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Rola cech osobowoœci
w rozwoju chorób somatycznych

Badania nad zwi¹zkiem w³aœciwoœci osobowoœci
jednostki z ryzykiem chorób somatycznych,
g³ównie chorób uk³adu kr¹¿enia, maj¹ swoj¹ d³ugoletni¹ historiê i siêgaj¹ pierwszej po³owy XX
wieku. Ju¿ wtedy przedstawiciele kierunku psychosomatyki, jak Dunbar, Aleksander i in. poszukiwali uk³adów i cech osobowoœci „swoistych” dla
okreœlonej jednostki chorobowej. Opisano ró¿ne
„profile osobowoœci” sprzyjaj¹cej chorobie wrzodowej, astmie, chorobom serca i in. Dunbar (11)
opisywa³a osoby z chorobami serca jako charakteryzuj¹ce siê zaanga¿owaniem w pracê, tendencj¹
do dominacji, osi¹gniêæ, wysok¹ samodyscyplin¹
a tak¿e wystêpowaniem cech introwertywnych
i sk³onnoœci¹ do depresji ukrywan¹ przed innymi.
Badania dotycz¹ce osobowoœciowych uwarunkowañ chorób serca prowadzone przez Ostfelda
i in. (26) wykaza³y, ¿e osoby z zawa³em serca
i zaostrzon¹ chorob¹ wieñcow¹ charakteryzuj¹
siê wiêksz¹ sk³onnoœci¹ do napiêæ emocjonalnych, siln¹ potrzeb¹ niezale¿noœci i podejrzliwoœci¹. Z kolei Bahnson i Warwell (18) jednostkom
z chorob¹ wieñcow¹ przypisywali takie cechy,
jak: poczucie mniejszej wartoœci wynikaj¹ce
g³ównie z d¹¿enia do rywalizacji, t³umiony gniew
i wrogoœæ, dra¿liwoœæ, pesymizm, niezadowolenie
z ¿ycia, wysoki poziom napiêcia i niepokoju. Wed³ug Ginspard (14) osoby, które posiadaj¹ predyspozycje do zachorowania na chorobê wieñ-

cow¹ i zawa³ serca, wykazuj¹ trudnoœci w wyra¿aniu agresji i gniewu oraz tendencje do
depresji maskowane du¿¹ aktywnoœci¹.
W Polsce pierwsze badania dotycz¹ce wystêpowania okreœlonych cech osobowoœci u chorych
z zawa³em serca prowadzono pod kierunkiem
Askanasa (1, 2). Z badañ tych wynika³o, ¿e chorzy pacjenci ujawniali reakcje emocjonalnej niedojrza³oœci, g³ównie brak kontroli, emocjonalnej
stabilizacji, nie potrafili opanowaæ lêku i niepokoju. £azowski i P³u¿ek (18) opisali tzw. zespó³ psychosomatyczny, charakteryzuj¹cy siê siln¹ potrzeb¹ osi¹gniêæ, dominacji, du¿¹ samokontrol¹,
postaw¹ obronn¹, podejrzliwoœci¹, sk³onnoœciami do depresji.
Du¿e zainteresowanie, pocz¹tkowo kardiologów, a póŸniej psychologów, wzbudzi³a koncepcja Wzoru zachowania A, opracowana w latach
50. przez Friedmana i Rosenmana. Oprócz
elementów osobowoœciowych konstrukt uwzglêdnia czynniki behawioralne zwi¹zane z zachowaniem siê jednostki. Na podstawie wieloletnich
obserwacji klinicznych autorzy charakteryzowali
jednostkê typu A jako osobê, która anga¿uje siê
w zdobycie jak najwiêkszej iloœci celów w jak
najkrótszym czasie. Jest to osoba, która cechuje
siê sk³onnoœci¹ do agresji, wrogoœci, dominacji,
poczuciem presji czasu, d¹¿eniem do sprawowania kontroli nad otoczeniem, walk¹ o osi¹gniêcia
i nadmiern¹ rywalizacj¹ (12).
Przeprowadzono wiele badañ, które mia³y wykazaæ zwi¹zek wzoru A ze zwiêkszonym ryzykiem
chorób, g³ównie niedokrwiennej choroby serca,
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lecz nie da³y one jednoznacznej odpowiedzi, czy
i które w³aœciwoœci jednostki mo¿na uznaæ za
sprzyjaj¹ce ich rozwojowi. PóŸniejsze badania
wykaza³y, ¿e istotn¹ rolê w rozwoju niedokrwiennej choroby serca nale¿y wi¹zaæ nie tyle z globalnym typem A, co z niektórymi jego elementami, a przede wszystkim z gniewem i wrogoœci¹
(6, 21). Zauwa¿ono tak¿e, ¿e patogenn¹ rolê
mog¹ pe³niæ bezradnoœæ i poczucie beznadziejnoœci, pojawiaj¹ce siê u jednostek o wzorze A
w obliczu braku (b¹dŸ utraty) kontroli (29). Wed³ug Glassa (15), d¹¿enie do sprawowania kontroli nad otoczeniem jest g³ównym mechanizmem sk³aniaj¹cym jednostkê do funkcjonowania
zgodnie z typem A. Sytuacja braku lub utraty
kontroli u osoby o wzorze A (która jest odbierana
przez jednostkê jako silnie stresuj¹ca), która
pojawia siê w sytuacji pora¿ki, mo¿e prowadziæ
do bezradnoœci, poczucia beznadziejnoœci i depresji. Utrata kontroli przez jednostkê i podejmowane przez ni¹ wysi³ki maj¹ce na celu jej odzyskanie, wed³ug Glassa, naprzemiennie anga¿uj¹
uk³ad wspó³czulny i przywspó³czulny, co prowadzi
do skoków ciœnienia i zmian hormonalnych,
zwiêkszaj¹c ryzyko pojawienia siê choroby.
W doœæ licznych badaniach polskich, dotycz¹cych zarówno doros³ych (16, 23, 31, 32, 33),
jak i dzieci i m³odzie¿y (18, 24, 25), podejmowano próby okreœlenia roli zmiennych osobowoœciowych, w tym wzoru zachowania A, w rozwoju
chorób somatycznych, przede wszystkim chorób
uk³adu kr¹¿enia.
Z kolei typ C, sformu³owany przez Temoshok
(30), traktowany jako czynnik ryzyka chorób nowotworowych, wyra¿a brak emocjonalnej ekspresji (represja emocjonalna), poœwiêcanie siê
dla innych, poczucie bezradnoœci i beznadziejnoœci w obliczu stresu. Konstrukt nie zosta³ dok³adnie zoperacjonalizowany i nie doczeka³ siê
wielu badañ. Aktualnie typ osobowoœci C jest raczej traktowany jako skutek ni¿ przyczyna choroby.
Z przedstawionych badañ wynika, ¿e wœród
w³aœciwoœci osobowoœci szczególn¹ rolê w rozwoju chorób somatycznych pe³ni¹ doœwiadczane przez osobê negatywne emocje, takie jak:
gniew, wrogoœæ czy depresja. O ile panuje doœæ
powszechna zgoda co do tego, ¿e wystêpowanie
negatywnych emocji jest czynnikiem ryzyka
chorób, to wœród badaczy brak jest jasnoœci, czy
czynnikiem zwiêkszaj¹cym ryzyko zachorowa-
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nia jest wyra¿anie emocji, czy te¿ raczej ich t³umienie. To pierwsze podejœcie prezentowane by³o m.in. przez Diamonda (4, 5), który podkreœla³,
¿e czynnikiem ryzyka zachorowania na niedokrwienn¹ chorobê serca jest wyra¿anie gniewu
i wrogoœci. Z kolei Dembroski i wsp. (6) czy Ginspard (14) zwracali uwagê, ¿e t³umienie gniewu
ma wiêkszy negatywny wp³yw na uk³ad kr¹¿enia
ni¿ jego wyra¿anie.
Charakterystyka osobowoœci stresow ej
(typu D)
Brak jednoznacznych wyników dotycz¹cych
wp³ywu ekspresji emocji oraz roli wzoru A i osobowoœci typu C w powstawaniu chorób przyczyni³ siê do podejmowania dalszych poszukiwañ takich w³aœciwoœci osobowoœci, które mog¹
predysponowaæ do zachorowania. Zaowocowa³o
to stworzeniem nowego typu osobowoœci, tzw.
osobowoœci stresowej, czyli typu D. Pojêcie to
zosta³o wprowadzone w roku 1995 przez J. Denoletta z Uniwersytetu w Antwerpii (8).
Osobowoœæ stresowa (distressed personality)
obejmuje dwa g³ówne wymiary, rozumiane jako
wzglêdnie sta³e cechy osobowoœci, tj. negatywn¹ emocjonalnoœæ (negative affectivity) oraz hamowanie spo³eczne (social inhibition). Dla jednostek z osobowoœci¹ typu D charakterystyczne
s¹ nastêpuj¹ce elementy:
• czêste doœwiadczanie emocji negatywnych
a rzadkie pozytywnych (negatywna emocjonalnoœæ);
• sk³onnoœæ do œwiadomego powstrzymywania
siê od wyra¿ania emocji g³ównie w sytuacjach
spo³ecznych (hamowanie spo³eczne);
• tendencja do zamartwiania siê i odczuwania napiêcia;
• pesymistyczny sposób patrzenia na œwiat;
• ³atwoœæ irytowania siê;
• niska sk³onnoœæ do dzielenia siê emocjami
z innymi, g³ównie z obawy przed dezaprobat¹ i odrzuceniem;
• s³abe wiêzi z innymi ludŸmi;
• tendencja do obwiniania siê.
Ponadto, osobowoœæ typu D wi¹¿e siê z takimi
objawami stresu psychologicznego, jak: sk³onnoœci do depresji, trudnoœci w spostrzeganiu
i korzystaniu ze wsparcia spo³ecznego, obni¿o-
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ne samopoczucie, niski poziom poczucia w³asnej wartoœci, niski poziom satysfakcji z ¿ycia
oraz poczucie wyczerpania, a ponadto czêstsze
skargi na bóle w klatce piersiowej, czêstsze stosowanie œrodków uspokajaj¹cych. Typ D jest
tak¿e dodatnio zwi¹zany z doœwiadczaniem stresu w miejscu pracy (3) oraz rzadszymi powrotami do pracy po okresie absencji (13).
Osobowoœæ typu D wykazuje pewne podobieñstwa do innych w³aœciwoœci osobowoœci traktowanych jako sprzyjaj¹ce powstawaniu chorób
somatycznych, w tym przede wszystkim do typu
C oraz do dwóch wymiarów osobowoœci tzw.
Wielkiej Pi¹tki, tj. neurotyzmu i introwersji. Jednostki typu C i D wykazuj¹ sk³onnoœæ do nieujawniania emocji, przy czym dla typu C bardziej charakterystyczna jest represja, zaœ dla typu D œwiadome powstrzymywanie siê od wyra¿ania emocji, przede wszystkim z obawy przed spo³eczn¹
dezaprobat¹ i odrzuceniem. Dla obydwu typów
charakterystyczne jest pesymistyczne nastawienie do ¿ycia i skupianie siê na jego negatywnych
stronach, a tak¿e reagowanie na stres bezradnoœci¹, poczuciem beznadziejnoœci i sk³onnoœci¹
do depresji.
To, co wydaje siê ró¿niæ obydwa typy, to fakt, i¿
jednostki typu C charakteryzuje sk³onnoœæ do
uznawania potrzeb innych za wa¿niejsze od
w³asnych (poœwiêcanie siê, nadmierny altruizm),
natomiast jednostka o osobowoœci typu D jest
raczej typem egocentrycznym, nastawionym na
realizacjê w³asnych potrzeb i celów. Ponadto
jednostki reprezentuj¹ce typ osobowoœci C maj¹
raczej nisk¹ œwiadomoœæ stresu i dyskomfortu
psychicznego i s¹ bardziej pasywne w obliczu
sytuacji stresowej.
Osobowoœæ typu D z neurotyzmem ³¹czy
tendencja do katastroficznego widzenia rzeczywistoœci, ocenianie zdarzeñ jako silnie zagra¿aj¹cych i szkodliwych, odczuwanie silnego lêku
i napiêcia, zaœ w sytuacjach spo³ecznych odczuwanie zmieszania, a nawet wstydliwoœci
w obecnoœci innych, a ponadto tendencja do zamartwiania siê, pesymistyczny obraz œwiata,
du¿a podatnoœæ na stres i sk³onnoœæ do za³amywania siê w sytuacjach trudnych. W neurotycznoœci, w przeciwieñstwie do osobowoœci
typu D, nie k³adzie siê nacisku na powstrzymywanie siê od ujawniania negatywnych emocji.
Z kolei rezerwa w kontaktach spo³ecznych,
nieœmia³oœæ i skonnoœci do przebywania w sa-

motnoœci s¹ wspólne dla introwersji i osobowoœci
typu D. Introwersja, podobnie jak typ D, jest
zwi¹zana z mniejsz¹ sk³onnoœci¹ do poszukiwania wsparcia spo³ecznego, s³absz¹ jakoœci¹ kontaktów spo³ecznych i niskim poczuciem w³asnej
wartoœci. Z kolei jednostki, które wykazuj¹ wysok¹ negatywn¹ emocjonalnoœæ i wysoki poziom
introwersji, charakteryzuj¹ siê wysokim poziomem depresji, lêku, a szczególnie lêku spo³ecznego. Hamowanie spo³eczne, jako element
typu D, koncentruje siê na interpersonalnym
wymiarze introwersji – co przejawia siê w braku
komunikatywnoœci, wycofywaniu siê, braku asertywnoœci i ogólnie niskiej ekspresji emocjonalnej.
Mo¿na tak¿e doszukiwaæ siê pewnych podobieñstw typu D z w³aœciwoœciami osobowoœci
charakterystycznymi dla typu A, chocia¿ wydaje
siê, ¿e obydwa typy wiêcej dzieli ni¿ ³¹czy. Typ A
jest przede wszystkim szerszym konstruktem,
obejmuj¹cych oprócz elementów osobowoœci tak¿e sk³adaj¹ce siê na styl ¿ycia cechy zachowania,
które mog¹ podlegaæ modyfikacji. Typ D, jako konstrukt osobowoœciowy, obejmuje sta³e w³aœciwoœci
jednostki. Typ A to jednostka niecierpliwa, dzia³aj¹ca w poœpiechu, nastawiona na cel, podejmuj¹ca
ryzyko, natomiast typ D to osoba spokojna, nielubi¹ca zmian i unikaj¹ca ryzyka. Dla obydwu typów charakterystyczne jest wystêpowanie emocji,
g³ównie gniewu i wrogoœci, przy czym jednostka
o wzorze A jest raczej sk³onna ujawniaæ te emocje
na zewn¹trz, podczas gdy typ D wykazuje sk³onnoœæ do powstrzymywania siê od ich ujawniania.
W obydwu przypadkach wystêpuje doœwiadczanie
stresu, przy czym w typie D jest on zwi¹zany g³ównie z kontaktami interpersonalnymi, zaœ w typie A
jest przede wszystkim wynikiem d¹¿enia jednostki
do sprawowania kontroli nad otoczeniem.
Obydwa typy charakteryzuje tak¿e niechêæ do
korzystania ze wsparcia spo³ecznego w sytuacjach trudnych. Jednostki nale¿¹ce do typu D
wykazuj¹ tendencjê do reagowania na stres poczuciem bezradnoœci, beznadziejnoœci i sk³onnoœciami do depresji, dla osób o wzorze A raczej
charakterystyczna jest mobilizacja i podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poradzenie sobie
ze stresem, chocia¿ mog¹ siê tak¿e pojawiæ
wspomniane reakcje w postaci bezradnoœci
i beznadziejnoœci, g³ównie w sytuacjach utraty
kontroli i niemo¿noœci jej odzyskania. Nale¿y
tak¿e podkreœliæ, ¿e jednostka typu A nie zawsze
zdaje sobie sprawê, ¿e prezentuje cechy charak-
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terystyczne dla tego wzoru zachowania, podczas gdy typ D jest œwiadomy zarówno doœwiadczania negatywnych emocji jak i sk³onnoœci do
ich ukrywania.
W œwietle przedstawionych porównañ raczej
trudno jest uznaæ typ D za nowy konstrukt.
Obejmuje on bowiem elementy osobowoœci od
lat uznawane za sprzyjaj¹ce zachorowaniu.
Pewna „nowoœæ” konstruktu wydaje siê tkwiæ
przede wszystkim w podkreœlaniu roli po³¹czonych cech osobowoœci (doœwiadczanie ró¿nych
negatywnych emocji, takich jak lêk, gniew, wrogoœæ, zamartwianie siê, sk³onnoœci depresyjne
i tendencji do powstrzymywania siê od ich wyra¿ania) w procesie stres–choroba, a tak¿e
w opracowanym przez Denoletta, narzêdziu do
pomiaru osobowoœci typu D – the type-D scale
(8).

Zwi¹zek osobowoœci typu D
z chorobami sercowo-naczyniowymi
Pierwsze badania sugeruj¹ce, ¿e osobowoœæ
typu D prowadzi do negatywnych skutków
zdrowotnych, opublikowano w 1995 roku, chocia¿ wczeœniej Denollet (7) wskazywa³ na wp³yw
doœwiadczania negatywnych emocji i represyjnego stylu radzenia sobie na ryzyko zachorowania na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego.
Badania te wskazywa³y, ¿e 73% przypadków
œmierci z powodów kardiologicznych wyst¹pi³o
u pacjentów charakteryzuj¹cych siê typem D.
Dane te potwierdzono w póŸniejszych badaniach
o charakterze pod³u¿nym, obejmuj¹cych ponad
300 pacjentów z chorob¹ wieñcow¹, w których
stwierdzono, ¿e œmiertelnoœæ pacjentów z typem D po 6 latach od pierwszego pomiaru siêga³a 27%, podczas gdy pacjentów niewykazuj¹cych cech osobowoœci typu D zaledwie 7%.
W roku 2000 powtórzono badania na kolejnej,
ponad 300-osobowej grupie pacjentów kardiologicznych (choroba wieñcowa). Typ osobowoœci
D okaza³ siê istotnym predyktorem, zarówno
samej choroby, jak i œmiertelnoœci z jej powodu
(27). Osobowoœæ typu D czterokrotnie zwiêksza³a ryzyko zachorowania na chorobê wieñcow¹. Pacjenci o osobowoœci typu D charakteryzowali siê tak¿e gorsz¹ jakoœci¹ ¿ycia i gorzej
oceniali swój stan zdrowia.
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Cechy osobowoœci typu D rzutuj¹ tak¿e na
efekty rehabilitacji pacjentów kardiologicznych.
Badania wykaza³y, ¿e w wyniku stosowanego
leczenia ogólnie zmniejszy³y siê symptomy zmêczenia i wyczerpania, jednak¿e u pacjentów
z osobowoœci¹ typu D nasilenie symptomów
wyczerpania, a tak¿e objawów somatycznych
by³o 4-krotnie wy¿sze w porównaniu z pacjentami niewykazuj¹cymi nasilenia cech typu D (10).
O zwi¹zku osobowoœci typu D z chorobami
uk³adu kr¹¿enia œwiadczy tak¿e czêstsze wystêpowanie tego typu wœród pacjentów kardiologicznych, w porównaniu z populacj¹ osób zdrowych. Badania M. Kopp i in. (20), przeprowadzone na blisko 12 tysiêcznej próbce wêgierskiej,
pozwoli³y na okreœlenie czêstoœci wystêpowania osobowoœci typu D i jej podstawowych wymiarów w grupie pacjentów kardiologicznych
(choroba nadciœnieniowa i niedokrwienna choroba serca) oraz u osób zdrowych. Uzyskane
dane przedstawia tabela 1. U osób zdrowych
odsetek osobowoœci stresowej nie przekracza
10% i jest prawie dwukrotnie ni¿szy ni¿ w grupach klinicznych.

Mechanizmy fizjologiczne ³¹cz¹ce typ
osobowoœci D z chorobami somatycznymi
Osobowoœæ typu D obejmuje zarówno sk³onnoœæ do doœwiadczania negatywnych emocji,
jak i tendencjê do powstrzymywania siê od ich
wyra¿ania. WyraŸnie podkreœla siê wp³yw tego
po³¹czonego efektu na rozwój chorób, a szczególnie sk³onnoœci do nieujawniania emocji.
Tabela 1.
Czêstoœæ wystêpowania osobowoœci typu D
i jej wymiarów w badaniach wêgierskich (w %)
Negatywna
emocjonalnoœæ

Hamowanie
spo³eczne

Typ D

Ogólna
populacja

19,5

23,0

9,4

Mê¿czyŸni

16,2

21,7

8,2

Kobiety

22,3

24,2

10,4

Nadciœnienie

31,5

33,3

15,7

Niedokrwienna
choroba serca

33,6

35,2

15,7

Grupy kliniczne:

•ród³o: Kopp i in. 2003.
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W badaniach prowadzonych na pacjentach
z chorob¹ wieñcow¹ stwierdzono m.in., ¿e poziom œmiertelnoœci pacjentów z wysokim nasileniem negatywnych emocji nie ró¿ni³ siê w sposób istotny od poziomu œmiertelnoœci pacjentów
o niskim ich nasileniu. Poziom ten ró¿nicowa³o
natomiast nasilenie powstrzymywania siê od
wyra¿ania tych emocji. By³ on wy¿szy u pacjentów silniej hamuj¹cych emocje (9). Wa¿ne wiêc
okazuje siê w relacji stres–choroba nie tyle doœwiadczanie negatywnych emocji, co sposób radzenia sobie z nimi.
Zbli¿onego stanowiska, podkreœlaj¹cego rolê
powstrzymywania siê od wyra¿ania emocji jako
czynnika zwiêkszaj¹cego ryzyko zachorowania,
mo¿na doszukiwaæ siê tak¿e w innych badaniach, a przede wszystkim w sygnalizowanych
wczeœniej badaniach prowadzonych przez Ginspard (14), która stwierdzi³a, ¿e osoby posiadaj¹ce predyspozycje do zachorowania na chorobê
wieñcow¹ i zawa³ serca wykazuj¹ trudnoœci
w wyra¿aniu agresji i gniewu oraz – maskowane
du¿¹ aktywnoœci¹ – tendencje do depresji.
Pennebaker i Traue (28) podkreœlaj¹, i¿ powstrzymywanie siê od ekspresji emocji negatywnych, zwi¹zanych z doœwiadczaniem sytuacji
trudnych (urazowych), poprzez rozwój procesów
hamowania mobilizuje stan stresu, prowadz¹c do
obni¿enia odpornoœci fizjologicznej, a w konsekwencji zwiêkszonego ryzyka pojawienia siê chorób somatycznych. U osób hamuj¹cych emocje
obserwuje siê takie symptomy dystresu, jak
przyspieszenie akcji serca, wzrost ciœnienia têtniczego krwi, zwiêkszenie stê¿enia hormonów
stresu (katecholamin i kortyzolu). Jak podkreœla
Mausch (22), powstrzymywanie siê od wyra¿ania emocji mo¿e prowadziæ do tego, ¿e jednostka nie docenia skutków fizjologicznych znaczenia
sytuacji obci¹¿aj¹cej jej emocjonalnie, chocia¿
jej cia³o wyraŸnie reaguje pod wzglêdem fizjologicznym.
Za g³ówne mechanizmy fizjologiczne ³¹cz¹ce
osobowoœæ typu D ze zwiêkszonym ryzykiem
zachorowania uwa¿a siê:
• os³abienie uk³adu immunologicznego (wykazano, ¿e typ D jest predyktorem zwiêkszonego wydzielania cytokin istotnych dla rozwoju choroby wieñcowej);
• mechanizm zwiêkszonej reaktywnoœci (w badaniach m³odych, zdrowych ludzi wykaza-

no, ¿e hamowanie spo³eczne (komponent
typu D) by³o zwi¹zane z podwy¿szeniem
ciœnienia krwi, a obydwa komponenty typu
D, tj. negatywna emocjonalnoœæ oraz hamowanie spo³eczne, by³y zwi¹zane ze zwiêkszonym wydzielaniem kortyzolu).
Pomiar osobowoœci typu D
Wzoruj¹c siê na skali D-16 Denolleta skonstruowano polsk¹ wersjê skali do badania osobowoœci
stresowej o nazwie D-14 (17). Skala ta zawiera
14 stwierdzeñ, z których 7 dotyczy negatywnej
emocjonalnoœci, pozosta³e 7 hamowania
spo³ecznego. Przeznaczona jest do badania osób
doros³ych, zdrowych i chorych. Stosowana wraz
z innymi narzêdziami mo¿e s³u¿yæ w programowaniu dzia³añ profilaktycznych i terapii chorych,
u których predyspozycje osobowoœciowe odgrywaj¹ istotn¹ rolê w etiopatogenezie chorób i ich
leczeniu.
Zgodnoœæ wewnêtrzna skali D-14 wynosi 0,90
dla negatywnej emocjonalnoœci oraz 0,74 dla hamowania spo³ecznego. Stabilnoœæ bezwzglêdna,
ustalona w odstêpie 6 tygodni na grupie 50 badanych, wynosi odpowiednio 0,85 oraz 0,72. Trafnoœæ teoretyczn¹ skali oszacowano, analizuj¹c
zwi¹zki ze zmiennymi, które mierz¹ zbli¿one
konstrukty. Stwierdzono wystêpowanie dodatniej
korelacji negatywnej emocjonalnoœci z lêkiem
(0,60; p < 0,001) i depresj¹ (0,54; p < 0,01) oraz
hamowania spo³ecznego z depresj¹ (0,45;
p < 0,01) skali HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Ponadto, obydwa wymiary koreluj¹ ujemnie z poczuciem satysfakcji z ¿ycia
(odpowiednio: -0,43 i -0,44; p < 0,01) Skali Satysfakcji z ¯ycia (SWLS) Dienera i wsp. Na podstawie analizy czynnikowej (varimax) wy³oniono
dwa czynniki wyjaœniaj¹ce ogó³em 62% wariancji
ca³kowitej. Wszystkie ³adunki czynnikowe przekraczaj¹ wartoœæ 0,40. Treœæ stwierdzeñ wchodz¹cych w sk³ad czynnika pierwszego odpowiada elementom sk³adowym wymiaru okreœlonego
jako negatywna emocjonalnoœæ, zaœ drugiego –
hamowanie spo³eczne.
W próbce normalizacyjnej sk³adaj¹cej siê z 520
osób w wieku 20–60 lat, reprezentuj¹cych ludzi
zdrowych i chorych, uzyskano œredni wynik dla
negatywnej emocjonalnoœci 10,81 (SD = 5,99),
zaœ dla hamowania spo³ecznego 11,84 (SD =
4,97). W tabeli 2 przedstawiono œrednie wyniki
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Tabela 2. Skala D-14: porównanie œrednich
wyników ze wzglêdu na p³eæ i wiek
Negatywna
emocjonalnoœæ
P³eæ:

Hamowanie
spo³eczne

M

SD

M

SD

Mê¿czyŸni
(N = 290)

10,32

6,14

11,06

4,95

Kobiety
(N = 230)

11,24

6,00

11,64

5,27

do 40 lat
(N = 270)

9,45

6,02

11,61

4,70

pow. 40 lat
(N = 250)

12,53

5,50

12,13

5,29

Wiek:

badañ z uwzglêdnieniem p³ci i wieku. Kobiety
uzyska³y wy¿sze wyniki w obydwu wymiarach
osobowoœci typu D, lecz ró¿nice nie s¹ statystycznie istotne. Natomiast wiek ró¿nicuje wyniki
negatywnej emocjonalnoœci. Wy¿sze wyniki
w tym zakresie charakteryzuj¹ osoby w starszym
wieku (t = -6,00; p < 0,000).
W tabeli 3 porównano wyniki czterech badanych
grup, w tym trzech grup klinicznych. Wyniki
ró¿ni¹ siê w sposób statystycznie istotny,
zarówno w odniesieniu do negatywnej emocjonalnoœci (F = 32,64), jak i hamowania spo³ecznego (F = 14,63). Najni¿sze wyniki prezentuj¹
osoby zdrowe, najwy¿sze – chorzy kardiologicznie (dusznica bolesna, po zawale serca). Wyniki
grupy zdrowej ró¿ni¹ siê statystycznie istotnie od
wyników osób chorych, brak natomiast istotnego
zró¿nicowania miêdzy grupami klinicznymi.
Badanie mo¿na prowadziæ indywidualnie i grupowo. Po przeczytaniu krótkiej instrukcji badany
decyduje, w jakim stopniu charakteryzuj¹ go wymienione w³aœciwoœci, zaznaczaj¹c jedn¹ z nastêpuj¹cych odpowiedzi: nie, raczej nie, trudno powiedzieæ, raczej tak, tak. Ka¿de stwierdzenie jest
oceniane od 0 (nie) do 4 punktów (tak). Oddzielnie
oblicza siê sumê wyników dla negatywnej emocjonalnoœci (stwierdzenia nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
i hamowania spo³ecznego (6, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
Nastêpnie wyniki surowe przelicza siê na jednostki standaryzowane w skali stenowej, podane
w tabeli 4 (przekszta³cenia wyników surowych na
jednostki standaryzowane w skali stenowej, dokonano ³¹cznie dla wszystkich badanych, mimo
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Tabela 3. Skala D-14: porównanie œrednich
wyników badanych grup
Negatywna
emocjonalnoœæ

Hamowanie
spo³eczne

M

SD

M

SD

Osoby zdrowe
(N = 203)

8,97

5,59

10,73

4,57

Pacjenci
kardiologiczni
(N = 100)

13,97

5,58

12,97

5,52

Chorzy
onkologicznie
(N = 69)

11,87

5,42

11,13

4,56

Pacjenci
dializowani
(N = 60)

13,80

3,46

14,48

3,45

i¿ wiek ró¿nicowa³ w pewnym stopniu nasilenie
negatywnej emocjonalnoœci).
Zaliczenie do typu D wymaga uzyskania w obydwu
wymiarach wyników powy¿ej œredniej, a wiêc w
przypadku pos³ugiwania siê stenami wyników
powy¿ej 5. stena. Analogicznie, obydwa wyniki
poni¿ej 6. stena wskazuj¹ na brak cech charakterystycznych dla osobowoœci stresowej. Wyniki
nie kwalifikuj¹ce siê ani do jednego, ani do drugiego typu mo¿na zaliczyæ do typu poœredniego.
W przeprowadzonych dotychczas badaniach
polskich odsetek osób zaliczonych do typu D
Tabela 4. Skala D-14: tymczasowe normy
(doroœli, N = 530)
Negatywna
emocjonalnoœæ

Sten

Hamowanie
spo³eczne

0

1

0–1

1

2

2–4

2–4

3

5–6

5–7

4

7–8

8–10

5

9–11

11–13

6

12–13

14–16

7

14–16

17–19

8

17–19

20–23

9

20–21

24–28

10

22–28

Nina Ogiñska-Bulik

wynosi³ 7,3 w grupie zdrowych, 31 – u pacjentów
kardiologicznych, 18,1 onkologicznych, zaœ najwiêcej – 41,1% u chorych dializowanych. Wymagane s¹ dalsze badania, prowadzone na zró¿nicowanych grupach osób chorych i zdrowych.

social inhibition. This scale has obtained satisfactory psychometric properties.
Key words: type D-personality, disease

Piœmiennictwo
Streszczenie
Osobowoœæ typu D obejmuje dwa wymiary, tj.
negatywn¹ emocjonalnoœæ oraz hamowanie spo³eczne. Ten pierwszy wyra¿a tendencje jednostki
do doœwiadczania silnych negatywnych emocji
(i stresu), natomiast drugi odnosi siê do sk³onnoœci do powstrzymywania siê od ich wyra¿ania,
g³ownie w sytuacjach spo³ecznych. Osobowoœæ
typu D traktowana jest jako niezale¿ny czynnik
ryzyka chorób somatycznych, a przede wszystkim chorób uk³adu kr¹¿enia. Za g³ówne mechanizmy ³¹cz¹ce osobowoœæ typu D z chorobami uznaje
siê mechanizm zwiêkszonej reaktywnoœci oraz
os³abienie uk³adu immunologicznego. Skonstruowana skala D-14 (autorzy: N. Ogiñska-Bulik
i Z. Juczyñski) do pomiaru osobowoœci typu D
sk³ada siê z 14 twierdzeñ i mierzy dwa wymiary:
negatywn¹ emocjonalnoœæ i hamowanie spo³eczne. Posiada satysfakcjonuj¹ce parametry psychometryczne.
S³owa kluczowe: osobowoœæ typu D, choroba

Summary
Type D-personality consists of two dimensions:
negative affectivity and social inhibition. Negative
affectivity denotes the tendency to experience
strong negative emotions (and distress), whereas social inhibition refers to tendency to inhibit
the expression of these emotions, mainly in social interactions. Type D-personality is regarded
as an independent risk factor of somatic diseases, particularly cardiovascular diseases. The
mechanisms linking type D-personality with somatic diseases are: physiological hyper-reactivity
and debilitation of immune system. D-14 scale
(developed by Ogiñska-Bulik and Z. Juczyñski to
measure type D personality consists of 14 items
which allow to assess negative affectivity and
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