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Poziom lêku jako stanu b¹dŸ cechy
u osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca
lub z nadciœnieniem têtniczym
The level of anxiety as state either feature in people with ischemic heart disease or hypertension
Zak³ad Rehabilitacji Psychospo³ecznej Uniwersytetu Medycznego w £odzi

Wprowadzenie
Najczêstsz¹ przyczyn¹ umieralnoœci w krajach
rozwiniêtych ekonomicznie s¹ wci¹¿ choroby
uk³adu kr¹¿enia. Istotne miejsce wœród nich
zajmuje choroba niedokrwienna serca (IHD)
oraz jeden z najczêstszych czynników ryzyka
IHD, jakim jest nadciœnienie têtnicze (2).
Zaburzenia uk³adu kr¹¿enia mog¹ stanowiæ bardzo wa¿ny element obrazu klinicznego niektórych
zespo³ów lêkowych, takich jak zespó³ lêku
uogólnionego oraz zespó³ lêku napadowego. Dawniej zespo³y te uwa¿ano za zaburzenia nerwicowe, obecnie – zgodnie z klasyfikacj¹ ICD-10 –
umieszczane s¹ w grupie zaburzeñ zwi¹zanych
ze stresem i pod postaci¹ somatyczn¹ – jako
zespó³ lêku uogólnionego i zespó³ lêku napadowego (3).
W obydwu typach lêku wystêpuje szereg dolegliwoœci somatycznych, w tym tak¿e ze strony
uk³adu sercowo-naczyniowego: ko³atanie serca,
przyœpieszenie czynnoœci serca, ból i k³ucie
w klatce piersiowej, dusznoœæ, koniecznoœæ
szybkiego oddychania i inne (4).

Pojêcie lêku
Lêk jest uwa¿any za jedn¹ z emocji o znaku
ujemnym, wywo³an¹ przez sytuacje zagro¿enia
obiektywnego lub subiektywnego, zewnêtrznego
lub wewnêtrznego, dzia³aj¹cego aktualnie, w prze-

sz³oœci lub przewidywanego przesz³oœci. Objawy
tej emocji objawiaj¹ siê w trzech sferach: psychicznej, behawioralnej i somatyczno-wegetatywnej. Do
pierwszej nale¿¹ œwiadome, wewnêtrzne odczucia, które jednostka mo¿e zwerbalizowaæ jako uczucie napiêcia, skrêpowania, zmartwienia,
bezradnoœci, brak poczucia bezpieczeñstwa,
zdenerwowanie itp.
Do psychicznych objawów lêku nale¿¹ tak¿e
zaburzenia w spostrzeganiu, koncentracji uwagi,
pamiêci, sprawnoœci myœlenia.
Do drugiej kategorii objawów nale¿y zespó³
takich zachowañ, jak: reakcje unikania, ucieczka,
podniecenie ruchowe i manipulacyjne lub zahamowanie ruchowe, okreœlona mimika, dr¿enie
g³osu, zmiana si³y g³osu. Objawy somatyczno-wegetatywne lêku dadz¹ siê zaobserwowaæ w wiêkszoœci uk³adów fizjologicznych. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: wysychanie œluzówki jamy
ustnej, wzmo¿one wydzielanie gruczo³ów potowych i gruczo³ów nadnerczy, przyœpieszenie akcji
serca, wzrost ciœnienia têtniczego krwi, rozszerzenie naczyñ krwionoœnych, wzrost têpa oddechu,
wzrost napiêcia miêœniowego. Zwi¹zki miêdzy
wymienionymi trzema sferami objawów mog¹ byæ
zró¿nicowane. Ró¿ne osoby mog¹ posiadaæ odmienne, charakterystyczne dla siebie zespo³y
objawów, reprezentowane w ró¿nym stopniu przez
wymienione trzy sfery (6).
Lêk mo¿e byæ krótkotrwa³y, zwi¹zany z konkretn¹ sytuacj¹, lub trwa³y, niezale¿ny od aktualnych okolicznoœci, bêd¹cy form¹ trwa³ego nastawienia zwi¹zanego z okreœlon¹ osobowoœci¹.
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Lêk mo¿e tak¿e byæ normalnym zjawiskiem
charakterystycznym dla wiêkszoœci populacji, ale
mo¿e przyjmowaæ formê patologiczn¹.
W obydwu przypadkach charakter prze¿ycia
jest podobny, inne s¹ natomiast przyczyny
i intensywnoœæ objawów.
Spielberger, nawi¹zuj¹c do badañ prowadzonych przez R. B. Cattela i J. H. Scheiera, stworzy³
w³asn¹ koncepcjê lêku. Poddaj¹c analizie czynnikowej pomiary ró¿nych wskaŸników lêku (samoopisowych, obserwacyjnych i psychofizjologicznych) uzyskanych na drodze kilkukrotnego badania tej samej grupy osób, wyodrêbni³ dwa
ró¿ne czynniki lêku: odpowiedzialny za zmiennoœæ wyników z sytuacji na sytuacjê (lêk-stan)
i odpowiedzialny za ró¿nice indywidualne, (lêk-cecha). Wed³ug Spielbergera lêk-stan charakteryzuje siê subiektywnymi, œwiadomie postrzeganymi uczuciami obawy i napiêcia, którym towarzyszy zwi¹zane z nimi pobudzenie autonomicznego uk³adu nerwowego. Lêk-cecha przedstawiony
jest jako konstrukt teoretyczny, oznaczaj¹cy motyw lub nabyt¹ dyspozycjê behawioraln¹, która
czyni jednostkê podatn¹ na postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroŸnych sytuacji jako zagra¿aj¹cych i reagowanie na nie stanami lêku, nieproporcjonalnie silnymi w stosunku do wielkoœci obiektywnego niebezpieczeñstwa (5).
Formowanie siê osobowoœci lêkowej wi¹¿e siê z
wczesnym okresem dzieciñstwa, relacjami, jakie
zachodz¹ w tym okresie miêdzy dzieckiem a
rodzicami.
Spielberger wskazuje tak¿e na rolê, jak¹ w osobowoœci lêkowej pe³ni¹ procesy poznawcze
(postrzeganie sytuacji).

Materia³ i metodyka
Badaniu poddano 40 pacjentów Kliniki Chorób
Wewnêtrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej w
Szpitalu Klinicznym Nr 5 Uniwersytetu Medycznego w £odzi.
W badaniach uczestniczy³o 21 mê¿czyzn oraz 19
kobiet, w przedziale wiekowym od 18 do 78 lat
(œrednia wieku dla mê¿czyzn i kobiet – 45,4 lat),
u których rozpoznano klinicznie chorobê wieñcow¹ lub nadciœnienie têtnicze.
W badaniach zastosowano Kwestionariusz
Samooceny STAI opracowany przez Pracowniê
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Kwestionariusz sk³ada siê
z dwóch odrêbnych czêœci, z których jedna, oznaczona X-1, s³u¿y do pomiaru lêku-stanu, druga
zaœ, oznaczona symbolem X-2, do pomiaru
lêku-cechy.
Uzupe³nienie Kwestionariusza Samooceny
stanowi³ kwestionariusz osobowy, charakteryzuj¹cy badan¹ grupê pod wzglêdem p³ci, wieku,
stanu cywilnego, liczby dzieci, wykszta³cenia,
statusu zawodowego, okresu trwania choroby,
pobytu w szpitalu w zwi¹zku z chorob¹.
Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody
Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego
w £odzi.
Zastosowano nastêpuj¹ce techniki statystyczne: wskaŸniki struktury (%), statystyki opisowe (miary po³o¿enia i zmiennoœci), test typu T
(alternatywnie C-Cochrane’a-Coxa) dla grup
niezale¿nych, oszacowanie wartoœci i istotnoœci
statystycznej wspó³czynników korelacji r-Pearson’a, analiza wariancji (test F–Fischera, fakultatywnie – posttest Scheffego).
Charakterystyka badanej populacji

Cel pracy
Celem pracy jest ocena poziomu lêku jako stanu
i lêku jako cechy osobowoœci u osób z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca oraz
u osób z nadciœnieniem têtniczym, a tak¿e ustalenie ewentualnej zale¿noœci miêdzy poziomem
lêku a takimi zmiennymi, jak p³eæ, wiek, stan cywilny, iloœæ posiadanych dzieci, wykszta³cenie,
aktualny status zawodowy, okres trwania choroby oraz iloœæ pobytów w szpitalu.
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Badanych podzielono na dwie równe liczebnie
grupy (po 20 osób w ka¿dej): chorych z rozpoznaniem klinicznym choroby wieñcowej i chorych z nadciœnieniem têtniczym. Kryterium doboru i selekcji chorych by³ czas trwania choroby
(co najmniej 2 lata) i brak w wywiadzie takich powik³añ, jak zawa³ miêœnia sercowego, niewydolnoœæ kr¹¿enia, udar mózgu.
WskaŸniki struktury dla badanej populacji osób
pod wzglêdem wymienionych w kwestionariuszu
parametrów przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1.
Strukturalna charakterystyka badanej populacji (%)
Oceniane parametry
P³eæ
Mê¿czyzna
Kobieta

Ca³a grupa

Choroba niedokrwienna serca

Nadciœnienie têtnicze

52,55
47,55

55,9
45,9

50,55
50,55

100,45

100,9

100,55

Wiek (w latach)

45,45

45,2

45,55

Stan cywilny
Wolny (a)
¯onaty-mê¿atka

22,55
77,55

20,9
80,9

25,55
75,55

Razem

100,45

100,9

100,55

Dzieci
0
1
2
3

25,45
25,45
37,55
12,55

30,9
25,9
30,9
15,9

20,55
25,55
45,55
10,55

Razem

100,45

100,9

100,55

7,55
15,45
45,45
32,55

10,9
20,9
40,9
30,9

5,55
10,55
50,55
35,55

100,45

100,9

100,55

12,55
62,55
5,45
12,55
7,55

55
75,9
5,9
10,9
5,9

20,55
50,55
5,55
15,55
10,55

100,45

100,9

100,55

Czas trwania choroby
(w miesi¹cach)

32,65

25,9

39,43

Liczba pobytów w szpitalu
1
2
3 i wiêcej/tree and more

47,55
27,55
25,45

50,9
25,9
25,9

45,55
30,55
25,55

100,45

100,9

100,55

Razem

Wykszta³cenie
Podstawowe
Zawodowe
Œrednie
Wy¿sze
Razem
Status zawodowy
Bezrobotny (a)
Pracuj¹cy (a)
Studiuj¹cy (a)
Emeryt (ka)
Rencista (ka)
Razem

Razem

Wyniki
Uzyskane wyniki (w skali stenowej) dla ujawnianego nasilenia lêku jako stanu wskazuj¹ w grupie osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca na poziom nieznacznie wy¿szy ni¿ przeciêtny, zaœ
wœród osób z nadciœnieniem têtniczym na po-

ziom oscyluj¹cy w granicach przeciêtnego. Dla
osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca (zak³ada
siê miarodajnoœæ wyników dla 75% populacji)
przedzia³ zmiennoœci waha siê pomiêdzy 4,98
a 8,52 punktu w skali stenowej (dolna granica
przedzia³u mieœci siê w obrêbie wyników przeciêtnych, zaœ górna – wyników wysokich).
W przypadku osób z nadciœnieniem têtniczym
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przedzia³ zmiennoœci waha siê w granicach
4,16–7,64 (dolna granica przedzia³u mieœci
siê w obrêbie wyników niskich, zaœ górna –
wyników wysokich).
Analiza struktury rozk³adu wyników w skali
stenowej dla nasilenia lêku jako stanu wykaza³a, ¿e wyniki niskie wystêpuj¹ u 5% populacji osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca oraz
u 15% osób z nadciœnieniem têtniczym. Wyniki przeciêtne stwierdzono u 50% osób z chorob¹ niedokrwienn¹ oraz 55% z nadciœnieniem, zaœ wyniki wysokie u 45% z chorob¹ niedokrwienn¹ oraz u 30% z nadciœnieniem. Przewa¿aj¹ zatem w obydwu grupach wyniki przeciêtne, zaznacza siê tak¿e du¿a liczebnie grupa
osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca z wynikami wysokimi.
Z kolei nasilenie lêku jako cechy w grupie
osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca jest nieznacznie wy¿sze ni¿ przeciêtne, zaœ wœród
osób z nadciœnieniem têtniczym – na poziomie
oscyluj¹cym w granicach przeciêtnego. Przedzia³ zmiennoœci dla osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca waha siê pomiêdzy 4,24 a 8,56
punktu w skali stenowej (dolna granica przedzia³u mieœci siê w obrêbie wyników niskich
b¹dŸ przeciêtnych, zaœ górna – wyników wysokich). W odniesieniu do osób z nadciœ-

nieniem têtniczym przedzia³ zmiennoœci waha siê
w granicach 3,75–8,05 (dolna granica przedzia³u
mieœci siê w obrêbie wyników niskich, zaœ górna –
wyników wysokich).
Rozk³ad wyników w skali stenowej dla nasilenia
lêku jako cechy wykaza³ obecnoœæ wartoœci niskich
u 20% populacji osób z chorob¹ niedokrwienn¹
serca oraz u 30% osób z nadciœnieniem têtniczym,
wyniki przeciêtne – u 40% osób z chorob¹ niedokrwienn¹ oraz u 35% z nadciœnieniem, wyniki wysokie u 40% z chorob¹ niedokrwienn¹ oraz u 35%
z nadciœnieniem têtniczym.
Ró¿nica w nasileniu lêku jako stanu w badanych
grupach nie ma charakteru istotnego statystycznie.
Identyczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do
nasilenia lêku jako cechy.
P³eæ okaza³a siê czynnikiem ró¿nicuj¹cym nasilenie
lêku zarówno stanu, jak i cechy w grupie osób
z chorob¹ niedokrwienn¹ serca. Kobiety wykazuj¹
znacz¹co wy¿sze nasilenie lêku ni¿ mê¿czyŸni
(jako stanu i jako cechy).
W przypadku osób z nadciœnieniem têtniczym p³eæ
nie by³a czynnikiem ró¿nicuj¹cym poziom lêku ani
jako stanu, ani jako cechy (tabela 2.).
Analiza korelacyjna wykaza³a, ¿e nasilenie lêku –
jako stanu oraz lêku jako cechy nie zale¿y od wieku
badanych osób.

Tabela 2.
P³eæ a nasilenie lêku jako stanu oraz lêku jako cechy
Osoby z chorob¹ niedokrwienn¹ serca
Typ lêku

M1

M2

t

df

p

N1

N2

S1

S2

L-stan

5,73

8,00

-3,67

18

0,001754*

11

9

1,35

1,41

L-cecha

5,00

8,11

-4,59

18

0,000226*

11

9

1,00

1,96

Osoby z nadciœnieniem têtniczym
Typ lêku

M1

M2

t

df

p

N1

N2

S1

S2

L-stan

6,00

5,80

0,25

18

0,80

10

10

2,05

1,47

L-cecha

5,40

6,40

-1,04

18

0,31

10

10

2,22

2,06

M1 – œrednie nasilenie lêku (mê¿czyŸni)
M2 – œrednie nasilenie lêku (kobiety)
t – wartoœæ empiryczna testu istotnoœci ró¿nic
df – liczba stopni swobody
p – poziom istotnoœci statystycznej
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N1 – liczebnoœæ wa¿nych obserwacji (mê¿czyŸni)
N2 – liczebnoœæ wa¿nych obserwacji (kobiety)
S1 – wartoœæ odchylenia standardowego (mê¿czyŸni)
S2 – wartoœæ odchylenia standardowego (kobiety)
* – wynik statystycznie istotny
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Równie¿ stan cywilny nie okaza³ siê czynnikiem
ró¿nicuj¹cym nasilenie lêku (ani w przypadku lêku jako stanu, ani jako cechy – w obydwu grupach).
W ¿adnym z analizowanych przypadków zale¿noœæ nasilenia lêku jako stanu oraz lêku jako
cechy nie wykaza³a zwi¹zku z liczb¹ posiadanych dzieci, z wykszta³ceniem, ze statusem zawodowym czy okresem trwania choroby.
Liczba pobytów w szpitalu tak¿e nie okaza³a siê
czynnikiem ró¿nicuj¹cym nasilenie lêku jako
stanu ani jako cechy w grupie osób z chorob¹
niedokrwienn¹ serca.
W grupie osób z nadciœnieniem têtniczym przy
nasileniu lêku jako stanu sytuacja jest podobna
jak w grupie pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹
serca, jednak w przypadku oceny nasileniu lêku
jako cechy liczba pobytów w szpitalu by³a czynnikiem ró¿nicuj¹cym (tabela 3).
Tabela 3.
Liczba pobytów w szpitalu a nasilenie lêku jako
stanu oraz lêku jako cechy
Osoby z chorob¹ niedokrwienn¹ serca
Typ lêku

F

p

L-stan

0,38

0,69

L-cecha

0,52

0,60

Osoby z nadciœnieniem têtniczym
Typ lêku

F

p

L-stan

0,89

0,42

L-cecha

7,13*

0,0056*

F – wartoœæ empiryczna testu istotnoœci ró¿nic Fischera
p – poziom istotnoœci statystycznej
* – wynik statystycznie istotny

Szczegó³ow¹ analizê w zwi¹zku czêstoœci hospitalizacji z nasileniem lêku jako cechy u osób
z nadciœnieniem têtniczym przedstawiono w tabeli 4. Wykazano, ¿e istotne ró¿nice w ujawnianym nasileniu lêku jako cechy w grupie chorych
z nadciœnieniem têtniczym wystêpuj¹ pomiêdzy
osobami hospitalizowanymi dwukrotnie a trzykrotnie i wiêcej; znacznie wy¿sze nasilenie lêku
jako cechy stwierdzono w grupie osób hospitalizowanych trzy razy i wiêcej (tabela 4).

Tabela 4.
Liczba pobytów w szpitalu a nasilenie lêku
jako cechy w grupie osób z nadciœnieniem
têtniczym – post hoc
Liczba pobytów
w szpitalu a
nasilenie lêku jako
cechy (L-cecha)

{1}

{1}

-

{2}

0,179728

3 {3 i wiêcej}

0,107390

{1}
M = 5,89

{2}
M = 4,17

{2}

{3 i wiêcej}

0,179728
-

0,107390
0,005617*

0,005617*

-

{3 i wiêcej}
M = 8,00

M – œredni uzyskany wynik dla nasilenia lêku jako cechy
odnoœnie do iloœci pobytów w szpitalu wœród osób z nadciœnieniem têtniczym.
* – wynik statystycznie istotny.

Omówienie wyników
W wyniku przeprowadzonych badañ wykazano,
¿e na poziom lêku stanu oraz lêku cechy osobowoœci nie mia³y wp³ywu takie czynniki, jak wiek,
stan cywilny, liczba posiadanych dzieci,
wykszta³cenie, okres trwania choroby czy status
zawodowy. Warto zwróciæ jednak uwagê, ¿e przy
statusie zawodowym wynik dla lêku jako cechy
w grupie osób z nadciœnieniem têtniczym jest
bardzo bliski istotnoœci statystycznej.
Okazuje siê, ¿e czynnikiem ró¿nicuj¹cym nasilenie lêku zarówno jako stanu, jak i cechy jest
p³eæ osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca. W tej
grupie kobiety wykazuj¹ znacz¹co wy¿szy poziom lêku jako stanu i cechy. Mo¿na to próbowaæ
wyjaœniæ m.in. tym, ¿e ryzyko wystêpowania choroby niedokrwiennej serca jest znacznie wy¿sze
u mê¿czyzn ni¿ u kobiet w wieku przedmenopauzalnym, po menopauzie czêstoœæ wystêpowania
IHD u kobiet jest porównywalna do czêstoœci wystêpowania u mê¿czyzn w podobnym wieku (1).
Liczba pobytów w szpitalu nie by³a czynnikiem
ró¿nicuj¹cym nasilenie lêku w grupie osób z chorob¹ niedokrwienn¹ serca. Natomiast u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym test okaza³ siê
statystycznie istotny, ale jedynie w przypadku lêku jako cechy. Okaza³o siê, i¿ wystêpuj¹ statystycznie istotne ró¿nice w ujawnianym nasileniu
lêku jako cechy pomiêdzy osobami bêd¹cymi
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w szpitalu w zwi¹zku z chorob¹ dwukrotnie oraz
osobami bêd¹cymi w szpitalu trzykrotnie i wiêcej. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e pacjenci hospitalizowani
trzykrotnie i czêœciej bardziej obawiaj¹ siê konsekwencji zwi¹zanych z nadciœnieniem têtniczym.
Bêd¹c kolejny raz w szpitalu, mog¹ ujawniaæ cechê lêku do nieuniknionych powtórnych badañ
i zabiegów, a tak¿e, co mo¿e byæ niewykluczone
w nastêpnym etapie leczenia, kolejnej wizyty
w szpitalu.
Koniecznoœæ uwzglêdnienia lêku jako stanu
i cechy u chorych wynika z jego wp³ywu na stan
psychiczny i somatyczny zarówno w okresie hospitalizacji, jak i w dalszym etapie leczenia. Je¿eli
wysoki poziom lêku utrzymuje siê po opuszczeniu
szpitala, to mo¿e on w sposób zasadniczy utrudniæ
adaptacjê do normalnego ¿ycia, powoduj¹c m.in.
ograniczenie aktywnoœci i pogarszaj¹c jakoœæ
¿ycia.
Dlatego leczenie i rehabilitacja w chorobach
uk³adu kr¹¿enia powinna uwzglêdniaæ specjalistyczne wsparcie psychologiczne, a niekiedy psychiatryczne.

wych, takich jak: zespó³ lêku uogólnionego oraz
zespó³ lêku napadowego.
Zbadano poziomu lêku jako stanu i lêku jako
cechy osobowoœci u osób z rozpoznaniem choroby niedokrwiennej serca oraz u osób z nadciœnieniem têtniczym.
Oceniano, czy takie zmienne, jak: p³eæ, wiek,
stan cywilny, iloœæ dzieci, wykszta³cenie, aktualny status zawodowy, okres trwania choroby i iloœæ
pobytów w szpitalu, maj¹ wp³yw na poziom lêku.
Badaniu Kwestionariuszem Samooceny STAI
poddano 40 pacjentów Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej.
Stwierdzono, ¿e w grupie pacjentów z chorob¹
niedokrwienn¹ kobiety wykazywa³y wy¿szy poziom lêku jako stanu i cechy, a w grupie chorych
z nadciœnieniem têtniczym pacjenci wielokrotnie
hospitalizowani ujawnili wy¿szy poziom lêku jako
cechy.
Lêk jako cecha mo¿e stanowiæ pod³o¿e bardziej
sprzyjaj¹ce powstawaniu choroby niedokrwiennej
serca ni¿ nadciœnienia têtniczego, z kolei sam
fakt wystêpowania choroby mo¿e podwy¿szaæ
poziom lêku, zw³aszcza jako stanu.

Wnioski

S³owa kluczowe: lêk, choroba niedokrwienna serca, nadciœnienie têtnicze

1. W grupie pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹
serca kobiety wykazywa³y wy¿szy poziom lêku zarówno jako stanu, jak i cechy. U osób
z nadciœnieniem têtniczym p³eæ nie by³a czynnikiem ró¿nicuj¹cym.
2. Stwierdzono znacznie wiêksze nasilenie lêku
jako cechy u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym przebywaj¹cych w szpitalu trzykrotnie
i wiêcej, w porównaniu do rzadziej hospitalizowanych.
3. Nie stwierdzono zale¿noœci miêdzy nasileniem
lêku jako stanu lub cechy a takimi czynnikami,
jak wiek, stan cywilny, liczba posiadanych dzieci, wykszta³cenie, status zawodowy, oraz czas
trwania choroby.

Streszczenie
Choroba niedokrwienna serca, oraz nadciœnienie
têtnicze mog¹ stanowiæ bardzo wa¿ny element
obrazu klinicznego niektórych zespo³ów lêko-
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Summary
Ischemic heart disease and hypertension which
are the most common risk factor of IHD could be
the important element of clinical picture of
anxiety disorder: like generalised anxiety disorder or panic disorder.
Examination the level of the anxiety as the state
and feature of personality among the patient with
recognised IHD and hypertension. Jf has been
estimated like: sex, age legal status, number of
children, education, actual profession statute,
period of disease and number of hospitalization,
have influence on the level anxiety. Fourtheen
patients have been examinated in Internal
Disease Clinic and Cardiology Rehabilitation Clinic. As a method has been used: Selfestimation
Qestionaire STAI.
If has been concluded that in the group patients
ischemic heart disease the women had high level
of anxiety as state and feature. The patients with
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a hypertension who have been many times treadet had high level anxiety as a feature.
The anxiety can be a base to produse IHD more
than hypertension. The fact of ischemic heart
disease can cause an high level anxiety particulary as a state.
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5.

Key words: anxiety, ischemic heart disease,
hypertension
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