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REZUMAT
Evidenţierea de către Friedman şi Rosenman a tipului comportamental A, ca factor major de risc pentru apariţia şi
agravarea evoluţiei infarctului miocardic, a constituit un prim şi decisiv pas pentru statuarea rolului favorizant al
factorilor psihosociali în etiopatogenia CHD. Ulterior, faptul că acest tip comportamental a fost evidenţiat şi în alte
boli psihosomatice (şi chiar la unii subiecţi sănătoşi) a condus la nevoia de a găsi alte variabile psihologice – de
personalitate, în special – asociate tipului A şi având o valoare predictivă argumentată convingător de numeroase
studii epidemiologice şi experimentale. În ultimele două decenii a fost evidenţiată prezenţa la unii purtători ai
tipului A – care au prezentat manifestări clinice şi de laborator ale bolii coronariene (inclusiv explorări angiografice
sau determinări computerizate ale debitului coronarian) – prezenţa constantă, în grade variabile, a unui complex
de trăsături emoţionale care stau la baza unei agresivităţi crescute: ostilitatea (cognitivă şi/sau comportamentală),
furia – în special interiorizată (anger-in) şi ruminaţia supărării. Aceste variabile psihologice au drept corespondent,
în planul corelatelor somatice, o hiperreactivitate vasculară crescută la hormonii de stres (în special catecolaminele
şi cortizolul), având ca rezultat creşterea colesterolului plasmatic, a consumului de oxigen miocardic, a agregabilităţii plachetare etc. În esenţă, trăsăturile agresive, frecvent exprimate în cazul numeroaselor distresuri „colecţionate“ de posesorii tipului A, supun miocardul la presiunea modificărilor fiziopatologice specifice dezlănţuirilor
agresive.
Cuvinte cheie: tipul comportamental A, ostilitate, furie interiorizată, infarct miocardic

ABSTRACT
Friedman and Rosenman are highlighting behavioral type A as a major riskfactor for evolution worsening of myocardial infarction, was first and decisive step for clearly specifying the role of supportive psychosocial factors in
etiopathogenesis of the coronary heart disease. Then, the reason that this type of behavior has been highlighted
in other psychosomatic diseases (and even some healthy subjects) led to the need to find other psychological
variables – of personality, especially – associated with type A and convincing predictive value numerous epidemiological and experimental studies. In the last two decades has been it’s presence in some carriers of type A –
which showed clinical and laboratory manifestations of coronary artery disease (including exploration angiographic coronary flow and computerized measurements) – this constant in varying degrees of complex traits emotional
underpinning of increased aggression: hostility (cognitive and/or behavioral) – in particular internalized anger
(anger-in) and ruminative anger. These variables have the correspondent psychological, somatic plan, vascular
hyperreactivity to stress hormones (catecholamines and cortisol in particular) resulting in increased plasma cholesterol, myocardial oxygen consumption, the platelets aggregation etc. In essentially agressive featuters frequently expressed to the many distress “collected” by holders type A, pressed myocardium with pathophysiological changes specific for aggression.
Keywords: type A behavior, hostility, anger internalized, myocardial infarction
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TIPUL COMPORTAMENTAL A
Aprecieri generale
O atenţie deosebită se acordă (de către psihologi,
în special) studierii unor trăsături de personalitate
cu risc crescut de a contracta boli cardiovasculare
(BCV), mai ales cele psihosomatice, dintre care
cele mai importante sunt: hipertensiunea arterială,
cardiopatia ischemică coronariană, tahicardiile
paroxistice şi boala Raynaud.
Chiar dacă existenţa unei personalităţi strict specifice anumitor boli psihosomatice este cvasiunanim contestată, încă din a doua jumătate a sec. XX
– în ultimii ani, s-a schematizat pentru boala coronariană un veritabil sindrom comportamental
compus dintr-o serie de factori psihocomportamentali de risc pentru această boală. Acest tip,
denumit „Type A behaviour pattern“ (TABP), este
prezent la subiecţi cu diferite tipuri de personalitate (psihastenic, isteric, paranoid etc.), unificaţi prin posedarea unor însuşiri comportamentale asemănătoare (faţă de realizarea unei sarcini,
de obicei profesionale) şi de raportare la cei din
jur (1).
Esenţa TABP este redată de Friedman şi Rosenman (2) astfel: „complex specific emoţie-acţiune“
în virtutea căruia indivizii purtători ai acestui comportament sunt înclinaţi să lupte cu agresivitate
pentru cât mai mult şi mai mult în cât mai puţin
timp.
Iniţial, observaţiile promotorilor psihosomaticii
asupra comportamentului bolnavilor cardiovasculari (hipertensivi şi coronarieni) au evidenţiat trăsături comportamentale considerate a fi specifice pacienţilor evaluaţi: interiorizarea furiei [comportament prezent la bolnavii hipertensivi – conform lui
Alexander (3)] şi profilul de personalitate a coronarianului – întrunind o serie de trăsături psihice
bazale, dar şi comportamentale – descrisă de Flanders Helen Dunbar (4).
Ar fi, totuşi, imposibil să acceptăm o astfel de
viziune, ce postulează existenţa unui tip de personalitate pentru fiecare din bolile psihosomatice majore, deoarece practica clinică medicală a evidenţiat
numeroase cazuri în care acelaşi bolnav poate suferi de mai multe boli asociate, ceea ce ar însemna
ca un astfel de bolnav să posede mai multe tipuri de
personalitate (ex. obsesiv, isteric, paranoid, hipomaniacal etc.), fapt ce frizează absurdul! (5)
Tipul A este actualmente considerat un factor de
risc pentru apariţia IM. Cercetările din ultimul deceniu au evidenţiat implicarea tipului A şi în apariţia
altor boli psihosomatice cardiovasculare (HTA) sau
de altă natură (ulcer gastric şi duodenal) (5,6).

Dintre numeroasele caracteristici ale acestui
profil („finalizat“ la mijlocul secolului trecut) (2),
au fost confirmate în deceniile următoare câteva
trăsături care constituie o bază utilă pentru psihodiagnosticul TABP, în zilele noastre, cum ar fi (7,8):
– tendinţa de a ajunge în poziţii înalte în profesie
şi societate pe baza unei autoexigenţe crescute spre
autodepăşire – extinsă şi la anturaj – care este rezultatul unor principii rigide (muncă disciplinată,
organizată şi respect faţă de familie şi autorităţi,
duritate faţă de greşelile colaboratorilor);
– reacţii neurovegetative ample declanşate de
stimuli emoţionali moderaţi sau chiar reduşi.
Acest tip grupează o serie de factori comportamentali predispozanţi spre cumularea unor stresuri
inevitabile – prin înseşi dificultăţile întâlnite de
posesorii unui astfel de comportament (1). Factorii
comportamentali, cuprinşi în chestionarul Jenkins,
sunt rezumaţi de Thorp (7) în:
• „sentimentul competiţiei“ (abordarea sarcinilor zilnice dirijate spre un scop precis – rod
al unor ambiţii spre autoafirmare – chiar cu
preţul unor situaţii conflictuale (lupte în care
se angajează datorită unei ostilităţi cognitive
şi comportamentale crescute);
• „sentimentul urgenţei“ (agenda zilnică încărcată, frecventa criză de timp şi nerăbdarea
mergând până la grăbirea interlocutorului să
îşi comunice mesajul).
Aceste trăsături comportamentale au drept corespondent în plan biologic o hiperreactivitate simpatoadrenală şi o receptivitate crescută la nivel
vascular (vasoconstricţie, creşteri tensionale şi ale
alurii ventriculare), dar şi o creştere a consumului
de oxigen miocardic în teritorii devenite ischemice
prin ateromatoză, ca în cardiopatia ischemică coronariană (CIC sau CHD = Coronary Heart Disease)
Modul de îndeplinire a sarcinilor profesionale
poate fi efectuat:
• cu dificultate – risc crescut;
• cu uşurinţă – risc minim (vezi clasificarea
stresului profesional pe două axe (intensitatea
solicitării şi libertatea decizională a îndeplini
sarcinile) după Siegrist (10) şi Theorell (11).
Trăsături esenţiale conform criteriilor DCPR
(diagnostic criteria for psychosomatic research)
În ultimii ani, odată cu elaborarea criteriilor
diagnostice pentru utilizarea în cercetarea psihosomatică (DPCR) (12), „portretul“ unui individ cu
tipul A este circumscris de următoarele criterii (Tabelul 1).
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TABELUL 1. Criteriile DCPR pentru tipul
comportamental A
A1: angajarea puternică, intensă în muncă datorită unei
excesive responsabilităţi;
A2: nevoia acută de timp, sentimentul urgenţei, în legătură cu
munca sau o sarcină care trebuie îndeplinită cât mai repede
posibil;
A3: vorbire rapidă și mișcări rapide, bruște (mimică, mâini,
braţe), vizibile la un interviu (A3)
A4: ostilitate și cinism ce pot deveni agresivitate când ceilalţi
interferă cu scopul sau, mai ales, când este sub presiunea
timpului (conducere agresivă auto, nerăbdare la stop);
A5: iritabilitate, nervozitate în viaţa zilnică;
sau (A6), observate de însuși subiectul;
A7: mintea preocupată de o mulţime de gânduri și idei, la fel
de importante și apărute în același timp;
A8: ambiţie puternică și nevoia de realizare/împlinire și de
aprobare
A9: ostilitatea se manifestă și în cazurile de concurenţă (ex.
personajul J.R. Ewing) „sentimentul competiţiei“

N.B. – Frecvente simptome somatice de activare
neuro-vegetativă (a sistemului autonom), de la palpitaţii, transpiraţii, mialgii, gastralgii, tulburări intestinale, hiperventilaţie (în caz de „tensiune nervoasă“).
Existenţa subiecţilor cu tipul A se constată şi în
alte boli: boli dermatologice, cancer, boli de nutriţie, chiar în populaţia sănătoasă (13).
Subiecţii cu tip comportamental A prezintă de
două ori mai frecvent cardiopatie coronariană decât
cei cu tip comportamental B (14).
Tipul A, în raport cu tipul B, pare să fie corelat şi
cu o tendinţă de creştere mai rapidă şi mai marcată
a secreţiei de catecolamine sau a nivelului seric al
acizilor graşi şi colesterolului la apariţia unui SP
profesional (15,16).
Controverse referitoare la tipul A
Contestarea de mulţi autori a rolului negativ jucat de TABP în boala coronariană a impulsionat
studii care au analizat diversele componente (factorii A, S, H şi J) ale acestui comportament.
O serie de date sugerează că subiecţii cu tipul
comportamental A – care îi propulsează spre sferele
superioare ale ierarhiei profesionale – plătesc un
tribut mai mare stresului profesional decât subalternii lor (1), justificând apariţia în literatura medicală a noţiunii de „Managers’ Diseases“, în care
cardiopatia coronariană şi HTA ocupă un loc de
frunte. Autorii precum Stoksmeyer et al evidenţiază
factorul „presiunea sarcinii şi a timpului“, ca factori
de risc pentru apariţia stresului psihic (şi, implicit
pentru coronare) la personalul de conducere, „formen“, din industrie). Ei consideră că aceşti şefi reuşesc să se adapteze („desensitization“) la stresul profesional prin mecanisme de coping adecvate (17).

Cercetări ulterioare relevă şi impactul coronarian
negativ al suprasolicitării profesionale, în criză de
timp (lucrul la bandă rulantă) în condiţiile unui
control decizional redus la muncitorii cu o calificare
joasă („blue collars“) (18,19).
Într-o evaluare mai recent, Dornelas (20) citează
date din literatură care stabilesc rolul exclusiv al
componentei H (ostilitate) ca factor predictiv pentru debutul infarctului miocardic şi/sau deces la indivizii sănătoşi şi de risc pentru reinfarct la bolnavii
cu antecedentele acestei boli.
Adăugăm – pe baza unui studiu recent (21) rolul
major al interiorizării supărării (anger-in) pentru
apariţia infarctului miocardic la purtătorii hipertensivi ai tipului A.
În cadrul intervenţiei psihoterapeutice tentativele modificării tipului A spre tipul B (care ia
mult mai puţin în serios obligaţiile autoimpuse, lăsând uneori lucrurile „să meargă de la sine“) au
condus la rezultate favorabile referitor la scăderea
recăderilor IM pe termen lung (22,23).

OSTILITATE, AGRESIVITATE ŞI
INTERIORIZAREA FURIEI
Ostilitatea
Ostilitatea, această atitudine duşmănoasă, plină
de ură, duşmănie, vrăjmăşie a fost descrisă ca o
componentă cu un risc major pentru apariţia şi
agravarea cardiopatiei ischemice coronariene cu
ocazia descrierii tipului A.
Barefoot (26) consideră ca ea apare ca un pattern
comportamental ce încorporează cogniţii şi emoţii
faţă de cei din jur şi caracterizat prin neîncredere,
pesimism dispreţ şi înclinaţia spre a reacţiona la
situaţiile negative prin antipatie şi tristeţe. Revenim
cu câteva precizări şi evidenţieri asupra modului în
care ostilitatea – „prelungită“ în formarea unor alte
„trăsături înrudite“ – acţionează la bolnavii cardiovasculari, ea stând la baza agresivităţii mai ales
când devine hipertrofiată şi manifestă sub forma
mâniei/furiei. Există o serie de corelaţii şi înlănţuiri
în desfăţurarea agresivităţii şi furiei, două comportamente duşmănoase ale unui individ faţă de un
altul sau mai mulţi indivizi pe care Dornelas (20) le
evidenţiază şi diferenţiază, apelând la definiţiile
date de alţi autori care au studiat aceste trăsături ce
predispun individul la relaţii sociale conflictuale.
Agresivitatea
Agresivitatea se referă la comportamentele verbale şi fizice cu intenţia de a răni o altă persoană.
Este definită ca un comportament punitiv sau
distructiv îndreptat spre obiecte sau persoane.
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Este binecunoscut faptul că atunci când te înfurii
cresc atât ritmul inimii, cât şi tensiunea arterială,
arterele se contractă şi creşte agregabilitatea plachetară. Nu este deci de mirare că printre cauzele infarctului miocardic sunt citate şi crizele de furie.
Hipocrate a descris pentru prima dată cele patru
umori, pornind de la observaţia că există o legătură
între furie şi răspunsul somatic. Potrivit lui Hipocrate, persoana de tip coleric avea un exces de bilă
galbenă, fapt care a fost corelat cu tendinţa acesteia
spre agresivitate.
Mânia/Furia (Anger)
Una dintre emoţiile fundamentale ale omului este
mânia. Ea fost descrisă ca un sentiment negativ,
care generează un nivel ridicat de excitare la nivel
simpatic, ce apare relativ frecvent, durează mai
mult decât alte stări afective şi care reprezintă un
factor probabil în declanşarea unor exprimări agresive verbale şi motorii – cu amplificarea tonului şi
volumului – mai mult decât în cazul altor emoţii
care pot afecta negativ relaţiile interpersonale (20).
Furia poate servi ca un răspuns adaptativ la nevoile individului sau pentru a opri o acţiune nedorită, dar poate avea, de asemenea, consecinţe asupra
sănătăţii.
Furia interiorizată (Anger-in)
Cercetătorii care au studiat reacţiile la stres au
descoperit că furia reprimată este sentimentul cu
efectul cel mai distructiv asupra homeostaziei.
De asemenea, furia se pare că este acea emoţie care
dăunează cel mai mult inimii. Într-un experiment
realizat în momentul în care pacienţii povesteau
incidentele care i-au înfuriat, pomparea sângelui în
inimă scădea cam cu cinci procente. Unii dintre
pacienţi au manifestat chiar o scădere cu şapte
procente sau mai mult, ceea ce cardiologii consideră
că ar fi un semn de ischemie miocardică, o scădere
periculoasă a circulaţiei sanguine la nivelul inimii,
pregătind terenul pentru un infarct miocardic (20).
*
* *
Din analiza datelor din literatură rezultă că sentimentele negative frecvente (supărare, mânie, furie, ură) cresc semnificativ riscul bolilor de inimă.
Persoanele care experimentează frecvent accese de
furie trebuie să acorde atenţie deosebită sănătăţii,
întrucât există o legătură strânsă între stres, emoţii
puternice şi afecţiunile cardiovasculare.
Cuvântul cheie în această privinţă este „exagerarea“. Mânia moderată nu constituie un factor de
risc, ba mai mult, exprimarea supărării la un nivel

rezonabil poate fi benefică pentru sănătate, reprezentând un mod de eliberare a tensiunii acumulate.
Pe de altă parte, răspunsurile exagerate manifestate în situaţii de supărare, precum reacţiile explozive, trântirea de obiecte sau ţipetele stridente
reprezintă manifestări periculoase.
Observaţiile clinice au evidenţiat faptul că
sentimentele negative puternice produc efecte fiziologice directe asupra inimii şi arterelor. Emoţii
precum mânia şi ostilitatea activează prompt efectul
de „răspuns în faţa unui atac“, în cadrul căruia hormonii de stres – incluzând adrenalina şi cortizolul –
cresc ritmul respiraţiei şi bătăile inimii şi favorizează
un impuls de energie; tensiunea arterială creşte de
asemenea, ca urmare a comprimării vaselor de
sânge. (20).
Deşi răspunsul la stres mobilizează organismul
în situaţii de urgenţă, repetarea acestor evenimente
poate fi dăunătoare: nivelurile ridicate de adrenalină
şi cortizol reprezintă efectul cardiotoxic al manifestării mâniei; acesta cauzează deteriorarea inimii şi a
sistemului cardiovascular. Mânia frecventă poate
accelera procesul aterosclerozei. Dar nu doar mânia
şi supărarea afectează inima; nivelul crescut de anxietate şi depresia puternică reprezintă factori de
risc importanţi în dezvoltarea sau agravarea afecţiunilor cardiovasculare; în general persoanele care
simt frecvent mânie suferă şi de alte probleme emoţionale.
Furia şi ostilitatea sunt asociate semnificativ cu
descoperirea unor afecţiuni cardiovasculare la persoane sănătoase sau cu agravarea unor afecţiuni
deja diagnosticate. În cazul adulţilor fără istoric familial de boli cardiovasculare – dar care suferă de
furie sau ostilitate frecvent manifestată – există un
risc mai mare de a dezvolta o boală de inimă comparativ cu persoanele calme. Totodată, aceste sentimente negative afectează în proporţie mai mare
inima persoanelor de sex masculin.
Constituind un puternic factor de risc pentru sănătatea inimii, este de competenţa psihologilor să
abordeze aceste stări afective negative, aşa cum pot
fi ţinute sub control nivelul de colesterol sau tensiunea arterială. Cu toate acestea, nivelul de stres şi
trăirile negative nu sunt la fel de uşor de măsurat
precum nivelul colesterolului, motiv pentru care
medicii cardiologi trebuie să acorde importanţă
stării psihice a pacienţilor sau schimbărilor vizibile
de dispoziţie.
*
Cercetările ulterioare stabilirii tipului A, ajunse
în zilele noastre (sec XXI), nu au confirmat predictibilitatea exclusivă a tipului A (considerat în totalitatea componentelor sale) pentru apariţia bolilor
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cardiovasculare, dacă nu se asociază cu ceilalţi factori de risc biologici şi psiho-sociali.
Aceste rezultate contradictorii au dus la mai
multe analize post-hoc ale studiilor originale care
au măsurat (TABP). Doar ostilitatea a fost confirmată ca fiind de predicţie a riscului crescut de
deces la subiecţii sănătoşi şi risc crescut de boli
cardiace recurente la persoanele cu CHD (27,28).
Ruminaţia supărării
Ruminaţiile supărării reprezintă o trasătură care
se referă la tendinţa de a se concentra pe interpretări
negative sau pe aspecte negative ale sinelui. Ele se
referă la crearea unei tendinţe obsesive de a se
gândi la o situaţie provocatoare de mânie (29).
Într-un studiu de laborator efectuat de Gerin et
al (29) cu 60 de bărbaţi şi femei, de măsurare a
tendinţei lor spre ruminaţie şi cerându-le să-şi
amintească situaţii de anul trecut – care au fost supărătoare şi încă le provoacă supărare atunci când
se readuc în plan prezent – s-a constatat o asociare
cu creşteri ale tensiunii arteriale.
Participanţii au fost apoi induşi într-o stare de
distragere a atenţiei. Acele persoane care prezentau
un grad avansat de tendinţă spre ruminaţie şi care
nu au avut nicio distragere au avut cea mai slabă
abilitate de recuperare a tensiunii arteriale.
Persoanele care prezintă ca mecanism de coping
această tendinţă spre ruminaţie pot dezvolta un
sentiment de frică referitor la posibilitatea, ca după
un alt şoc emoţional sau episod de iritaţie, să se declanşeze un alt eveniment cardiovascular. Acest
fapt poate crea sechele psihologice, cum ar fi depresia.
Proiectul de consiliere pentru prevenirea bolii
coronariene (RCPP)
A fost iniţiat ca un proces de consiliere conceput
pentru a modifica tipul A comportamental.
Studiul RCPP a fost finalizat la mijlocul anilor
1980 şi a inclus 862 de pacienţi post-infarct miocardic (MI) (20). Participanţii la studiu au fost predominant de sex masculin (92%). La studiu au
participat cardiologi, psihiatri sau psihologi. Participanţii din grupul experimental s-au întâlnit săptămânal în primele două luni, de două ori pe săptămână – pentru următoarele două luni – şi lunar,
pentru restul de studiu. Proiectul de consiliere
pentru tipul A a fost conceput spre a diminua intensitatea principalelor componente ale tipului A. Astfel au fost promovate relaxarea pentru a reduce urgenţa de timp, competitivitatea şi ostilitatea pacienţilor.
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TABP a fost evaluat cu ajutorul interviurilor clinice filmate, precum şi utilizarea de auto-raport,
auto-rating, ratinguri din partea soţilor şi din partea
unui coleg de muncă.
TABP a fost scăzut semnificativ în grupul participant, iar această schimbare a fost menţinută pe
durata a 4,5 ani de la participare (20).
Ornish (23) a ales la întâmplare un lot de pacienţi
a căror boală de inimă se afla într-un stadiu avansat
şi pe care l-a împărţit în două grupuri: unul din grupuri a urmat un tratament bazat pe exerciţiu fizic,
dietă săracă în grăsimi, yoga şi un puternic sprijin
social. Grupul de control a urmat un tratament
clasic. La sfârşitul studiului s-a putut constata că
persoanele din primul grup nu numai că au avut o
stare de sănătate mai bună decât grupul de control,
dar chiar s-a putut înregistra o regresie a bolii, în
timp ce starea celor din grupul de control s-a înrăutăţit.
Acest studiu este primul care a demonstrat că
evoluţia bolilor cardiovasculare poate fi stopată şi
chiar deveni reversibilă prin simpla modificare a
stilului de viaţă. Din păcate, până în 2004, nu au
mai existat studii clinice la scară largă care să testeze tratamente psihologice împotriva ostilităţii în
ultimele două decenii (20).
Totuşi Dreher (30) a opinat că un tratament psihoterapeutic eficient pentru un pacient cardiac trebuie să abordeze nu numai reacţii psihologice asociate evenimentului cardiac, dar şi stilul de adaptare
caracteristic pacientului şi originea simptomelor.
Tendinţa de a medita şi de a-şi reprima furia,
după o provocare, este un exemplu de un stil caracteristic de adaptare care îndrumă spre nevoia de
intervenţie psihologică.
Studii prospective publicate între 1996 şi 2002
au arătat că trăsături ca furia şi ostilitatea pot anticipa un anumit procent de morbiditate cardiacă la
persoanele sănătoase iniţial. Unul din studii, Atherosclerosis Risk in Communities Study – cuprinzând
mai mult de 13.000 de bărbaţi şi femei, atât din rasa
albă, cât şi din rasa neagră – a constatat că furia a
prezis un risc crescut de boală coronariană pe o
perioadă de urmărire de 4,5 ani (20).
Cu toate acestea, cel puţin două studii de mare
amploare au raportat rezultate nule. Se pare că ostilitatea şi furia pot creşte riscul de evenimente cardiovasculare la persoanele cu o vulnerabilitate de
bază. Spre exemplu – aşa cum s-a arătat în experimentul anterior (30) – mânia poate induce ischemie
miocardică la persoanele cu CHD.
Deşi nu au fost elucidate în totalitate mecanismele
fiziopatologice de conectare a furiei şi ostilităţii la
CHD, este clar că organismul uman are tendinţa de
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a reacţiona puternic la incapacitatea de a-şi exprima
furia într-un mod sănătos (20).
Chestionare pentru determinarea agresivităţii,
ostilităţii şi furiei
Acestea sunt uşor de administrat şi pot fi utilizate
în practica clinică. Deoarece majoritatea au fost
validate iniţial în studii cu persoane din rasa albă,
de sex masculin, cu statut socio-economic superior,
este necesară perfecţionarea acestora.
Dornelas (20) consideră că măsurarea ostilităţii
şi furiei au dezavantajul de a fi influenţate de dezirabilitatea socială şi trebuie să fie interpretate în
contextul altor informaţii relevante obţinute în
stabilirea clinice (cf. Harris 1997).
Chestionarul pentru agresiune (AQ) a fost
dezvoltat de Buss şi Perry şi este o măsură de autoraport pentru 29 de itemi care cuprind patru domenii: agresiune fizică, agresiune verbală, furia şi
ostilitatea. Proprietăţile psihometrice ale testului au
fost foarte bine etalonate, iar persoanele care au
avut un înalt scor la acest test au prezentat şi
multiple afecţiuni cardiace (28,31-35).
Scara Furie – Ruminaţie. Este o scală care
cuprinde 19 întrebări şi care măsoară nivelul tendinţei de ruminaţie şi meditaţie a episoadelor de
furie (36). Mecanismul prin care ruminaţia îşi exercită efectele asupra inimii este acela de menţinere a
hipertensiunii şi după producerea evenimentului

care a cauzat furia (29). Această scară măsoară tendinţa de a aranja apariţia involuntară a episoadelor
de furie. Scala este construită pe baza a patru factori: supărările lăsate pe planul secund, gânduri de
răzbunare, reamintiri ale reacţiilor de furie din trecut, precum şi anumite evenimente neînţelese din
trecut.
Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory este un chestionar care cuprinde 57 de
întrebări şi necesită aproximativ 10 minute pentru a
fi completat (37). Întrebările măsoară intensitatea
furiei şi tendinţa de a dezvolta stări de furie în
funcţie de tipul de personalitate. Instrumentul testului este compus din 6 scale care măsoară intensitatea furiei şi dispoziţia pentru a dezvolta sentimente de furie. Scara măsoară, de asemenea, (a)
anger expression out, exprimarea furiei către alte
persone şi obiecte, (b) anger expression in, a ţine în
interior sentimentele şi gândurile negative, (c)
anger control out, controlul emoţiilor de furie prin
oprirea exprimării furiei, şi (d) anger control in,
controlul emoţiilor prin calmare.
Scara de ostilitate Cook-Medley este compusă
din 50 de întrebări din „Minnesota Multiphasic
Personality Inventory (MMPI)“ şi utilizează întrebări de tipul adevărat fals. Există o versiune cu
27 de întrebări (26) care este mult mai aproape de
CHD comparând cu versiunea de 50 de întrebări.
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