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Wzór zachowania typu A jako predyktor choroby 
niedokrwiennej serca – czy wciąż aktualny problem?
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STRESZCZENIE
Cel. Systematyczna analiza literatury w celu przedstawienia aktualnego poglądu na temat wpływu występowania wzoru zachowania 

typu A (WZA) na rozwój choroby niedokrwiennej serca (ChNS).
Poglądy. Plagą naszych czasów stały się choroby układu krążenia, na czele z ChNS. Stanowią od dłuższego czasu główną przyczynę 

zgonów oraz trwałego inwalidztwa na świecie. Etiopatogeneza ChNS jest niezwykle złożona. Istnieje wiele powszechnie uznawanych so-
matycznych czynników ryzyka ChNS, takich jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, otyłość czy cukrzyca. Natomiast wciąż trwa dysku-
sja wokół znaczenia niektórych behawioralnych czynników ryzyka ChNS, takich jak występowanie określonych cech osobowościowych.

Wnioski. Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że koncepcja WZA straciła swą aktualność. Współczesne poglądy na związki cech 
osobowościowych z ryzykiem ChNS koncentrują się na nowej koncepcji wzoru osobowości typu D.

ABSTRACT
Aim. The purpose of the study was a systematic review of the literature in order to present the current view on the impact of type A 

behavior pattern (type A personality, TAP) on the development of ischaemic heart disease (IHD).
Review. Cardiovascular disease and above all the IHD have become a plague of our age. They have been for a long time the major 

cause of death and permanent disability in the world. The etiopathogenesis of IHD is extremely complex. There are many generally ac-
cepted somatic risk factors for  IHD, such as hypertension, hyperlipidemia, obesity or diabetes. However, the role of some behavioural 
risk factors for IHD, such as the presence of some personality features, is still being discussed. 

Conclusions. An overview of the literature  indicates that the concept of the TAP concept has lost its actuality. Current views on the 
relationship between personality traits and risk of IHD focus on the new concept of personality type D.
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CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA

Chorobę niedokrwienną serca (ChNS) określa się 
jako pandemię XX w. Od lat zajmuje 1. miejsce wśród 
przyczyn zgonów w Europie i 3. na świecie (po cho-
robach infekcyjnych i nowotworach złośliwych) [1]. 
Według statystyk WHO choroby układu sercowo-
-naczyniowego (ChUSN) w 2008 r. były przyczyną 
ponad 30% wszystkich zgonów na świecie, w tym 
sama ChNS blisko 13%. W Europie natomiast ChNS 
była podstawową przyczyną blisko co 4 zgonu (23,8% 
w 2008 r.), przyczyniając się do śmierci blisko 2,2 mln 

osób [1]. W Polsce w 2010 r., podobnie jak w latach 
poprzednich, najwięcej zgonów było następstwem 
chorób układu krążenia – 46%, w tym 12% w wyniku 
ChNS [2].

Od początku lat 90. XX wieku umieralność z po-
wodu ChUSN zaczęła powoli, lecz systematycznie się 
zmniejszać [3]. Najprawdopodobniej ma to bezpo-
średni związek ze skutecznym eliminowaniem czyn-
ników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadciśnienie 
tętnicze i zaburzenia lipidowe [4], jak również inten-
sywnym rozwojem skutecznych strategii leczniczych 
(leczenie trombolityczne, stosowanie kwasu acetylo-
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salicylowego i inhibitorów konwertazy angiotensyny, 
przezskórne interwencje wieńcowe, chirurgiczne po-
mostowanie tętnic wieńcowych) [5, 6].

Jednak w obliczu prognoz WHO mówiących 
o tym, że liczba zgonów na świecie spowodowanych 
ChNS wzrośnie do 2020 r. do 11,1 mln (40% wzro-
stu względem 2008 r.) [7], poszukiwanie nowych 
czynników ryzyka i rozwój odpowiednich strategii 
profi laktycznych pozostaje wciąż olbrzymim wy-
zwaniem kluczowym dla kondycji społeczeństw, 
w których żyjemy.

WZÓR ZACHOWANIA TYPU A – A CHOROBA 
NIEDOKRWIENNA SERCA

Wzór zachowania A
Wzór zachowania A został sformułowany przez 

dwóch kardiologów M. Friedmana i R. Rosenmana, 
którzy zwrócili uwagę na to, że osoby zapadające na za-
wał serca w okresie przedzawałowym charakteryzują 
się szczególnym wzorem zachowania. Autorzy doszli 
do wniosku, że ten wzór zachowania charakteryzu-
je chroniczna i nieprzerwana walka o osiąganie w jak 
najkrótszym czasie największej liczby celów [8]. Wzór 
zachowania A jest opisywany jako „zespół jawnego za-
chowania lub styl życia charakteryzujący się skrajnym 
współzawodniczeniem, walką o osiągnięcia, agresyw-
nością, pobudliwością, nadmierną czujnością, wybu-
chowym sposobem mówienia, napięciem mięśni twarzy, 
poczuciem presji czasu i nadmiernej odpowiedzialno-
ści” [8]. Jedną z najpopularniejszych metod pomiaru 
wzoru zachowania A jest skala Jenkinsa (JAS, Jenkins 
Activity Survey), w której wyróżniono 3 czynniki:
– czynnik H – (hard driving and competitive) – 

odpowiedzialne i sumienne zaangażowanie się 
w wykonywane czynności, wkładanie dużego wy-
siłku w aktywność, tendencje do rywalizacji,

– czynnik J – (job involvment) – określa stopień na-
silenia pracy zawodowej i zaangażowanie w spra-
wy zawodowe jednostki,

– czynnik S (speed and impatinece) – stanowią dy-
namika i formalne cechy zachowania przejawiają-
ce się w szybkości, niecierpliwości, ruchliwości [9].
Należy jednak zwrócić uwagę na niedoskonałość 

metody pomiaru skalą JAS, bowiem ankietowani 
w obawie przed konsekwencjami swoich wyborów 
mogą zafałszowywać odpowiedzi. Za obiektywną 
metodę pomiaru typu zachowania uważa się wy-
wiad ustrukturalizowany (Structured Interview, 
SI), a także wywiad ustruktrualizowany nagrywany 
na wideo (Video Taped Structured Interview, VSI). 

W wyżej wymienionych wywiadach mniejszą war-
tość przypisuje się treści odpowiedzi, skupiając się 
tym samym bardziej na typie ekspresji badanego 
(ton głosu, mimika) [10].

Price wskazuje na podstawowe przekonania, któ-
re są charakterystyczne dla osób ze wzorem zachowa-
nia A [9]. Przekonania te zmuszają osobę do stawiania 
sobie wysokich wymagań i rywalizacji z podobnymi 
do siebie ludźmi. Są to:
– Przeświadczenie o potrzebie ciągłego sprawdza-

nia siebie. Poczucie wartości i samoocena osoby 
jest uzależniona od oceny środowiska, w którym 
funkcjonuje. Mają przekonanie, że będą szanowa-
ne tylko wtedy, gdy będą odnosić sukcesy. Oba-
wiają się odniesienia porażki.

– Przekonanie, że nawet dobre uczynki mogą przy-
nieść negatywne konsekwencje i odwrotnie.

– Przeświadczenie, które powoduje napięcie i nie-
pokój, że jednostka nie dysponuje środkami, które 
umożliwiłyby jej wykazanie się.

Badania prospektywne
Dynamiczny rozwój zainteresowania koncepcją 

WZA w latach 50. zaowocował projektami wielu pro-
spektywnych badań, których jednym z celów było 
rozstrzygnięcie pytania, czy WZA rzeczywiście jest 
niezależnym czynnikiem rozwoju ChNS.

Jednym z pierwszych wielkich badań, które pod-
jęły się tego zadania, było amerykańskie badanie 
Western Collaborative Group Study (WCGS), które 
rozpoczęło się w 1960 r. Grupę włączoną do badania 
stanowiło 3154 mężczyzn w średnim wieku (39–59 
lat) zatrudnionych w 10 kalifornijskich przedsiębior-
stwach. W czasie średniego okresu obserwacji trwają-
cego 8,5 roku rozwój ChNS odnotowano u 257 osób, 
spośród których zmarło 50. Cała grupa wyjściowo 
była wolna od chorób serca (ocena ta była wykonana 
na podstawie analizy elektrokardiogramu). Wzór za-
chowania A okazał się silnie powiązany z wystąpie-
niem ChNS, a związku tego według badaczy nie dało 
się wytłumaczyć powiązaniem WZA z jakimkolwiek 
innym pojedynczym predykcyjnym czynnikiem ry-
zyka. Badanie to jako pierwsze wskazało na WZA 
jako niezależny czynnik ryzyka rozwoju ChNS [11].

Ponowną ocenę populacji WCGS dokonano po 22 
latach od rozpoczęcia projektu. W latach 1982–1983 
oceniono, że spośród 99% wyjściowej kohorty 214 
mężczyzn zmarło z powodu ChNS. Ponownie oce-
niono czynniki ryzyka zgonu z powodu ChNS. Oka-
zało się, że w 22-letniej obserwacji WZA nie wyka-
zuje istotnego związku ze śmiertelnością z powodu 
ChNS [12].
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Kolejnym badaniem, którego elementem była 
próba udowodnienia wpływu WZA na ChNS, był 
projekt Framingham Heart Study (FHS). To mo-
delowe w historii współczesnej medycyny badanie 
na temat czynników ryzyka ChUSN rozpoczęte 
w 1948 r. objęło początkowo populację 5209 miesz-
kańców małego amerykańskiego miasteczka Fra-
mingham w stanie Massachusetts i prowadzone jest 
do dziś, obejmując trzecią już generację tejże popu-
lacji. Wśród uczestników projektu FHS w drugiej 
połowie lat 60. przeprowadzono kwestionariuszo-
wą ocenę w celu określenia wzoru osobowości (typ 
A lub B). Następnie populację tę obserwowano pod 
kątem wystąpienia ChNS i, jak się okazało, zarówno 
w ośmio- jak i dziesięcioletniej obserwacji istotnie 
częściej diagnozowano ją u osób cechujących się 
WZA. W zależności od płci oraz wykonywanego 
zawodu ryzyko względne (relative risk, RR) wystą-
pienia objawów ChNS wynosiło od RR = 1,5 w przy-
padku pracujących zawodowo kobiet, poprzez RR = 
2,4 w grupie mężczyzn zajmujących stanowiska kie-
rownicze – tzw. white collars, aż do RR = 2,5 w gru-
pie gospodyń domowych [13, 14].

Niezwykle interesujące wydają się odległe wyni-
ki badania Recurrent Coronary Prevention Project 
(RCPP) prowadzonego przez Friedmana i wsp. [15]. 
Do badania włączono 1013 pacjentów z przebytym 
zawałem mięśnia sercowego, a jego celem była ocena 
wpływu zmiany zachowań charakterystycznych dla 
WZA na zachorowalność i śmiertelność z przyczyn 
ChUSN. Pacjentów podzielono losowo na trzy grupy, 
w zależności od przeprowadzonych konsultacji: gru-
pa A (270 pacjentów) – standardowa konsultacja kar-
diologiczna, grupa B (592 pacjentów) – konsultacja 
kardiologiczna i konsultacja związana z technikami 
psychologicznej modyfi kacji cech WZA oraz grupa 
C – 151 pozostałych pacjentów, stanowiących punkt 
odniesienia, którzy nie otrzymali żadnej z wymie-
nionych konsultacji. W 4,5-letniej obserwacji stwier-
dzono istotnie statystycznie rzadziej występujące 
nawroty dolegliwości wieńcowych w grupie B, któ-
ra została poddana konsultacji związanej ze zamia-
ną cech osobowości charakterystycznych dla WZA 
(12,9%). Odsetki pacjentów, u których doszło do na-
wrotu objawów chorobowych w dwóch pozostałych 
grupach, były istotnie wyższe (p < 0,005): grupa 
A (21,2%) oraz grupa C (28,2%). Badanie to było 
pierwszym eksperymentalnym projektem, który udo-
wodnił, że zmiana zachowań charakterystycznych dla 
WZA może mieć wpływ na redukcję niekorzystnych 
zdarzeń sercowych w grupie pacjentów po przebytym 
zawale mięśnia sercowego [15].

W Europie jednym z pierwszych przeprowa-
dzonych na większą skalę badań dotyczących WZA 
był Belgian Heart Disease Prevention Project, bę-
dący częścią projektu WHO – European Collabo-
rative Study. Populacja, jaką włączono do badania, 
przypominała tę analizowaną w badaniu WCGS, 
a stanowiło ją 19 380 mężczyzn w wieku 40–59 
lat zatrudnionych w 30 belgijskich przedsiębior-
stwach. Pomiaru WZA dokonano za pomocą skali 
JAS (Jenkins Activity Survey). ChNS zdefi niowano 
jako zmiany odnotowywane w EKG lub pozytyw-
ny wywiad w kierunku dusznicy bolesnej. Wyniki 
obserwacji pozwoliły na wyciągnięcie wniosków, 
że objawy ChNS w badanej populacji istotnie czę-
ściej obserwowano w grupie pacjentów zakwalifi ko-
wanych do WZA, jednak tylko w przypadku osób 
z dodatnim wywiadem w kierunku ChNS w chwili 
włączenia do badania [16].

Niezwykle ciekawe wydaje się jedno z bardziej 
aktualnych badań, przeprowadzone w Japonii przez 
zespół pod kierownictwem Ikedy i opublikowane 
w 2008 r. – Japan Public Health Centerbased Prospec-
tive Study (JPHC Study). Do prospektywnej obserwa-
cji włączono 86 361 Japończyków w wieku 40–69 lat. 
WZA oceniano kwestionariuszowo według zaadap-
towanej skali Framingham oraz MMPI-2. W okresie 
obserwacji trwającym począwszy od 1990–1994 r. aż 
do stycznia 2004 r. odnotowywano nowe przypadki 
ChNS, zawału serca oraz nagłej śmierci sercowej. 
W efekcie po średnim okresie obserwacji 11,5 roku 
nie wykazano związku pomiędzy WZA a ryzykiem 
zdarzeń sercowych w populacji japońskiej. Co cie-
kawsze, w grupie mężczyzn osobowość typu B wią-
zała się ze wzrostem ryzyka ChNS [17].

Metaanalizy
Jednym z pierwszych jakościowych przeglądów 

literatury na temat wpływu psychologicznych czyn-
ników ryzyka była praca Booth-Kewley i Friedmana 
z 1987 r. W tej analizie obejmującej blisko 7 tys. pa-
cjentów włączonych do badań prospektywnych wy-
kazali oni pozytywny związek między WZA a ChNS. 
Jednak łączny wpływ WZA na wszystkie zdarzenia 
sercowe był znikomy, mimo statystycznej istotności 
(r = 0,045, n = 6907, p = 0,0009) [18]. W tym samym 
roku Matthews podważył wyniki tych analiz, zarzu-
cając im brak uwzględnienia zjawiska tzw. wielkości 
efektu (effect size), pozwalającego ocenić, czy stwier-
dzona istotność statystyczna różnicy ma wartość me-
rytoryczną [19]. Autor wnioskuje, że WZA w analizo-
wanych badaniach prospektywnych nie był istotnym 
predyktorem rozwoju ChNS.
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Jednego z bardziej aktualnych systematycznych 
przeglądów literatury (nie był on klasyczną meta-
analizą) dokonali w 1999 r. na łamach „British Me-
dical Journal” Marmot i Hemingwey. Żadne spośród 
pięciu analizowanych przez nich badań dotyczących 
rokowania u pacjentów z ChNS nie wykazało zwięk-
szonego ryzyka u osób z WZA. Paradoksalnie, jedno 
z badań sugerowało nawet jego efekt ochronny w tej 
grupie pacjentów [20].

Metaanaliza, jaką przeprowadził Myrtek w 2001 r., 
potwierdza wątpliwości, jakie od początku lat 90. za-
częły budzić sprzeczne doniesienia naukowe na temat 
wpływu WZA na rozwój ChNS. Swą analizą objął on 
wszystkie opublikowane w latach 1966–1998 badania 
oceniające wpływ WZA na ChNS. Ostatecznie anali-
za objęła olbrzymią populację 74 326 pacjentów włą-
czonych do poszczególnych 25 badań spełniających 
warunki włączenia do metaanalizy. Jej wyniki pod-
ważyły jakikolwiek istotny wpływ WZA na ChNS. 
Autor we wnioskach podsumowuje, że WZA nie 
może być uważany za niezależny czynnik ryzyka 
ChNS [21].

WZA a mechanizmy psychoneurofi zjologiczne
Fundamentalną rolę w wyzwalaniu odpowiedzi 

biologicznej organizmu na docierające bodźce psy-
chiczne i środowiskowe odgrywają hormony nad-
nerczy – katecholaminy: adrenalina (A) i noradrena-
lina (NA). Ich ewolucyjnie uwarunkowane zadanie 
to przygotowanie organizmu człowieka do wysiłku 
fi zycznego związanego z walką lub ucieczką od za-
grażającego stresora, indukującego ich uwolnienie. 
Typowym efektem ich działania jest wzrost ciśnie-
nia krwi, przyrost częstości akcji serca oraz mobili-
zacja rezerw energetycznych (wzrost poziomu glu-
kozy oraz wolnych kwasów tłuszczowych we krwi). 
Mechanizm ten, który ewolucyjnie miał ułatwiać 
człowiekowi przeżycie, w warunkach, w jakich 
współcześnie przyszło nam żyć, okazuje się działać 
wręcz odwrotnie. Naturalną odpowiedzią na stres 
pierwotnie była walka lub ucieczka, czynności anga-
żujące znaczną ilość mięśni, w których wraz z roz-
poczęciem wysiłku fi zycznego dochodziło do wzro-
stu przepływu i zużycia glukozy. Mechanizm ten 
znacznie kompensował indukowany wyrzutem NA 
(noradrenaliny) i A (adrenaliny) wzrost ciśnienia 
i poziomu cukru we krwi. W uprzemysłowionych 
społeczeństwach zachodnich mało kto dziś reaguje 
zwiększeniem aktywności fi zycznej w obliczu sy-
tuacji stresowej, dotykającej głównie osoby z grupy 
tzw. białych kołnierzyków, zajmującej stanowiska 
kierownicze.

Gwałtowne, niczym niekompensowane zwyż-
ki ciśnienia indukowane stresem nie pozostają obo-
jętne dla ścian tętnic oraz mięśnia sercowego. Skoki 
ciśnienia prowadzą do powstawania naprężeń stycz-
nych uszkadzających ściany naczyń. Gdy stres po-
wtarza się dostatecznie często w długim okresie cza-
su, co niewątpliwie jest charakterystyczne dla osób 
z WZA, dochodzi do stopniowego i nieodwracalnego 
przemodelowania mięśnia komór serca oraz przyspie-
szonego rozwoju zmian miażdżycowych w nadmier-
nie obciążanych ścianach tętnic, w tym wieńcowych. 
Skutkuje to w dłuższej perspektywie czasu powsta-
niem mechanizmu błędnego koła. Niedostateczna 
perfuzja wieńcowa upośledza zdolność kurczliwą 
miokardium, co w obliczu wzrostu oporów w krąże-
niu obwodowym indukowanych wyrzutem katechola-
min oraz ich bezpośredniego wpływu na miokardium 
może stać się przyczyną wystąpienia lewokomorowej 
niewydolności krążenia [22, 23] i nagłych arytmii 
komorowych, w tym migotania komór obarczonego 
olbrzymią śmiertelnością [24].

Poza tym udowodniono, że nagły stres psychicz-
ny może bezpośrednio wpływać na tętnice wieńco-
we. W naturalnych warunkach u osób zdrowych pod 
wpływem psychicznych czynników stresogennych 
tętnice wieńcowe ulegają rozszerzeniu, zaopatrując 
tym samym serce w większą ilość tlenu i substancji 
odżywczych, co pozwala sprostać zwiększonemu za-
potrzebowaniu na nie w warunkach stresu. Mecha-
nizm ten, ściśle związany z nadrzędną kontrolą ukła-
du autonomicznego nad krążeniem wieńcowym oraz 
aktywnością wewnątrzwydzielniczą śródbłonka, prze-
staje działać wraz z postępującym miażdżycowym 
uszkodzeniem ścian naczyń wieńcowych. Co więcej, 
u osób takich ostry stres psychiczny może prowadzić 
bezpośrednio do obkurczenia się naczyń wieńcowych 
mogącego skutkować tworzeniem się obszarów nie-
mego niedokrwienia [25]. Liczne badania dowodzą, 
że ostry stres psychiczny u osób z rozwiniętą już 
ChNS doprowadzał do wytworzenia obszarów nie-
mego niedokrwienia miokardium oraz upośledzenia 
kurczliwości ścian serca równie często co intensywny 
wysiłek fi zyczny [26, 27].

Ponadto wykazano, że osoby o cechach WZA 
charakteryzują się zwiększoną reaktywnością ukła-
du sercowo-naczyniowego przejawiającą się istotnie 
wyższym wzrostem ciśnienia oraz częstości akcji 
serca w odpowiedzi na działający stresor w stosunku 
do osób o cechach WZB [28].

Kandel dowodzi w swej metaanalizie, że przewle-
kły stres powiązany jest ze stanami nadkrzepliwości, 
odzwierciedlonymi wzrostem poziomu wielu oso-
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czowych molekuł odpowiedzialnych za krzepnięcie 
(m.in. fi brynogen, czynnik VII) oraz ze spadkiem ak-
tywności fi brynolitycznej osocza [29].

WZA a mechanizmy biobehawioralne
Współwystępowanie psychospołecznych czynni-

ków ryzyka u tych samych osób oraz w konkretnych 
grupach ryzyka uważa się za powszechne. Badania 
donoszą, że osoby o niskim statusie społeczno-eko-
nomicznym, będącym samym w sobie niezależnym 
czynnikiem rozwoju ChNS, oraz pozostające w prze-
wlekłym stresie charakteryzują się częściej wrogością 
i izolacją społeczną, cechami należącymi do koncep-
cji WZA [30, 31].

Badania wykazały również, że w typ zachowania 
A i B wpisany jest bardzo odmienny stosunek do wła-
snego zdrowia oraz odmienne wzory postępowania 
w trakcie choroby. Osoby o wzorze zachowania typu 
A stosunkowo szybko zauważają drobne dolegliwo-
ści bólowe, jednocześnie często nieprawidłowo lub 
w ogóle nie reagując. Natomiast osoby cechujące 
się osobowością typu B są zdolne obiektywnie oce-
nić stan swojego zdrowia oraz zastosować racjonalne 
środki ostrożności, np. ograniczając wysiłek fi zyczny 
czy rezygnując z nadmiaru pracy [32].

Bardzo charakterystycznym dla osób wykazują-
cych cechy WZA mechanizmem obronnym jest za-
przeczanie. Dla ludzi obciążonych chorobą, a w szcze-
gólności chorobą wieńcową, postępowanie według 
tego mechanizmu często może okazać się zgubne 
w skutkach. Osoby o tym typie osobowości dłużej niż 
osoby z WZB zwlekają ze zgłoszeniem się do lekarza 
od momentu pojawienia się pierwszych dolegliwości 
oraz znacznie rzadziej stosują się do wskazań tera-
peutycznych lekarza, szczególnie jeśli chodzi o przyj-
mowanie leków [33].

Kolejnym ważnym mechanizmem stojącym 
u podstaw WZA jest mechanizm nagradzania, z ja-
kim osoby ze współistniejącym WZA spotykają się 
w relacjach społecznych. Osoby z WZA uzależniają 
własną samoocenę od oceny ich otoczenia – jest ona 
wysoka tylko wtedy, gdy odnoszą sukcesy, wzbudza-
ją podziw i szacunek, gdy inne osoby zabiegają o ich 
względy. Ciągła obawa przed obniżeniem oceny do-
konywanej przez otoczenie, w którym żyją, wymusza 
na nich dążenie do ciągłego potwierdzania własnej 
wartości [34].

Rywalizacja, ciągłe dążenie do źle zdefi niowa-
nych celów, stałe poczucie presji czasu – wydaje się, 
że wszystkie te cechy WZA odgrywają najistotniejszą 
rolę w indukowaniu przewlekłego stresu związanego 
z życiem zawodowym u osób obdarzonych cechami 

WZA. Badania dowodzą natomiast, że przewlekły 
stres w pracy wiąże się z niższą aktywnością fi zycz-
ną, stosowaniem niezdrowej diety, współwystępowa-
niem zespołu metabolicznego i jego składowych oraz 
redukcją zmienności częstotliwości rytmu serca [32], 
będącymi powszechnie uznawanymi czynnikami ry-
zyka ChNS [35].

Inne doniesienia mówią również, że większy od-
setek osób z WZA stanowią palacze i osoby naduży-
wające alkoholu [36].

Krytyka koncepcji WZA i dalsze kierunki badań
Podstawową wadą wydaje się arbitralny podział 

różnorodnych i odmiennych typów osobowości 
na dwie kategorie. Według wielu autorów stanowi 
to nadmierne uproszczenie. Niewiele w tej sytuacji 
zmienił wprowadzony podział na cztery kategorie: 
A1 (zdecydowany wzór A), A2 (osobowość nosząca 
pewne cechy typu A), X (typ mieszany) oraz B.

Mało precyzyjne określenie WZA oraz brak jed-
nolitego narzędzia pomiarowego skutkowały wielo-
ma niezgodnościami w wynikach badań naukowych. 
Liczne zastrzeżenia budziło również zbyt ogólne ro-
zumienie WZA. Obejmuje on bowiem poza cechami 
osobowości liczne elementy behawioralne i jest przez 
wielu badaczy traktowany raczej jako styl życia [37].

Niespójności w wynikach badań wynikały rów-
nież z innych czynników. Należy zauważyć, że zwią-
zek między ChNS a zachowaniem typu A zależy 
od tego, do jakiej grupy społecznej przynależy badana 
osoba. Pierwsze przeprowadzone na wielką skale ba-
dania w latach 70. XX w. (WCGS) dotyczyły głów-
nie amerykańskich mężczyzn w średnim wieku, rasy 
białej, pochodzących z klasy średniej [10]. Niewiele 
badań mówi o tym, jak zależność ta przedstawia się 
wśród innych grup etnicznych, u kobiet, dzieci czy 
w innych grupach społeczno-ekonomicznych. Kolej-
ną niespójność może przynosić fakt, że wzorce zacho-
wań mogą ulec z czasem ewolucji, tak więc w wielu 
przypadkach osoba z WZA z upływem czasu przyj-
muje odmienny wzór osobowości. Fakt ten wyjaśniał-
by, dlaczego w pewnych badaniach prospektywnych 
związek pomiędzy WZA a ChNS maleje wraz z cza-
sem obserwacji [12]. Poza tym konsekwencje wzor-
ca behawioralnego mogą być odmienne w zależności 
od otoczenia, w jakim aktualnie żyje osoba badana. 
W szczególności tyczy się to młodości i lat średnich, 
kiedy zaangażowanie w życie zawodowe i rodzinne 
codziennie sprzyjają olbrzymiej liczbie stresorów. 
Ponadto, od końca lat 80. ubiegłego wieku w kra-
jach uprzemysłowionych obserwuje się stałą tenden-
cję spadkową w umieralności z powodu ChNS [8]. 
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Znaczny wzrost świadomości społecznej w zakresie 
czynników ryzyka ChNS poskutkował ograniczeniem 
spożycia tłuszczów, redukcją ilości osób palących 
oraz wzrostem aktywności fi zycznej, przynajmniej 
w niektórych grupach społecznych. Wraz z rozwojem 
nowoczesnych strategii profi laktycznych i terapeu-
tycznych ChNS te długofalowe zmiany w zachowa-
niu mogły zatuszować w długoterminowej obserwacji 
wpływ WZA na rozwój ChNS.

Powyższe nieścisłości przyczyniły się do osłabie-
nia w ostatnich latach koncepcji WZA i zmiany kie-
runku dotychczasowych badań.

Wrogość i gniew
Efektem wielu zastrzeżeń pod adresem koncepcji 

WZA był rozwój badań biorących pod uwagę jedynie 
niektóre cechy osobowościowe wcześniej wchodzące 
w skład WZA. Analizując problem, wykazano, że po-
szczególne elementy modelu WZA w większym stop-
niu wpływają na powstawanie chorób serca niż inne. 
Szczególnym zainteresowaniem naukowców stały się 
dwa spośród nich: wrogość i gniew [36]. Już w pierw-
szej połowie XX w. pojawiły się doniesienia o większej 
podatności na choroby serca u osób wrogo nastawio-
nych wobec innych, a badania przeprowadzone od po-
czątku lat 80. przyniosły potwierdzenie tych doniesień 
[38, 39]. Wrogość jest cechą charakteryzującą się czę-
stym występowaniem nieufności, wściekłości i gnie-
wu oraz skłonnością do angażowania się w agresywne 
relacje społeczne będące wynikiem niedostosowania 
[35]. Przeprowadzona w ostatnim czasie metaanaliza 
potwierdziła, że wrogość i gniew związane są ze zwięk-
szonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych, 
tak u osób zdrowych, jak i obciążonych chorobami 
układu sercowo-naczyniowego (ChUSN) [40]. Szcze-
gólnie istotne wydaje się tłumienie uczucia gniewu, 
gdyż u chorych z ChUSN nieuzewnętrzniających gnie-
wu ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych jest 
zwiększone blisko 3-krotnie (OR 2,9) [41].

WZÓR ZACHOWANIA TYPU D (WZD)

Jedną z najnowszych koncepcji jest wprowadzo-
na w latach 90. przez holenderskiego psychologa kli-
nicznego Johna Denoletta z Uniwersytetu w Tilburgu 
koncepcja wzoru osobowości typu D (WZD) – tzw. 
osobowości stresowej (distressed personality) [42]. 
Wyłoniła się ona z badań nad WZA i ogranicza się ona 
do dwóch, według jej autora względnie stałych, cech 
osobowościowych: negatywnej emocjonalności (nega-
tive affectivity) oraz hamowania społecznego (social 

inhibition) [36]. Negatywna emocjonalność określa-
na jest jako skłonność do przeżywania silnie nega-
tywnych emocji (lęku, wrogości, gniewu), będących 
elementem wcześniejszej koncepcji WZA. Natomiast 
świadome powstrzymywanie się od wyrażania tych 
negatywnych emocji i związanych z nimi zachowań, 
szczególnie w sytuacjach społecznych, motywowane 
obawą przed dezaprobatą i odrzuceniem ze strony in-
nych osób, nazywane jest hamowaniem społecznym.

Dowiedziono, że WZD pozwala oszacować nie-
korzystne rokowanie u chorych z ChUSN. Niesie ona 
ze sobą blisko 4-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia 
niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (OR 
3,7), nawet gdy uwzględnimy stres, gniew i objawy 
depresji [43].

Podobne wyniki uzyskano w metaanalizie wy-
konanej przez Grande i wsp., do której włączono 12 
badań o łącznej populacji 5341 pacjentów z ChUSN. 
WZD okazał się istotnie związany z występowaniem 
twardych punktów końcowych, takich jak zgon czy 
ponowny zawał mięśnia sercowego (OR = 2,28; 95% 
CI 1,43–3,62) [44].

Również w polskiej literaturze można znaleźć po-
zycje potwierdzające związek WZD z rozwojem cho-
rób somatycznych, w tym ChNS [10, 37].

Koncepcja WZD jest aktualnie najintensywniej 
badana i wydaje się, że jako bardziej spójny i łatwy 
do pomiaru model zajmie miejsce wcześniej przypi-
sywane WZA.

PODSUMOWANIE

Związki WZA z ChNS były przedmiotem licz-
nych badań przez ostatnie kilka dekad. Mimo to temat 
ten wciąż dostarcza zadziwiającej liczby kontrower-
sji. Ostatecznie wydaje się jednak, że koncepcja WZA 
traktowana całościowo nie zdołała oprzeć się próbie 
czasu i licznym dowodom naukowym, które podwa-
żyły ten model.

Sceptycyzm i ostrożność wobec koncepcji WZA 
odzwierciedlają najnowsze wytyczne Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zapobie-
gania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej 
na rok 2012. W rozdziale dotyczącym psychospo-
łecznych czynników ryzyka brak wzmianki na temat 
WZA. Wśród wymienianych przez autorów raportu 
czynników ryzyka rozwoju ChUSN odnajdziemy jed-
nak elementy WZA, takie jak gniew i wrogość oraz 
wzór zachowania typu D [2], na których współcześnie 
koncentruje się uwaga badaczy i w których to należy 
upatrywać dalszych kierunków badań.
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