czyzn znajdowa³o siê w przedziale wiekowym
60–70 lat. Najmniejsz¹ grupê stanowili badani
w wieku 40–50 lat, by³y to zaledwie 4 osoby.
Ponad po³owa z nich posiada³a wy¿sze wykszta³cenie, 38, 33% œrednie, grupa z zawodowym wykszta³- ceniem stanowi³a 10%. Mê¿czyŸni ¿onaci stanowili a¿ 75% grupy, pozostali byli
stanu wolnego (kawaler, wdowiec, rozwiedziony).
Przed przyst¹pieniem do badania psychologicznego ka¿dy pacjent by³ informowany o jego celu,
sposobie wykonania i proszony o wyra¿enie
akceptacji. ¯aden z chorych nie odmówi³ wykonania testów.
W badaniach zosta³y wykorzystane nastêpuj¹ce
metody psychologiczne: Inwentarz Osobowoœci
Costy i McCrae’a (NEO-FFI) oraz BDI – Skala
Depresji Becka. Dla celów diagnozy wy³¹cznie
podstawowych cech osobowoœci Costa,
McCrae'a i Stone opracowali kwestionariusz NEO
– Five Factor Inventory, oparty na modelu „Wielkiej Pi¹tki”. Poszczególne skale nosz¹ nazwy:
neurotycznoœæ ekstrawersja, otwartoœæ na doœwiadczenie, ugodowoœæ i sumiennoœæ (20).
A. T. Beck wraz ze wspó³pracownikami stworzyli
Inwentarz Objawów Depresyjnych, którego
zadaniem by³o ujêcie poszczególnych symptomów depresji i okreœlenie stopnia g³êbokoœci
zaburzeñ. Mia³ tak¿e s³u¿yæ do odró¿niania osób
zdrowych od chorych. Inwentarz sk³ada siê z 21
kategorii symptomów i postaw charakterystycznych dla zespo³ów depresyjnych. Ka¿da kategoria opisuje specyficzne zachowania i sk³ada siê
z czterech twierdzeñ uszeregowanych wed³ug
stopnia nasilenia (od neutralnego – braku
depresji do maksymalnego – depresji g³êbokiej).
WskaŸnik nasilenia depresji stanowi suma uzyskanych punktów ze wszystkich kategorii (2).
Wyniki badañ
W celu weryfikacji przyjêtych hipotez wyniki badañ poddano analizie statystycznej, wyznaczaj¹c
wspó³czynnik korelacji liniowej r-Pearsona i dodatkowo wykonuj¹c testy: t-Studenta dla statys-

Paulina Konopielko, Jan Tylka

Tabela 1.
Korelacje miêdzy czynnikami NEO-FFI a skal¹ BDI
NEU

EKS

OTW

UGD

0,32

- 0,36

- 0,34

- 0,26

p =,011

p =,004

p =,007

p =,041

Poziom
depresji

tyk parametrycznych i U-Manna-Whitneya dla
statystyk nieparametrycznych. Za istotne statystycznie przyjêto wartoœci p < 0,05. Stwierdzono
wystêpowanie czterech istotnych statystycznie
korelacji (tabela 1) pomiêdzy nasileniem reakcji
depresyjnych a poszczególnymi cechami
osobowoœci: neurotyzmem (NEU), ekstrawersj¹
(EKS), otwartoœci¹ na doœwiadczenie (OTW),
ugodowoœci¹ (UGD).
Id¹c za sugestiami niektórych autorów (Pu¿yñski, Lefebvre des Noettes), ¿e czêœciej zaburzeniami depresyjnymi s¹ dotkniête osoby starsze (10, 15), podzielono badanych mê¿czyzn na
dwie podgrupy, przyjmuj¹c za kryterium wiek.
Mê¿czyŸni poni¿ej 62 roku ¿ycia znaleŸli siê
w grupie pierwszej, natomiast pacjenci powy¿ej
62 r.¿ w drugiej. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyŸni starsi
uzyskiwali istotnie wy¿sze wyniki w skali Becka.
W grupie pierwszej zanotowano dodatnie zwi¹zki
miêdzy depresyjnoœci¹ a ekstrawersj¹ oraz
ugodowoœci¹. W grupie osób starszych stwierdzono wystêpowanie istotnego zwi¹zku miêdzy
nasileniem reakcji depresyjnych a otwartoœci¹ na
otoczenie. Szczegó³owe dane pokazuj¹ tabele
2. i 3.
Tabela 2.
Korelacje r-Pearsona miêdzy depresj¹
a wymiarami osobowoœci grupy pierwszej (N=29)

Poziom
depresji

NEU

EKS

OTW

UGD

SUM

0,32

- 0,50

- 0,28

- 0,41

- 0,29

p =,081 p =,005 p =,139 p =,025 p =,124

Tabela 3.
Korelacje r-Pearsona miêdzy depresj¹
a wymiarami osobow oœci grupy drugiej (N=31)

Poziom
depresjI

NEU

EKS

OTW

UGD

SUM

0,32

- 0,24

- 0,38

- 0,08

- 0,31

p =,079 p =,178 p =,034 p =,633 p =,080

Omówienie wyników
Podjête badania mia³y na celu próbê odpowiedzi
na pytanie, czy istnieje zwi¹zek miêdzy okreœlonymi cechami struktury osobowoœci a wystêpowaniem reakcji depresyjnych. Dokonane analizy
rzeczywiœcie ujawni³y ró¿nice w depresyjnym
sposobie reagowania w zale¿noœci od stopnia
nasilenia poszczególnych cech osobowoœci.
W badaniach w³asnych zanotowano istotn¹
zale¿noœæ miêdzy neurotyzmem a depresyjnoœci¹. Dane z piœmiennictwa (Hirschfeld i wsp.,
Broish i Hecht, Baruch, Mendelson, Tyra) dostarczaj¹ licznych dowodów, ¿e osoby bardziej
neurotyczne zazwyczaj manifestuj¹ wiêcej symptomów depresyjnych (1, 11, 16).
Najsilniejsz¹ zale¿noœæ uzyskano pomiêdzy
poziomem ekstrawersji a daj¹cymi siê zaobserwowaæ symptomami depresji. W bogatej literaturze przedmiotu mo¿na odnaleŸæ wiele opisów
badañ prowadzonych nad ocen¹ zwi¹zku introwersji z depresj¹. Miêdzy innymi rezultaty badañ
Tyry oraz Siewierskiej i wspó³pracowników wskazuj¹, ¿e osoby depresyjne s¹ bardziej introwertywne (16, 19). Równie¿ Akisal wymienia³ introwersjê jak¹ jedn¹ z wa¿niejszych cech osobowoœci predysponuj¹c¹ do zachorowania (11).
Wed³ug Eysencka u neurotycznych introwertyków obserwuje siê silne sk³onnoœci do reakcji
depresyjnych (14).
Ponadto wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹ na to, i¿ osoby depresyjne s¹ mniej uleg³e i
bardziej otwarte na doœwiadczenie. Angst i Clayton opisywali pacjentów depresyjnych jako
bardziej agresywnych ni¿ osoby zdrowe. Nale¿y
nadmieniæ, ¿e biegun przeciwstawny do ugodowoœci zawiera poœród takich cech, jak: egocentryzm, sceptycyzm, sk³onnoœci do rywalizacji,
w³aœnie agresywnoœæ (3). Ludzie ulegli s¹ prostolinijni, skromni, oraz pe³ni zaufania, byæ mo¿e
chêtniej poddaj¹ siê terapii depresji i zaleceniom
lekarzy. Poniewa¿ s¹ altruistami, to mo¿e rzadziej koncentruj¹ siê na w³asnej osobie i swoich
dolegliwoœciach, a tym samym rzadziej manifestuj¹ zaburzenia depresyjne. Z kolei Andrzejczyk
i wspó³pracownicy podkreœlaj¹ sztywnoœæ struktur poznawczych u pacjentów depresyjnych (19).
Mo¿e mieæ to zwi¹zek z cech¹, jak¹ jest otwartoœæ na doœwiadczenie, jej niskie nasilenie
charakteryzuje ludzi, którzy preferuj¹ konwencjo-
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nalne sposoby dzia³ania, s¹ konserwatywni w pogl¹dach i wybieraj¹ akceptowane spo³ecznie
style zachowania. Osoby otwarte s¹ ciekawe zjawisk zarówno œwiata zewnêtrznego, jak i wewnêtrznego, s¹ kreatywne i niekonwencjonalne (18).
Wydaje siê zatem zasadne uznaæ, ¿e s¹ bardziej
elastyczne i potrafi¹ sprawniej poszukiwaæ
wsparcia, pomocy ze strony innych osób (bliscy,
peronel szpitala), a tak¿e z powodzeniem przezwyciê¿aæ negatywne stany emocjonalne i przeciwdzia³aæ ró¿norodnym bodŸcom stresowym.

Podsumowanie
Badania potwierdzi³y sens poszukiwania relacji
pomiêdzy reakcjami depresyjnymi a cechami
osobowoœci u pacjentów kardiologicznych. Trzeba jednak zwróciæ uwagê na kilka czynników,
które mo¿na by rozwa¿aæ jako wp³ywaj¹ce na
poziomy uzyskanych badañ. Jedn¹ ze znacz¹cych zmiennych jest jednorodnoœæ grupy pod
wzglêdem p³ci. Brak zró¿nicowania i dobór populacji mêskiej zosta³ podyktowany doniesieniami
literatury wskazuj¹cymi, i¿ mê¿czyŸni znajduj¹ siê
w grupie wiêkszego ryzyka zagro¿enia chorob¹
niedokrwienn¹ serca, a tak¿e œmiertelnego zejœcia w przebiegu depresji (17).
Zmienne stanowi¹ce czynniki spo³eczne (poziom wykszta³cenia, stan cywilny, rodzaj i si³a
wsparcia) znalaz³y siê w wywiadzie przeprowadzanym przed badaniem, niemniej jednak nie
sta³y siê one przedmiotem szczegó³owych analiz.
Byæ mo¿e mog³yby byæ obok w³aœciwoœci struktury osobowoœci czynnikiem ró¿nicuj¹cym poziom nasilenia reakcji depresyjnych.
Czynnikiem mog¹cym tak¿e wp³ywaæ na wyniki
przeprowadzonych badañ by³ dobór pacjentów
tylko z zaawansowan¹ chorob¹ niedokrwienn¹
serca, po przebytych zawa³ach miêœnia sercowego lub po wszczepieniu by-passów. Dla wielu
chorych by³ to kolejny pobyt w Instytucie. Liczne
badania doœwiadczalne i kliniczne wykaza³y, ¿e
u osób, które nie prze¿y³y ani zawa³u, ani nie
przechodzi³y zabiegów operacyjnych równie¿
pojawia siê depresja towarzysz¹ca chorobie wieñcowej (1, 4).
Niew¹tpliwie poddanie kolejnym analizom grupy
badawczej, tym razem z uwzglêdnieniem wy¿ej
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wymienionych pokrótce czynników, przynios³oby
z ca³¹ pewnoœci¹ interesuj¹ce wyniki.
Warto zatem odpowiedzieæ na pytanie dotycz¹ce celowoœci niniejszych badañ. Pu¿yñski
uwa¿a, ¿e osobowoœæ nale¿y raczej analizowaæ
w kontekœcie przebiegu, a nie genezy depresji
(15). Co mo¿e zatem wnieœæ do procesu terapii
depresji i leczenia choroby niedokrwiennej serca
poznanie struktury osobowoœci pacjenta? Zajmuj¹c siê chorym zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym, duchowym, nale¿y zawsze braæ pod uwagê czynnik psychiczny. Znajomoœæ dominuj¹cych cech osobowoœci indywidualnej jednostki pomo¿e dobraæ adekwatne techniki terapeutyczne i przewidzieæ ich efektywnoœæ,
a tak¿e skutecznoœæ stosowanych œrodków farmakologicznych. Wielu badaczy, miêdzy innymi
Pilonis czy Shawcross, sk³ania siê ku stwierdzeniu, ¿e brak zaburzeñ osobowoœci sprzyja skutecznoœci leczenia farmakologicznego (11). Oddzia³ywanie wp³ywaj¹ce na poprawê stanu psychicznego (obni¿enie symptomów depresyjnych)
poprawia zaœ rokowanie w przebiegu choroby
niedokrwiennej serca. Prezentowane wyniki mog¹ byæ zatem czêœciowo u¿yte do budowania
strategii pomocnych w rehabilitacji kardiologiczno-psychologicznej.
Wydaje siê równie¿ zasadne prowadzenie
dalszych badañ w tym zakresie, zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak i praktycznego
(profilaktyka, diagnostyka, terapia).

Streszczenie
Wspó³wystêpowanie depresji i choroby niedokrwiennej serca próbuje siê t³umaczyæ w ró¿ny
sposób. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ mechanizmy patofizjologiczne. Podkreœla siê te¿ brak motywacji
pacjentów do poddania siê re¿imowi rehabilitacji
i prewencji mia¿d¿ycy oraz wynikaj¹c¹ z tego
s³ab¹ wspó³pracê z lekarzem. Chorzy nie maj¹
chêci do zmiany trybu ¿ycia, s¹ sk³onni do izolacji
spo³ecznej. Od indywidualnych w³aœciwoœci struktury osobowoœci pacjenta mo¿e równie¿ zale¿eæ
nie tylko jego stan fizyczny, ale i psychiczny,
a tym samym proces zdrowienia. Przedmiotem
niniejszego opracowania sta³y siê wzajemne
powi¹zania pomiêdzy wybranymi cechami struktury osobowoœci (neurotycznoœci¹, ekstrawersj¹,
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otwartoœci¹ na doœwiadczenie, ugodowoœci¹ i sumiennoœci¹) a poziomem depresji u pacjentów
kardiologicznych. Do badañ w³¹czono 60 mê¿czyzn z chorob¹ niedokrwienn¹ serca w œrednim
wieku 62 lata. W badaniu wykorzystano kwestionariusz NEO-FFI i Skalê Depresji Becka. Zarówno
w ca³ej próbie jak i w podgrupach odnotowano
statystycznie istotne zwi¹zki pomiêdzy nasileniem
reakcji depresyjnych a neurotycznoœci¹ (0,32),
ekstrawersj¹ (-0,50), otwartoœci¹ na doœwiadczenie (-0,38), ugodowoœci¹ (-0,41). Powy¿sze
wyniki mog¹ œwiadczyæ o tym, ¿e mê¿czyŸni
z wy¿szym nasileniem reakcji depresyjnych byliby
bardziej neurotyczni, introwertywni oraz mniej
otwarci na doœwiadczenie i ugodowi.
S³owa kluczowe: choroba niedokrwienna
serca, p³eæ mêska, cechy osobow oœci (ekstrawersja, neurotyzm, ugodowoœæ, sumiennoœæ, otwartoœæ na doœwiadczenie), depresja

Summary
There are different ways of explaining co-existence depression and coronary heart disease.
The pathogenesis mechanisms are playing the
substantial role in this process. But also there
are underlining such reasons as the lack of
motivation to regime of rehabilitation arteriosclerosis prevention and associated with that poor
cooperation with doctor. Ill people do not want to
change style of their life, they are disposed to
social isolation. Not only physical state, but also
psychological state and recovering process depend on individual properties of patients personality structure.
The subject of this thesis are correlations
between certain personality factors (Extraversion,
Neuroticism, Agreeableness, Conscientiousness
and Openness to experience) and the level of
depression at cardiac patients. The studies included the group of 60 men with coronary heart
disease in the average age of 62. NEO-FFI Questionnaire and Beck Depression Scale were
used in these studies. In whole group as well as
in subgroups, there were noted substantial associations between intensifications of depression
reactions and neuroticism (0,32), extraversion
(-0,50), openness to experience (-0,38), agree-

ableness (-0,41). The following results suggest
that the men with the depression reactions would
be more neurotic, more extravert, but less open
to experience and less agreeable.
Key words: coronary heart disease, sex male, traits of personality (extraversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness and
openness to experience), depression
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