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Motivaţia alegerii temei 

 

    În prezent cercetările şi evoluţia psihosomaticii îşi înclină interesul către intervenţii psihologice 

complexe axate pe ameliorarea calităţii vieţii pacienţilor, pe accesarea resurselor existente,  

identificarea fiecărei ipoteze care poate ajuta la creearea unui tablou  cât mai complex al simptomelor 

pacientului, încercând să îl plaseze pe acesta într-un context  delimitat de factorii care pot să 

"contribuie" pozitiv sau negativ asupra calităţii vieţii. 

    În ansamblul patologiei somatice/fizice din zilele noastre primul loc ,din punct de vedere al 

incidenţei dar şi al mortalităţii,  îl ocupă bolile cariovasculare, iar dintre acestea boala cardiacă 

ischemică cu exponentul ei cel mai redutabil infarctul miocardic, dar şi boala hipertensivă, cu evoluţie 

aparent mai benignă, dar grevată de numeroase complicaţii între care cele mai severe sunt reprezentate 

de accidentele vasculare cerebrale.  

   Întrucât am fost pasionat de studiul psihologiei (concretizat printr-o licenţă în acest domeniu şi am 

devenit rezindent în psihiatrie, am considerat că ar fi potrivit să valorific, în cadrul unei teze de 

doctorat, vechiile mele preocupări în cercetare din timpul studenţiei, a problemelor psihologice ale 

bolnavilor cardiaci.  

     Atunci, am analizat la nivel psihodiagnostic  două loturi de bolnavi,  hipertensivi şi coronarieni, 

încercând să diferenţiez frecvenţa şi intensitatea ostilităţii - ca factori psihologici de risc 

cardiovascular- la fiecare dintre aceste loturi.  

    De ce această problematică a ostilităţii? Foare simplu: După ce timp de circa trei decenii de la 

descrierea magistrală efectuată de (1) Frideman şi Roseman a tipului comportamental A ca fiind cea 

mai convingătoare explicaţie a psihologiei bolnavilor coronarieni, în ultimele două decenii prezenţa 

acestui tip de comportament şi la alte categorii de bolnavi (cu afecţiuni dermatologice, neoplazice, 

diabetici, etc.) precum şi absenţa infarctului miocardic la foarte mulţi indivizi, dincolo de vârstele 

senectuţii, au condus la concluzia ca există "un ceva rău" capabil să direcţioneze spre infarct miocardic 

numai o parte dintre posesorii tipului A. (2) 

    O mulţime de studii din această perioadă ce se continuă şi astăzi, au evidenţiat adevăratul " inamic 

public numărul unu"  în domeniul factorilor de risc coronarieni de natură psihologică (mai mult chiar 

decât distresul) : ostilitatea cu expresia sa cea mai concentrată, furia ( mai ales când este interiorizată 

sau "rumegată" ).   



    Cum în această lume plină de conflicte, astfel de sentimente negative dăunează nu numai bunelor 

relaţii dintre oameni, dar şi sănătăţii lor, în primul rând inimii, am considerat că merită încercat un 

astfel de studiu consacrat unei teze de doctorat, în speranţa că munca mea va avea rezultate menite să 

schimbe atitudinea oamenilor  în faţa diferitelor situaţii generatoare de tesiuni psihologice, care îi pot 

afecta somatic, diminuând semnificativ calitatea vieţii acestora. 

 

 Partea I. Datele din literatură 

    A fost consacrată prezentării datelor referitoare la evoluţia concepţiilor despre tipologia bio-psiho-

socială a bolnavilor coronarieni. La previziunile corifeilor psihosomaticii din  a-5-a decadă a secolului 

XX , Alexander F. şi Dunbar F., confirmate în bună măsură în zilele noastre  ,continuând  cu 

momentul de vârf  reprezentat de stabilirea tipului comportamental A de către Friedman şi Rosenman -

în conses cu Jenkins - şi ajungând în zilele noastre, când această tipologie s-a dovedit a fi întalnită şi în 

alte boli psihosomatice  - tipul A, a trebuit să fie complectat cu date referitoare  la trăsăturile afectiv-

atitudinale  din sfera ostilităţii- .  Prezenţa acestor trăsături evidenţiate, în ultimii ani, prin chestionarul 

STAXI, elaborat de Spielberger a permis ca în prezent sa ne referim la tipul comportamental A ca 

factor de risc pentru boala coronariană , numai introducând alaturi de acest tip comportamental cele 

nouă componente ale ostilităţii stabilite de către Spielberger .  

     Trebuie menţionat, că nu întâmplător , am inclus în lucrare şi bolnavii hipertensivi, deoarece, în 

lucrări anterioare (2012-2013) am demonstrat că exista numai o deosebire cantitativă între coronarieni 

şi hipertensivi, referitoare la trăsăturile din sfera ostilităţii care constituie un factor suplimentar de 

amplificare a tipului A, conducând la apariţia infarctului miocardic, adeseori pe fondul preexistenţei 

unei hipertensiuni arteriale.  

    Pornind de la aceste date ca şi de la lucrările personale menţionate şi urmărind în plus asocierea 

frecventă la tipul A şi componentele ostilităţii, a anxietăţiei, depresiei şi nivelului de stres,  am 

considerat că vom putea confirma datele din literatură despre aceste variabile psihologice din sfera 

afectivă-atitudinală, încercând ca în cercetarea efectuată, să confirmăm şi eventual să nuanţăm 

prezenţa acestor trăsături opunându-le în loc rezilienţei, acea trăsătură cu rol de filtru, amortizor al 

stresului psihic , dar şi de opoziţie faţă de anxietate şi de depresie în special.  

    Dintre autorii lucrărilor consultate în vederea efectuării tezei, prezentaţi în bibliografia lucrării 

noastre, ţinem să enumeră câteva lucrări recente de referinţa: Dornelas (2007) , Iamandescu şi Sinescu- 

Psihocardiologie, 2015, precum şi recentele puneri la punct în problematica psihosomaticii - cu referiri 

ample la hipertensiune şi  boala cardiacă ischemică- elaborate sub conducerea lui G.A Fava împreună 

cu echipe de cercetători de înalt prestigiu. Acest şir de lucrări au fost încununate în acest an cu apariţia 



unei lucrări semnate, deasemenea de G.A. Fava, Well Being Therapy (2016), care credem că va 

deschide o nouă epoca în psihoterapie, inclusiv adresată bolnavilor hipertensivi si coronarieni. 

   Întrucât intenţia noastră este de a prezenta cu predilecţie, în cadrul acestui rezumat, rezultatele 

obţiunte în cursul cercetării, în special pe cele inedite, am acordat un spaţiu mult mai extins părţii a II- 

a a lucrării noastre. 

 

Partea a- II-a. Cercetarea personală 

     Scopul general al lucrării de faţă este creşterea eficacităţii tratamentului asociat medicaţiei pentru 

cele mai importante boli cardiovasculare cu implicaţii majore în morbiditate şi mortalitate.  

      Scopul practic-studiul trăsăturilor din sfera vulnerabilităţii la stres a bolnavilor hipertensivi şi 

coronarieni în scopul furnizarii unor concluzii psiho-diagnostice, ca materie primă pentru 

eficientizarea consilierii psihologice si psihoiterapiei bolnavilor hipertensivi şi cornoarieni.  

 ( NB. tratamentul actual în aceste două boli include în diversele strategii terapeutice apelul obligatoriu 

la metode de psihoprofilaxie si psihoterapie a acesor bolnavi) . 

Obiectivele cercetării 

1. Evidenţierea unor trăsături psihologice- din sfera atitudinală şi a interelaţiilor sociale- pentru 

statuarea lor ca factor de risc major în  evoluţia  hipertensiunii şi bolii cardiace ischemice. 

2. Propunerea unor strategii de utilizare - pe baza concluziilor psihodiagnostice ale studiului-  a unui 

algoritm de abordare a pacienţilor hipertensivi şi coronartieni în scopul instruirii lor în legatură cu 

stilul de viată anti-distress şi cu modalităţi de interacţiune în plan social lipsite de agresivitate şi 

orientate spre căutarea şi obţinerea unui suport social. 

Realizarea acestor obiective principale va avea la bază îndeplinirea a numeroase obiective secundare 

care se confundă parţial cu multe dintre ipotezele studiului. 

 Ipotezele cercetării 

1. Se presupune că: 

a) depresia este mai mare la bolnavii coronarieni decât la bolnavii hipertensivi; 

b) depresia  este mai mare la bolnavii  hipertensivi decât la bolnavii non-coronarieni şi subiecţii 

sănătoşi. 



2. Se presupune ca anxietatea diferă semnificativ la cele 3 loturi de bolnavi: 

a) este mai mare la bolnavii coronarieni faţă de hipertensivi; 

b) la bolnavii hipertensivi faţă de non-cardiaci; 

c) la bolnavii non-cardiaci faţă de subiecţii sănătoşi. 

3. Se presupune că tipul comportamental A este întâlnit mai frecvent: 

a) la bolnavii hipertensivi decât la bolnavii  non-cardiaci; 

b) la bolnavii coronarieni faţa de bolnavii  non-cardiaci; 

c) la bolnavii hipertensivi decât la bolnavii coronarieni. 

4. Se presupune că iritabilitatea este mai crescută: 

 a) la bolnavii coronarieni decât la bolnavii hipertensivi; 

 b) la bolnavii hipertensivi decât la bolnavii  non-caridaci şi subiecţii sănătoşi. 

5.Nivelul stresului: 

 a) este mai mare  la bolnavii coronarieni decât la hipertensivi; 

 b) este mai mare la bolnavii hipertensivi decât la bolnavii  non-cardiaci; 

c) este mai mare la bolnavii hipertensivi decât la subiecţii sănătoşi. 

6. Stima socială: 

a) este mai crescută la bolnavii hipertensivi şi la bolnavii coronarieni;  

b) diferă nesemnificativ între bolnavii hipertensivi şi bolnavii coronarieni; 

c)este mai mare la bolnavii hipertesivi decât la bolnavii non-cardiaci. 

d)este mai mare la bolnavii coronarieni decât la bolnavii non-cardiaci. 

7. Se presupune ca rezilienţa este mai mică: 

a) la bolnavii coronarieni faţă de bolnavii hipertensivi; 

b)  la bolnavii hipertesivi faţă de bolnavii non-coronarieni; 

c) la bolnavii non-coronarieni faţă de subiecţii sănătoşi. 



8. Se presupune ca toate componetele stării de furie (furia ca stare,sentimentul de furie,tendinţa de a 

exprima verbal furia,tendinţa de a exprima fizic furia, furia ca trăsătură, temperament furios, reacţie 

furioasă, exprimarea interioară a furiei, exprimarea exterioară a furiei, controlul interior al furiei, 

controlul exterior al furiei)sunt mai crescute: 

 a) la bolnavii coronarieni  faţă de bolnavii hipertensivi; 

b) la bolnavii hipertensivi faţă de subiecţii sănătoşi; 

c) bolnavii non-cornarieni faţă de subiecţii sănătoşi. 

9. Se presupune că muzica rapidă este preferată: 

a) de către bolnavii coronarieni semnificativ mai mult decât bolnavii hipertensivi;  

b) de către bolnavii hipertensivi semnificativ  mai mult decât bolnavii non-cardiaci. 

Material si metoda 

Caracteristicile lotului de subiecţi testat 

     Pentru realizarea prezentului studiu am utilizat un lot de 200 de subiecţi adulţi, cu vârsta cuprinsă 

între 26 şi 78 de ani  având diverse afecţiuni. Aceştia au fost grupaţi în funcţie de diagnostic în pacienţi 

diagnosticaţi cu hipertensiune arterială, pacienţi diagnosticaţi cu boală cardiacă ischemică, pacienţi 

diagnosticaţi cu alte boli- care să nu aibă vreun diagnostic de boală cardiacă sau hipertensiune- , şi un 

lot de oameni sănătoşi. 

    Testele au fost aplicate în cabinetul medicului de familie de către personal.  

      Acestor pacienti le-a fost dat spre completare un set de teste psihologice, care vor fi descrise in 

randurile ce urmeaza. Un personal angajat al cabinetului medical a comunicat instructiunile de 

completare, explicand si eventualele nelamuriri. La final subiectii au fost supusi unui test musical, 

avand de ascultat doua seturi de piese muzicale, lente si rapide, urmand ca la finalul fiecarei piese sa 

acorde o nota de la 1 la 10 reprezentand placerea oferita de piesa respective. 

Diagnosticul clinic pe baza căruia s-a facut încadrarea celor 3 loturi de bolnavi a fost asigurat pe baza a 

cel puţin unei internări în spital, consemnată în evidenţa medicilor de familie repectivi.  

   Subiecţii şănătoşi au fost extraşi din rândul celor care s-au prezentat la cabinetul medicului de 

familie pentru solicitarea unor adeverinţe medicale solicitate pentru diferite scopuri ( casatorie, permis 

de conducere,  angajare etc.). 

Chestionare utilizate: 



 1.Fiecare bolnav a primit câte un chetionar general autoconceput cuprinzând: date de ordin demorafic 

despre boala de bază inclusiv vechimea bolii; date despre antecedente perosonale patologice  de ordin 

psihiatric ( inclusiv a antecedentelor eredo-colaterale psihiatrice si cardiovaculare), consumul de 

energizante ( alcool, cafea, tutun, droguri); evenimente memorabile cu caracter stresor major : eşec al 

unui examen, şomaj, pierderea unor persoane apropiate, ); relaţii conflicutuale frecvente. 

2. Chestioanrul DASS.   

     Chestionarul DASS (Lovibond  & Lovibond) este format din trei scale de autoevaluare , construit 

pentru a evalua anumite stări emoţionale negative ale depresiei, ale anxietăţii şi ale stresului. Acest 

chestionar poate avea o utilizare în cercetare dar şi clinică.  

    Versiunea în limba română a acestui chestionar are 21 de întrebări împarţite în mod egal pe 3 scale: 

Anxietate, Depresie şi Stres şi a primit acronimul DASS-21 R. 

    Acest chestionar a fost elaborat pentru a evalua prioritar stările emoţionale şi nu trăsăturile. DASS 

21 nu se foloseşte pentru a evalua starea emoţională de moment ( starea în care pacientul se simte 

„ACUM”), întrucât unele întrebări se referă la experienţe şi situaţii din afara contextului de testare.  

  DASS 21 este un chestionar care se poate aplica în populaţia generală, la persoane cu vârste peste 17 

ani. Acest chestionar se poate administra individual sau în grup. Vârsta minima a pacienţilor care pot 

completa chestionarul este de 17 ani.  

    Funcţia de bază a chestionarului este aceea de a evalua severitatea simptomelor centrale ale 

depresiei, stresului şi a anxietăţii. Ca şi observaţie , trebuie menţionat că pacienţii suferind de depresie 

clinică , anxietate şi stres pot manifesta şi simptome suplimentare care tind să fie comune pentru două 

sau pentru toate cele trei condiţii , cum ar fi somnul, apetitul şi tulburările de natură sexuală.  

   Capacitatea de discriminare între cele trei stări relaţionate de depresie, stres şi anxietate este 

extraordinar de utilă în determinarea etiologiei şi naturii mecanismelor tulburărilor emoţionale.  

Referitor la cercetarea acestor parametri o importanţă deosebita o are: 

 anxientatea- dacă la indivizii sănatoşi fară antecedente cardiovasculare anxietatea este o formă de 

manifestare a stresului fără implicaţii notabile asupra aparatului cardiovascular  

 (tahicardie, palpitatii, extrasistole, etc) la bolnavul cardiac prezenţa ei are efecte nefavorabile, 

agravante în special în formele severe (de exemplu apariţia morţii subite la un coronarian cu ischemie 

severă). 

depresia- este cunoscută ca fiind o stare dispoziţională care poată să preceadă apariţia infarctului 

miocardic, iar după apariţia infarctului este considerat un factor major de risc pentru reinfarctizare sau 

moarte subită.  



      Cât despre stresul psihic el este mai accentuat la subiecţii predispuşi genetic bolilor 

cadiovasculare şi deasemenea creşte valorile tensionale, după apariţia bolii contribuie la fixarea 

"hipertensiunii arteriale" ( Theilor 1976). 

    Este arhicunoscută implicarea stresului ca factor de risc în evoluţia HIPERTENSIVI şi BCI. 

3. Scala de iritabilitate este un chestionar care conţine 4 întrebări dintre care cel puţin 3 trebuie sa fie 

adevărate. 

   Se referă la existenţa unor episoade scurte sau prelungite în care apar ocazional sau durează mai mult 

timp: 

1.Individul se simte iritat/nervos în ciuda faptului ca face eforturi ca să-şi controleze nervozitatea. 

2. Existenţa unor izbucniri nervoase necontrolate  (trânteşte uşa, loveşte cu degetele masa). 

3.După această izbucnire comportamentală se simte în continuare rău ( nu se linişteşte),  

4.Când are astfel de episoade işi simte inima batând mai repede sau are alte simptome de discomfort. 

     Esenţa testului este aceea de a nu se confunda episoadele de enervare care dispar imediat ce 

individul are descărcare nervoasă şi persistă în timp îndelungat. 

     Acest test face parte din criteriile DCPR ( Diagnostic Criteria for Psykosomatic research) elaborat 

de Fava si colab. 

 

4. Chestionar tip comportametal A 

Chestionar pentru determinarea tipului comportamental A 

(*extras din DCPR  Fava & Colab) 

     Pentru a înţelege importanţa testării acestui tip de personalitate este necesară descrierea succintă a 

caracteristicilor care îi aparţin.  Din datele în literatura putem extrage că Roseman, Friedman şi Jenkins 

(1974) au facut legături între apartenenţa la acest tip de personalitate şi predispoziţia pacienţilor către 

bolile cardiovasculare, mecanism demonstrat prin suprasolicitarea compartimentelor psihice 

motivaţional, afectiv, voliţional şi cognitiv, special dacă posesorii acestui tip comportamental au un stil 

de viaţă nesănatos. 

    Indivizii diagnosticaţi cu tipul psihocomportamental A reprezintă o "colecţie de stresuri", aşa cum îi 

numea prof. Iamandescu. Acesti "colecţionari" se caracterizează printr-o serie de particularităţi 



metabolice care efectuează transformarea factorului psihogen în tulburări psihosomatice,care ulterior 

pot evolua in boli psihosomatice. 

     Ca o descriere a persoanelor aparţinând acestui tip comportamental putem sublinia ambiţia şi 

orientarea spre realizarea personală, ele având sentimentul că timpul este important şi se forţează să 

facă cât mai multe lucruri într-un timp cât mai scurt, sărind adeseori peste pauze. 

     Tipul comportamental A este prezent la indivizii care au ca dominanţa sentimentul urgenţei şi se 

simt veşnic într-o competiţie continuă.  Adeseori, persoane aparţinând tipului comportamental a ocupă 

funcţii de conducere, deoarcere toată energia acestora este focalizată pe responsabilitate, presiuni care 

apar pentru a rezolva situaţii contradictorii, prelungirea programului de lucru.  

     Adesea se pot observa uşor unele caracteristici comune ale tipului comportamental A, evidenţiate 

de către Thorp (1992) ( citat de Iamandescu,2000)  cum ar fi: 

-iritabilitate 

-competitivitate excesivă 

-obsesia urgenţei timpului 

-insecuritate 

-"însetat de răzbunarea nedreptăţii" 

-agresivitate şi ostilitate 

-principala ţintă-succesul economic 

-nelimitată dorinţă de aprobare şi recunoaştere 

-încheierea unei lucrări, trebuie să fie urmată de începerea unei alteia. 

    În anul 1974 Friedman şi Rosenman adaugă şi alte caracteristici cum ar fi : (extras din Smith 2005) 

-nevoia de a gândi sau de a face 2 lucruri în acelaşi timp 

-ignorarea lucrurilor frumoase sau a peisajelor 

-lipsa răbdării  

-le vine greu să stea şi să nu facă nimic 

     Toate aceste trăsături au şi o proecţie în plan somatic: creşterea trigliceridelor şi colesterolului, 

răspuns hiperinsulinemic la administrarea de glucoză, extra secreţie de adrenalină,reducerea timpului 



de coagulare; dar şi în plan psihologic evidenţiate printr-un nivel crescut al anxietăţii, depresiei, 

frustrării, ostilităţii, lipsei liniştii. 

    Conform datelor din literatură în ultima vreme este subliniat cât mai mult rolul nociv al ostilităţii.  

    În anul 1989 Barefoot ( citat de Smith in 2005) a elaborat un studiu cu o durată de 25 de ani, realizat 

pe 118 avocaţi , studiu în care a demonstrat că aceia care au obţinut un punctaj ridicat la ostilitate în 

chestionarul de personalitate completat în timpul anilor de studenţie erau de 5x mai predispuşi la deces 

înainte de 50 de ani, comparând lotul cu un lot format din ceilalţi colegi. 

5. Chestionarul Staxi 

Manifestarea, exprimarea şi controlul furiei 

     Inventarul de expresie a furiei ca stare şi trăsătură ( STAXI, Strate-Trait Anger Expression 

Inventory, Spielberger,1998) cuprinde 57 de întrebări şi oferă modalităţi valide pentru măsurarea 

felului în care este resimţită, exprimată şi controlată furia. Scopul elaborării acestui test a fost acela de 

a măsura componentele furiei si de a facilita evaluările detaliate ale personalităţii normale, precum şi 

ale patologiei psihologice, dar si acela de a furniza un mecanism de a măsura contribuţia avută de 

multiplele componente ale furiei la evoluţia stării de sănătate, în special fiind vizate hipertensiunea 

arterială precum şi afecţiunile coronariene, dar nu în ultimul rând cancerul. 

Furia ca stare şi furia ca trăsătură 

     Furia, aşa cum este cotată in forularul Staxi este definită prin două componente majore: furia ca 

stare şi furia ca trăsătură. Starea de furie este descrisă ca o stare sau condiţie psihologică emoţională, 

marcată de sentimente subiective care variază în intensitate de la o iriatre sau supărare uşoară până la o 

furie şi manie intensă. Pe plan somatic, furia stare emoţională psihobiologică se descrie prin tensiune 

musculară insoţită de o excitare a sistemului neuroendocrin şi a celui nervos. Intensitatea stării de furie 

oscilează ca o caracteristică a unei nedreptăţi simţite, a unui atac sau a unui tratament incorect primit 

din partea altora, sau a frustrării ce rezultă din obstacolele apărute în împlinirea unui obiectiv personal.  

     Furia ca şi trăsătură de personalitate este descrisă în termenii diferenţelor individuale, ca fiind 

dispoziţia de a percepe un volum mare de situaţii ca fiind supărătoare sau frustrante, precum şi prin 

tendinţa de a răspunde unor asemenea situaţii cu un nivel ridicat al furiei ca stare.  Pacienţii cu un nivel 

ridicat al furiei ca trăsătură de personalitate se confruntă cu stări de furie mai frecvente şi de intensitate 

mai mare decât indivizii care au un nivel scăzut al acestei trăsături. 

      Exprimarea furiei şi controlul furiei ( *conform informaţiilor din manualul Staxi-2) 

 Exprimarea furiei şi controlul ei sunt concepte definite ca având patru componente majore: 



1. Prima componentă, exprimarea exterioară a furiei ( Anger Expression-Out), implică exprimarea 

furiei către alte persoane sau obiecte din jurul persoanei. 

2. A doua componentă, exprimarea interioară a furiei ( Anger Expression-In), constă în furie 

direcţionată spre interior (de exemplu, reţinerea sau suprimarea sentimentelor de furie). 

3. A treia componentă, controlul exterior al furiei ( Anger Control-Out), se bazează pe controlul furiei 

prin prevenirea exprimării furiei către celelalte persoane sau obiecte din mediul înconjurător. 

4. A patra componentă, controlul interior al furiei ( Anger Control-In), se referă la controlul furiei 

suprimate, prin inducerea stării de calm sau relaxare în momentul în care aceasta apare. 

Chestionarul STAXI, scale şi subscale ( tabel extras din manualul de utilizare STAXI 2) 

Scala-Subscala Denumirea 

originală 

Itemi Intervalul 

scorurilor brute 

Descrierea 

scalei 

Furia ca stare State Anger ( S-

Ang) 

15 15-60 Măsoară 

intensitatea 

sentimentelor de 

furie şi gradul în 

care o persoană 

este tentată să îşi 

exprime furia la 

un anumit 

moment. 

Sentimentul de 

furie 

Feeling Angry 

(S-Ang/F) 

5 5-20 Măsoară 

intensitatea 

sentimentelor de 

furie resimţite 

de subiect la 

momentul 

măsurării 

Tendinţa de a 

exprima verbal 

furia 

Feel Like 

Expressing 

Anger Verbally 

(S-ANG/V) 

5 5-20 Măsoară 

intensitatea 

sentimentelor 

actuale ale 



subiectului 

legate de 

exprimarea 

verbală a furiei 

Tendinţa de a 

exprima fizic 

furia 

Feel Like 

Expressing 

Anger 

Physically 

5 5-20 Măsoară 

intensitatea 

sentimentelor 

actuale ale 

subiectului 

legate de 

exprimarea 

fizică a furiei 

Furia ca 

trăsătură 

Trait Anger ( T-

Ang) 

10 10-40 Măsoară cât de 

des sunt 

exprimate 

sentimentele de 

furie în timp 

Temperament 

furios 

Angry 

Temperament ( 

T-Ang/T) 

4 4-16 Măsoară 

dispoziţia spre 

resimţire a furiei 

fără o provocare 

specifică 

Reacţie furioasă Angry Reaction 

( T-Ang/R) 

4 4-16 Măsoară 

frecvenţa cu 

care 

sentimentele de 

furie sunt 

resimţite în 

situaţii care 

implică frustrare 

sau/şi evaluări 

negative 



 

 

Exprimarea 

exterioară a 

furiei 

Anger 

Expression-Out  

( AX-O) 

8 8-32 Măsoară cât de 

des sunt 

exprimate 

sentimentele de 

furie în 

comportamente 

agresive din 

punct de vedere 

fizic sau verbal 

Exprimarea 

interioară a 

furiei 

Anger 

Expression In ( 

AX-I) 

8 8-32 Măsoară cât de 

des sentimentele 

de furie sunt 

resimţite, dar nu 

exprimate 

Controlul 

exterior al furiei 

Anger Control-

Out 

8 8-32 Măsoară cât de 

des controlează 

subiectul 

exprimarea 

exterioară a 

sentimentelor de 

furie 

Controlul 

interior al furiei 

Anger Control-

In ( AC-I) 

8 8-32 Măsoară cât de 

des o persoană 

încearcă să 

controleze  

sentimentele de 

furie prin 

calmare sau 

liniştire 

 



 

6.Chestionarul de stima sociala (Rosenberg) conţine  21 de întrebări referitoare la încrederea în sine 

a subiectului şi la raportarea sa faţa de ceilaţi membrii ai societăţii, ai colectivului etc.  

     Chestionarul a fost compus de de către doctorul Rosenberg  de la Universitatea din Maryland. Chiar 

dacă autorul acestui test nu doreşte ca folosirea scalei sale să fie plătită, acesta doreşte ca în cadrul 

cercetărilor în care se foloseşte , să fie specificat autorul, dr. Morris Rosenberg. 

Rosenberg, Morris. 1989. Society and the Adolescent Self-Image.  Revised edition. Middletown, CT: 

Wesleyan University Press 

     La purtătorii tipului comportamental A, se cunoaşte prezenţa unei autostime crescute, aceştia având 

aspiraţii înalte şi un comportament dirijat către funcţii conducătoare în domeniul în care activează. 

7.Scala de rezilienţa reprezintă o trăsătură fundamentala a personalităţii fiecărui individ deoarece ea 

măsoară gradul de rezinstenţă la stress, fiind de fapt o calitate a individului de a evita stresori extrem 

de primejdioşi sau, cel puţin de a reduce intensitatea acţiunii lor ceea ce atrage o apariţia unui stress 

mai puţin intens. Ea are o importantă bază genetică,( exemplu familiile de longevivi, dar şi 

supravieţuitorii  ai lagărelor de exterminare), bazându-se şi pe o imunitate foarte puternică.  

    Pentru bolnavii cardiaci, hipertensivi şi coronarieni rezilienţa poate oferi elemente de tampon în 

calea stresorilor şi poate constitui un factor de reducere a acţiunii mediatorilor de stres asupra cordului 

şi vaselor sangvine.  

Metoda 

    Acest studiu a fost efectuat a fost efectuat pe 4 loturi dintre care 2 loturi de bolnavi cu afecţiuni 

cardiace ( 55 pacienti fiecare), 1 lot de bolnavi fară afecţiuni cardiace,dar suferind de alte afecţiuni (60 

de bolnavi) şi 1 lot control format din 30 de subiecţi sănătoşi. 

    Cele 3 loturi de bolnavi au fost selecţionaţi dintre pacienţii aflaţi în evidenţa a 3 cabinete de 

medicină a  familiei.  

    Pentru acurateţea răspunsului la chestionare, eşantionul supus cercetării a trebuit să fie format din 

bolnavi cu studii medii sau superioare care au completat şi chestionarul de consimţămând informat 

prezentat în anexa lucrarii. 

      Cele două loturi de cardiaci au fost raportaţi la două loturi de control, 60 bolnavi non-cadiaci şi 30 

de subiecţi sănătoşi. 



     Subiecţii celor 4 loturi au primit chestionare considerate ca fiind reprezentative pentru analiza 

variabilelor psihologice stabilite ca esenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor cercetării.     Aceste 

variabile psihologice au fost grupate în patru categorii: 

1. Principalele componente ale vulnerabilităţii la stres:  frecvenţa şi intensitatea crescută a stresului 

psihic în antecedente, nivelul crescut al anxietăţii şi al depresisei (chestionarul DASS 21). 

2. Prezenţa tipului comportamental A, important "colecţionar de stresuri"  

3. Trăsături comportamentale din sfera ostilităţii  (iritabilitatea - chestionar DCPR ), formele de 

manifestare ale furiei (STAXI). 

4. Nivelul stimei sociale (chestionar Rosenberg). 

    Scorurile acestor chestionare au fost comparate între diferitele loturi pentru a se stabili eventualele 

diferenţe statistice semnificative pentru prezenţa unei anumite trăsături în mod predominant la unul sau 

mai multe loturi. În afara diferentelor au fost analizate şi corelaţiile semnificative statistic în diferitele 

varialbile demografice şi psihologice ale lotuirilor de studiu.  

Prelucrarea statistică a acestor date, esenţială pentru stabilirea concluziilor studiului s-a facut cu 

ajutorul SPSS 

Analiza descriptivă a lotului de bolnavi hipertensivi şi coronarieni 

   Variabilele incluse în studiul de faţă, comune pentru toate loturile de pacienţi şi persoane sănătoase 

sunt: diagnosticul bolii, scorul obţinut pentru depresie, anxietate şi stres din cadrul chestionarului 

Dass21, scorul obţinut la chestionarul de iritabilitate, prezenţa/absenţa tipului comportamental A, 

punctajul obţinut în urma completării chestionarului Rosenberg ( stima de sine ), scorul obţinut în 

urma completării scalei de rezilienţă, scorul obtinut în urma completării chestionarului STAXI pentru 

furia ca stare,sentimentul de furie,tendinţa de a exprima verbal furia,tendinţa de a exprima fizic furia, 

furia ca trăsătură, temperament furios, reacţie furioasă, exprimarea interioară a furiei, exprimarea 

exterioară a furiei, controlul interior al furiei, controlul exterior al furiei. 

   Privind pacienţii cu afecţiuni cardiace, cei suferind de hipertensiune arterială şi cei suferind de boală 

cardiacă ischmică, au fost validaţi toţi cei 110 pacienţi ai loturilor. 

   Rezultatele cercetarii 

Analizand cu atentie chestionarele si folosind programul statistic SPSS s-au obtinut urmatoarele 

rezultate: 



Ipoteza 1. Se confirma.Se observă diferenţe semnificative statistic la un prag de semnificaţie 

de 0,01 între cele patru loturi de subiecţi (pacienţi hipertensivi, pacienţi coronarieni,pacienţi suferind 

de afecţiuni necardiace, subiecţi sănătoşi) în ceea ce priveşte rezultatele la Dass 21 la dimensiunea 

depresie. Pacienţii cu afecţiune coronariană ischemică înregistrează scorurile cele mai ridicate la 

depresie, fiind urmaţi de pacienţii hipertensivi, în vreme ce subiecţii sănătoşi înregistrează scorurile 

cele mai scăzute această variabilă din chestionarul Dass 21, în raport cu media pe întreg lotul de 

subiecţi. La pacienţii non-cardiaci, media la variabila depresie este foarte apropiată ca valoare de 

media pe întreg lotul de subiecţi. 

 

 

     Ipoteza 2. Se confirmă: Se observă diferenţe semnificative statistic la un prag de semnificaţie de 

0,01 între cele patru loturi de subiecţi (pacienti hipertensivi, pacienti coronarieni, pacienti necardiaci, 

subiecti sanatosi) în ceea ce priveşte rezultatele la Dass 21 la dimensiunea – anxietate.  

    Pacienţii cu afecţiune coronariana ischemică înregistrează scorurile cele mai ridicate la anxietate, 

fiind urmaţi de pacienţii hipertensivi, în vreme ce subiecţii sănătoşi înregistrează scorurile cele mai 

scăzute la această variabilă din chestionarul Dass 21,  în raport cu media pe întreg lotul de subiecţi. La 

pacienţii noncardiaci, media la variabila anxietate este foarte apropiată ca valoare de media pe întreg 

lotul de subiecţi. 

   

    Ipoteza 3. Se confirma. Rezultatele obţinute relevă faptul că cel mai mare procent în care este 

întâlnit tipul comportamental A se regăseşte la pacienţii coronarieni (67,3%, respectiv 37 de persoane 

din 55), urmaţi de pacienţii hipertensivi (63,6%, respectiv 35 din 55). La pacienţii non-cardiaci şi 

subiecţii sănătoşi procentul este mai mic decat la ceilalţi, de 51,7%, respectiv de 50%. 

 

    Ipoteza 4. Se confirma. Se observă diferenţe semnificative statistic la un prag de semnificaţie de 

0,01 între cele patru loturi de subiecţi (pacientii hipertensivi, pacientii coronarieni, pacientii necardiaci, 

subiectii sanatosi) în ceea ce priveşte rezultatele la scala de iritabilitate. Astfel, după cum se poate 

observa în tabelul de mai sus, la iritabilitate, pacienţii hipertensivi înregistrează scoruri semnificativ 

mai mari decât media pe întregul lot de subiecţi (3,47 faţă de 2,45),  în vreme ce subiecţii sănătoşi 

înregistrează scoruri semnificativ mai mici decât media totală (1,47 faţă de 2,45). 

  Ipoteza 5. Se confirma. Se observă diferenţe semnificative statistic la un prag de semnificaţie 

de 0,01 între cele patru loturi de subiecţi (pacienti hipertensivi, pacienti coronarieni, pacienti 

necardiaci, subiecti sanatosi) în ceea ce priveşte rezultatele la Dass 21 la dimensiunea – stres.  

Aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos, pacienţii coronarieni înregistrează scorurile 

cele mai ridicate la stres, fiind urmaţi de pacienţii hipertensivi, în vreme ce subiecţii sănătoşi 



înregistrează scorurile cele mai scăzute la aceeaşi variabilă din chestionarul Dass 21, în raport cu 

media pe întreg lotul de subiecţi. La pacienţii noncardiaci, media la variabila stres este foarte apropiată 

ca valoare de media pe întreg lotul de subiecţi. 

Ipoteza 6. Se infirma. Se observă diferenţe semnificative statistic la un prag de semnificaţie de 

0,01 între cele patru loturi de subiecţi (pacienti hipertensivi, pacienti coronarieni, pacienti necardiaci, 

subiecti sanatosi sanatosi) în ceea ce priveşte rezultatele la scala de stima de sine Rosenberg. La scala 

de stimă de sine Rosenberg, pacienţii hipertensivi şi subiecţii sănătoşi înregistrează cele mai ridicate 

medii ale scorurilor în raport cu media totală (27,58, respectiv 24,50 faţă de 23,03), în vreme ce 

pacienţii coronarieni şi cei cu afecţiuni necardiace înregistrează scoruri scăzute în raport cu media 

totală (19,80, respectiv 21,07, faţă de 23,03). 

    Ipoteza 7. Se confirma. Se observă diferenţe semnificative statistic la un prag de 

semnificaţie de 0,01 între cele patru loturi de subiecţi (pacienţii hipertensivi, pacienţii coronarieni, 

pacienţii fără afecţiuni cardiace şi subiecţii sănătoşi) în ceea ce priveşte rezultatele la scala de 

rezilienţă. La scala de rezilienţă, subiecţii cu afecţiuni necardiace şi cei sănătoşi obţin cele mai ridicate 

scoruri în raport cu media totală (69,80, resepctiv 66,20 faţă de 61,70), în vreme ce pacienţii 

hipertensivi şi coronarieni obţin medii ale scorurilor semnificativ mai mici în raport cu media totală pe 

întreg lotul de subiecţi (52,18, respectiv 59,93 faţă de 61,70). 

  Ipoteza 8. Se confirma. Se observă diferenţe semnificative statistic la un prag de semnificaţie 

de 0,01 între cele patru loturi de subiecţi (pacienti hipertensivi, pacienti coronarieni, pacienti 

necardiaci, subiecti sănătoşi) în ceea ce priveşte rezultatele la scalele staxi. 

      În ceea ce priveşte furia ca stare, cele mai ridicate medii se înregistrează la pacienţii hipertensivi şi 

coronarieni  (44,69, respectiv 43,78), faţă de subiecţii necardiaci şi sănătoşi (29,37, respectiv 25,87) în 

raport cu media pe întreg lotul de subiecţi (37,02) . 

     În ceea ce priveşte  exprimarea verbală a furiei s-au întâlnit scoruri ridicate pentru hipertensivi, 

sănătoşi şi  scoruri scăzute pentru paceinţii necardiaci. 

    În ceea ce priveşte  tendinţa de exprimare fizică a furiei s-au întâlnit scoruri ridicate pentru pacienţii 

hipertensivi şi coronarieni şi  scoruri scăzute pentru pacienţii necardiaci şi sănătoşi. 

    În ceea ce priveşte furia ca trăsătură s-au întâlnit scoruri  ridicate pentru pacienţii hipertensivi şi  

scoruri scăzute pentru pacienţii necardiaci. 

    În ceea ce priveşte  temperamentul furios s-au întâlnit  scoruri ridicate pentru bolnavii coronarieni şi 

hipertensivi şi  scoruri scăzute pacienţii necardiaci şi subiecţii sănătoşi. 

    În ceea ce priveşte reacţia furioasă la furie s-au întâlnit  scoruri ridicate la pacienţii coronarieni şi 

pacienţii hipertensivi şi  scoruri scăzute la subiecţii sănătoşi. 



    În ceea ce priveşte exprimarea externă a furiei s-au obţinut scoruri ridicat la pacienţii coronarieni şi 

scoruri  scăzute la subiecţii sănătoşi. 

    În ceea ce priveşte  exprimarea interioară a furiei s-au obţinut  scoruri ridicate la pacienţii 

coronarieni şi scoruri scăzute în cazul pacienţilor fără afecţiuni cardiace. 

    În ceea ce priveşte controlul exterior al furiei s-au obţinut  scoruri ridicate în cazul pacienţilor 

coronarieni şi  scoruri scăzute în cazul subiecţilor sănătoşi  sănătoşi şi subiecţilor necardiaci. 

    În ceea ce priveşte cotrolul interior al furiei s-au înregistrat scoruri ridicate în cazul bolnavilor 

coronarieni şi scoruri scăzute în cazul subiecţilor sănătoşi şi pacienţilor necardiaci. 

Ipoteza 9. Se confirma partial. Pe întregul lot de pacienţi cardiaci, necardiaci şi sănătoşi (200 de 

subiecţi), am identificat: 

    O corelaţie Pearson pozitivă, semnificativă statistic la un prag de semnificaţie de 0.01, de intensitate 

medie între furia ca stare şi media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor rapide  (0,353), 

ceea ce înseamnă că acestea variază direct proporţional; 

O corelaţie Pearson pozitivă, semnificativă statistic la un prag de semnificaţie de 0.05, de intensitate 

scăzută între tendinţa de exprimare fizică a furiei şi media aprecierilor realizate în urma aplicării 

melodiilor rapide (0,145), ceea ce înseamnă că acestea variază direct proporţional; 

O corelaţie Pearson pozitivă, semnificativă statistic la un prag de semnificaţie de 0.05, de intensitate 

scăzută între furia ca trăsătură şi media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor rapide 

(0,141), ceea ce înseamnă că acestea variază direct proporţional; 

O corelaţie Pearson pozitivă, semnificativă statistic la un prag de semnificaţie de 0.01, de intensitate 

medie între temperamentul furios şi media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor rapide 

(0,413), ceea ce înseamnă că acestea variază direct proporţional; 

O corelaţie Pearson pozitivă, semnificativă statistic la un prag de semnificaţie de 0.01, de intensitate 

scăzută între reacţia furioasă şi media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor rapide(0,193), 

ceea ce înseamnă că acestea variază direct proporţional; 

Corelaţii Pearson pozitive, semnificative statistic la un prag de semnificaţie de 0.01, de intensitate 

medie între Expr int furie (0,232), control ext furie (0,216), control int furie (0,278) şi media 

aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor impare, ceea ce înseamnă că acestea variază direct 

proporţional; 

 

 

 



Corelaţii Pearson negative, semnificative statistic la un prag de semnificaţie de 0.01, de intensitate medie 

între furia ca stare (-0,335), tendinţa de exprimare fizică a furiei (-0,218), temperament furios (-0,398) şi 

media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor lente, ceea ce înseamnă că acestea variază invers 

proporţional; 

O corelaţie Pearson negativă, semnificativă statistic la un prag de semnificaţie de 0.05, de intensitate 

scăzută între control ext furie(-0,149) şi media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor lente, 

ceea ce înseamnă că acestea variază invers proporţional; 

Corelaţii Pearson negative, semnificative statistic la un prag de semnificaţie de 0.01, de intensitate scăzută 

între expr ext furie(-0,184),  control int furie (-0,212) şi media aprecierilor realizate în urma aplicării 

melodiilor pare, ceea ce înseamnă că acestea variază invers proportional. 

Corelaţii lot pacienti hipertensivi si lot pacienti coronarieni- chestionar staxi - notele pieselor 

muzicale 

Pe lotul de pacienţi cardiaci (110 subiecţi), am identificat: 

      O corelaţie Pearson pozitivă, semnificativă statistic la un prag de semnificaţie de 0.05, de intensitate 

scăzută între temperamentul furios şi media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor rapide 

(0,196), ceea ce înseamnă că acestea variază direct proportional 

Corelaţii lot pacienti fara afectiuni cardiovasculare – chestionar  staxi-notele pieselor 

muzicale 

Pe lotul de pacienţi necardiaci (90 subiecţi), am identificat: 

      O corelaţie Pearson pozitivă, semnificativă statistic la un prag de semnificaţie de 0.01, de intensitate 

medie între furia ca trăsătură şi media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor rapide (0,312), 

ceea ce înseamnă că acestea variază direct proporţional. 

       Două corelaţii Pearson pozitive, semnificative statistic, de intensitate medie, între  “exprimarea 

interna a furiei” pe de o parte şi media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor rapide (0,209, 

p=0,05), respectiv media aprecierilor realizate în urma aplicării melodiilor lente (0,282, p=0,01). 

 

 

 

Discuţii - Confirmarea ipotezelor 

     După cum s-a putut constata din analiza şi interpretarea rezultatelor, majoritatea ipotezelor au fost 

confirmate, cu excepţia ipotezelor numarul 6, şi parţial numărul 9. Vom prezenta analiza generală a 



rezultatelor inclusiv verificarea confirmării ipotezelor (şi motivele infirmării ipotezelor 6 şi 9) şi în plus 

vom face consideraţii asupra seminficaţiei rezultatelor obţinute.  

 1. Depresia 

    Este semnificativ mai frecventă la bolnavii cornarieni decât la cei hipertensivi, confirmând datele din 

ultima vreme (Carney, Dyr), aceasta explicându-se prin  rolul jucat de excesul de cortizol în patogenia 

infarctului miocardic, prin creşterea coagulabilitaţii sangvine datorată hiperagregării plachetare, precum şi 

prin afectarea celulelor endoteliale arteriolare (Dawood). 

    Deasemenea, bolnavii hipertensivi au avut scoruri semnificativ mai crescute decât bolnavii non-

cardiaci, confirmând datele din literatură, în ciuda faptului că  mulţi hipertensivi, cu o personalitate 

dinamică  par să aibă un tonus optimist.  

     Aceste constatări ar putea fi justificate prin camuflarea unor eşecuri profesionale sau de natură intimă 

a acestor bolnavi, ascunse cu grijă, mai ales la cei introvertiţi  sau cu tip comportamental C. 

2. Anxietatea 

    A înregistrat scoruri mari la bolnavii coronarieni şi hipertensivi, în această ordine, semnificativ crescute 

faţă de bolnavii non-cardiaci şi subiecţii sănătoşi, confirmând că aceşti bolnavi cardiaci cu o cotă crescută 

a anxietăţii ar fi mai degrabă influenţaţi de diagnosticul pe care îl poartă, fiind pasibili de a genera 

anxietate datorită prognosticului rezervat în boala lor.  

    În literatură se confirmă prezenţa crescută a anxietăţii atât la hipertensivi (Bil Gream) cât şi la 

coronarieni,considerându-se pe bună dreptate, ca având un rol agravant în evoluţia ambelor boli prin 

efectele simpato-mimetice pe care anxietatea le posedă. 

    Considerăm că atât depresia cât şi anxietatea nu ar reprezenta expresia unor personalităţi depresive sau 

anxioase ci mai degrabă un cumul de simptome depresive şi/sau anxioase instalate secundar apariţiei 

celor două boli al căror prognostic negativ rezervat generează ambele tipuri de simptome. 

3. Aceeaşi ordine (boala cardiacă ischemică , hipertensiunea arterială, non-cardiaci şi sănătoşi ) a fost 

stabilită conform rezultatelor scorurilor nivelului de distres ale subiecţilor celor patru loturi, constatare 

care nu surprinde, cunoscându-se rolul stresului şi al distresului în primarea etiologică a evoluţiilor bolilor 

cronice şi a celor cardiovasculare, fapt confirmat şi de datele din literatura mai veche (Taylor) cât şi cea 

mai recentă (Bengston, Krantz). 

     O menţiune specială este sindromul de epuizare, care ,în alte cazuri, precedă într-un interval de maxim 

6 luni apariţia infarctului miocardic (Lindeberg 2012). 

4. Iratibilitatea 



     S-a dovedit o trăsătură de personalitate prezentă într-o masură semnificativ mai crescută la cele două 

loturi de cardiaci decât la non-cardiaci şi sănatoşi, sugerând faptul că aceşti bolnavi cardiaci sunt mai "iuţi 

din fire", fapt cu implicaţii negative asupra aparatului cardiovascular datorită participării componentei 

somatice a complexului emoţional reprezentat de activarea sistemului autonom simpatic. O parte a 

ipotezei a fost confirmată în sensul că hipertensivii "se aprind" mai uşor decât cornarienii care posedă 

mecanisme de control mai eficiente, dar cu consum de energie nervosă mai mare. Acest din urmă aspect a 

fost probat de scorurile cele mai mari obţinute la chestionarul Spielberger, componentele de control 

extern şi intern ale furiei. 

5. Ipoteza care anticipează existenţa unei stime de sine crescute la bolnavii cornarieni şi hipertensivi faţă 

de bolnavii non-cardiaci şi subiecţii sanatoşi s-a bazat pe faptul că ambele afecţiuni cardiovasculare apar 

mai frecvent la persoanele tipului A. Totuşi această ipoteză a fost confirmată  numai pe jumătate, nefiind 

probată în cazul bolnavilor coronarieni, ceea ce îi obligă la o luare în consideraţie a altor factori pasibili să 

afecteze autostima bolnavilor coronarieni, inclusiv o anumita deteriorare a acesteia prin statutul bolnav 

cardiac, ameninţat de eventualitatea unui sfarşit letal. 

6. Ipoteza conform careia bolnavii cardiaci - în a caror etiopatogenie stresul psihic joacă un rol major - au 

o rezilienţă mai scăzută decât componenţii celorlalte subloturi, a fost confirmată. În acest fel a fost  

justificată premiza de la care s-a pornit: scăderea rezilienţei ar avea un efect permisiv pentru acţiunea 

nocivă a stresului psihic asupra organismului  soldat cu apariţia unor boli precum hipertensiunea arterială 

şi boala cardiacă ischemică.  

7. Confruntarea teoriilor anterioare despre importanţa ostilităţii crescute precum şi a furiei interiorizate la 

bolnavii coronarieni cu disecarea fină a componentelor ostilitaţii realizată de Spielberger în testul STAXI, 

a condus la rezultate interesante:   

a) a fost confirmată prin scoruri înalte interiorizarea furiei la cornarieni  (echivalată cu scala de control 

intern al furiei) având o diferenţă foarte semnificativă faţă de hipertensivi şi "enormă" faţă de non-

cardiaci şi sănătoşi; 

b) prezenţa ostilităţii ca trăsătură stabilă a personalităţii cornariene nu a fost mai mare faţă de cea a 

hipertensivilor şi nici măcar decât a subiecţilor sănătoşi infirmând ipoteza 7 a. 

    În schimb ipoteza 7 b) - referitoare la celelalte componente ale furiei, anticipate ca fiind mai frecvent 

întâlnite la bolnavii cardiaci - a fost confirmată la ambele loturi de cardiaci dintre care cei cornarieni au 

avut scoruri mai mari la toate aceste componente şi desigur în raport cu non-cardiaci şi cei sănătoşi. 

     Cea mai interesantă concluzie desprinsă din analiza rezultatelor la testul STAXI - Spielberger este 

aceea că a fost evidenţiată- cu un grad foarte înalt de semnificaţie (p<0,0001) importanta capacitate de 

control a cornarienilor asupra interiorizării, dar şi a exteriorizării furiei, mult superioară celei a 

hipertensivilor, dar şi a acestora faţă de subiecţii celor două loturi de control (non-cardiaci şi sănătoşi).  



     Se justifică astfel faptul că bolnavii cardiovasculari (în special cornarieni) reuşesc să îşi stăpânească 

furia printr-un efort de voinţa care îi costă un distres interior foarte pronunţat având un rol distructiv 

important asupra cornarelor (boala cardiacă ischemică), dar şi al arterelor (hipertensiunea arterială). 

    Înclinaţia către controlul situaţiilor în care se angajează coronarienii - asa cum susţineau Friedman şi 

Rosenman, ca şi autorii care i-au urmat se confirmă şi în cazul tendinţei acestora de a-şi reprima furia. 

     În cazul cornarienilor - mai ales- temperamentului lor furios  (Spielberger), ataşat de scorurile mai 

înalte la STAXI, la acest item  pare să reprezinte acel "plus" al personalităţii lor adăugat tipului A  care 

poate fi prezent şi în alte boli şi chiar la sănătoşi (Cosci), dar fără această încărcătură a ostilităţii 

implicând şi solicitarea prelungită a unor mecanisme de control  "costisitoare" în plan nervos.  

8. Referinţele bolnavilor cornarieni şi hipertensivi pentru muzica exuberantă cu tempo rapid - anticipată 

de ipoteza 8 - au fost confirmate în cazul tuturor bolnavilor cornarieni şi hipertensivi cât şi pentru 

majoritatea bolnavilor non-cardiaci şi subiecţii sănătoşi cu excepţia a celor bolnavi non-cardiaci cu 

scoruri mari la scala control intern al furiei care au preferat muzica lentă / meditativă (diferenţă statistică 

semnificativă p<0,001). Considerăm aceste rezultate referitoare la placerea produsă la audierea celor două 

seturi de muzică (rapidă şi lentă) ca fiind needificatoare datorită faptului că aceste rezultate nu au permis 

o diferenţiere netă între coronarieni  şi restul celorlalte trei loturi ( inclusiv hipertensivii) dintre multele 

explicaţii posibile ar fi de invocat diferenţa dintre preferinţele muzicale ( piesele audiate au fost din 

repertoriul clasic, deci cu calităţi melodice) valoarea estetică posibilă mai mare al pieselor rapide ( vină pe 

care ne-o asumăm ) şi, desigur, componenţa polimorfă a loturilor. 

     Intenţionăm să reluăm experimentul, concentrându-ne eforturile în a controla variabilele de ordin 

demografic şi psihologic precum şi alţi factori pasibili de eroare. 

 9. Verificarea proporţiei/procentelor de subiecţi ai studiului nostru posesori ai tipului comportamental A, 

a evidenţiat incidenţa maximă a acestui tip - aşa cum se aştepta- la bolnavii coronarieni(67,27%) mai mult 

decât la hipertensivi (63,63%), bolnavii non-cardiaci (51,66) şi subiecţi sănătoşi (50%). 

    Ar putea să surprindă aceste procente - crescute şi la cele două loturi de control -  deşi ele confirmă 

faptul că tipul comportamental A nu este ambalajul exclusiv al bolnavilor cornarieni. În plus, deşi testul 

diagnostic pentru tipul comportamental A  (DCPR- Fava et al), utilizat de noi, reprezintă cea mai recentă 

modalitate, acreditată pe plan internaţional, de stabilire a acestui tip comportamental - este posibil un 

anumit coeficient de eroare. Pe de altă parte psihotestele pentru tipul A, cum ar fi cel utilizat de noi 

(Jenkins) (2012) s-ar putea dovedi lipsite, în acest moment când nici în literatură nu am găsit cercetări 

care să utilizeze criteriile diagnostice psihosomatice (DCPR) pentru stabilirea tipului comportamental A 

la bolnavii coronarieni sau cu alte boli.  Referitor la cercetarea noastră, este suficient faptul că bolnavii 

lotului de cornarieni, alături de cei hipertensivi, au prezentat o diferenţă semnificativă între ei (în primul 

rând coronarieni) şi subiecţii celorlalte două loturi de control. 



10. Cercetarea de faţă a reuşit să evidenţieze câteva aspecte noi în afara ipotezelor de la care am pornit: 

 - Pacienţii hipertensivi intră mai uşor în starea de furie decât cornarienii care se consumă mai mult la 

"interior" forţând voinţa spre a-şi controla furia dar, şi unii şi alţii, trăiesc mai intens (semnificativ) starea 

de furie , decât ceilalţi bolnavi cronici şi, mai mult decât subiecţii sănătoşi deşi există posibilitatea ca o 

astfel de descărcare la exterior să fie întalnită în ambele categorii de subiecţi non-cardiaci însă cu o 

intensitate mult mai redusă; 

- În cazul pacienţilor cornarieni şi mai puţin în cazul pacienţilor hipertensivi se conturează o posibilă 

relaţie,cu caracter antagonic, între furie, stres, anxietate şi dependenţă versus rezilienţă, în cadrul careia 

atingerea vasculară (sistemică şi cornariană) este în funcţie de rezilienţă (care amortizează distresul) şi 

realizată într-un grad varabil, depinzând de factorii  genetici (mai puţin cei dobândiţi) implicaţi în terenul 

psihologic, metabolic (arterosclerotic) şi vasculari (hiperreactiv la catecolamine). 

 

 

 

Autoevaluarea punctelor slabe şi a punctelor forte ale cercetării 

Puncte slabe Puncte forte 

 

 pentru apreciere mai complectă a 

trăsăturilor afectiv-atitudinale din 

sfera ostilităţii ar fi fost necesară 

evaluarea ruminaţiei supărării / furiei 

şi chiar determinarea tipului de 

personalitate (Dennolet), dar 

dificultăţile procurării acestor teste, 

ca şi creşterea excesivă a sarcinilor 

subecţilor studiului ar fi condus la 

refuzul acestora de participare în 

cadrul cercetării; 

 referitor la testul muzical, diferenţele 

minime  ale scorurilor înregistrate de 

bolnavii coronarieni şi bolnavii 

hipertensivi faţă de sublotul de  

 

 

 abordarea concertată a ostilităţii, ca 

trăsătură afectiv-atitudinală 

fundamentală negativă în ţara noastră, 

prezentă la coronarieni (şi într-o 

masură mai redusă la hipertensivi) 

implicată ca factor de risc în 

etiopatogenia a bolii cardiace 

ischemice; 

 relevarea apartenenţei acestei 

trăsături şi la bolnavii hipertensivi -

chiar dacă într-un grad mai redus 

decât la cornarieni, dar seminificativ 

mai crescut faţă de subiecţii 

necardiaci şi subiecţii sănătoşi  

- având aceleaşi consecinţe nocive în  

 



bolnavii non-cardiaci şi subiecţii 

sănătoşi referitor la preferinţele 

arătate pentru muzica rapidă pledează 

pentru o alcătuire defectuasă a listelor 

celor două tipuri de piese muzicale 

(rapide şi lente); 

 incidenţa tipului comportamental A la 

coronarieni (bolnavii cu boala 

cardiacă ischemică) a fost la limita 

semnificaţiei statistice faţă de cea 

înregistrată la subiecţii sănătoşi 

inclusiv faptul ca numarul acestora de 

numai 30 a fost, şi el, la limita 

pasibilă pentru o prelucrare statistică 

a datelor. 

planul etiopatogeniei şi confirmând 

cercetări ale noastre, relativ mai 

recente (2014-2015). 

 evidenţierea unei triade 

etiopatogenice agresive asupra 

arterelor coronare şi sistemice, 

reprezentate de nivelul crescut al 

stresului, anxietăţii şi depresiei - 

intercorelate- opuse rezilienţei, 

aceasta constituind un factor decisiv 

anti-distres. 

 utilizarea - se pare - în premieră în 

ţara noastră, a unui valoros test recent 

etalonat în România (STAXI- 

Spielberger); 

 tentativa -deja parţial concludentă de 

a explora legătura dintre 

componentele furiei şi tempoul 

muzicii preferate de hipertensivi şi 

coronarieni. 

 

       Aplicabilitatea practică a rezultatelor cercetarii 

1. Considerăm că utilizarea datelor obţiunte în cadrul testării psihologice a bolnavilor coronarieni şi 

hipertensivi ar putea servi: 

- medicilor, pentru a putea fi avertizaţi asupra acest aspect de ordin psihologic pentru a încerca decelarea, 

în cadrul anamnezei şi observaţiei chimice spre a decela semnele acestor tulburări afectiv-atitudinale, dar 

şi încărcătura stresantă în profesia şi în viaţa intimă a bolnavilor respectivi, semnele anxietăţii şi depresiei 

care pot fi evaluate atunci când sunt intense chiar de către medici, nu numai de către psihologi şi 

psihiatrii; 

- introducerea testării psihologice, de rutină a bolnavilor coronarieni şi hipertensivi, în scopul decelării 

nivelului de stres, anxietăţii, depresiei şi ostilităţii (ar fi mai util testul "anger-in"-Jenkins uşor de procurat 

şi aplicat). 

2. Preluarea în psihoterapie a bolnavilor cu scoruri crescute ar putea constitui o modalitate eficientă 

pentru prevenirea unei agravări a hipertensiunii şi bolii cardiace ischemice. 



3. Rezultatele cercetării de faţă pot constitui un argument valabil pentru atragerea psihologilor -în muncă 

de echipă- pentru abordarea pluri-etiologică a acestor categorii de bolnavi. 

4.Tragerea unui semnal de alarmă asupra ignorării, adeseori în proporţii îngrijorătoare,de către medicii 

internişti şi cardiologi (mai puţin medicii de familie care cunosc mai bine viaţa bolnavilor), a 

problematicii psihologice care însoţeşte cvazi-permanent evoluţia bolilor cardiace, ignorare soldată cu 

posibile agravări legate de unilateralitatea tratamentului axat numai pe medicaţia specifică celor două 

boli, fără a se însoţi de aplicarea unor măsuri de consiliere psihologică, psihoterapie şi -la nevoie- 

medicaţie psihotropă, atent selecţionată spre a evita efecte nocive asupra aparatului cardiovascular.   

5. În final trebuie să atragem atenţia asupra faptului că psihoterapeuţii care aplică psihoterapia cognitiv 

comportamentală, vor avea încă o temă asupra cărora e bine să medediteze şi să formuleze chiar un 

algoritm de abordare şi anume diminuarea ostilităţii bolnavilor hipertensivi şi coronarieni.  

 

Concluzii  

1. Deşi obiectivul major al studiului a fost analiza trasăturilor afectiv-atitudinale din sfera ostilităţii, o 

constatare generală se impune: nivelul de stres,- cu consecinţele sale inerente, anxietatea şi depresia - este 

mult crescut la bolnavii cardiaci, hipertensivi şi în special coronarieni, faţă de subiecţii loturilor de control 

(bolnavii non-cardiaci şi subiecţii sănătoşi). 

2. Cea mai importantă concluzie al studiului de faţă este aceea că bolnavii coronarieni, dar şi cei 

hipertensivi (într-o măsură mai mică) se deosebesc de ceilalţi bolnavi cronici non-cardiaci , ca şi de 

subiecţii sănătoşi, printr-un control extrem de accentuat al momentelor de furie, atât cea exprimată la 

exterior (cenzura normelor sociale este mult mai puternică la aceşti bolnavi) cât şi cea acumulată în 

interiorul personalităţii (cea "înnăscută"). Preţul acestui control este reprezentat de distresul venit din 

aceast autocontrol şi el se adaugă la distresul provenit din interacţiunile sociale ale acestor bolnavi.  

3. Creşterea - deasemnea înalt semnifivativă faţă de lotul de control - a anxietăţii şi depresiei la 

hipertensivi şi, mai ales, la coronarieni, confirmând datele din literatură, explică una dintre sursele 

nivelului extrem de crescut al distresului la aceşti bolnavi.  

    Această explicaţie se datorează faptului că anxietatea şi depresia - tulburări frecvente întâlnite şi în alte 

boli psihosomatice - au un rol permisiv major  pentru acţiunea stresorilor, crescând astfel frecvenţa şi 

intensitatea distresurilor cu efecte nocive amplificate de hiper- reactivitatea vasculară în special faţă de 

catecolamine, atribut psihofiziologic esenţial în bolile studiate (hipertensiunea arterială şi boala cardiacă 

ischemică). 

4.  Distresul important prezent în viaţa acestor bolnavi cardiaci se corelează cu o rezilienţă scazută (fie 

primară- ca factor favorizant pentru distres, fie secundară distresului cronic, persistent). Această 



constatare trebuie luată în consideraţie când va trebui să iniţiem măsurile psihoterapeutice sau de 

consiliere psihologică la bolnavii cardiaci. Rezilienţa este în mare măsură un factor important al 

personalităţii, înnăscut, dar ea poate fi modelată prin modificarea stilului de viaţă şi inclusiv prin 

cultivarea cât mai multor eustresuri. 

5. Dacă tratamentul anxietăţii şi depresiei beneficiază de o medicaţie psihotropă în general eficientă, 

asociată psihoterapiei, abordarea terapeutică a trăsăturilor afectiv-atitudinale din sefra ostilităţii bolnavilor 

cardiaci solicită în mai mare măsură consilierea psihologică şi în special psihoterapia. 

6. Devine inevitabilă conlucrarea dintre cardiolog/internist/medic de familie şi psiholog - la care trebuie 

apelat după o anamneză de bună calitate în care ritmarea evoluţiei bolii cardiovasculare să fie analizată şi 

din punct de vedere al prezenţei unor distresuri cu caracter de suprasolicitare, a anxietăţii şi a depresiei în 

raport cu triggerii ai manifestării boli hipertensive şi coronariene. 

7. Acolo unde aceşti triggeri psiho-sociali par a avea o importanţă etiologică redusă nu este inutilă 

solicitarea psihologuli care poate decela semnele distresului, anxietăţii şi depresiei cu sau fără utilizarea 

unor teste psihologice şi, deasemnea poate să interprindă măsurile adevcate de abordare psihologică. 

8. Însăşi preocuparea corpului medical de a înţelege necesitatea de a avea în vizor un diagnostic şi 

terapeutic problematica psihosocială a bolii reprezintă un punct câştigat. Simpla evaluare a 

comportamentului ostil al bolnavilor în circumstanţe de viaţă, relevate de o anamneză psihologică -

sumară- constituie premiza unei abordări integrative a bolii hipertensive şi coronariene. Efectele benefice 

asupra evoluţiei bolilor respective nu vor întârzia să apară. 

9. Aşa cum se procedează în ţările cu o medicină de înalt nivel, includerea diverselor forme de 

psihoterapie - alături de consilierea psihologică- în diversele programe de tratament complex al bolii 

cardiace ischemice, reprezintă o măsură obligatorie devenită de rutină, aşa cum sperăm să se întâmple şi 

în ţara noastră.  

 


