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Útdráttur 

 

Hjarta- og æðasjúkdómar eru ein helsta dánarorsökin í heiminum í dag. Niðurstöður rannsókna 

benda til dæmis til að hækkaður blóðþrýstingur, kólesteról og fjölskyldusaga um hjarta og 

æðasjúkdóma auki líkur á sjúkdómnum en þó virðist sem það sé ekki fullnægjandi skýring.  

Rannsakendur hafa því í auknum mæli litið til sálrænna þátta eins og streitu sem telst í dag vera 

þekktur áhættuþáttur hjartasjúkdóma. Í þessari rannsókn var kannað hvort Persónuleikagerð D 

gæti mögulega skýrt að hluta samband streitu og hjarta og æðasjúkdóma en hún  samanstendur 

af samvirkni persónuleikaþáttanna neikvæðs hrifnæmis ([NH]; negative affectivity) og 

félagshömlunar ([FH]; social inhibition) og einkennist af langvinnri bælingu á neikvæðum 

tilfinningum. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort lífeðlisleg svörun við 

streituvaldandi aðstæður væri dempaðri hjá þeim sem flokkast með Persónuleikagerðina D en 

en hjá þeim sem ekki flokkast með hana og kanna hvort að þeir væru lengur að jafna sig í 

kjölfarið. Þátttakendur voru 24 háskólanemar sem svöruðu spurningalistanum DS14 er metur 

persónuleikagerð D  og mættu á rannsóknarstofu þar sem lífeðlisleg viðbrögð þeirra voru mæld 

í tveimur streituvaldandi verkefnum. Tilgátur voru þrjár: 1) Þeir sem flokkast með 

Persónuleikagerð D sýna dempaðri hjartsláttarviðbrögð í streituvaldandi aðstæðum en þeir sem 

ekki flokkast með hana; 2) að enginn munur sé á slag- og hlébilsþrýstingi milli þeirra sem 

flokkast sem Persónuleikagerð D og þeirra sem flokkast ekki sem Persónuleikagerð D 3) að 

þeir sem flokkist með persónuleikagerðina séu lengur að jafna sig eftir streituvaldandi atburð 

en þeir sem ekki flokkast með hana. Fyrsta og þriðja tilgáta stóðust ekki en önnur tilgáta stóðst. 

Persónuleikaþættirnir NH og FH voru einnig skoðaðir sem samfelldar breytur og áhrif þeirra á 

lífeðlisleg viðbrögð könnuð. Niðurstöður gefa tilefni til frekari rannsóknar með stærra úrtaki 

og ítarlegri mælingum. 
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Tuttugasta öldin var tími mikilla framfara um heim allan. Framfarir í læknavísindum og bætt 

lýðheilsa urðu þess valdandi að farsóttir létu undan síga í hinum vestræna heimi, drepsóttir voru 

sigraðar með bólusetningum, sýklalyfjum og auknu hreinlæti (Karl Andersen og Vilmundur 

Guðnason, 2012) og lækning fannst við flestum þeim sjúkdómum sem höfðu eina staka augljósa 

orsök, eins og sýkingarsjúkdómum (infectious disease). Mörg heilsufarsvandamál dagsins í dag 

má þó rekja til langvinnra sjúkdóma sem ekki er hægt að útskýra með hefðbundnu einnar 

orsakar líkani (monocausal model) (Depue og Monroe, 1986). Í dag eru þessir langvinnu 

sjúkdómar (chronic dieases) orsök flestra dauðsfalla í heiminum og fer tíðni þeirra vaxandi 

(Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012). Vegna þess hve margir samverkandi þættir 

hafa áhrif á myndun og þróun þessara sjúkdóma eru sállíkamlegar rannsóknir sérstaklega 

mikilvægar (Denollet, 1992). 

 

1.  Hjarta- og æðasjúkdómar 

 

Hjarta- og æðasjúkdómar (cardiovascular diseases) eru ósmitnæmir (noncommunicable) sem 

þýðir að þeim vindur vanalega hægt fram og þeir berast ekki frá einni manneskju til annarar 

([WHO]; World Health Organization, 2014; Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2012). 

Til hjarta- og æðasjúkdóma teljast sjúkdómar hjartans, æðasjúkdómar í heila og sjúkdómar í 

æðum. Þeir valda dauða meira en 17,3 milljón manna árlega og eru algengasta dánarorsök í 

heiminum (Mendis, Puska og Norrving, 2011). Árið 2012 mátti rekja allt að 31% dauðsfalla í 

heiminum til hjarta- og æðasjúkdóma, þar af 7,4 milljónir til hjartaáfalls og 6,7 milljónir til 

heilablóðfalls  (Mendis o.fl., 2011).  

 

1.1 Framvinda hjarta- og æðasjúkdóma 

 

Til eru sjö tegundir af hjarta- og æðasjúkdómum. Skynsamlegt þykir að skipta þeim í tvo hópa 

eftir því hvort þeir séu til komnir vegna æðakölkunar (atherosclerosis) eða ekki. Æðakölkun er 

bólgusjúkdómur í veggjum slagæða sem á sér stað þegar fita safnast staðbundið undir innsta 

lagi æðar vegna spennu eða álags. Hjartaáfall, heilablóðfall og sjúkdóma í æðum má rekja til 

æðakölkunar. Meðfædda hjartasjúkdóma (congenital heart diseases), gigtarhjartasjúkdóma 

(rheumatic heart diseases), hjartavöðvakvilla (cardiomyopathies) og hjartsláttartruflanir 
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(cardiac arrythmias) má rekja til fæðingargalla, sýkinga eða annarra orsaka (Mendis o.fl., 

2011).   

Æðakölkun er flókið meinafræðilegt (pathological) ferli í æðaveggjum sem þróast yfir 

margra ára skeið. Vaxkennt efni sem kallast skella (plaque) safnast fyrir innan í æðum (Johnson, 

Shah, Collins og Wigley, 2005) og gerir æðaveggina ójafna og minnkar blóðflæði (Mendis o.fl., 

2011). Með tímanum getur skellan harðnað eða rifnað. Ef hún harðnar þrengir hún æðarnar og 

minnkar súrefnisflæði en ef hún rifnar getur blóðtappi (blood clot) myndast á yfirborði hennar. 

Ef blóðtappinn myndast í slagæð hjartans getur hjartaáfall átt sér stað en heilablóðfall ef hann 

myndast í æð í heila (Springhouse Corporation, 1996).  

Æðakölkun getur leitt til ýmissa vandkvæða tengda hjartavöðvanum (myocardium). 

Hún getur valdið myndun blóðtappa (thrombus) í æð en það kallast blóðtappamyndun 

(thrombosis). Blóðtappinn getur ýmist leitt til blóðþurrðar (ischemia) eða stíflu (infarction). 

Blóðþurrð vísar til þess þegar það dregur úr blóðflæði til vefja og hjartavöðvablóðþurrð 

(myocardial ischemia) á sér stað þegar það dregur úr blóðflæði til hjartavöðvans að hluta til eða 

alveg vegna stíflu í kransæðum (coronay artery). Kransæðarnar eru tvær talsins og flytja súrefni 

um hjartavöðvann en sjúkdómar sem tengjast þeim sérstaklega eru kallaðir kransæðasjúkdómar 

([CHD]; coronary heart disease). Hjartavöðvafleygdrep (acute myocardial infarction) nefnist 

öðrum orðum hjartaáfall en það á sér stað þegar súrefnis- og næringarríkt blóðflæði til hjartans 

stöðvast vegna blóðtappa. Ef blóðflæði er ekki endurheimt í skyndi getur það svæði 

hjartavöðvans sem fær ekki nægt blóð skaddast varanlega (necrosis). Án skjótrar meðferðar 

getur hjartaáfall leitt til alvarlegra heilsufarsvandamála eða dauða (Mendis o.fl., 2011). 

Algengur undanfari hjartaáfalls er hjartaöng (angina) en hún á sér stað þegar flæði súrefnisríks 

blóðs til hjartavöðvans minnkar eða stöðvast. Hjartaöng einkennist af þrýstingsverk eða 

samanherpandi tilfinningu, iðulega á bak við bringubeinið. Verkurinn getur leitt út í báða 

handleggi, háls, kjálka og niður í kvið. Hjartaöng verður helst vart í tengslum við of mikla 

líkamlega áreynslu, streitu eða vegna áhrifa frá kulda og dvínar verkurinn oftast í hvíld eftir 

tvær til tíu mínútur (Springhouse Corporation, 1996).  

Önnur hjartavandamál sem vert er að nefna eru æðasamdráttur (vasospasm), 

æðamyndun (vasomotion), hjartabilun (heart failure), hjartsláttartruflanir (arrythmia), 

blóðflöguvirkni (platelet activation), ónæmisvanvirkni í hjartabilun (immune dysregulation in 

heart failure), vanvirkni í vinstri slegli (left ventricular disfunction) og blæðingarstöðvun 

(hemostatis). Æðasamdráttur er ástand þar sem æðakrampi veldur æðaþrengingum af völdum  
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umliggjandi vöðva (vasoconstriction). Þetta getur leitt til blóðþurrðar eða stíflu og í kjölfarið 

til vefjadauða og jafnvel hjartaáfalls (Springhouse Corporation, 1996). Æðamyndun er 

skyndileg breyting í tóni (tone) æða, óháð hjartslætti eða öndun. Ferlið er þó ekki þekkt til hlítar 

sem stendur (Aalkjær, Boedtkjer og Matchkov, 2011). Með tímanum geta kransæðasjúkdómar 

veikt hjartavöðvann og leitt til hjartabilunar og hjartsláttatruflana. Hjartabilun er ástand þar sem 

hjartað dælir ekki nægilegu blóði miðað við þarfir líkamans en hjartsláttatruflanir eru frávik frá 

eðlilegum viðmiðum í hraða eða takti hjartsláttar (Springhouse Corporation, 1996). 

Blóðflöguvirkni á við um virkni þeirra blóðfrumna (platelet) sem gegna því hlutverki að stöðva 

blæðingar en hún getur meðal annars ýtt undir myndun blóðtappa (Heemskerk, Bevers og 

Lindhout, 2002).  

Vanvirkni í vinstri slegli er tegund af hjartabilun þar sem hjartað er kraftminna og nær 

ekki að pumpa  eðlilegu magni af blóði. Þetta veldur því að meira blóð helst í neðri hólfum 

hjartans (ventricles) en það safnast síðan fyrir í æðum, lungum eða bæði (Johnson o.fl., 2005).  

Blæðingarstöðvun er það þegar blóð hættir að flæða úr skaddaðri æð en ferlið byggir á 

sameinaðri virkni æða, blóðflagna og blóðvökva (plasma). Afbrigðileg blæðingarstöðvun getur 

leitt til óhóflegrar blæðingar eða blóðtappamyndunar (Standring, Crossman, Fizgerald og 

Collins, 2005). 

 Útæðasjúkdómar ([PAD]; peripheral artery disease) eiga sér stað þegar æðar utan 

hjartans þrengjast sökum æðakölkunar (Springhouse Corporation, 1996).   

Heilablóðfall (stroke) er afleiðing skyndilegrar og varanlegrar truflunar á blóðflæði til 

heilasvæða af völdum æðasjúkdóma (Standring o.fl., 2005) og getur bæði atvikast vegna 

blóðþurrðar (ischameic stroke) og heilablæðingar (haemorrhagic stroke). Blóðþurrð á sér stað 

vegna blóðtappamyndunar í æðakölkuðum heilaæðum en heilablæðing getur orsakast af 

slagæðagúlpi, háþrýstingi eða æðakölkun (Mendis o.fl., 2011). Slagæðagúlpur (aneurysm) er 

veikt og bólgið svæði í æðavegg sem  getur rifnað og valdið heilablóðfalli (Johnson o.fl., 2005). 

Heilafrumur líða undantekningarlaust súrefnis- og næringarskort í kjölfarið. Sumar heilafrumur 

deyja á meðan starfsemi annarra raskast. Stundum koma einkenni um heilablóðfall einungis 

fram í stuttan tíma og er þá talað um skammvinna blóðþurrð í heila. Einkennin sem koma fram 

eru háð staðsetningu og stærð skemmdarinnar í heilanum (Standring o.fl., 2005). 

Undanfarna áratugi hafa margs konar aðferðir við meðferð og greiningu á hjarta- og 

æðasjúkdómum verið þróaðar (Denollet, 1992) svo sem lyfjagjöf, skurðaðgerðir og 

endurhæfing. Mismunandi lyf hafa áhrif á mismunandi orsakir eða áhættuþætti hjarta- og 
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æðasjúkdóma en sem dæmi brjóta blóðtappasundrunarlyf (thrombolytic therapy) upp blóðtappa 

(The Gale Encyclopedia, 2002). Skurðaðgerðir geta einnig verið af ýmsum toga en 

útvíkkunaraðgerð (percutaneous transluminal coronary angioplasty) víkkar þröngar eða 

stíflaðar æðar á meðan kranshjáveituaðgerð (coronary artery bypass surgery) býr til hjáleið 

fram hjá vandamálasvæðinu með heilbrigðri æð úr fæti eða bringu (Johnson o.fl., 2005). 

Kransæðaendurhæfing (cardiac rehabilitation) er talin vera ómissandi hluti af heildarumönnun 

sjúklinga með hjarta- og æðasjúkdóma (Balady o.fl. 1994) en meginþættir hennar eru 

grunnlínumat, næringarráðgjöf, áhættuþáttameðhöndlun, sálfélagsleg meðhöndlun, líkamleg 

hreyfingarráðgjöf og líkamsræktarþjálfun (Balady o.fl., 2004).  

 

1.2 Helstu orsakir 

 

Heilsuhegðun nær utan um flesta áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma. Heilsuhegðun sem getur 

leitt til kransæðasjúkdóma nefnist kransæðaskylt atferli (coronary prone behavior). Skaðleg 

heilsuhegðun getur meðal annars valdið æðakölkun sem leiðir svo til hjarta- og æðasjúkdóma. 

Helstu áhættuþættirnir fyrir hjarta- og æðasjúkdóma eru háþrýstingur (hypertension), 

tóbaksnotkun, sykursýki, hreyfingarleysi og offita (Mendis o.fl., 2011).  

Hár blóðþrýstingur nefnist öðrum orðum háþrýstingur og er sterkur áhættuþáttur fyrir 

hjarta- og æðasjúkdóma (WHO, 2007) en hann getur meðal annars leitt til hjartaáfalls, 

heilablóðfalls, hjartabilunar og útæðasjúkdóma (WHO, 2009; WHO, 2010). Háþrýstingur leiðir 

til 7,5 milljón dauðsfalla árlega en það er um 12,8% af heildar dauðsföllum (WHO, 2009; 

WHO, 2010). Minni saltneysla (WHO, 2007), líkamsrækt og ýmis lyf geta dregið úr 

blóðþrýstingi og þar með hættunni á hjarta- og æðasjúkdómum (WHO, 2010).  

Í heiminum er um milljarður reykingarmanna. Bæði reykingar og óbeinar reykingar geta 

skaðað heilsu fólks (Mendis o.fl., 2011) en þær leiða til sex milljón dauðsfalla árlega sem eru 

um 9% af öllum dauðsföllum í heiminum (WHO, 2009). Talið er að reykingar valdi um 10% 

af öllum hjarta- og æðasjúkdómum en rannsóknir benda sterklega til þess að hægt sé að draga 

úr líkum á dauða af völdum kransæðasjúkdóma með því að hætta að reykja (WHO, 2007).  

Sykursýki er sterkur áhættuþáttur fyrir þróun hjarta- og æðasjúkdóma en hún á við um 

það að einstaklingur hefur of mikinn blóðsykur eða glúkósa í blóðinu vegna þess að líkaminn 

bregst ekki við insúlíni á viðeigandi hátt eða framleiðir ekki nóg af því. Insúlín er hormón sem 

gerir frumum líkamans kleift að taka upp glúkósa sem er mikilvæg orkuuppspretta líkamans og 
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er þar með mikilvæg forsenda efnaskipta. Einstaklingur er talinn sykursjúkur ef blóðsykur er 

um 126 mg/dl þegar hann hefur fastað (WHO, 2007). Sykursýki leiðir til 1,3 milljón dauðsfalla 

árlega (WHO, 2010) en um 60% dauðsfalla sykursjúkra má rekja til hjarta- og æðasjúkdóma 

(WHO, 2007). Sykursýki er algengari hjá konum (Levitan, Song, Ford og Liu, 2004) en á 

ákveðnum aldri eru sykursjúkir tvöfalt líklegri til að fá heilablóðfall, en sykursjúkir hafa einnig 

verri batahorfur en aðrir eftir kransæðatengdan sjúkdóm (WHO, 2007; Levitan, o.fl., 2004). 

Áhætta á kransæðasjúkdómum eykst með auknu magni glúkósa í blóði en slök glúkósastjórnun 

birtist oft á sama tíma og aðrir áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma eins og offita og 

háþrýstingur (Lakka o.fl., 2002; Mendis, o.fl., 2011). Mikilvægt er að sykursýki sé greind sem 

fyrst og að einstaklingurinn fái viðeigandi lyf (WHO, 2010).  

Hreyfingarleysi á við um það þegar einstaklingur stundar hóflega líkamsrækt í hálftíma 

sjaldnar en fimm sinnum í viku eða ef hann stundar kraftmikla líkamsrækt í 20 mínútur sjaldnar 

en þrisvar sinnum í viku (WHO, 2009). Hreyfingarleysi eykur líkur á dauðsföllum um 20 - 30% 

(WHO, 2010) og leiðir árlega til um 3,2 milljón dauðsfalla.  Um 150 mínútur af hóflegri 

líkamsrækt á viku minnka líkur á hjartasjúkdómum um 30% og á sykursýki um 27% (WHO, 

2007). Líkamsrækt er lykillinn að jafnvægi í orku og þyngdarstjórnun en hún eykur virkni 

innanverðra frumveggjan (endothelial function) sem eykur virkni æðaútvíkunar (vasodilation) 

og æðavíddar (vasomotor) innan blóðfrumna (Ezzati, Lopez, Rodgers, Hoorn og Murray, 

2002). Líkamsrækt getur einnig leitt til þyngdartaps, bættrar glúkósastjórnunar og heilbrigðs 

blóðþrýstings (Cornelissen og Fagard, 2005; Kelley, Kelley og Vu Tran, 2005). 

 Einstaklingur er talinn offeitur (obese) ef BMI stuðull hans er 30 eða hærri en um 2,8 

milljón manns deyja árlega vegna ofþyngdar eða offitu (obesity) (WHO, 2010). Offita hefur 

sterk tengsl við áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma eins og háþrýsting og sykursýki (WHO, 

2007; WHO, 2010; Ezzati o.fl., 2002). Hún hefur neikvæð áhrif á blóðþrýsting og kólestról en 

áhætta á kransæðasjúkdómum, heilablóðfalli og sykursýki eykst jafnt og þétt með auknum BMI 

stuðli (WHO, 2000). Almennt er talið að BMI stuðull á bilinu 18,5-24,9 sé ákjósanlegastur með 

tilliti til heilsu (WHO, 2007).  
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2. Tengsl sálrænna þátta og hjarta- og æðasjúkdóma 

 

Tengsl hjarta- og æðasjúkdóma við sálræna þætti hafa verið rannsökuð ásamt fleiri þáttum sem 

eru taldir skýra samband þeirra. Streita er sá sálræni þáttur sem hefur hvað mest verið 

rannsakaður í tengslum við hjarta- og æðasjúkdóma. 

Streita hefur verið skilgreind á mismunandi hátt í gegnum tíðina en Larsen, Buss og 

Wismeijer (2013) skilgreindu streitu sem upplifun fólks á aðstæðum sem því þykir erfiðar, 

átakanlegar eða óæskilegar. Þau áreiti eða aðstæður sem kalla fram upplifun á streitu nefnast 

streituvaldar (stressors) og geta verið af ýmsu tagi. 

 

2.1 Lífeðlisleg viðbrögð við streitu 

 

Þegar fólk upplifir streitu hrindir sjálfvirka taugakerfið (autonomic nervous system) ákveðnu 

ferli af stað sem hefur verið kallað baráttu-flótta viðbragðið (fight-or-flight response). Því fylgir 

aukinn hjartsláttur og öndun sem stuðlar að aukinni upptöku og flæði súrefnis til líkamans en 

orkusparnaður fer fram með samdrætti meltingarfæra og þvagblöðru. Þar að auki spennast 

vöðvar upp, sjáöldur víkka og svitamyndun eykst ásamt fleiri einkennum. Ónæmisviðbrögð 

ýmist styrkjast eða bælast (Lupien og McEwen, 1997) og einstaklingurinn kemst í 

viðbragðsstöðu sem getur auðveldað honum að flýja eða kljást við streituvaldinn (Jansen, 

Nguyen, Karpitskiy, Mettenleiter og Loewy, 1995).  

 Streituferlið hefst þegar streituvaldur er skynjaður og ákveðin keðjuverkun fer af stað í 

heilanum. Undirstúka (hypothalamus) seytir hormóninu CRH (corticotropin-releasing 

hormone) sem binst viðtökum á fremri hluta heiladinguls (pituitary gland). Heiladingull seytir 

þá ACTH hormóni (adrenocorticotropic hormone) út í blóðstreymið en það berst til nýrnahettu 

(adrenal gland) sem byrjar að seyta kortisól (cortisol) og fleiri hormónum en við það kemst 

líkaminn í viðbragðsstöðuna sem fylgir baráttu-flótta viðbragðinu. Ferlinu lýkur þegar nægu 

kortisóli hefur verið seytt og streituvaldurinn er ekki lengur skynjaður. Kortisól berst þá til 

undirstúku og heiladinguls og seyti þess er hætt.  Þetta ferli hefur verið nefnt HPA ásinn 

(hypothalamic-pituitary-adrenal axis) (Kaufman, Plotsky, Nemroff og Charney, 2000). 

Ásamt HPA ásnum hjálpa ósjálfráða taugakerfið, æðakerfið, meltingarkerfið og 

ónæmiskerfið líkamanum að komast í jafnvægi (allostasis) við streitu. Þannig hefur streituferlið 

gengt mikilvægu hlutverki fyrir afkomu lífvera. Í nútímasamfélagi eru flestir streituvaldar þó 
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ekki jafn líkamlega krefjandi og áður en hafa samt líkamlegar afleiðingar (Segerstorm og 

Miller, 2004).   

 

2.2 Skaðlegar afleiðingar streitu 

 

Streita getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér þegar hún er langvarandi (chronic). 

Starfsemi í heilastöðvum HPA áss brenglast en við það bælist ónæmisvirkni, blóðþrýstingur 

hækkar og sýkingarhætta eykst. Þannig getur síendurtekin virkjun HPA áss, sem hefur 

aðlögunargildi fyrir lífverur undir eðlilegum kringumstæðum, leitt til aukinnar sjúkdómshættu 

(Cohen, Tyrell og Smith, 1991; Chrousos, 1995; Curtis og O‘Keefe, 2002; Habra, Linden, 

Anderson og Weinberg, 2003).   

 Kortisól gegnir mikilvægu hlutverki í HPA ásnum en þegar ferlið virkjast endurtekið 

eykst magn þess mjög og veldur bólgum í æðum sem getur leitt til stíflunar þeirra. (Feldman, 

Ilegbusi, Hu, Nesto, Waxman og Stone, 2002; Merz, Dwyer, Nordstrom, Walton, Salerno, og 

Schneider, 2002).  Þar að auki hefur kortisól áhrif á virkni ónæmisprótína (cytokines) sem stilla 

ónæmiskerfið af en við mikla streitu brenglar það virkni þeirra og þar með virkni 

ónæmiskerfisins (Marshall o.fl., 1998). Rannsóknir benda til þess að ónæmisfrumur 

einstaklingar sem upplifa langvarandi streitu sýna minna næmi við streituhormónum sem bæla 

bólguviðbrögð líkamans samanborið við þá sem ekki hafa upplifað langvarandi streitu (Miller 

o.fl., 2008; Miller, Cohen og Ritchey, 2002). Það leiðir til sterkari bólguviðbragða  sem vara 

lengur en hjá þeim sem ekki sýna þessa ónæmisskerðingu. Þar með er það ekki einvörðungu 

seyti ónæmisprótína sem  skýrir tengsl langvarandi streitu og sjúkdóma heldur skiptir það máli 

hvernig líkaminn bregst við þeim.  

 Cohen o.fl. (2012) mældu næmi ónæmisfrumna við streituhormónum hjá 276 

heilbrigðum þátttakendum og lögðu mat á streituvaldandi atburði í lífi þeirra. Í fyrri hluta 

rannsóknarinnar voru þátttakendur beðnir um að nota nefúða sem innihélt kvefvírus og var fylgt 

eftir í fimm daga þannig að hægt væri að meta einkenni kvefs hjá þeim. Þeir sem höfðu nýlega 

upplifað langvinna streitu voru líklegri til að fá kvef en þeir sem ekki höfðu upplifað 

sambærilega streitu. Í síðari hluta rannsóknarinnar könnuðu þau áhrif næmi ónæmisfrumna en 

því minna næmi sem ónæmisfrumur sýndu því meira var seyti bólguvaldandi prótína. Þessar 

niðurstöður benda til þess að langvarandi streita leiði til skertrar ónæmisvirkni sem truflar 

viðeigandi stjórn á bólguviðbrögðum. Þar sem bólguviðbrögð skipta máli fyrir framvindu fjölda 
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sjúkdóma sýna þessar niðurstöður fram á mikilvægi langvarandi streitu fyrir heilsufar 

einstaklinga. 

   

2.3 Streituviðbragðskenningin 

  

Á undanförnum árum hefur streituviðbragðskenningin (stress reactivity hypothesis) fengið 

aukna athygli en hún byggir á þeirri hugmynd að streituviðbrögð við umhverfisáreitum geti haft 

áhrif á sjúkdóma og batahorfur.  

Rannsóknir hafa bent til þess að fólk sem bregst lífeðlislega sterkt við streitu sé í aukinni 

hættu á að þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma (Feldman o.fl., 2002; Merz o.fl., 2002;  

Dimsdale, 2008). Endurtekin ofvirkni veldur slitum (wear and tear) í hjarta- og æðakerfinu sem 

gæti útskýrt hvers vegna þessi tengsl hafa fundist (McEwen, 1998).  

Í langan tíma voru athuganir á þessu mynstri ríkjandi í rannsóknum á tengslum streitu 

og hjarta- og æðasjúkdóma og því var stundum haldið fram að lág lífeðlisleg svörun við streitu 

gæti verið skaðlaus eða jafnvel verndandi þáttur fyrir sjúkdómum (Phillips, Ginty og Huges, 

2013). Nýlegri rannsóknir hafa þó sýnt að það eru ekki bara sterk lífeðlisleg streituviðbrögð 

sem auka áhættuna á hjarta- og æðasjúkdómum heldur geta dempuð (blunted) lífeðlisleg 

viðbrögð einnig aukið hana en það þýðir að lífeðlisleg streituviðbrögð séu lægri en í almennu 

þýði (Salomon, Clift, Karsldottir og Rottenberg, 2009; Phillips o.fl., 2013).  

Dempuð lífeðlisleg svörun við streitu er einkennandi fyrir reykingarmenn (Al‘Absi, 

2006), einstaklinga með áfengis- eða vímuefnavanda (Brenner og Beauchaine, 2011) en auk 

þess hefur hún verið tengd við offitu (Carroll, Phillips og Der, 2008), þunglyndi (Brinkman, 

Schupbach, Joye og Gendolla, 2009), átraskanir og fleiri skaðlega þætti (Ginty, Phillips, Higgs, 

Heany og Carroll, 2012). Hún hefur einnig verið tengd við persónuleikaþætti sem hafa verið 

taldir forspárþættir fyrir hjartasjúkdóma eins og Persónuleikagerð D (Howard, Hughes og 

James, 2011) og taugaveiklun (neurotiscism) (Hughes, Howard, James og Higgins, 2011).  

Lovallo (2012) telur að ákjósanlegast sé að sýna hófleg (moderate) streituviðbrögð þar sem 

sterk eða dempuð viðbrögð geta verið einstaklingnum skaðleg.  

McEwenen (1998) benti á að við streitu fara ýmis kerfi í gang sem leiða til jafnvægis í 

líkamanum undir eðlilegum kringumstæðum en sum þeirra hafa víxlverkandi áhrif á hvert 

annað. Þegar HPA ásinn virkjast á eðlilegan hátt bælir hann virkni annara kerfa sem geta haft 

skaðlegar afleiðingar. En þegar hann virkjast ekki nægilega er skaðlegum áhrifum annara kerfa 
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ekki haldið niðri. Sem dæmi má nefna veldur HPA ásinn seyti nýrnastera (adrenal steroids) en 

þeir bæla virkni bólguvaldandi ónæmisprótína (inflammatory cytokines) sem geta leitt til 

langvarandi og skaðlegrar bólgu (Johnson o.fl., 2005). Þannig gætu dempuð lífeðlilseg 

viðbrögð við streitu valdið því að skaðlegum ferlum í líkamanum sé ekki haldið niðri sem gæti 

útskýrt tengsl þeirra við hjarta- og æðasjúkdóma (McEwen, 1998; Flier, Underhill og McEwen, 

1998). 

 Í allsherjargreiningu Chida og Steptoe (2010) leiddu niðurstöður  í ljós að það væri ekki 

einungis styrkur lífeðlislegra streituviðbragða sem gæti aukið líkurnar á hjarta- og 

æðasjúkdómum heldur skiptir það einnig máli hve lengi fólk er að jafna sig (recovery) eftir 

streituvaldandi atburð. Mynstur þess hve lengi lífeðlisleg svörun er að komast í eðlilegt horf 

eftir að streituvaldur hefur verið fjarlægður er sjálfstæður forspárþáttur fyrir heilsu umfram það 

sem styrkur svörunar spáir fyrir um. Þess vegna er mikilvægt að skoða bæði styrk svörunar og 

hve lengi hún er að komast á grunnlínustig eftir streituvaldandi atburð þegar tengsl streitu og 

sjúkdóma eru athuguð (Panaite, Salomon, Jin og Rottenberg, 2015; Chida og Steptoe, 2010). 

 Í rannsókn Steptoe, Donald, O‘Donnell, Marmot og Deanfield (2006) var þátttakendum 

skipt í hópa eftir því hve lengi blóðþrýstingur þeirra var að komast í eðlilegt horf eftir 

streituvaldandi verkefni en enginn hópamunur fannst á blóðþrýstingsmælingunum sjálfum á 

meðan tekist var á við verkefnið. Tengsl fundust á milli þess hve lengi fólk var að jafna sig eftir 

verkefnið og heilbrigði æðakerfisins. Sambærilegar rannsóknir sýna fram á samskonar tengsl 

en því lengur sem fólk er að jafna sig eftir streituvaldandi atburð því meiri er hættan á hjarta- 

og æðasjúkdómum (Stewart, Janicki og Kamarck, 2006; Chida og Steptoe, 2010). 

Þannig getur það bæði skipt máli fyrir heilsufar fólks hve sterk eða veik lífeðlisleg 

streituviðbrögð eru og hve lengi líkaminn er að jafna sig og komast í upprunalegt horf að nýju. 

 

2.4 Sálrænir þættir sem hafa áhrif á streituviðbrögð 

 

Fólk upplifir ýmsa streituvalda í gegnum ævina en mismunandi einstaklingar geta brugðist við 

sömu aðstæðum og streituvöldum á afar mismunandi hátt og hefur það mismunandi afleiðingar 

í för með sér. Fjöldi hugrænna þátta koma þar við sögu en mikil áhersla hefur verið lögð á að 

athuga viðbrögð fólks við streitu sem kallast bjargráð (coping). Þrjár gerðir bjargráða hafa verið 

rannsakaðar sérstaklega, en þær eru aðferðamiðuð- (task-focused), tilfinningamiðuð- (emotion-

oriented) og forðunarmiðuð (avoidance) bjargráð. Aðferðamiðuð bjargráð felast í því að 
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einstaklingurinn reynir að leysa vandann sem hann stendur frammi fyrir annað hvort með því 

að reyna að breyta aðstæðum eða að endurhugsa vandamálið. Þegar fólk beitir 

tilfinningamiðuðum bjargráðum reynir það að létta á þeim neikvæðu tilfinningum sem 

streituvaldandi aðstæður geta vakið, jafnvel þó að þeim verði ekki breytt. Forðunarmiðuð 

bjargráð vísa til þess þegar fólk reynir að flýja eða forðast streituvaldandi aðstæður (Endler og 

Parker, 1990). Einstaklingur beitir mismunandi tegundum bjargráða í mismunandi aðstæðum 

þó að hann hafi mögulega tilhneigingu til notkunar á ákveðnum bjargráðum. Þannig skipta 

aðstæður og persónuleiki máli þegar spá á fyrir um hvers kyns bjargráðsstíll verður fyrir valinu 

hverju sinni (Endler og Parker, 1990). Bjargráðstegundir eru einnig misgagnlegar eftir 

aðstæðum, en til lengri tíma litið eru aðferðamiðuð bjargráð árangursríkust og leiða til farsælli 

afleiðinga eftir streitu (Endler, 1997) 

Thayer Newman og McClain (1994) vildu komast að því hvaða aðferðir eru 

gagnlegastar við að draga úr spennu og bæta skap. Byrjað var á því að safna gögnum um hegðun 

sem fólk notaði til að draga úr spennu og auka orku með opnum spurningalista. Því næst var 

enn nákvæmari gögnum safnað með lokuðum spurningalista, en hann var byggður á 

niðurstöðum fyrri listans. Til þess að meta árangur hverrar hegðunar fyrir sig var stuðst við 

sjálfsmat þátttakenda auk mats frá klínískum sálfræðingum. Niðurstöður bentu til þess að þeir 

sem forðuðust vandamál sín og áttu erfiðar með að draga úr neikvæðri líðan en þeir sem takast 

á við vandamál sín. Þar að auki benda rannsóknir til þess að frestun vandamála geti leitt til verri 

heilsu og vanlíðunar (Polman, Borkoles og Nicholls, 2010).  

  

2.4.1 Hugrænt mat á aðstæðum 

 

Hugrænt mat (cognitive appraisal) fólks á aðstæðum skiptir máli fyrir lífeðlisleg viðbrögð og 

hefur þar með óbein áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma. Rannsóknir benda til þess að lífeðlisleg 

svörun fólks við verkefni fari meðal annars eftir mati þess á því hve krefjandi, ógnandi og 

stressandi verkefni eru, ásamt því hve fært það telur sig vera að leysa verkefnið af hendi (Maier, 

Waldstein og Synowski, 2003; Salomon o.fl., 2009). Þegar einstaklingur upplifir aðstæður sem 

ógnandi vaknar upp neikvæðar tilfinningar eins og ótti, kvíði eða reiði. Á hinn bóginn eru 

auknar líkur á því að fólk finni til spennu, gleði og hvata (motivation) til að takast á við aðstæður 

þegar þær eru skynjaðar sem krefjandi (Lazarus og Folkman, 1984; Peacock og Wong, 1990). 
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Fólk er jákvæðara í góðu skapi og lítur síður á verkefni sem krefjandi en þegar það er í 

vondu skapi (Gendolla og Krüsken, 1999). Því meira krefjandi sem fólk telur verkefni vera því 

meira leggur það á sig til að leysa þau, þó upp að vissu marki (Brehm og Self, 1989). Ef að 

einstaklingur er í vondu skapi lítur hann á auðvelt verkefni sem meira krefjandi en þegar hann 

er í góðu skapi og reynir þar af leiðandi meira á sig en ef að hann væri í góðu skapi. Þegar fólk 

er í vondu skapi er það líklegra til að telja erfitt verkefni vera of erfitt fyrir sig og gefst frekar 

upp (disengage) en þegar það er í góðu skapi. Gendolla og Krüsken (2001) vildu athuga hvort 

að þetta stæðist, en einnig hvort að áhrifin kæmu fram í lífeðlislegum mælingum. Þeir komu 

þátttakendum í rannsókn sinni annað hvort í gott skap eða vont skap með því að láta þá hlusta 

á tónverk. Því næst voru þeir beðnir um að leysa erfitt eða auðvelt verkefni, og svöruðu svo 

spurningalistum um hugrænt mat sitt að því loknu. Niðurstöður bentu til þess að þeir sem 

upplifa neikvæðar tilfinningar bregðist lífeðlislega sterkar við en þeir sem eru í góðu skapi þegar 

þeir standa frammi fyrir auðveldu verkefni. Þegar verkefni var erfitt sýndu þeir sem upplifðu 

neikvæðar tilfinningar hins vegar minni lífeðlislega virkni en þeir sem voru í góðu skapi. 

Salamon o.fl. (2009) komust að svipuðum niðurstöðum í rannsókn sinni á þunglyndum, en 

þunglyndir litu á erfið verkefni sem erfiðari og meira stressandi en samanburðarhópurinn og 

töldu sig síður geta tekist á við þau. Þar að auki litu þeir á verkefnið sem minna krefjandi og 

töldu sig síður geta leyst það en samanburðarhópur. Lífeðlisleg virkni þunglyndra var meiri við 

erfið verkefni en minni við auðveld verkefni miðað við samanburðarhópinn. 

 

2.4.2 Tilfinningar 

 

Tilfinningar geta aukið eða dregið úr áhrifum streitu á heilsu eftir aðstæðum en flestar 

rannsóknir til þessa hafa einblínt á neikvæðar tilfinningar, enda hefur sálfræði iðulega horft til 

vandamála og mögulegra lausna á þeim (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000). Rannsóknir 

benda til þess að neikvæðar tilfinningar auki líkurnar á hjarta- og æðasjúdómum (Barefoot og 

Schroll, 1996; Borowicz o.fl., 2002; Lett, Blumenthal og Babyak, 2004; Barth, Schumaecher, 

Hermann-Lingen, 2004). 

Þunglyndi er þekktur áhættuþáttur fyrir þróun hjarta- og æðasjúkdóma hjá 

heilsuhraustum einstaklingum og endurteknum atvikum (recurrent events) hjá 

hjartaskjúklingum (Borowicz o.fl., 2002; Lett o.fl., 2004; Barth o.fl., 2004; van Melle o.fl., 

2004; Whooley, 2006; Van der Kooy o.fl., 2007;  Wellenius, Mukamal, Kulshreshtha, 
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Asonganyi og Mittleman, 2008). Borowicz o.fl. (2002) tóku viðtöl við 172 einstaklinga áður en 

þeir gengust  undir kransæðahjáveituaðgerð, mánuði eftir aðgerðina, ári síðar og þegar fimm ár 

voru liðin frá aðgerðinni. Í viðtölunum voru þunglyndiseinkenni skoðuð ásamt hjartaheilsu en 

til viðbótar voru fleiri breytur eins og heilsuhegðun og meðferðir sem þátttakendur hlutu við 

geðröskunum skoðaðar til þess að hægt væri að leiðrétta fyrir áhrif þeirra. Niðurstöður bentu til 

þess að þeir sem voru þunglyndir fyrir aðgerðina og mánuði eftir hana voru mun líklegri til að 

vera við verri heilsu fimm árum síðar en þeir sem ekki voru þunglyndir á þeim tímapunktum. 

Mögulega eru þunglyndir ólíklegri til að fylgja læknisráði og taka þátt í endurhæfingu en aðrir 

að aðgerð lokinni. 

Þunglyndi eykur líkurnar á hjartabilun og slæmum batahorfum eftir 

kransæðahjáveituaðgerðir eða hjartabilun (Abramson, Berger, Krumholz og Vaccarino, 2001; 

Jiang o.fl., 2001; Vaccarino, Kasl, Abramson og Krumholz, 2001; Williams o.fl., 2002) en 

þegar samsláttur er á milli þunglyndis og annarra sjúkdóma eins og astma, sykursýki og gigtar 

eru sjúklingar við verri heilsu en þegar þunglyndi er ekki til staðar (Moussavi o.fl., 2007). Það 

virðist einnig skipta máli hve alvarlegt þunglyndið er en í rannsókn Penninx o.fl. (2001) kom í 

ljós að dánartíðni hjartasjúklinga með alvarleg þunglyndiseinkenni reyndist rúmlega tvöfalt 

hærri en þeirra sem höfðu væg þunglyndiseinkenni.  

 Þunglyndi gæti tengst hjarta- og æðasjúkdómum á ýmsa vegu en margir þættir virðast 

koma að sambandi þeirra. Þunglyndi hefur til að mynda áhrif á hugrænt mat fólks á umhverfinu 

og getur breytt því hvernig krefjandi aðstæður eru skynjaðar og túlkaðar (Lyubomirsky, Tucker 

og Caldwell, 1999) sem hefur svo áhrif á lífeðlislega svörun í þeim aðstæðum eins og áður 

hefur verið greint frá (Gendolla og Krüsken, 2001; Maier o.fl., 2003; Salomon o.fl., 2009). 

Rannsóknir hafa auk þess sýnt fram á tengsl þunglyndis og annarra áhættuþátta hjarta- og 

æðasjúkdóma eins og heilsuhegðun. Sem dæmi má nefna offitu (Pan, Sun, Czernichow, 

Kivimaki og Okereke, 2012), reykingar (Dierker, Avenevoli, Stolar og Merikangas, 2002) og 

hreyfingarleysi (Herring, Puetz, O‘Connor og Dishman, 2012). Rannsóknir benda þó til þess 

að áhrif þunglyndis séu ekki skýrð til fulls með heilsuhegðun þar sem þau eru enn til staðar eftir 

að leiðrétt hefur verið fyrir margskonar heilsuhegðun (Penninx o.fl., 2001). 

Á undanförnum árum hafa rannsakendur beint sjónum sínum að jákvæðum tilfinningum 

í auknum mæli en í ljós hefur komið að áhrif þeirra geta skipt sköpum fyrir heilbrigði 

einstaklinga og almenna velferð (Lyubomirsky, King og Diener, 2005; Pressman og Cohen, 

2005). Samkvæmt tilfinningakenningu (broaden-and-build theory) Fredrickson (2001) fá 
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jákvæðar tilfinningar okkur til að beina athygli okkar, hugsunum og hegðun að fleiri 

möguleikum í umhverfinu á meðan neikvæðar tilfinningar þrengja hugsunarmáta okkar. Gleði 

vekur upp hvötina til að bregða á leik og skapa eitthvað nýtt, áhugi hvetur okkur til að upplifa 

og læra eitthvað nýtt og ánægja veldur því að við getum slakað á og notið augnabliksins. 

Upplifun jákvæðra tilfinninga hjálpar okkur að byggja upp félagsnet okkar, prófa mismunandi 

bjargráð og að sjá hlutina í fleira en einu ljósi (Fredrickson, 2003; Fredrickson og Branigan, 

2005). Þannig er talið að upplifun jákvæðra tilfinninga í kjölfar áfalla geti auðveldað fólki að 

ná sér á strik að nýju og komið í veg fyrir skaðlegar afleiðingar streitu (Fredrickson, 1998; 

Johnson, Waugh og Fredrickson, 2010). 

 

2.4.3 Tilfinningastjórn- og tjáning 

 

Það eru ekki aðeins tilfinningarnar sjálfar sem skipta máli fyrir heilsufar fólks heldur hefur 

tjáning þeirra einnig áhrif. Samkvæmt Pennebaker (1992) getur langtímahömlun á tilfinningum 

(emotional inhibition) valdið heilsufarsvandamálum þar sem bæling á  hugsunum, tilfinningum 

og atferli krefst líffræðilegrar vinnu og hamlar ferlum sem geta ýtt undir heilbrigði. Bæling og 

vantjáning á tilfinningum hefur verið tengd við langvarandi örvun sympatíska kerfisins (Levy, 

Herberman, Maluish, Achlien, og Lippman, 1985), kransæðasjúkdóma (Dembroski, 

MacDougall, Williams, Haney og Blumenthal, 1985), krabbamein (Kune, Kune, Watson og 

Bahnson, 1991) og jafnvel dauða (Levy og Heiden, 1990). Í rannsóknum Gross og Levenson 

(1993; 1997) þar sem þátttakendur voru beðnir um að hamla tilfinningum sínum þegar þeir 

horfðu á sorgleg myndbönd kom í ljós að lífeðlisleg örvun jókst bæði við undirbúning og á 

meðan verkefninu stóð. Þar að auki sýndu þeir þátttakendur sem hömluðu tilfinningum sínum 

í byrjun rannsóknarinnar minni jákvæðar tilfinningar á síðari stigum hennar. Fólk sem hamlar 

neikvæðum tilfinningum sínum reglulega virðist síður tengjast öðru fólki og upplifir minni 

vellíðan en þeir sem tjá sig meira (Gross og John, 2003).  

 Niðurstöður úr rannsókn Pennebaker og O‘Heeron (1984) bentu til þess að þeir sem 

opni sig fyrir öðru fólki og deili með því persónulegri reynslu séu betur í stakk búnir til að takast 

á við streitu en þeir sem þegja, sérstaklega ef um neikvæða atburði eða áföll er að ræða. Þeir 

sem leyna óþæginlegum upplýsingum um sjálfa sig eru líklegri til þess að verða þunglyndir eða 

kvíðnir en þeir sem deila reynslu sinni með öðrum. Talið er að fólk geti gefið neikvæðum 

atburðum nýja merkingu, sjái jákvæðu hliðina í þeim og skilji þá betur þegar þeim er deilt með 
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öðrum (Baikie, 2008; Graf, Gaudaiano og Geller, 2008; Weinman, Ebrecht, Scott, Walburn og 

Dyson, 2008).  

 

3. Persónuleiki 

 

Ekki þykir fullnægjandi að líta til þeirra áhættuþátta sem þekktir eru til að útskýra hverjir fá 

hjartasjúkdóma og hverjir ekki. Á undanförnum árum hafa rannsakendur beint sjónum sínum í 

auknu mæli að sálrænum þáttum, þar á meðal persónuleika (Denollet, 1992). 

Til eru ýmiskonar skilgreiningar á persónuleika en Larsen o.fl. (2013) skilgreindu hann 

sem safn sálfræðilegra þátta (traits) og kerfa (mechanisms) innra með einstaklingnum sem eru 

kerfisbundin og tiltölulega varanleg, og hafa áhrif á samskipti og aðlögun hans við umhverfið, 

hvort sem það er hugrænt, efnislegt eða félagslegt. Sálfræðilegir þættir eru persónueinkenni 

sem lýsa að hvaða leyti fólk getur verið líkt eða ólíkt og spá fyrir um framtíðarhegðun þess. 

Persónuleikakerfi gera fólk líklegra til beina athygli sinni að ákveðnum gerðum 

umhverfisupplýsinga, að hugsa á ákveðinn máta og að hegða sér á tiltekinn hátt. Að eitthvað sé 

„innra með“ einstaklingnum þýðir að hann ber það með sér yfir tíma og aðstæður. 

Persónuleikaþættir og -kerfi eru kerfisbundin sem merkir að þeir eru ekki tilviljunarkennt safn 

einkenna heldur tengjast þeir innbyrðis. Persónuleiki er sagður vera varanlegur þar sem þættir 

hans og kerfi haldast tiltölulega stöðugir yfir tíma og verða stöðugri eftir því sem tíminn líður 

(Larsen o.fl., 2013).  

Í dag þykir mörgum fimm þátta líkan um persónuleika ná best utan um persónuleika 

fólks en það saman stendur af fimm (Big five) persónuleikaþáttum sem hafa hver um sig fjölda 

undirþátta sem eru notaðir til að draga upp ítarlegri mynd af einstaklingum (Costa og McCrae, 

1995). Nafngiftin vísar þó ekki til mikilvægi þáttanna heldur til víðfermi þeirra með tilliti til 

undirþátta (Goldberg, 1981). Til þáttanna fimm teljast úthverfa (extraversion), samvinnuþýði 

(agreeableness), samviskusemi (conscientiousness), taugaveiklun (neurotiscism) og víðsýni 

(openess to experience) (John og Srivastava, 1999). 
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3.1 Persónuleikaþættir í víðara samhengi 

 

Úthverfa og taugaveiklun eru persónuleikaþættir sem finnast í nær öllum persónuleikalíkönum 

sem hafa verið sett fram til þessa. Birtingarmyndir þeirra eru þó mismunandi eftir líkönum 

(Eysenck og Eysenck, 1985; McCrae og Costa, 1987). 

 Taugaveiklun lýsir tilhneigingunni til að upplifa neikvæðar tilfinningar og að hafa 

hugræn og hegðunarleg einkenni eins og annríki (preoccupation) og óöryggi (Eysenck og 

Eysenck, 1985; McCrae og Costa, 1987). Taugaveiklun er talin samsvara neikvæðu hrifnæmi 

([NH]; negative affectivity) að miklu leyti sem felst í  að upplifa oft neikvæða líðan og vangetu 

til að fást við streitu á áhrifaríkan máta (Watson og Clark, 1984). 

 Úthverfa einnkennist meðal annars af félaglyndi og hvatvísi (Eysenck og Eysenck, 

1985). Úthverfa er talin náskyld jákvæðu hrifnæmi ([JH]; positive affectivity) sem einkennist af 

mikilli félagslegri þátttöku og tilhneigingu til að upplifa jákvæðar tilfinningar (Eysenck og 

Eysenck, 1985; McCrae og Costa, 1987). Lágt skor á úthverfu er nefnt innhverfa (introversion) 

sem tengist lítilli þörf fyrir félagslegan stuðning, slökum félagslegum samböndum og lágu 

sjálfsáliti (Berry og Hansen, 1996). Hægt er að skipta undirþáttum úthverfu-innhverfu í tvennt 

eftir því hvort að þeir beinist að félagslegum samskiptum eða að einstaklingnum sjálfum 

(intrapsychic). Dæmi um undirþátt sem varðar félagsleg samskipti er félagshömlun (social 

inhibition) en hún á við um tilhneiginguna að hamla tilfinningatjáningu og að halda aftur af 

hegðun í félagslegum samskiptum af ótta við höfnun og vanþóknun frá öðrum (Denollet, Sys 

og Brutsaert, 1996). 

 Þó að neikvætt og jákvætt hrifnæmi virðist vera andstæður eru þættirnir í rauninni 

sjálfstæð persónueinkenni rétt eins og taugaveiklun og úthverfa (Watson og Pennebaker, 1989). 

Tveggja þátta persónuleikalíkan um neikvætt- og jákvætt hrifnæmi hefur mjög svipaðan 

breytileika og tveggja þátta líkan um úthverfu og taugaveiklun en þættirnir fjórir vísa til 

einstaklingsmunar í eðlilegri virkni (normal functioning) og eru allir staðfest svið persónuleika 

(McCrae og Costa, 1987). Út frá þessu má sjá að neikvætt hrifnæmi samsvarar taugaveiklun að 

vissu leyti og að félagshömlun svipar til lágs skors á jákvæðu hrifnæmi sem er mjög skylt 

úthverfu. 
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3.2 Persónuleikagerðir 

 

Tilkoma fimm þátta líkansins endurnýjaði áhuga á því að rannsaka það hvernig 

persónuleikaþættir mynda heildstæð mynstur hjá einstaklingum og að finna ákveðnar gerðir af 

fólki sem deila svipaðri persónuleikagerð (personality types) eða samvirkni ákveðinna 

persónuleikaeinkenna (John og Srivastava, 1999). Nokkrar persónuleikagerðir hafa verið 

rannsakaðar sérstaklega í tengslum við sjúkdóma og batahorfur en gagnlegt getur verið að hugsa 

um samband persónuleika og sjúkdóma út frá líkönum (Larsen o.fl., 2013).  

 

3.2.1 Líkön um persónuleika og heilsu 

 

Ýmsar kenningar um samband persónuleika og sjúkdóma hafa verið settar fram á formi líkana 

til að auðvelda yfirsýn á viðfangsefninu. Líkan um samvirkni (interactional model) gerir ráð 

fyrir því að  persónuleikaþættir fólks ráði því hvernig það bregst við atburðum. Gengið er út frá 

því að samband persónuleikaþátta og  bjargráðstegunda geti aukið eða dregið úr líkunum á 

sjúkdómum (Larsen o.fl., 2013). Líkan um gagnvirkni (transactional model) gengur út frá þeirri 

hugmynd að persónuleiki hafi áhrif á atburði, bjargráð og hugrænt mat á aðstæðum. Þannig er 

talið að fólk skapi eigin aðstæður með vali á umhverfi, hegðun og hvernig við köllum fram 

tiltekna hegðun hjá öðru fólki. Líkan um heilsuhegðun (health behaviour model) svipar til 

líkansins um gagnvirkni en gerir þó ráð fyrir því að persónuleiki hafi ekki bein áhrif á tengsl 

streitu og sjúkdóma heldur að hann hafi óbein áhrif í gegnum heilsuhegðun. Til viðbótar við 

ofangreind líkön ber að nefna tvö til viðbótar sem skera sig örlítið frá þeim. Líkan um fornæmi 

(predisposition model) byggir á því að bæði persónuleiki og sjúkdómar séu vegna 

undirliggjandi fornæmis þannig að einhver þriðja breyta valdi báðum þáttum. Líkan um 

sjúkdómahegðun (illness behavior model) tiltekur að persónuleiki hafi áhrif á það hvernig fólk 

skynjar og fylgist með líkama sínum og hvernig einstaklingurinn túlkar og flokkar líkamleg 

einkenni sín. Þessi einstaklingsbundna túlkun getur haft áhrif á sjúkdómshegðun fólks eða 

hvernig það bregst við eigin veikindum (Larsen o.fl., 2013). 

 Persónuleiki gæti þar af leiðandi tengst sjúkdómi á beinan hátt með líffræðilegum 

áhrifum, á óbeinan hátt í gegnum heilsuhegðun, eða með áhrifum þriðju breytu sem eykur bæði 

líkurnar á ákveðnum persónuleika og sjúkdómi. Það fer eftir því hvaða persónuleikaþátt og 

sjúkdóm um er að ræða hverju sinni hvaða líkan hentar best (Larsen o.fl., 2013). 



 

22 
 

3.2.2 Persónuleikagerð A og B 

 

Sú persónuleikagerð sem hefur hvað mest verið rannsökuð hefur verið kölluð Persónuleikagerð 

A en hjartasérfræðingarnir Friedeman og Rosenman tóku eftir því að margir hjartasjúklingar 

þeirra höfðu svipuð persónueinkenni. Einstaklingar sem teljast til þeirrar persónuleikagerðar 

eru að jafnaði keppnissamari, metnaðargjarnari, athafnasamari, herskárri, iðjusamari og 

orkumeiri í hegðun sinni og talsmáta en annað fólk. Þegar hegðunareinnkenni 

Persónuleikagerðar A voru skoðuð nánar voru þrír hegðunarflokkar settir fram; keppnisskap 

(compettitiveness), tímaskortur (time urgency) og reiði eða ýgi (anger proneness). Þeir sem 

flokkast ekki til persónuleikagerðar A hafa verið kallaðir Persónuleikagerð B en þeir flýta sér 

minna, hafa minni samkeppnisþörf og eru iðullega ljúfari miðað við Persónuleikagerð A 

(Friedman og Rosenman, 1959). 

Rannsóknir bentu til þess að Persónuleikagerð A væri í meiri áhættu á hjarta- og 

æðasjúkdómum en Persónuleikagerð B en talið var að það væri vegna  viðbragða þeirra í 

streituvaldandi aðstæðum (Friedman, St. George, Byers og Rosenman, 1960). Nýlegri 

rannsóknir hafa þó sýnt að Persónuleikagerð A í heild sinni virðist ekki spá fyrir um líkur á 

hjarta- og æðasjúkdómum heldur er það aðallega hegðunareinkennið fjandsemi (hostility) innan 

hegðunarflokksins reiði/ýgi sem eykur líkurnar á sjúkdómum (Faunce, Mapledoram og Soames 

Job, 2003; Sutin o.fl., 2010) 

 

3.2.3 Persónuleikagerð C 

 

Önnur persónuleikagerð sem hefur verið rannsökuð í tengslum við sjúkdóma kallast 

Persónuleikagerð C, en hún hefur iðullega verið skoðuð í samhengi við sjúkdóma sem tengjast 

ónæmissvörun. Helstu einkenni Persónuleikagerðar C eru að bera ekki kennsl á innri líkamleg 

eða tilfinningaleg vísbendi, að tjá ekki tilfinningar sínar og þarfir, að leggja mikla áherslu á 

þarfir og tilfinningar annara auk þess að vilja vera eðlilegur (Temoshok, 1987; Temoshok og 

Dreher, 1992; Temoshok, 2003; Temoshok, 2004). Þetta mynstur sjálfsblekkingar og bælingar 

getur viðhaldið félagslegu jafnvægi og geðheilbrigði á kostnað líkamlegs jafnvægis ef því er 

viðhaldið ósveigjanlega í öllum aðstæðum (Temoshok, 1990). Einstaklingar sem skora hátt á 

sjálfsblekkingu (self-deceptive defensivenes), sem er einkennandi fyrir Persónuleikagerð C, 

virðast vera veikari fyrir sjúkdómum en aðrir. Vörnin sem þeir fá fyrir geðsjúkdómum virðist 
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þó koma á kostnað líkamlegrar heilsu (Lane, Merikangas, Schwartz, Huang og Prusoff, 1990). 

Þetta var stutt með rannsóknum sem sýndu tengsl milli sjálfsblekkingar og háþrýstings (King, 

Taylor, Albright og Haskell, 1990), framvindu krabbameins (Jensen, 1987) og skertrar 

sjúkdómsvarnar (Jamner, Schwartz og Leigh, 1988). Þó að rannsóknir á Persónuleikagerð C 

virtust lofa góðu til að byrja með stönguðust niðurstöður þeirra á við hver aðra. Hugsmíðin var 

óljósari og hafði minni forspárgetu en áður hafði verið talið. Upp úr miðjum tíunda áratug 

síðustu aldar fækkaði rannsóknum á Persónuleikagerð C en í dag þykir hún hafa veikan 

grundvöll og er ekki talin draga upp rétta mynd af sambandi persónuleika og sjúkdóma  (Blatný 

og Adam, 2008). 

 

4. Persónuleikagerð D  

 

Undanfarin ár hefur ný hugsmíð rutt sér til rúms og veitt frekari vonir um að finna út hvernig 

best sé að hugsa um samband persónuleika og hjarta-og æðasjúkdóma, hún hefur verið kölluð 

Persónuleikagerð D. Persónuleikagerð D einkennist af langvinnri bælingu á neikvæðum 

tilfinningum yfir tíma og aðstæður (Denollet o.fl., 1996) en með Persónuleikagerð D er átt við 

samverkandi áhrif persónuleikaþáttanna NH og FH (Denollet, 2015). Hún tengist bæði algengi 

(morbidity) kransæðasjúkdóma og dánartíðni (death rate) hjá kransæðasjúklingum og er álíka 

veigamikill áhættuþáttur og vanvirkni í vinstri slegli. Persónuleikagerð D er líka tengd slæmum 

batahorfum hjá sjúklingum með útæðasjúkdóma, þróun krabbameins hjá karlmönnum með 

hjartasjúkdóma og ónæmisvanvirkni í hjartabilun. Rannsóknir hafa einnig sýnt að lífsgæði 

sjúklinga sem flokkast sem Persónuleikagerð D séu almennt verri og eru þeir líklegri en aðrir 

sjúklingar til að vera þunglyndir og læknisfræðilegar meðferðir skila þeim minni árangri 

(Denollet, 2015).  

 Persónuleikagerð D hefur einnig verið staðfest í fjölda landa, hjá fólki af mismunandi 

þjóðernum og hugsmíðin er nú notuð í mörgum alþjóðlegum rannsóknum á 

atferlisáhættuþáttum í hjarta- og æðasjúkdómum (Denollet, 2015).   

 

4.1 Denollet og Saga Persónuleikagerðar D 

 

Prófessor Dr. Johan Denollet er fæddur árið 1957 í borginni Wilrijk í Belgíu. Hann lauk 

Doktorsgráðu í Ghent háskóla í Belgíu árið 1992 og hefur verið prófessor í læknisfræðilegri 
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sálfræði við Tilburg háskóla í Hollandi síðan árið 2002. Rannsóknir hans hafa beinst að 

samvirkni persónuleika, tilfinninga og streitu við myndun og þróun hjartasjúkdóma (Denollet, 

ágúst 2015).           

Í Doktorsverkefni Denollet sem hann varði skólaárið 1991-1992 greindi hann frá sjö 

rannsóknum sem hann hafði unnið að og setti þær í röklegt samhengi. Í verkefninu reyndi hann 

að komast að því hvernig best sé að hugsa um persónuleika í samhengi við kransæðasjúkdóma 

(Denollet, 1992). Þar með lagði hann mikilvægan grunn sem hann byggði svo á seinna meir við 

myndun hugsmíðarinnar Persónuleikagerð D. 

 

4.1.1 Fyrri hluti doktorsverkefnis Denollet 

 

Í upphafi doktorsverkefnisins tiltók Denollet forsendur þess að hann hóf rannsóknir á þessu 

sviði. Þar á meðal benti hann á að kransæðasjúkdómar eru leiðandi dánarorsök í vestrænu 

samfélagi (Gunby, 1992) og þrátt fyrir margar nýjungar í greiningu og meðferð á sjúkdómnum 

höfðu langtímabatahorfur ekki batnað (De Vreede o.fl., 1991). Þetta taldi hann geta 

endurspeglað einhverja óþekkta sálfræðilega þætti sem hefðu áhrif á kransæðasjúkdóma 

(Denollet, 1992).  

Fram að þessum tíma höfðu rannsóknir á tengslum hegðunarmynsturs Týpu A og 

kransæðastíflna leitt til mjög misjafnra niðurstaðna (Rosenman o.fl., 1975; Shekelle, Gale og 

Norusis, 1985) og því höfðu rannsóknir tekið að beinast að einstökum tilfinningaþáttum (Booth-

Kewley og Friedman, 1987).  Rannsóknir á þróun kransæðasjúkdóma fundu tengsl við reiði, 

þunglyndi og kvíða (Friedman og Booth-Kewley, 1987), tilfinningalega vanlíðan (Rosengreen 

o. fl., 1991), heilsufarskvartanir um ótímabæra þreytu (Appels og Mulder, 1988) og 

svefnörðugleika (Wingard og Berkman, 1983). Eftirfylgnirannsóknir bentu til þess að bæði 

tilfinningaleg og líkamleg vanlíðan (somatic distress) væru tengd þróun kransæðasjúkdóma 

(Ruberman, Weinblatt, Goldberg og Chaudhary, 1984; Shekelle o.fl., 1991) og að meðhöndlun 

á tilfinningalegri vanlíðan gæti minnkað dauða meðal kransæðasjúklinga á marktækan hátt 

(Mendes de Leon, Powell og Kaplan, 1991). Rannsóknir höfðu einnig bent til þess að 

tilfinningaleg vanlíðan væri tengd æðasamdrætti og blóðflöguvirkni hjá kransæðasjúklingum 

en þessi líffræðilegu ferli gætu spilað lykilhlutverk í þróun kransæðasjúkdóma (Martin, Bath 

og Burr, 1991; Nobuyoshi o.fl., 1991). Á heildina litið virtist sem tilfinningaleg vanlíðan væri 
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nátengd dánartíðni, sjúkdómsmynd og vellíðan meðal kransæðasjúklinga. Það sem þurfti þó að 

skoða betur var hvaða áhrif persónuleiki hefði á tilfinningalega vanlíðan (Denollet, 1992). 

Denollet lagði upp með líkan sem hann byggði á verkum Tellegen (1985) í rannsóknum 

sínum hvað varðar stöðugleika í tilfinningum en það byggir á neikvæðri líðan, jákvæðri líðan 

og sjálfsblekkingu ([SB]; self-deception) en sjálfsblekking er persónueinkenni sem 

endurspeglar tilhneiginguna til að vera ómeðvitaður um óþægilegar tilfinningar (Gur og 

Sackeim, 1979). Fyrri rannsóknir á persónuleika og heilsu höfðu aðallega einblínt á tengsl 

einnar persónuleikabreytu í einu í sambandi við heilsu og áhersla var sjaldan lögð á samvirkni 

margra persónueinkenna (Funder, 1991). Fyrra markmið rannsóknarinnar var því að búa til 

flokkunarfræðilegt líkan yfir undirgerðir persónuleika fyrir karlmenn með kransæðasjúkdóma 

(Denollet, 1992).  

Markmið fyrstu rannsóknarinnar var að skilgreina og mæla undirgerðir persónuleika hjá 

kransæðasjúklingum og þróa hugtakalegt líkan um persónuleika. Viðfangsefnið var ekki eitt 

hegðunarmynstur, tilfinningaþáttur eða bjargráðstegund heldur stöðugleiki í mannlegu atferli 

(Denollet, 1992).  

 Denollet skoðaði stjórnandi (moderating) áhrif NH og bælandi bjargráða á ýmsar 

birtingarmyndir sálfræðilegrar og líkamlegrar heilsu eins og skaplyndi, heilsufarskvartanir, 

hjartastarfsemi og kransæðaskylt atferli hjá 178 karlkyns kransæðasjúklingum í endurhæfingu. 

Þátttakendur höfðu nýlega ýmist fengið hjartaáfall eða gengist undir útvíkkunaraðgerð eða 

kransæðahjáveituaðgerð. Einstaklingsmunur var annars vegar metinn fyrir NH og hins vegar 

fyrir sjálfsblekkingu (Denollet, 1991). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu hvernig hægt er að 

aðgreina tvo undirhópa af kransæðasjúklingum sem skora lágt á NH eftir því hvort þeir skori 

hátt eða lágt á SB.  

Þeir sem skora lágt á NH gætu verið að bæla tilfinningalega og líkamlega vanlíðan sem 

sést á háu örvunarstigi í lífeðlislegum mælingum. Helstu niðurstöður voru þær að þessi 

grunnpersónuleikaeinnkenni valdi sértækum en sterkum áhrifum; NH hefur mikil áhrif á skap- 

og heilsufarskvartanir á meðan SB hefur mikil áhrif á sjálfsmat á kransæðaskyldu atferli. 

Rannsóknin sýnir einnig að mikilvægt er að skoða samvirkni margra persónueinkenna innan 

manneskju (Denollet, 1992).  

Önnur rannsókn Denollet (1992) á 166 karlkyns kransæðasjúklingum sýndi að hægt er 

að greina fjórar persónuleikaundirgerðir með þáttagreiningu út frá NA, SI, og SB. Fjórar 

undirgerðir komu í ljós: lágt neikvætt hrifnæmi (LNA); hátt neikvætt hrifnæmi (HNA); hamin 



 

26 
 

(inhibited) sem einkenndist af háu skori á FH og háu skori á SB; og bæld (repressive) sem 

einkenndist af lágu skori á NH en háu skori á bæði FH og SB (Denollet og De Potter, 1992). 

Persónuleikaundirgerðirnar tengdust kransæðaskyldu atferli, tilfinningalegri og líkamlegri 

vanlíðan, endurkomu í vinnu eftir veikindi og notkun róandi lyfja (Denollet, 1992) sem þýðir 

að karlkyns kransæðasjúklingar séu misleitur (heterogenous) hópur með gjörólík bjargráð og 

að lítill hópur samleitra (homogenous) undirtýpa geti útskýrt verulegan mun í dreifingu 

bjargráða (Denollet og De Potter, 1992). Undirtýpurnar voru stöðugar yfir 15 mánaða tímabil 

og sýna fram á réttmæti þess að flokka kransæðasjúklinga eftir persónuleikagerðum (Denollet, 

1992). 

Í þriðju rannsókn Denollet (1992) voru mælingar á NA, FH og SB notaðar til að búa til 

persónuleikastigveldi með þáttagreiningu á 405 karlkyns kransæðasjúklingum (Denollet, 

1993c). Fjórar persónuleikagerðir fengust úr þáttagreiningunni: harðgerð (hardy), þjáð 

(distressed), hamin og bæld (Denollet, 1992). Einstaklingar sem flokkuðust sem hamin eða 

bæld persónuleikagerð voru sérstaklega líklegir til kransæðavanda. Niðurstöðurnar bentu til 

þess að rannsóknir ættu að skoða samspil almennra persónuleikaþátta í stað sértækra 

hegðunarmynstra, tilfinningaþátta eða bjargráðstegunda því það gæfi mestar upplýsingar um 

tengsl persónuleika og sjúkdóma (Denollet, 1993c).  

 

4.1.2. Seinni hluti doktorsverkefnis Denollet 

 

 Seinni hluti doktorsverkefnisins snýr að áhrifum endurhæfingar á geðheilsu 

(psychological status) karlkyns kransæðasjúklinga. Hann skoðar tilgátuna að 

kransæðaendurhæfing geti ýtt undir tilfinningalegan stöðugleika hjá persónuleikagerðunum 

fjórum sem hann hafði greint (Denollet, 1992) en margar fyrri rannsóknir höfðu fundið lítil 

áhrif kransæðaendurhæfingar á andleg ferli (Stern og Cleary, 1982; Oldridge o.fl., 1991).  

Í fyrstu greininni sýndi Denollet fram á að lítil áhrif í fyrri rannsóknum á 

kransæðaendurhæfingu megi rekja til óviðeigandi mælitækja (Denollet, 1993a). Mælitækin sem 

höfðu verið notuð snéru að sálmeinafræði (psychopathology) en í fyrsta lagi eru 

kransæðasjúklingar ekki geðsjúklingar og í öðru lagi snýr meðferðin ekki að geðsjúkdómum 

(Denollet, 1992). Mælingar þurfa að samsvara fræðilegum áhrifum inngrips; þess vegna mældi 

Denollet áhrif kransæðaendurhæfingar á hlutdræga heilsu og vellíðan þar sem þær eru meira 

viðeigandi en staðlaðar mælingar á geðröskunum. Denollet notaði mælitæki sem hannað var 
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fyrir hjartasjúklinga og fékk fram mun eftir kransæðaendurhæfingu ólíkt öðrum vinsælum 

mælitækjum þess tíma. Denollet (1993a) sýndi þar með að notkun óviðeigandi mælitækja væri 

ástæðan að baki ómarktækum niðurstöðum fyrri rannsókna á kransæðaendurhæfingu. 

Því næst greindi Denollet (1992) frá hönnun The Global Mood Scale [GMS] en hann 

var þróaður fyrir kransæðasjúklinga með tilliti til þróunar sjúkdóma og batahorfa ásamt því að 

byggja á tveggja þátta skaplyndislíkani um neikvætt- og jákvætt hrifnæmi. Kvarðinn 

samanstendur af 20 atriðum með svarmöguleikum á fimm stiga Likert kvarða en mælitækið 

reyndist áreiðanlegt, réttmætt og hagnýtt (Denollet 1993b). 

Fleiri breytur skipta máli fyrir kransæðasjúkdóma en NH og JH, þar á meðal 

heilsufarskvartanir. Health Complaints Scale [HCS] byggir á algengum kvörtunum 

kransæðasjúklinga og var hannaður til að meta samband heilsufarskvartana, sálfélagslegs bata 

og kransæðaendurhæfingar (Denollet, 1992). Hann samanstendur af 12 líkamlegum og 12 

algengum hugrænum kvörtunum og eru svarmöguleikar á fimm stiga Likert kvarða en 

mælitækið reyndist áreiðanlegt, réttmætt og hagnýtt (Denollet, 1994).  

Í síðustu greininni í doktorsverkefni sínu færði Denollet rök fyrir því að 

kransæðaendurhæfing sé áhrifarík en þeir sem tóku þátt í henni jöfnuðu sig betur en þeir sem 

ekki tóku þátt. Með notkun viðeigandi mælitækja sást árangur eftir kransæðaendurhæfingu 

bæði hjá þeim sem voru þjáðir í upphafi og þeim sem voru það ekki. Þessar niðurstöður sýndu 

að það var ekki nauðsynlegt að þjást af geðsjúkdómi til þess að kransæðaendurhæfing bæri 

árangur eins og fyrri rannsóknir höfðu bent til (Denollet og Brutsaert, 1995). 

 Í grein Denollet, Sys og Brutsaert (1995) var notast við breyturnar NA, FH og þörf fyrir 

viðurkenningu ([ÞFV]; Need for approval) til að skapa nýtt hugtakalegt persónuleikastigveldi 

fyrir kransæðasjúklinga en ÞFV er tilhneigingin til að hegða sér á menningarlega viðeigandi 

hátt (Denollet, 1993). Stigveldið var kallað DIRE (Distressed-Introverted-Repressed-

Extroverted) og samanstóð af persónuleikaundirtýpunum þjáð, innhverf (introverted),  stillt 

(restrained) og hrifnæm (excitable). Tilgátan var sú að vantjáning á verulegri tilfinningalegri 

vanlíðan geti skaðað heilsuna en það þýðir að þjáða persónuleika undirtýpan sem samanstendur 

af háu skori á bæði NH og FH sé áhættuþáttur fyrir andlát eftir hjartaáfall. Marghliða 

aðfallsgreining sýndi að sjúklingar með bæði líkamleg og hugræn heilsufarsvandamál eins og 

lítið æfingarþol og þjáðan persónuleika voru fimm sinnum líklegri til að deyja en sjúklingar 

sem einvörðungu höfðu lítið æfingarþol. Í þessari grein nefndi Denollet í fyrsta sinn þjáðan 

persónuleika (distressed personality) sem samband NH og FH (Denollet o.fl., 1995). 
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 Árið 1996 sýndu Denollet og samstarfsmenn fram á að þeir kransæðasjúklingar sem 

skoruðu hátt á bæði NH og FH voru rúmlega fjórum sinnum líklegri til að deyja sex til tíu árum 

seinna en þeir sem skora lágt á NH og FH. Þeir drógu þá ályktun að það væri samvirkni 

persónuleikaþáttanna NH og FH sem hefði þessi áhrif og kölluðu hana Persónuleikagerð D. 

Árið 1998 birtist kvarðinn DS16 sem metur Persónuleikagerð D með 16 atriðum á 5 punkta 

likert kvarða og upp úr árinu 2000 varð veruleg aukning í rannsóknum á Persónuleikagerð D 

(Denollet, Sys og Brutsaert, 2000; Pedersen og Denollet, 2003a; Pedersen og Denollet, 2006). 

Denollet (2005) fækkaði atriðum DS16 og gaf út kvarðann DS14 en í dag hann er notaður í 

flestum rannsóknum á Persónuleikagerð D. 

 

4.2 Hvað hafa Persónuleikagerð D rannsóknir sýnt fram á? 

 

Dánartíðni meðal kransæðasjúklinga er fjórfalt til átta sinnum hærri hjá þeim sem flokkast sem 

Persónuleikagerð D óháð staðfestum líflæknisfræðilegum áhættuþáttum (Denollet o.fl., 1996; 

Denollet og Brutsaert, 1998; Denollet, Vaes og Brutsaert, 2000).  

Rannsóknir hafa sýnt að sjúklingar með hjartavandamál sem flokkast sem 

Persónuleikagerð D séu mun líklegri en aðrir sjúklingar til að upplifa þunglyndiseinkenni 

(Schiffer o.fl., 2005; Pedersen, van Domburg, Theuns, Jordaens og Erdman, 2004; Pedersen og 

Denollet, 2003b; Denollet, 1998b), kvíðaeinkenni, minni félagsstuðning (Pedersen o.fl., 2004), 

verri lífsgæði (Al-Ruzzeh o.fl., 2005; Aquarius, Denollet, Hamming og De Vries, 2005; 

Pedersen og Denollet, 2003b; Denollet, 1998b) og streitu (Aquarius o.fl., 2005). Þeir upplifa 

síður jákvæðar tilfinningar og eru líklegri en aðrir til að upplifa neikvæðar tilfinningar 

(Pedersen og Denollet, 2003b; Denollet, 1998b). Þar að auki eru kransæða- og 

háþrýstingssjúklingar líklegri en heilbrigðir einstaklingar til að flokkast sem Persónuleikagerð 

D (Denollet, 2005). 

Í rannsókn Pedersen, Ong, Serruys, Erdman og van Domburg (2006) voru 

þunglyndiseinkenni athuguð ári eftir útvíkkunaraðgerð hjá sjúklingum sem voru ekki 

þunglyndir fyrstu sex mánuðina eftir aðgerðina. Sjúklingar sem greindust með þunglyndi ári 

seinna voru líklegri til að flokkast sem Persónuleikagerð D og vera með sykursýki en þeir sem 

fengu ekki þunglyndisgreiningu að ári liðnu. Persónuleikagerð D reyndist þrefalda líkurnar á 

þunglyndisgreiningu. 
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Persónuleikagerð D er einnig áhættuþáttur fyrir áfallastreituröskun (post traumatic 

stress disorder) eftir fyrsta hjartaáfall (Pedersen og Denollet, 2004), eykur líkurnar á öðru 

hjartaáfalli (Denollet og Brutsaert, 1998; Denollet, Vaes og Brutsaert, 2000) og er áhættuþáttur 

fyrir slæmar batahorfur í blönduðum hópi kransæðasjúklinga (Pedersen og Denollet, 2003a). 

Persónuleikagerð D sjöfaldar einnig líkurnar á því að kransæðasjúklingar þrói með sér 

krabbamein en þeir sjúklingar eru yfirleitt yngri en aðrir við upphaflega greiningu á 

kransæðasjúkdómum (Ketterer o.fl., 2004). 

 Appels, Golombeck, Gorgels, de Vreede og van Breukelen (2000) rannsökuðu sjúklinga 

sem létust af völdum hjartaáfalls 24 klst eftir að einkenni komu fram. Sjúklingarnir voru ýmist 

með fyrri sögu um kransæðaeinkenni eða ekki. Í ljós kom að þessir sjúklingar voru líklegri til 

að sýna ákveðnar birtingarmyndir NH og FH en þeir sem lifðu sólarhringinn af. Samvirkni 

persónueinkennana sjöfaldaði dánartíðni hjá þessum sjúklingum óháð klínískum og 

lýðfræðilegum áhættuþáttum. Þessar niðurstöður voru taldar benda til þess að Persónuleikagerð 

D gæti verið undanfari skyndilegs hjartaáfalls.  

  

4.3 Hvernig er talið að Persónuleikagerð D hafi þessi áhrif? 

 

Pedersen og Denollet (2006) hafa sett fram líkan sem tiltekur hvernig FH stýri neikvæðum 

áhrifum NH á batahorfur kransæðasjúklinga. Samkvæmt líkaninu getur Persónuleikagerð D 

haft áhrif á batahorfur í gegnum sállífeðlisleg ferli og hegðun. Fjöldi þátta og samspil þeirra 

hafa áhrif á heilsu og því þykir ólíklegt að eitt stakt ferli geti útskýrt tengslin milli 

Persónuleikagerðar D og heilsufarskvilla (Hellstrom, Rozanski, Blumenthal og Kaplan, 2000). 

Einstaklingsmunur í þáttum eins og persónuleika, erfðum, reynslu, hugsun og félagslegum 

stuðningi hafa áhrif á langvinna streitu þar sem streituviðbrögðum er stýrt af HPA ásnum 

(McEwen, 2000).  

Í líkaninu tiltekur Denollet þrjú sállífeðlisleg ferli sem gætu leitt til verri batahorfa: 

Aukin virkni í HPA ásnum, breytingar á blæðingarstöðvun og lífeðlisleg svörun hjarta- og 

æðakerfis. Þar sem sjúklingar sem flokkast sem Persónuleikagerð D upplifa mikið af 

neikvæðum tilfinningum er virkni HPA ássins líklegast ólík milli þeirra og fólks sem ekki 

flokkast sem Persónuleikagerð D (Sher, 2005). Langvinn streita gæti haft neikvæð áhrif á heilsu 

í gegnum blæðingarstöðvun (Von Känel, Mills, Fainman og Dimsdale, 2001) ásamt því að hafa 

áhrif á HPA ásinn og lífeðlisleg viðbrögð. Langvarandi streita með tilheyrandi seyti kortisól 
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dregur úr vörnum gegn sýkingum og sjúkdómum (Cohen o.fl., 1991) en ónæmiskerfið getur 

líka veikst við  sálfræðilegt áfall (trauma) (Kronfol og Remick, 2000). Líkan Denollet má sjá á 

Mynd 1 (Pedersen og Denollet, 2006) en samkvæmt því geta sállíkamleg ferli bæði valdið skaða 

í innanverðum frumuveggjum (endothelial damage) og aukið seyti kortisól sem leiðir svo til 

bólgna og hefur þar með áhrif á batahorfur. 

 

Mynd 1. Líkan um tengsl Persónuleikagerðar D og batahorfa 

 

 

 

Margar nýlegar rannsóknir hafa varpað enn frekari ljósi á það hvernig sállíkamleg ferli 

geta útskýrt tengslin milli Persónuleikagerðar D og heilsu. Aukið seyti kortisóls (Molloy o.fl., 

2008), há stig bólgulífmerkja (inflammatory biomarker) (Conraads o.fl., 2006; Einvik o.fl., 

2011), minnkuð geta til að laga æðaskaða (Van Craenenbroeck o.fl., 2009), og minnkuð 

hjartsláttarendurheimt (heart rate recovery) eftir æfingu (von Känel o.fl., 2009) eru meðal þátta 

sem þykja líklegir til að skýra tengslin.  

 Samkvæmt líkaninu getur hegðun einnig haft áhrif á batahorfur í gegnum óheilbrigðan 

lífstíl og að fylgja ekki fyrirmælum lækna. Nýlegar rannsóknir renna frekari stoðum undir 

þennan hluta líkansins en atferlisþættir sem gætu stýrt tengslum Persónuleikagerðar D og 

heilsufars eru meðal annars reykingar og kyrrseta meðal kransæðasjúklinga (Kupper o.fl., 

2012). Í almennu þýði er Persónuleikagerð D tengd heilsuhegðun eins og reykingum og 

hreyfingarleysi (Einvik o.fl., 2011). Einstaklingar sem flokkast sem Persónuleikagerð D eru 
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ólíklegri til að ráðfæra sig við klínískt starfsfólk um hjarta- og æðaeinkenni (Schiffer, Denollet, 

Widderhoven, Hendriks og Smith, 2007) og að sækjast eftir geðhjálp en aðrir (Williams o.fl., 

2008). Persónuleikagerð D hefur einnig verið tengd við slæma ástundun í meðferð hjá 

sjúklingum með kransæðavandamál (Williams, O'Connor, Grubb og O‘Carroll, 2011). 

Persónuleikagerð D hefur verið tengd við ákveðið mynstur lífeðlislegra streituviðbragða 

eins og aukin hjartaafköst (cardiac output) (Williams, O‘carroll, og O‘Connor, 2009), 

hækkaðan blóðþrýsting (Habra o.fl., 2003) og minni hjartsláttarbreytileika (Martin o.fl., 2010). 

 Í rannsókn Kupper, Denollet, Widdershoven og Kop (2013) tóku 99 

hjartabilunarsjúklingar þátt í ræðuverkefni á meðan hjartsláttur og blóðþrýstingur var mældur. 

Persónuleikagerð D var tengd dempuðum hjartsláttarviðbrögðum sem hafa verið tengd við 

slæmt heilsufar (Phillips o.fl., 2013) en enginn munur fannst á blóðþrýstingi Persónuleikagerðar 

D og samanburðarhóps. Þegar undirþættirnir NH og FH voru skoðaðir sem samfelldar breytur 

og samvirkni þeirra athuguð fundust hins vegar marktæk tengsl við slagbilsþrýsting (Kupper 

o.fl., 2013).  

Þátttakendur í rannsókn Howard o.fl. (2011) þurftu að leysa stærðfræðiverkefni í 

huganum á meðan lífeðlislegar mælingar voru skráðar. Þeir sem flokkuðust sem 

Persónuleikagerð D sýndu lægri hjartsláttarviðbrögð við verkefnið en samanburðarhópur en 

engin munur var á blóðþrýstingi milli hópa. Hins vegar voru þeir sem flokkuðust sem 

Persónuleikagerð D með marktækt lægri hjartaafköst og hærra viðnám (peripheral resistance) 

en samanburðarhópur. Þetta bendir til þess að mikilvægt sé að skoða ítarlegri mælingar á 

blóðþrýstingi til að öðlast skilning á tengslum Persónuleikagerðar D og sjúkdóma. 

Til viðbótar við dempaða svörun hafa rannsóknir sýnt að þeir sem flokkast sem 

Persónuleikagerð D séu lengur en aðrir að jafna sig (recovery) eftir streituvaldandi atburð að 

streituvaldi fjarlægðum (Koutnik, 2013). Þó hefur slíkur munur ekki alltaf fundist á 

Persónuleikagerð D og öðrum (Kupper o.fl., 2013) en þar af leiðandi er mikilvægt að gera fleiri 

rannsóknir á lífeðlislegum viðbrögðum Persónuleikagerðar D eftir að streituvaldur hefur verið 

fjarlægður. 
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5. Markmið og tilgátur 

  

Rannsóknin er hluti af doktorsverkefni Mardísar Söru Karlsdsdóttur en meginmarkmið hennar 

var að athuga hvort að og þá hvernig lífeðlisleg svörun sé ólík í streituvaldandi aðstæðum og 

að þeim loknum hjá einstaklingum með fjölskyldusögu af heilablóðfalli og hvort persónuleiki 

miðli þeim áhrifum. 

Rannsóknir hafa annars vegar sýnt fram á skaðleg áhrif dempaðra lífeðlislegra 

streituviðbragða og tengsl þeirra við hjarta- og æðasjúkdóma (Salomon o.fl., 2009; Phillips 

o.fl., 2013) og hins vegar að þeir sem flokkast sem Persónuleikagerð D sýni dempuð lífeðlisleg 

streituviðbrögð (Howard o.fl., 2011). Dempuð lífeðlisleg streituviðbrögð gætu þar með verið 

áhrifamikill þáttur í tengslum persónuleika og sjúkdóma. Í ljósi þessara niðurstaðna var búist 

við því að þeir sem flokkast sem Persónuleikagerð D sýni dempuð lífeðlisleg streituviðbröð 

miðað við þá sem ekki flokkast sem Persónuleikagerð D. Rannsóknir benda einnig til þess að 

það sé ekki munur á blóðþrýstingsmælingum þeirra sem flokkast sem Persónuleikagerð D og 

þeirra sem ekki flokkast sem Persónuleikagerð D í streituvaldandi aðstæðum (Phillips o.fl., 

2013) en talið er að ferli að baki blóðþrýstingi eins og hjartaafköst og viðnám geti verið ólík 

milli hópa (Howard o.fl., 2011). Þar með var ekki búist við því að munur væri á slag- og 

hlébilsþrýstingi þeirra sem flokkast sem Persónuleikagerð D og þeirra sem ekki flokkast sem 

Persónuleikagerð D  í streituvaldandi aðstæðum. Loks ber að nefna niðurstöður rannsókna sem 

hafa sýnt að það skiptir máli fyrir heilsufar fólks hve lengi það er að jafna sig í kjölfar streitu 

eftir að streituvaldur hefur verið fjarlægður (Panaite o.fl., 2015; Chida og Steptoe, 2010; 

Phillips o.fl., 2013; Salomon o.fl., 2009; Koutnik o.fl., 2013; von Känel o.fl., 2009). Þær benda 

einnig til þess að þeir sem flokkast sem Persónuleikagerð D séu lengur en þeir sem ekki flokkast 

sem Persónuleikagerð D að jafna sig eftir streituvaldandi atburð (Koutnik, 2013) en það gæti 

útskýrt tengsl persónuleika og sjúkdóma að hluta til. Þess vegna var búist við því að þeir sem 

flokkast sem Persónuleikagerð D séu lengur að jafna sig í kjölfar streitu en þeir sem ekki 

flokkast sem Persónuleikagerð D. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

 

Alls tóku 24 nemendur við Háskóla Íslands þátt í rannsókninni en meðalaldur þeirra var 26 ár 

(spönn = 20 - 39 ár, staðalfrávik = 5,28). Konur voru í meirihluta þátttakenda eða 80% og var 

meðalaldur þeirra um 26 ár (SF = 5,49) en meðalaldur karla um 25 ár (SF = 4,97). Aldursmunur 

var ómarktækur milli kynja; t (22) = -0,351, p = 0,729. 

Þátttakendur voru valdir á þann hátt að þeir fengu tölvupóst í gegnum póstþjón HÍ og 

voru beðnir um að svara nokkrum spurningalistum. Þeir einstaklingar sem uppfylltu ákveðin 

skilyrði gafst kostur á að skilja eftir netfang þannig að hægt væri að hafa samband við þá og 

bjóða þeim að taka þátt í síðari hluta rannsóknarinnar á tilraunastofu. Skilyrðin voru að vera á 

aldrinum 18-40 ára, þekkja fjölskyldusögu af heilablóðfalli hjá báðum foreldrum og ömmum 

og öfum, að vera laus við hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, hjartsláttartruflanir, að vera ekki 

á neinum lyfjum sem hafa áhrif á hjarta- og æðakerfið og að vera ekki barnshafandi. Þeir sem 

skoruðu undir 7 og yfir 13 á undirþáttum DS14 voru beðnir um að taka þátt í síðari hluta 

rannsóknarinnar gegn inneign á Stúdentakjallarann að andvirði 1250 kr. Af þeim sem tóku þátt 

flokkuðust 13 (54,2%) sem Persónuleikagerð D en 11 (45,8%) ekki. 

 

Áreiti 

 

Myndband 

 

Þegar grunnlínumælingar voru teknar horfðu þátttakendur á brot úr náttúrulífsþætti úr 

sjónvarpsseríunni Jörðin (Planet Earth) á spjaldtölvu sem var staðsett á borði fyrir framan sæti 

þeirra.  

 

Stærðfræðiverkefni 

 

Leiðbeiningar fyrir stærðfræðiverkefnið voru spilaðar í gegnum hátalara en þátttakendur áttu 

að telja upphátt afturábak með því að draga sjö frá fjögurra stafa tölu í þrjár mínútur. Þeim var 

gert að horfa í myndavél spjaldtölvu á meðan sem tók upp myndband af þeim á meðan og var 

sagt að frammistaða þeirra yrði metin síðar eftir hraða og nákvæmni. Ef þeir stoppuðu voru þeir 
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beðnir um að vinsamlegast halda áfram að telja frá síðustu tölu sem þeir mundu eftir þar til 

tíminn væri búinn. 

 

Ræðuverkefni 

 

Leiðbeiningar ræðuverkefnis voru spilaðar í gegnum hátalara en þátttakendur voru beðnir um 

að undirbúa og halda ræðu. Umfjöllunarefni ræðunnar átti að vera um ímyndaðan atburð sem 

fólst í því að vera stöðvaður af lögreglu fyrir að hafa ekki virt stöðvunarskyldu og fá sekt þrátt 

fyrir að skiltið hafi ekki verið sýnilegt. Þátttakendur voru beðnir um að flytja mál sitt eins og 

að þeir stæðu fyrir umferðarétti. Áður en þátttakendur áttu að hefja ræðuna fengu þeir spjald 

með þremur punktum sem áttu að koma fram í ræðunni og höfðu þrjár mínútur til að undirbúa 

sig. Á meðan undirbúningi stóð fengu þeir að heyra ítrekunarleiðbeiningar sem gerði þeim m.a. 

ljóst hve mikinn tíma þeir höfðu þar til ræðan skyldi vera flutt. Þátttakendur voru beðnir um að 

horfa í myndavél á spjaldtölvu á meðan þeir fluttu ræðuna og áttu að tala í þrjár mínútur. Ef 

þeir gerðu hlé á máli sínu voru þeir vinsamlegast beðnir um að halda áfram þar til þrjár mínútur 

væru liðnar 

 

Mælitæki 

 

Persónuleikagerð D 

 

Íslensk þýðing spurningalistans DS14 Distress Scale (Dennollet, 2005) var lögð fyrir 

þátttakendur á netinu er metur Persónuleikagerð D. Listinn samanstendur af tveimur 

undirkvörðum sem meta annars vegar neikvætt hrifnæmi [NH] og hins vegar félagshömlun 

[FH] en þeir eru sjö atriði hvor um sig. Atriði spurningalistans eru á 5-stiga Likert-kvarða frá 

0-4 þar sem 0 stendur fyrir „satt“ og 4 fyrir „ósatt“ (sjá viðauka 1). Samkvæmt viðmiði Denollet 

(2005) þarf einstaklingur að skora yfir 10 stig á báðum undirkvörðum til að flokkast sem 

Persónuleikagerð D. Íslensk þýðing Erlu Svandsóttur o.fl. (2012) á DS14 er talin hafa góða 

próffræðilega eiginleika og reyndust alfa stuðlar beggja undirþátta viðunandi, α = 0,85 fyrir NH 

og α = 0,85 fyrir FH. Einnig hafa rök verið færð fyrir hugtaksréttmæti þýðingarinnar (Erla 

Svansdóttir o.fl., 2012). 
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Hugrænt mat 

  

Hugrænt mat þátttakenda á því hve færir þeir teldu sig vera til að leysa komandi verkefni af 

hendi og hve stressandi, krefjandi og ógnandi þeir teldu verkefnið vera var mælt með 4 atriðum 

sem hvert um sig voru metin á 5-stiga Likert kvarða. Svörin voru frá 1-5 þar sem 1 stóð fyrir 

„ekkert“ og 5 stóð fyrir „mjög“ (sjá viðauka 2) (Salomon o.fl., 2009). 

  

Fjölskyldsaga og Heilsa 

 

Spurningalisti um fjölskyldusögu þátttakenda skiptist í þrjá hluta, í fyrsta lagi voru spurningar 

um heilsufar líffræðilegrar móður og líffræðilegs föðurs, í öðru lagi um heilsufar ömmu og afa 

í móðurætt og í þriðja lagi um ömmu og afa í föðurætt. Atriðum var hægt að svara með „já“ 

„nei“ og „ég veit ekki“ (sjá viðauka 3). 

Spurningalisti um heilsufar þátttakanda og almennar upplýsingar innihélt bæði opin og 

lokuð atriði um aldur, sjúkdóma, lyfjatöku, reykingar, koffínneyslu, líkamsrækt og síðustu 

máltíð (sjá viðauka 4). 

 

Lífeðlislegar mælingar 

 

Blóðþrýstingsmælir var notaður til að mæla slagbilsþrýsting ([SBP]; systolic blood pressure), 

hlébilsþrýsting ([DBP]; dystolic blood pressure) og hjartslátt ([HR]; heart rate). Þar að auki var 

notast við elektróður og hjartalínurit (ECG; electrocardiogram) til að meta hjartslátt í gegnum 

Biopac MP150 kerfi með ECG100 magnara. Blóðflæðiriti (impedance cardiography) fékkst 

með elektróðulímbandi (mylar-band electrodes) í gegnum Biopac EBI100C mæli til þess að 

meta blóðflæði- og viðnám. Öndunarflæði (respiratiory sinus arrythmia) var metið með því að 

með því að skoða hjartalínuritið og leiðrétta fyrir öndun (respiration rate and depth) sem var 

mæld með öndunarbelti. Þyngd þátttakanda var mæld með baðvigt en bil á milli 

elektróðulímbanda, mittis- og mjaðmamál þátttakenda voru mæld með málbandi en hæð var 

metin með málbandi sem fest hafði verið á vegg í rannsóknarstofunni í viðeigandi hæð. 
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Framkvæmd 

 

Í fyrri hluta rannsóknar fengu þátttakendur tölvupóst í gegnum póstþjón Háskóla Íslands og 

voru beðnir um að svara spurningalistum á netinu. Þeir sem stóðust skilyrði fyrir síðari hluta 

rannsóknarinnar gátu skilið eftir netfang sitt þannig að rannsakendur gætu boðið þeim að mæta 

á Sállífeðlislega tilraunastofu staðsetta á fimmtu hæð Læknagarðs Háskóla Íslands. 

Rannsakendur tóku á móti einum þátttakanda í einu og útskýrðu rannsóknina fyrir honum. Því 

næst var þátttakandi beðinn um að skrifa undir upplýst samþykki um þátttöku í rannsókninni. 

Að undirskrift lokinni fyllti þátttakandi út tvo spurningalista, annars vegar vegar Fjölskyldusaga 

og hins vegar Heilsa (sjá viðauka 3-4). Rannsakandi bað þátttakanda um að fjarlægja hálsmen, 

úr og stóra eyrnalokka áður en tveimur elektróðulímböndum var komið fyrir utan um háls og 

tveimur um mitti hans. Rannsakandi hreinsaði svo svæði undir hægra viðbeini og við vinstra 

mjaðmabein með sótthreinsandi klút og kom tveimur silver-silver hjartaelektróðum fyrir þar 

þannig að hægt væri að mæla hjartslátt. Að því loknu var þátttakanda vísað að hægindastól, sem 

var afmarkaður með skilrúmi, og öndunarbelti var komið fyrir utan um brjóstkassa hans. 

Þátttakandi var beðinn um að koma sér fyrir í hægindarstólnum áður en rannsakandi setti 

blóðþrýstingsmæli á upphandlegg hægri handar hans og tengdi hjartaelektróður og 

elektróðulímbönd við viðeigandi mæla.  

 Eftir að gengið var úr skugga um að innslög (input) frá blóðþrýstingsmæli, öndunarbelti 

og elektróðum væru skýr var þátttakandi beðinn um að slaka á og honum sagt að það væri 

mikilvægt að hafa báða fætur á gólfinu á meðan tilraun stæði yfir og að þar með ætti hann ekki 

að krossleggja fæturna því það hefði áhrif á blóðflæði. Þátttakandi horfði svo á 

nátttúrulífsmyndband í 10 mínútur á meðan grunnmæling fór fram. Eftir 5 mínútur var hin 

eiginlega mæling hafin en blóðþrýstingur var mældur við 0 sek og 120 sek. Að grunnmælingu 

lokinni voru tvö verkefni lögð fyrir þátttakanda í handahófskenndri röð, annars vegar 

stærðfræðiverkefni og hins vegar ræðuverkefni.  

Eftir að leiðbeiningar fyrir ræðuverkefni höfðu verið spilaðar í gegnum hátalara var 

þátttakandi beðinn um að fylla út spurningalista um verkefnið (sjá viðauka 2). Þegar listinn 

hafði verið fylltur út fékk þátttakandinn undirbúningsspjald og mæling var hafin þegar 

ítrekunarleiðbeiningar voru spilaðar. Blóðþrýstingur var svo mældur við 30 sek og 150 sek. 

Eftir þrjár mínútur stöðvaði rannsakandi undirbúningsmælinguna og fjarlægði 

undirbúningsspjaldið. Myndavél spjaldtölvu andspænis þátttakanda var ræst þegar hann hóf 
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ræðu sína og 13 mínútna mæling var hafin. Blóðþrýstingur var mældur við 0 sek og 120 sek. 

Þegar þrjár mínútur voru liðnar var þátttakandi látinn vita að hann mætti hætta með ræðuna og 

slökkt var á myndavélinni. Rannsakandi bað hann svo um að slaka á í 10 mínútur og bíða frekari 

leiðbeininga. Blóðþrýstingur var mældur við 240, 480 og 720 sek. Mæling var stöðvuð við 780 

sek og þátttakandi var beðinn um að fylla út spurningalista um verkefnið (sjá viðauka 2). 

Eftir að leiðbeiningar fyrir stærðfræðiverkefni höfðu verið spilaðar í gegnum hátalara 

var þátttakandi beðinn um að fylla út spurningalista um verkefnið (sjá viðauka 2). Þegar 

spurningalistinn hafði verið fylltur út var myndavél spjaldtölvu ræst. Þá var 13 mínútna mæling 

hafin og þátttakandi byrjaði að leysa verkefnið. Blóðþrýstingur var mældur við 0, 120 og 180 

sek. Að 3 mínútum loknum var þátttakandi látinn vita að hann mætti hætta verkefninu og slökkt 

var á myndavélinni. Rannsakandi bað hann svo um að slaka á í 10 mínútur og bíða frekari 

leiðbeininga. Blóðþrýstingur var mældur við 240, 480 og 720 sek. Mæling var stöðvuð við 780 

sek og þátttakandi var beðinn um að fylla út spurningalista um verkefnið (sjá viðauka 2). 

 Rannsakandi fjarlægði snúrur og elektróður af þátttakanda og mældi svo bil á milli 

elektróðulímbanda, bæði að framan- og aftanverðu. Loks voru hæð, þyngd, mjaðmamál og 

mittismál mæld og skráð. Tilfallandi spurningum um þátttöku og rannsóknina var svarað og 

þátttakanda var gert ljóst hvernig hann gæti haft samband við rannsakendur skyldu einhverjar 

spurningar vakna hjá honum síðar meir. Rannsakendur þökkuðu honum fyrir þátttöku, afhentu 

honum gjafabréf og fylgdu honum út af rannsóknastofunni. Síðari hluti rannsóknar tók u.þ.b. 

60-90 mínútur eftir atvikum. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla  

 

Þær lífeðlislegu mælingar sem voru skoðaðar við úrvinnslu gagna voru slagbilsþrýstingur, 

hlébilsþrýstingur og hjartsláttur. Hver mæling var skoðuð á mismunandi tímapunktum; við 

grunnlínustig, í streituvaldandi verkefnavinnu og í hvíldartíma að verkefnum loknum. Einhliða 

dreifigreining ([ANOVA]; analysis of variance) var framkvæmd fyrir breyturnar þrjár eftir 

tímapunktunum þremur eftir því hvort að þátttakendur flokkuðust sem Persónuleikagerð D eða 

ekki. Meðaltal lífeðlislegu breytanna var reiknað fyrir ræðu- og stærðfræðiverkefni, en það var 

svo dregið frá meðaltali breytanna við grunnmælingu. Meðaltal lífeðlislegu breytanna var 

reiknað fyrir hvíldartíma og dregið frá meðaltali grunnmælingar en leiðrétt var fyrir lífeðlislega 

svörun í verkefnum. Undirþættirnir NH og FH voru skoðaðir með einfaldri aðfallsgreiningu 
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(regression analysis). Leiðrétt var fyrir áhrif BMI stuðuls og aldurs bæði í dreifigreiningu og í 

aðfallsgreiningu en þar að auki var leiðrétt fyrir lífeðlisleg viðrbrögð í verkefnum þegar munur 

á hvíldartíma var reiknaður. Miðað var við alfamörkin ρ= 0,05 fyrir alla útreikninga en þeir fóru 

fram í 23. útgáfu tölfræðiforritsins SPSS (statistical package for the social scienses). 
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Niðurstöður 

 

Tengsl Persónuleikagerð D og lífeðlislegrar virkni í grunnmælingu voru athuguð þar sem 

leiðrétt var fyrir aldur og BMI stuðul en munur á reyndist ómarktækur þar sem F(1,23) = 0,815, 

p = 0,377 fyrir slagbilsþrýsting, F(1,23) = 0,1 , p = 0,755 fyrir hlébilsþrýsting og F(1,23) =  

0,555, p = 0,465 fyrir hjartslátt.  

 

Lífeðlisleg viðbrögð í streituvaldandi verkefnum 

 

Til að skoða tengsl Persónuleikagerðar D, NH og FH við SBP, DBP og HR í streituvaldandi 

aðstæðum þar sem stjórnað væri fyrir áhrifum BMI stuðuls og þyngdar var einhliða 

dreifigreining framkvæmd. Athugað var hvort að þeir sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D 

sýndu dempuð lífeðlisleg viðbrögð miðað við þá sem ekki flokkuðust sem Persónuleikagerð D. 

Með dempuðum viðbrögðum er átt við að styrkur lífeðlislegra streituviðbragða sé lægri en sést 

vanalega hjá fólki þegar það tekst á við streituvald. 

 

Tengsl Persónuleikagerðar D og lífeðlislegra viðbragða 

 

Á töflu 1 má sjá samband Persónuleikagerðar D og lífeðlislegrar svörunar í stærðfræðiverkefni 

en þeir sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D sýndu aðeins lægri svörun í slagbilsþrýstingi, 

hlébilsþrýstingi og hjartslætti en þeir sem ekki flokkuðust sem Persónuleikagerð D á meðan 

verkefninu stóð. Munurinn var þó ekki marktækur og staðalfrávik voru stór. 

 

Tafla 1. Tengsl Persónuleikagerðar D og lífeðlislegrar svörunar í stærðfræðiverkefni 

 Persónuleikagerð D Ekki Persónuleikagerð D    

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Frelsisgráður F-gildi p-gildi 

SBP 11,77 8,86 16,88 9,49 1,23 2,716 0,115 

DBP 12,65 5,91 16,5 5,67 1,23 2,558 0,125 

HR 9,5 7,87 11,79 12,12 1,23 0,193 0,666 
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Á töflu 2 má sjá að þeir sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D sýndu einnig minni lífeðlislega 

svörun við undirbúning ræðu en þeir sem ekki flokkuðust sem Persónuleikagerð D en munurinn 

reyndist ekki marktækur og staðlafrávik voru tiltölulega stór. 

 

Tafla 2. Tengsl Persónuleikagerð D og lífeðlislegrar svörunar við undirbúning ræðu 

 Persónuleikagerð D Ekki Persónuleikagerð D    

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Frelsisgráður F-gildi p-gildi 

SBP 9,42 9,33 13,64 9,16 1,22 0,386 0,542 

DBP 6,65 7,26 8,96 7,02 1,22 0,025 0,876 

HR 8,62 7,86 13,32 10,42 1,22 0,167 0,212 

 

Á töflu 3 sést sama mynstur og áður en þeir sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D sýndu 

minni lífeðlislega svörun á meðan ræðuverkefni stóð samanborið við þá sem ekki flokkuðust 

sem Persónuleikagerð D. Munurinn var þó ekki marktækur og staðalfrávik voru aftur stór. 

 

Tafla 3. Tengsl Persónuleikagerð D og lífeðlislegrar svörunar í ræðuverkefni 

 Persónuleikagerð D Ekki Persónuleikagerð D    

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Frelsisgráður F-gildi p-gildi 

SBP 19,23 15,54 25,82 18,76 1,22 0,956 0,340 

DBP 15,77 10,87 19,27 13,27 1,22 0,924 0,348 

HR 11,96 7,71 22,9 15,56 1,22 0,193 0,666 

 

 

Tengsl neikvæðs hrifnæmis og félagshömlunar við lífeðlisleg viðbrögð  

 

Áhrif persónuleikaþáttanna NH og FH á lífeðlislega svörun í stærðfræðiverkefni reyndust 

ómarktæk í öllum tilfellum nema einu. Á töflu 4 (sjá viðauka 4) má sjá að samband SBP og FH 

var marktækt en því hærra sem fólk skoraði á FH því minni var SBP á meðan 

stærðfræðiverkefninu stóð. 

Tengsl NH og FH við lífeðlislega svörun á meðan undirbúningi ræðu stóð voru 

ómarktæk í öllum tilfellum (sjá töflu 5 í viðauka 5). 
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Tengsl NH og FH við lífeðlislega svörun í ræðuverkefni reyndust aðeins marktæk í einu tilfelli. 

Tengsl FH og HR í ræðuverkefni voru marktæk en því hærra sem þátttakendur skoruðu á FH 

því lægri reyndist hjartsláttur þeirra í ræðuverkefninu (sjá töflu 6 í viðauka 5). 

 

Lífeðlisleg viðbrögð í hvíldartíma 

 

Í þessum hluta var athugað hvort að þeir sem þeir sem flokkast sem Persónuleikagerð D væru 

að jafna sig en þeir sem ekki flokkuðust sem persónuleikagerð D. Einnig var athugað hvort að 

NH og FH hefðu áhrif á það hve lengi einstaklingar voru að jafna sig. 

 

Tengsl Persónuleikagerðar D við lífeðlislega virkni í hvíldartíma 

 

Tafla 7 sýnir samband Persónuleikagerðar D við lífeðlisleg viðbrögð í hvíldartíma eftir 

stærðfræðiverkefni, en miðað var við frávik frá lífeðlislegri virkni í grunnlínumælingu. Þeir 

sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D sýndu dempuð lífeðlisleg viðbrögð í hvíldartíma 

miðað við þá sem ekki flokkuðust sem Persónuleikagerð D. Áhrifin voru marktæk fyrir 

hjartslátt (F(1,23) = 4,367, p = 0,05) en ómarktæk fyrir blóðþrýstingsmælingar. 

 

Tafla 7. Tengsl Persónuleikagerðar D og lífeðlislegrar svörunar í hvíld eftir 

stærðfræðiverkefni 

 Persónuleikagerð D Ekki Persónuleikagerð D    

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Frelsisgráður F-gildi p-gildi 

SBP 1,01 4,26 1,67 6,89 1,23 2,43 0,136 

DBP 2,65 3,77 4,30 5,69 1,23 0,328 0,574 

HR -1,05 4,86 1,06 3,85 1,23 4,962 0,043 

 

Á töflu 8 má sjá að munur á þeim sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D og þeim sem gerðu 

það ekki í hvíldartíma að ræðuverkefni loknu var ómarktækur fyrir slag- og hlébilsþrýsting auk 

hjartsláttar. Hjartsláttarsvörun Persónuleikagerðar D var dempuð í hvíldartíma og slag- og 

hlébilsþrýstingur var lægri en hjá þeim sem ekki flokkuðust sem Persónuleikagerð D en áhrifin 

voru þó ekki marktæk. 
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Tafla 8. Tengsl Persónuleikagerð D og lífeðlislegrar svörunar í hvíld eftir ræðuverkefni 

 Persónuleikagerð D Ekki Persónuleikagerð D    

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Frelsigráður F-gildi p-gildi 

SBP 1,47 4,83 3,44 10,22 1,22 0,020 0,888 

DBP 2,91 4,27 4,55 6,45 1,22 0,086 0,773 

HR -0,42 4,30 1,14 4,75 1,22 0,264 0,614 

 

 

Tengsl neikvæðs hrifnæmis og félagshömlunar við lífeðlislega virkni í hvíldartíma 

 

Áhrif NH og FH á lífeðlislega svörun í hvíldartíma að stærðfræðiverkefni og ræðuverkefni 

loknu reyndust ómarktæk í öllum tilvikum. Tengslin voru ávallt neikvæð (sjá töflu 9 og 10 í 

viðauka 5). 
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Umræða 

 

Á tuttugustu öldinni voru flestar farsóttir sigraðar í hinum vestræna heimi (Karl Andersen og 

Vilmundur Guðnason, 2012) og lækningar fundust við flestum þeim sjúkdómum sem höfðu 

eina staka orsök eins og sýkingarsjúkdómum (Depue og Monroe, 1986). Langvinnir sjúkdómar 

sem rekja má til fleiri en einnar orsakar, eins og hjarta- og æðasjúkdómar, valda flestum 

dauðsföllum í heiminum í dag og fer tíðni þeirra vaxandi (Karl Andersen og Vilmundur 

Guðnason, 2012). Helstu áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma eru háþrýstingur, tóbaksnotkun, 

sykursýki, hreyfingarleysi og offita (Mendis o.fl., 2011) en ekki er hægt að útskýra hverjir fá 

hjartasjúkdóma og hverjir ekki með því að líta einungis til þeirra. Þetta má sjá á því að 

hefðbundnar meðferðir skila ekki tilskyldum árangri í að auka langtímabatahorfur fólks en þess 

vegna hafa sálrænir áhættuþættir verið skoðaðir í auknu mæli á undanförnum árum (Denollet, 

1992). 

Streita er meðal þeirra sálrænu þátta sem hafa sterk tengsl við hjarta og æðasjúkdóma 

en ein helsta ástæðan fyrir sambandinu er talin vera lífeðlisleg svörun við streituvaldandi 

atburðum (Panaite o.fl., 2015; Chida og Steptoe, 2010). Ýkt viðbrögð við streituvöldum hafa 

skaðleg áhrif á hjarta og æðakerfið bæði þegar þau eru sterk eða dempuð miðað við það sem 

sést í almennu þýði en það skiptir einnig máli hve lengi fólk er að jafna sig eftir að 

streituvaldandi atburður er yfirstaðinn (Phillips o.fl., 2013; Salomon o.fl., 2009; Koutnik o.fl., 

2013; von Känel o.fl., 2009).  

Persónuleiki hefur verið skoðaður sem möguleg miðulunarbreyta fyrir samband streitu 

og hjarta- og æðasjúkdóma en í gegnum tíðina hafa ýmsar persónuleikagerðir verið skoðaðar í 

því samhengi (Friedman og Rosenman, 1959; Friedman o.fl., 1960; Denollet, 1992; Temoshok, 

1987; Temoshok 2004) en engin þeirra hefur skýrt sambandið á fullnægjandi hátt (Blatný og 

Adam, 2008; Denollet, 1992). Á undanförnum árum hefur Persónuleikagerð D fengið aukna 

athygli en hún einkennist af samvirkni tveggja persónuleikaþátta, NH og SI, sem leiða til 

langvinnrar bælingar á neikvæðum tilfinningum. Þessi persónuleikagerð hefur annars vegar 

verið tengd við hjarta- og æðasjúkdóma í gegnum atferli eins og reykingar, hreyfingarleysi 

(Kupper o.fl., 2012) og slæma meðferðarástundun (Williams o.fl., 2011) og hins vegar í 

gegnum lífeðlisleg ferli eins og dempuð lífeðlisleg streituviðbrögð (Howard o.fl., 2011; Phillips 

o.fl., 2013; Kupper o.fl., 2013) og að vera lengi að jafna sig eftir streituvaldandi atburð 

(Koutnik, 2013; von Känel o.fl. 2009). 
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 Í ljósi fyrri rannsókna settum við fram þrjár tilgátur: Í fyrsta lagi að að þeir sem flokkast 

sem Persónuleikagerð D sýni dempuð hjartsláttarviðbrögð í streituvaldandi aðstæðum miðað 

þá sem ekki flokkast sem Persónuleikagerð D; í öðru lagi að enginn munur sé á slag- og 

hlébilsþrýstingi hjá Persónuleikagerð D og þeim sem ekki flokkast sem Persónuleikagerð D; í 

þriðja lagi að þeir sem flokkast sem Persónuleikagerð D séu lengur að jafna sig eftir 

streituvaldandi atburð en þeir sem ekki flokkast sem Persónuleikagerð D. 

 Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar um að hjartsláttur þeirra sem flokkast sem 

Persónuleikagerð D sé lægri við streituvaldandi verkefni en hjá samanburðarhópi stóðst ekki. 

Munur á hjartslátttarviðbrögðum var ómarktækur milli hópa. Hins vegar var meðalhjartsláttur 

þeirra sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D lægri í öllum verkefnum þó að þessi munur gæti 

hafa komið til vegna tilviljunar. Benda má á að úrtak rannsóknarinnar samanstóð einungis af 

24 einstaklingum sem þykir helst til lítið, en það gefur tilefni til nánari athugunar. Nauðsynlegt 

er að endurtaka rannsóknina með næginlegum þátttakandafjölda til að varpa frekara ljósi á 

tengsl Persónuleikagerð D og hjartsláttarviðbragða í streituvaldandi aðstæðum. Niðurstöður 

yrðu trúverðugri og skýrari þar sem erfitt er að segja nákvæmlega til um verkun áhrifsþátta í 

litlu úrtaki. 

 Önnur tilgáta rannsóknarinnar um að enginn munur sé á slagbils- og hlébilsþrýstingi 

milli Persónuleikagerðar D og samanburðarhóps í streituvaldandi aðstæðum stóðst. Það 

samræmist niðurstöðum fyrri rannsókna um að það þurfi ítarlegri mælingar á ferlum að baki 

blóðþrýstingi til að greina mun á milli hópanna (Howard ofl, 2011; Steptoe o.fl., 2006). 

Áhugavert væri að skoða ferli sem liggja að baki breytinga á blóðþrýsingi, eins og hjartaafköst 

og viðnám, og athuga hvort að munur sé á milli þeirra sem flokkast sem Persónuleikagerð D og 

þeirra sem gera að ekki hvað þau varðar. Þannig væri hægt að sjá hvort að það sé raunverulega 

munur á blóðþrýstingi hópanna í streituvaldandi aðstæðum þar sem almennar mælingar á 

blóðþrýstingi sýna engan mun (Howard o.fl., 2011). 

 Þriðja tilgáta okkar um að þeir sem flokkast sem Persónuleikagerð D séu lengur en aðrir 

að jafna sig eftir streituvaldandi atburð stóðst ekki. Hjartsláttur samanburðarhóps var lengur að 

komast á grunnlínustig en hjartsláttur þeirra sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D eftir 

streituvaldandi stærðfræðiverkefni en áhrifin voru marktæk. Lífeðlisleg viðbrögð í 

Persónuleikagerð D hópnum voru að meðaltali lægri í hvíldartíma en við grunnlínumælingu. 

Þetta gæti bent til þess að kerfi í líkama þeirra sem leiða til jafnvægis í kjölfar streitu séu vanvirk 

(McEwen, 1998; Flier o.fl., 1998) en það gefur tilefni til nánari athugana á viðfangsefninu. 
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Hópamunur á blóðþrýstingi var ómarktækur og veitir því litlar upplýsingar um mun eftir 

persónuleika á því hve lengi blóðþrýstingur var að komast í eðlilegt horf.  

 Til viðbótar við þær tilgátur sem við lögðum fram skoðuðum við áhrif neikvæðs 

hrifnæmis og félaghömlunar á annars vegar blóðþrýsting og hins vegar hjartslátt sem samfelldar 

breytur enn ekki sem flokkabreytu. Fyrri rannsóknir hafa réttlætt að skoða breyturnar á þann 

hátt (Kupper o.fl., 2013; Appels o.fl., 2000).  

 Tengsl neikvæðs hrifnæmis við blóðþrýsting og hjartslátt voru ómarktæk bæði á meðan 

verkefnum stóð og í hvíldartíma að þeim loknum. Blóðþrýstingur var þó nánast alltaf lægri eftir 

því sem þátttakendur skoruðu hærra á neikvæðu hrifnæmi sem gæti verið til marks um dempuð 

viðbrögð. Það mætti á vissan hátt tengja það við niðurstöður Salomon o.fl. (2009) sem bentu til 

að þunglyndir sýndi dempaðan slagbilsþrýsting í streituvaldandi verkefnum en þunglyndir 

skora gjarnan hátt á neikvæðu hrifnæmi. Þó er ekki hægt að draga ályktanir um sambandið þar 

sem niðurstöðurnar voru ómarktækar og gætu hafa gerst af hendingu. 

Marktæk tengsl fundust annars vegar á milli félagshömlunar og slagbilsþrýstings í 

stærðfræðiverkefni og hinsvegar á milli félagshömlunar og hjartsláttar í ræðuverkefni hins 

vegar. Hjartsláttarviðbrögð í ræðuverkefninu voru áberandi dempaðri eftir því sem þátttakendur 

skoruðu hærra á félagshömlun. Þessar niðurstöður komu á óvart þar sem rannsóknir hafa 

yfirleitt sýnt fram á sterkari áhrif samvirkni felagshömlunar og neikvæðs hrifnæmis fremur en 

eingöngu félagshömlunar (Denollet, 1996). Það má segja að ræðuverkefnið hafi verið af 

félagslegum toga þar sem þátttakendur þurftu að halda ræðu og frammistaða þeirra metin. 

Félagshömlun einnkennist meðal annars af því að halda aftur af hegðun í félagslegum 

samskiptum af ótta við höfnun og vanþóknun frá öðrum (Denollet o.fl., 1996) og gætu 

niðurstöður því mögulega komið til vegna eðli verkefnisins. Þó að stærðfræðiverkefnið fælist í 

því að vera metinn af öðrum þurfti þátttakandi ekki að tjá persónulega skoðun heldur aðeins að 

reikna í huganum og telja upphátt. Í ræðuverkefninu þurfti þátttakandi að koma sinni 

persónulegu skoðun á framfæri varðandi sanngirni ímyndaðs atburðar sem er annars eðlis en að 

framkvæma útreikninga sem eru annað hvort réttir eða rangir óháð skoðunum. Það má segja að 

ræðulist taki til félagslegri þátta en einfaldur frádráttur. Vert er að benda á að úrtak var lítið og 

staðalfrávik voru stór þannig að varhugavert er að draga sterkar ályktanir út frá þessum 

niðurstöðum. 

Slagbilsþrýstingur var einnig áberandi dempaðri í stærðfræðiverkefninu eftir því sem 

þátttakendur skoruðu hærra á félagshömlun en það er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir sem 
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leggja áherslu á samvirkni félagshömlunar og neikvæðs hrifnæmis fremur en eingöngu 

félagshömlunar (Denollet, 1996). Til viðbótar hafa rannsóknir yfirleitt ekki fundið tengsl milli 

blóðþrýstingsmælinga og persónuleikaþáttanna félagslegrar hömlunar og neikvæðs hrifnæmis 

(Howard o.fl., 2011; Kupper o.fl., 2013).  

 

Styrkleikar og vankantar rannsóknarinnar 

 

Vankantar rannsóknarinnar snúa aðallega að úrtakinu. Þátttakendur voru fáir og kynjahlutfall 

var ójafnt þar sem konur voru í meirihluta en rannsóknir á sambandi persónuleika og hjarta- og 

æðasjúkdóma hafa sýnt fram á kynjamun í þeim efnum (Habra o.fl., 2003).  

Þrátt fyrir veikleika hafði rannsóknin þó einnig styrkleika en helsti kostur hennar var 

jafn hlutfall þeirra sem flokkuðust sem Persónuleikagerð D og samanburðarhóps. Þar að auki 

voru verkferlar rannsóknarinnar nákvæmir en framkvæmd (protocol) hennar byggði á skýrum 

fyrirmælum.  

Áhugavert væri að endurtaka rannsóknina með fleiri þátttakendum og jafnara 

kynjahlufalli þar sem fleiri breytur væru skoðaðar til að varpa frekara ljósi á samband 

persónuleika og sjúkdóma. Til að mynda væri hægt að skoða hlutverk fleiri kerfa sem virkjast 

við streitu eins og ónæmiskerfið en rannsóknir hafa sýnt fram á að næmi ónæmisfrumna við 

streituhormónum geti skipt máli fyrir bólguviðbrögð líkamans og þar af leiðandi heilsufar. Það 

er ekki einungis magn hormóna sem er seytt vegna virkni í HPA ásnum sem hefur áhrif á 

bólguviðbrögð heldur skiptir það einnig máli hvernig frumur ónæmiskerfisins bregðast við 

þeim (Cohen o.fl., 2012). Einnig væri hægt að skoða nákvæmari ferli að baki lífeðlislegrar 

svörunar eins og viðnám og hjartaafköst til að öðlast betri skilning á viðfangsefninu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Heimildir 

 

Aalkjær, C., Boedtkjer, D. og Matchkov, V. (2011). Vasomotion - what is currently thought? 

Acta physiologica, 202, 253-269.  

 

Abramson, J., Berger, A., Krumholz, H. M. og Vaccarino, V. (2001). Depression and risk of 

heart failure among older persons with isolated systolic hypertension.  Archives of  Internal 

Medicine, 161(14), 1725-1730. 

 

al‘Absi, M. (2006). Hypothalamic-pituitary-adrenocortical responses to psychological stress 

and risk for smoking relapse. International Journal of Psychophysiology, 59, 218-227. 

 

Al-Ruzzeh, S., Athanasiou, T., Mangoush, O., Wray, J., Modine, T., George, S. og Amrani, M. 

(2005). Predictors of poor mid-term health related quality of life after primary isolated 

coronary artery bypass fgrating surgery. Heart, 91, 1557-1562.  

 

Amirkhan, J. H., Risinger, R. T. og Swickert, R. J. (1995). Extraversion: a "hidden" personality 

factor in coping? Journal of Personality, 63, 189-212. 

 

Anda, R., Williamson, D., Jones, D., Macera, C., Eaker, E., Glassman, A. og Marks, J. (1993). 

Depressed affect, hopelessness, and the risk of ischemic heart disease in a cohort of U.S. 

adults. Epidemiology, 4, 285-294. 

 

Appels. A., Golombeck, B., Gorgels, A., de Vreede, J. og van Breukelen, G. (2000). Behavioral 

risk factors of sudden cardiac arrest. Journal of Psychosomatic Research, 48, 463-469. 

 

Appels, A. og Mulder, P. (1988). Excess Fatigue as a Precursor of Myocardial Infarction. 

European Heart Journal, 9(7), 758-764.   

 

Aquarius, A. E., Denollet, J., Hamming, J. F. og De Vries, J. (2005). Role of Disease Status 

and Type D Personality in Outcomes in Patients with Peripheral Arterial Disease. American 

Journal of Cardiology, 96, 996-1001.  

 

Baikie, K. A. (2008). Who does expressive writing work for? Examination of alexithymia, 

splitting, and repressive coping style as moderators of the expressive writing paradigm. The 

British Journal of Health Psychology, 13, 61-66. 

 

Barefoot, J. C. og Schroll M. (1996). Symptoms of depression, acute myocardial infarction, and 

total mortality in a community sample. Circulation, 93, 1976-1980. 

 



 

48 
 

Balady, G. J., Fletcher, B. J., Froelicher, E. S., Hartley, L. H., Krauss, M., Oberman, A., 

Pollock, M. L. og Taylor, C. B. (1994). Cardiac rehabilitation programs: a statement for 

healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation, 90, 1602-1610. 

 

Balady, G. J. Ades, P. A., Comoss, P., Limacher, M., Pina, I. L., Southard, D., Williams, M. A. 

og Bazzarre, T. (2004). Core components of cardiac rehabilitation/secondary prevention 

programs: A statement for healthcare professionals from the american heart association and 

the american association of cardiovascular and pulmonary rehabilitation. Circulation, 102, 

1069-1073. 

 

Barth, J., Schumacher, M. og Herrmann-Lingen, C. (2004).  Depression as a risk factor for 

mortality in patients with coronary heart disease: A meta-analysis.  Psychosomatic 

Medicine, 66(6), 802-813. 

 

Berry, D. S. og Hansen, J. S. (1996). Positive affect, negative affect, and social interaction. 

Journal of Personality and Social Psychology, 71, 796-809 

 

Blatný, M. og Adam, Z. (2008). Type C personality (cancer personality): current view and 

implications for future research. Vnitrni lekarstvi, 54(6), 638-645. 

 

Booth-Kewley S. og Friedman, H. S. (1987). Psychological predictors of heart disease: A 

quantitative review. Psychological Bulletin, 101, 343-362. 

 

Borowicz, L. Jr., Royall, R., Grega, M., Selnes, O., Lyketsos, C. og McKhann, G. 

(2002). Depression and cardiac morbidity 5 years after coronary artery bypass 

surgery.  Psychosomatics, 43(6), 464-471. 

 

Brehm, J. W. og Self, E. A. (1989). The intensity of motivation. Annual Review of Psychology, 

40, 109-131. 

 

Brenner, S. L. og Beauchaine, T. P. (2011). Pre-ejection period reactivity and psychiatric 

comorbidity prospectively predict substance use initiation among middle-schoolers: A pilot 

study. Psychophysiology, 48, 1588-1596. 

 

Brinkmann, K., Schupbach, L., Joye, I. A. og Gendolla, G. H. (2009). Anhedonia and effort 

mobilization in dysphoria: reduced cardiovascular response to reward and punishment. 

International Journal of Psychophysiology, 74, 250-258. 

 

Carroll, D., Phillips, A. C. og Der, G. (2008). Body mass index, abdominal adiposity, obesity, 

and cardiovascular reactions to psychological stress in a large community sample. 

Psychosomatic Medicine, 70, 653-660. 

 



 

49 
 

Chida,Y. og Steptoe, A. (2010). Greater cardiovascular responses to laboratory mental stress 

are associated with poor subsequent cardiovascular risk status: A meta-analysis of 

prospective evidence. Journal of the American Heart Association, 55, 1026-1032. 

 

Chrousos, G. P. (1995). The hypothalamic-pituitary-adrenal axis and immune-mediated 

inflammation. Lancet, 20, 1351-1362.   

 

Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Doyle, W. J., Miller, G. E., Frank, E., Rabin, B. S., og Turner, 

R. B. (2012). Chronic stress, glucocorticoid receptor resistance, inflammation, and disease 

risk. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(16), 5995-5999. 

 

Cohen, S., Tyrrell, D. A. J. og Smith, A. P. (1991). Psychological stress and susceptibility to 

the common cold. New England Journal of Medicine, 325, 606-612.  

 

Conraads, V. M., Denollet, J., De Clerck, L. S., Stevens, W. J., Bridts, C. og Vrints, C. J. (2006). 

Type D personality is associated with increased levels of tumor necrosis factor (TNF)-alpha 

and TNF-alpha receptors in chronic heart failure. International Journal of Cardiology, 113, 

34-38. 

 

Cornelissen, V. A. og Fagard, R. H. (2005). Effect of resistance training on resting blood 

pressure: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Hypertension, 23(2), 

251-259. 

 

Costa, P. T., Jr. og McCrae, R. R. (1995). Solid ground in the wetlands of personality: A reply 

to Block. Psychological Bulletin, 117, 216-220. 

  

Curtis, B. M. og O‘Keefe, J. H. (2002). Autonomic tone as a cardiovascular risk factor: The 

dangers of chronic fight or flight. Mayo Clinic Proceedings, 89(6), 45-54. 

 

Dembroski, T. M., MacDougall, J. M., Williams, R. B., Haney, T. L. og Blumenthal, J. A. 

(1985). Components of Type A hostility and anger-in: Relationship to angiographic findings.  

Psychosomatic Medicine, 47, 219-233.  

 

Denollet, J. (1991). Negative Affectivity and Repressive Coping: Pervasive Influence on Self-

Reported Mood, Health, and Coronary-Prone Behavior. Psychosomatic Medicine, 53, 538-

556. 

 

Denollet, J. (1992). Personality, rehabilitation & coronary heart disease. Óbirt doktorsritgerð: 

Gent: Universiteit Gent. 

 

Denollet, J. (1993a). Biobehavioral research on coronary heart disease: Where is the person? 

Journal of Behavioral Medicine, 16(2), 115-142.  

 



 

50 
 

Denollet, J. (1993b). Emotional distress and fatigue in coronary heart disease: The global mood 

scale (GMS). Psychological Medicine, 23(1), 111-121.  

 

Denollet, J. (1993c). The sensitivity of outcome assessment in cardiac rehabilitation. Journal 

of Consulting and Clinical Psychology, 61(4), 686-695.  

 

Denollet, J. (1994). Health complaints and outcome assessment in coronary heart disease. 

Psychosomatic Medicine, 56(5), 463-474.  

 

Denollet, J. (1998a). Personality and coronary heart disease: The Type D Scale-16 (DS16). 

Annals of Behavioral Medicine, 20, 209-215. 

 

Denollet J. (1998b). Personality and risk of cancer in men with coronary heart disease. 

Psychological Medicine, 28, 991-995.  

 

Denollet J. (2005). DS14: Standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and 

Type D personality. Psychosomatic Medicine, 67, 89-97.  

 

Denollet, J. (2015, ágúst). CV Johan Denollet. Sótt 16. júní 2015 af  

http://spitswww.uvt.nl/Fsw/Psychologie/cv/1_CV_JohanDenollet_2012_Februari.pdf 

 

Denollet, J. og Brutsaert, D. L. (1995). Enhancing emotional well-being by comprehensive 

rehabilitation in patients with coronary heart disease. European Heart Journal, 16(8), 1070-

1078.  

 

Denollet, J. og Brutsaert, D. L. (1998). Personality disease severity, and the risk of long-term 

cardiac events in patients with a decreased ejection fraction after myocardial infarction. 

Circulation, 97, 167-173.  

 

Denollet, J. og De Potter, B. (1992). Coping subtypes for men with coronary heart disease. 

Psychological Medicine, 22(3), 667-684. 

 

Denollet, J., Sys, S. U. og Brutsaert, D. L. (1995). Personality and mortality after myocardial 

infarction. Psychosomatic Medicine, 57(6), 582-591.  

 

Denollet J., Sys, S. U., Stroobant, N., Rombouts, H., Gillebert, T. C., Brutsaert, D.L. (1996). 

Personality as independent predictor of long-term mortality in patients with coronary heart 

disease. Lancet, 347(8999), 417 - 421.  

 

Denollet, J., Vaes, J. og Brutsaert, D. L. (2000). Inadequate response to treatment in coronary 

heart disease. Circulation, 102(6), 630-635.  

 



 

51 
 

Depue R. A. og Monroe S. M. (1986). Conceptualization and measurement of human disorder 

in life stress research: The problem of chronic disturbance. Psychological Bulletin, 99, 36-

51.  

 

De Vreede, J. J. M., Gorgels, A. P. M., Verstaaten G. M. P. Vermeer, F., Dassen, W. R. M, 

Wellens, H. H. J. (1991). Did prognosis after acute myocardial infarction change during the 

past 30 Years? A meta-analysis. Journal of the American College of Cardiology, 18, 698-

706.  

 

Dierker, L. C., Avenevoli, S., Stolar, M. og Merikangas, K. R. (2002). Smoking and depression: 

An examination of mechanisms of comorbidity. American Journal of Psychiatry, 159, 947-

953. 

 

Dimsdale, J. E. (2008). Psychological Stress and cardiovascular disease. Journal of the 

American Collage of Cardiology, 51(13), 1237-1246. 

 

Einvik, G., Dammen, T., Hrubos-Strøm, H., Namtvedt, S. K., Randby, A., Kristiansen, H. A., 

Virend, K. S., Inger, I. H. og Torbjørn, O. (2011). Prevalence of cardiovascular risk factors 

and concentration of C-reactive protein in Type D personality persons without 

cardiovascular disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 

18, 504-509. 

 

Endler, N. S. og Parker, J. D. A. (1990). State and trait anxiety, depression and coping styles. 

Australian journal of psychology, 42(2), 207-220.  

 

Endler, N. S. (1997). Stress, anxiety and coping: The multidimensional interaction model. 

Canadian psychology, 38(3),  136-153. 

 

Eysenck, H. J. og Eysenck, M. W. (1985). Personality and Individual Differences. A Natural 

Science Approach. New York: Plenium Press.  

 

Ezzati, M., Lopez, A. D., Rodgers, A., Hoorn, S. V. og Murray, C. J. L. (2002). Selected major 

risk factors and global and regional burden of disease. The Lancet, 360, 1347-1360. 

 

Faunce, G. J., Mapledoram, P. K. og Soames Job, R. F. (2003). Type A behavior pattern and 

attentional bias in relation to anger/hostility, achievement and failure. Personality and 

Individual Differences, 36, 1975-1988. 

 

Feldman, C. I., Ilegbusi, O. J., Hu, Z., Nesto, R., Waxman, S. og Stone, P. H. (2002). 

Determination of in vivo velocity and endothelial shear stress patterns with phasic flow in 

human coronary arteries: A methodology to predict progression of coronary atheosclerosis. 

American Heart Journal, 143(6), 931-939. 

 



 

52 
 

Flier, J. S., Underhill, L. H. og McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress 

mediators. The New England Journal of Medicine, 338(3), 171-179. 

 

Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 

2, 300-319. 

 

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-

and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226. 

 

Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions. American Scientist, 91(4), 330-335. 

 

Fredrickson, B. L. og Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention 

and thought-action repertoires. Cognition & Emotion, 19(3), 313-332. 

 

Friedman, M. og Booth-Kewly, S. (1987). Personality, type A behavior, and coronary heart 

disease: The role of emotional expression. Journal of Personality and Social Psychology, 

53(4), 783-792. 

 

Friedman M. og Rosenman R. H. (1959). Association of specific overt behavior pattern with 

blood and cardiovascular findings. Journal of the American Medical Association, 169, 1286-

1296. 

 

Friedman M., George, St. S., Byers S. O. og Rosenman, R. H. (1960). Excretion of 

catecholamines, 17-ketosteroids, 17-hydroxycorticoids and 5-hydroxyindole in men 

exhibiting a particular behavior pattern (A) associated with high incidence 37 of clinical 

coronary artery disease. Journal of Clinical Investigation, 39, 758-764. 

 

Funder, D.C. (1991). Global traits: A neo-allportian approach to personality. Psychological 

Science, 2(1), 31 - 39.  

 

Gendolla, G. H. E. Og Krüsken, J. (1999).  Mood state and cardiovascular response in active 

coping with an affect-regulative challenge. International Journal of 

Psychophysiology, 41(2), 169-180. 

 

Gendolla, G. H. E. og Krüsken, J. (2001). The joint impact of mood state and task difficulty on 

cardiovascular and electrodermal reactivity in active coping. Psychophysiology, 38, 548-

556. 

 

Ginty, A. T., Phillips, A. C., Higgs, S., Heaney, J. L. og Carroll, D. (2012). Disordered eating 

behaviour is associated with blunted cortisol and cardiovascular reactions to acute 

psychological stress. Psychoneuroendocrinology, 37, 715-724. 

 



 

53 
 

Goldberg, L. R. (1981). Language and individual differences: The searh for universals in 

personality texicons: The search for universals in personality lexicons. Review of personality 

and social psychology, 2, 141-165. 

 

Graf, M. C., Gaudiano, B. A. og Geller, P. A. (2008). Written emotional disclosure: A 

controlled study of the benefits of expressive writing homework in outpatient psychotherapy. 

Psychotherapy Research, 18, 389-399. 

 

Gross, J. J. og John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: 

Implications for affect, relationships and well-being. Journal of Personality and Social 

Psychology, 85, 348-362. 

 

Gross, J. J. og Levenson, R. W. (1993). Emotional suppression: Physiolgy, self-report and 

expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 970-986. 

 

Gross, J. J. og Levenson, R. W. (1997). Hiding feelings: The acute effects of inhibiting positive 

and negative emotions. Journal of Abnormal Psychology, 106, 95-103. 

 

Gunby, P. (1992). Cardiovascular diseases remain nation’s leading causes of death. The Journal 

of  the American Medical Association, 267(3), 335-336.   

 

Gur, R. C. og Sackeim, H. A. (1979). Self deception: A concept in search of a phenomenon. 

Journal of Personality and Social Psychology, 37, 147-169. 

 

Habra, M. E., Linden, W., Anderson, J. C. og Weinberg, J. (2003). Type D personality is related 

to cardiovascular and neuroendocrine reactivity to acute stress. Journal of Psychosomatic 

Research, 55, 235-245. 

 

Hawkley, L. C., Berntson, G. G., Engeland, C. G., Marucha, P. T., Masi, C. M. og Cacioppo, 

J. T. (2005). Stress, aging and resilience: Can accrued wear and tear be slowed? Canadian 

Psychology, 46(3), 115-125. 

 

Heemskerk, J. W. M., Bevers, E. M. og Lindhout T. (2002). Platelet activation and blood 

coagulation. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 88, 186-193.  

 

Hellstrom H. R., Rozanski A., Blumenthal J. A., Kaplan J. (2000). Psychological factors and 

ischemic heart disease: Response. Circulation, 101, 177-178.   

 

Herring, M. P., Puetz, T. W., O‘Connor, P. J. og Dishman, R. K. (2012). Effect of exercise 

training on depressive symptoms among patients with a chronic illness: A systematic review 

and meta-analysis of randomized controlled trials. Archive of Internal Medicine, 172(2), 

101-111. 

 



 

54 
 

Howard, S., Hughes, B. M. og James, J. E. (2011). Type D personality and hemodynamic 

reactivity to laboratory stress in women. International Journal of Psychophysiology, 80, 96-

102. 

 

Hughes, B. M., Howard, S., James, J. E. og Higgins, N. M. (2011). Individual differences in 

adaptation of cardiovascular responses to stress. Biological Psychology, 86, 129-136. 

   

Jamner, L. D., Schwartz, G. E. og Leigh, H. (1988). The relationship between repressive and 

defensive coping styles and monocyte, eosinophile, and serum glucose levels: Support for 

the opioid peptide hypothesis of repression. Psychosomatic Medicine, 50, 567-575.  

 

Jansen, A.,  Nguyen, X.,  Karpitsky, V. og Mettenleiter, M. (1995). Central command neurons 

of the sympathetic nervous system: Basis of the fight-or-flight response. Science Magazine, 

5236(270), 644-646. 

 

Johnson, D., Shah, P., Collins, P. og Wigley, C. (2005). Heart and great vessels. Í Standring, S. 

(ritsjóri) Gray‘s anatomy (39. útgáfa) (bls. 945-1093). Edinburgh: Elsevier Churhill 

Livingstone. 

 

Jensen, M. R. (1987). Psychobiological factors predicting the course of breast cancer. Journal 

of Personality, 55, 317-342.  

 

John, O. P. og Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement and 

theoretical perspectives. Í Pervin, L. A. og John, O. P. (ritstjórar), Handbook of personality: 

Theory and reasearch (2. útgáfa, bls. 102-138). New York: Guilford Press. 

 

Johnson, K. J., Waugh, C. E. og Fredrickson, B. L. (2010). Smile to see the forest: Facially 

expressed positive emotions broaden cognition. Cognition and Emotion, 24(2), 299-321. 

 

Jiang, W., Alexander, J., Christopher, E., Kuchibhatla, M., Gaulden, L. H., Cuffe, M. S., 

Blazing, M. A., Davenport, C., Califf, R. M., Krishnan, R. R. og O’Connor, C. M. 

(2001).  Relationship of depression to increased risk of mortality and rehospitalization in 

patients with congestive heart failure.  Archives of  Internal Medicine, 161(15), 1849-1856. 

 

Karl Andersen og Vilmundur Guðnason (2012). Langvinnir sjúkdómar: heimsfaraldur 21. 

aldar. Læknablaðið, 98, 591-595. 

 

Kaufman, J., Plotsky, P. M., Nemroff, C. B. og Charney, D. S. (2000). Effects of early adverse 

experiences on brain structure and function: Clinical implications. Biological Psychiatry, 48, 

778-790. 

 



 

55 
 

Kelley, G. A., Kelley, K. S. og Vu Tran, Z. (2005). Aerobic exercise, lipids and lipoproteins in 

overweight and obese adults: A meta-analysis of randomized controlled trials. International 

Journal of Obesity Related Metabolic Disorders, 29(8), 881-893. 

 

Ketterer, M. W., Denollet, J., Chapp, J., Thayer, B., Keteyian, S., Clark, V., John, S., Farha, A. 

J. og Deveshwar, S. (2004). Men deny and women cry, but who dies? Do the wages of 

„denial“ include early ischemic coronary heart disease? Journal of Psychosomatic Research, 

56, 119-123.  

 

King, A. C., Taylor, C. B., Albright, C. A. og Haskell, W. L. (1990). The relationship between 

repressive and defensive coping styles and blood pressure responses in healthy, middle-aged 

men and women. Journal of Psychosomatic Research, 34, 461-471.  

 

Koutnik, A. P., Sanchez-Gonzalez, M. A., May, R. W., Hughes, R. M. og Fincham, F. D. 

(2014). Impact of psychological distress on cardiovagal reactivation after a speech 

task. Journal of human hypertension, 28(6), 399-401. 

 

Kronfol, Z. og Remick, D. G. (2000). Cytokines and the brain: Implications for clinical 

psychiatry. American Journal of Psychiatry, 157, 683-694. 

 

Kune, G. A., Kune, S., Watson, L. F. og Bahnson, C. B. (1991). Personality as a risk factor in 

large bowel cancer: Data from the Melbourne Colorectal Cancer Study. Psychological 

Medicine, 21, 29-41. 

 

Kupper, N., Denollet, J., Widdershoven, J. og Kop, W. J. (2013). Type D personality is 

associated with low cardiovascular reactivity to acute mental stress in heart failure patients. 

International Journal of Psychophysiology, 90, 44-49. 

 

Kupper, N., Pedersen, S. S., Höfer, S., Saner, H., Oldridge, N., og Denollet, J. (2012). Cross-

cultural analysis of Type D (distressed) personality in 6222 patients with ischemic heart 

disease: A study from the International HeartQoL Project. International Journal of 

Cardiology, í prentun. 

 

Lakka, H. M., Laaksonen, D. E., Lakka, T. A., Niskanen, L. K., Kumpusalo, E., Tuomilehto, J 

og Salonen, J. T. (2002). The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease 

mortality in middle-aged men. Journal of the American Medical Association, 288, 2709-

2716.  

 

Lane, R. D., Merikangas, K. R., Schwartz, G. E., Huang, S. S. og Prusoff, B. A. (1990). Inverse 

relationship between defensiveness and lifetime prevalence psychiatric disorder. American 

Journal of Psychiatry, 147, 573-578.  

 

Larsen, R., Buss, D. og Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology: Domains of Knowledge 

about Human Nature. New York: McGraw-Hill Education. 



 

56 
 

 

Lazarus, R. S. og Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer. 

 

Lett, H. S., Blumenthal, J. A., Babyak, M. A. o.fl. (2004).  Depression as a risk factor for 

coronary artery disease: Evidence, mechanisms, and treatment.  Psychosomatic Medicine, 

77(3), 305-315. 

 

Levitan, E. B., Song, Y., Ford, E. S. og Liu, S. (2004). Is non-diabetic hyperglycaemia a risk 

factor for cardiovascular disease? A meta-analysis of prospective studies. Archives of 

Internal Medicine, 164(19), 2147-2155. 

 

Levy, S. og Heiden. L. A. (1990). Personality and social factors in cancer outcome. Í Friedman, 

H. S. (ritsjóri) Personality and disease (bls. 254-279). New York: Wiley. 

 

Levy, S. M., Herberman, R., Maluish, A., Achlien, B. og Lippman M. (1985). Prognostic risk 

assessment in primary breast cancer by behavioral and immunological parameters. Health 

Psychology, 4, 99-113. 

 

Lovallo, W. R. (2011). Do low levels of stress reactivity signal poor states of health? Biological 

psychology, 86(2), 121-128. 

 

Lupien, S. J. og McEwen, B. S. (1997). The acute effects of corticosteroids on cognition: 

Integration of animal and human model studies. Brain Research Reviews, 24(1), 1-27. 

 

Lyubomirsky, S., King, L. og Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does 

happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803-855. 

 

Lyubomirsky, S., Tucker, K. L., Caldwell, N. D., Berg, K. (1999). When poor ruminators are 

poor problem solvers: Clues from the phenomenology of dysphoric rumination. Journal of 

Personality & Social Psychology, 77, 1041-1060.  

 

Maier, K. J., Waldstein, S. R. og Synowsky, S. J. (2003). Relation of cognitive appraisal to 

cardiovascular reactivity, affect and task engagement. Annual Behavioral Medicine, 26(1), 

32-41. 

 

Martin, J. F., Bath, P. M. W., Burr, M. L. (1991). Influence of Platelet Size on Outcome after 

Myocardial Infarction. Lancet, 338, 1409-1411.  

 

Martin, L. A., Doster, J. A., Critelli, J. W., Lambert, P. L., Purdum, M., Powers, C. og Prazak, 

M. (2010). Ethnicity and Type D personality as predictors of heart rate variability. 

International Journal of Psychophysiology, 76, 118-121. 

 



 

57 
 

Marshall, G. D., Jr., Agarwal, S. K., Lloyd, C., Cohen, L., Henninger, E. M. og Morris, G. J. 

(1998). Cytokine dysregulation associated with exam stress in healthy medical students. 

Brain, Behavior, and Immunity, 12, 297-307. 

 

McCrae, R. R. og Costa, P. T. (1987). Validation of the five factor model of personality across 

instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 586-595.  

 

McEwen, B. S. (1998). Stress, adaptation, and disease: Allostasis and allostatic load. Annals of 

the New York Academy of Sciences, 840(1), 33-44 

 

McEwen, B. S. (2000). Allostasis and allostatic load: Implications for 

neuropsychopharmacology. Neuropsychopharmacology, 22, 108-24. 

 

van Melle, J. P., de Jonge, P., Spijkerman T. A., Titia A., Tijssen, J. G. P., Ormel, J., van 

Veldhuisen, D. J., van den Brinks, R. H. S. og van den Berg, M. P. (2004).  Prognostic 

association of depression following myocardial infarction with mortality and cardiovascular 

events: A meta-analysis.  Psychosomatic Medicine, 66(6), 814-822. 

 

Mendes de Leon, C. F., Powell, L. H. og Kaplan, B. H. (1991). Change in coronary-prone 

behaviors in the recurrent coronary prevention project. Psychosomatic medicine, 53, 407-

419.  

 

Mendis, S., Puska P., Norrving B. (ritstjórar). (2011). Global Atlas on Cardiovascular Disease 

Prevention and Control. Geneva: World Health Organization.   

 

Merz, C. N. B., Dwyer, J., Nordstrom, C. K., Walton, K. G., Salerno, J. W. og Schneider, R. H. 

(2002). Psychosocial stress and cardiovascular disease: Pathophysiological links. Behavioral 

Medicine, 27(4), 141-147. 

 

Miller, G. E., Chen, E., Sze, J., Marin, T., Arevalo, J. M., Doll, R. og Cole, S. W. (2008). A 

functional genomic fingerprint of chronic stress in humans: Blunted glucocorticoid and 

increased NF-κB signaling. Biological psychiatry, 64(4), 266-272. 

 

Miller, G. E., Cohen, S. og Ritchey, A. K. (2002). Chronic psychological stress and the 

regulation of pro-inflammatory cytokines: A glucocorticoid-resistance model. Health 

Psychology, 21(6), 531-541. 

 

Molloy, G. J., Perkins-Porras, L., Strike, P. C. og Steptoe, A. (2008). Type D personality and 

cortisol in survivors of acute coronary syndrome. Psychosomatic Medicine, 70, 863-868.  

 

Moussavi, S., Chatterji, S., Verdes, E., Tandon A., Patel, V. og Ustun, B. (2007). Depression, 

chronic diseases, and decrements in health: Results from the World Health 

Surveys. Lancet,  370(9590), 851-858. 



 

58 
 

 

Nobuyoshi, M., Tanaka, M., Nosaka, H., Kimura, T., Yokoi, H., Hamasaki, N., Kim, K., 

Shindo, T., Kimura, K. (1991). Progression of Coronary Atherosclerosis: Is Coronary Spasm 

Related to Progression? The American Journal of Cardiology, 18, 904 - 910.  

 

Oldridge, N., Guyatt, G., Jones, N., Crowe, J., Singer, J., Feeny, D., McKelvie, R., Runions, J., 

Streiner, D. og Torrance, G. (1991). Effects on Quality of Life with Comprehensive 

Rehabilitation After Acute Myocardial Infarction. The American Journal of Cardiology, 67, 

1084-1089.  

 

Pan, A., Sun, Q., Czernichow, S., Kivimaki, M., Okereke, O. I., Lukas, M., Manson, J. E., 

Ascherio, A. og Hu F. B. (2012). Biderectional association between depression and obesity 

in middle-aged and older women. International Journal of Obesity, 35(4), 595-602. 

 

Panaite, V., Salomon, K., Jin, A., og Rottenberg, J. (2015). Cardiovascular recovery from 

psychological and physiological challenge and risk for adverse cardiovascular outcomes and 

all-cause mortality. Psychosomatic medicine, 77(3), 215-226. 

 

Peacock, E. J. og Wong, P. T. P. (1990). The stress appraisal measure (SAM): A 

multidimensional approach to cognitive appraisal. Stress Medicine, 6, 227-236. 

 

Pedersen, S. S. og Denollet, J. (2004). Validity of the Type D personality construct in Danish 

post-MI patients and healthy controls. Journal of Psychosomatic research, 57(3), 265-272. 

 

Pedersen, S. S. og Denollet, J. (2006). Is Type D personality here to stay? Emerging evidence 

across cardiovascular disease patient groups. Current Cardiology Reviews, 6(2), 205-213.  

 

Pedersen, S. S. og Denollet, J. (2003a). Type D personality, cardiac events, and impaired quality 

of life: A review. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 10(4), 

241-248.  

 

Pedersen, S. S. og Denollet, J. (2003b). Validity of the Type D personality construct in Danish 

post-MI patients and healthy controls. Journal of Psychosomatic Research, 57, 265-272.  

 

Pedersen, S. S., van Domburg, R. T., Theuns, D. A. M. J., Jordaens, L. og Erdman, R. A. M. 

(2004). Type D personality: A determinant of anxiety and depressive symptoms in patients 

with an implantable cardioverter defibrillator and their partners. Psychosomatic Medicine, 

66, 714-719.  

 

Pedersen, S. S. og Middel, B. (2001). Increased vital exhaustion among Type D patients with 

ischemic heart disease. Journal of Psychosomatic Research, 51, 443-449. 

 



 

59 
 

Pedersen, S. S., Ong, A. T. L., Serruys, P. W., Erdman, R. A. M. og van Domburg, R. T. (2006). 

Type D personality and diabetes predict the onset of depressive symptoms in patients 

following percutaneous coronary intervention. American Heart Journal, 151, 367 e1-367 e6.  

 

Pennebaker, J. W. (1992). Inhibition as the linchpin of health. Í Friedman, H. S. (ritstjóri). 

Hostility, Coping & Health (bls. 127-139). Washington, DC: American Psychological 

Association.  

 

Pennebaker, J. W. og O‘Heeron, R. C (1984). Confiding in others and illness rates among 

spouses of suicide and accidental-death victims. Journal of Abnormal Psychology, 93, 473-

476. 

 

Penninx, B. W., Beekman, A. T., Honing, A., Deeg, D. J., Schoevers, R. A., van Eijk, J. T. og 

van Tilburg, W. (2001). Depression and cardiac mortality: resulsts from a community-based 

longitudinal study. Archives of General Psychiatry, 58(3), 221-227. 

 

Phillips, A., Gindy, A. og Hughes, B. (2013). The other side of the coin: Blunted cardiovascular 

and cortisol reactivity are associated with negative health outcomes. International Journal 

og Psychophysiology, 90(1), 1-7. 

 

Polman, R., Borkoles, E. og Nicholls, A. R. (2010). Type D personality, stress, and symptoms 

of burnout: The influence of avoidance coping and social support. British Journal of Health 

Psychology, 15(3), 681-696. 

 

Pressman, S. D. og Cohen, S. (2005). Does positive affect influence health? Psychological 

Bulletin, 131, 925-971. 

 

Rosengreen A., Tibblin, G., Wilhelmsen, L. (1991). Self-percieved psychological distress and 

incidence of coronary artery disease in middle-aged men. The American Journal of 

Cardiology, 68, 1171-1175.  

 

Rosenman, R. H., Brand, R. J., Jenkins, C., Friedman, M., Straus, R. og Wurm, M. (1975). 

Coronary heart disease in the Western Collaborative Group Study: Final follow-up 

experience of 8 ½ years. The Journal of the American Medical Association, 233(8), 872-

877.  

 

Ruberman, W., Weinblatt E., Goldberg, J. D. og Chaudhary, B. S. (1984). Psychosocial 

influences on mortality after myocardial infarction. The New England Journal of Medicine, 

267, 559-560.  

 

Salomon, K., Clift, A., Karlsdottir, M. og Rottenberg, J. (2009). Major depressive disorder is 

associated with attenuated cardiovascular reactivity and impaired recovery amongt those 

free of cardiovascular disease. Health Psychology, 28(2), 157-165. 

 



 

60 
 

Sher L. (2005). Type D personality: The heart, stress, and cortisol. Quaerterly Journal of 

Medicine, 98, 323-329.  

 

Schiffer, A. A., Denollet, J., Widdershoven, J. W., Hendriks, E. H., og Smith, O. R. (2007). 

Failure to consult for symptoms of heart failure in patients with a Type D personality. Heart, 

93, 814-818. 

 

Schiffer, A. A., Pedersen, S. S., Widdershoven, J. W., Hendriks, E. H., Winter, J. B. og 

Denollet, J. (2005). Type D personality is independently associated with impaired health 

status and increased depressive symptoms in chronic heart failure. European Journal of 

Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 12, 341-346.  

 

Schulz R., Beach, S. R., Ives D. G., Martire, L. M., Ariyo, A. A. og Kop W. J. (2000). 

Association between depression and mortality in older adults: the Cardiovascular Health 

Study. Archives of  Internal Medicine, 160, 1761-1768.  

 

Segerstorm, C. S. og Miller, G. E. (2004). Psychological stress and the human immune system: 

A meta-analytic study of 30 years of Inquiry. Psychological Bulletin, 130(5), 601-630. 

 

Seligman, M. E. P. og Csikszentmihalyi, M. (2000) Positive psychology: An introduction. 

American Psychology, 55, 5-14. 

 

Shekelle, R. B., Hulley, S. B., Neaton, J. D., Billings, J. H., Borhani N. O., Gerace, T. A., 

Jacobs, D. R., Lasser, N. L, Mittlemark, M. B. og Stamler, J. (1991). The MRFIT behavior 

pattern study II. Type A behavior and incidence of coronary heart disease. The American 

Journal of Epidemology, 122, 559-570. 

 

Shekelle R. B, Gale, M., Norusis, M. (1985). Type A score (Jenkins Activity Survey) and risk 

of recurrent coronary heart disease in the aspirin myocardial infarction study. The American 

Journal of Cardiology, 56, 221-225.  

 

Springhouse Corporation (1996). Handbook of Diseases. Springhouse, PA: Springhouse. 

 

Standring, S., Crossman, A. R., Fitzgerald, M. J. T. og Collins, P. Overview of the organization 

of the nervous system (2005). Í Standring, S. (ritsjóri) Gray‘s anatomy (39. útgáfa) (bls. 227-

234). Edinburgh: Elsevier Churhill Livingstone. 

 

Steptoe, A., Donald, A. E., O‘Donnell, K., Marmot, M. og Deanfield, J. E. (2006). Delayed 

blood pressure recovery after psychological stress is associated with cartoid intima-media 

thickness. Arterioscelerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 26(11), 2547-2551. 

 

Stern, M. J. og Cleary, P. (1982). The National Exercise and Heart Disease Project: long-term 

psychosocial outcome. Archives of Internal Medicine, 142(6), 1093-1097.  



 

61 
 

 

Stewart, J. C., Janicki, D. L. og Kamarck, T. W. (2006). Cardiovascular reactivity to and 

recovery from psychological challenge as predictors of 3-year change in blood pressure. 

Health Psychology, 25, 111-118. 

 

Sutin, A. R., Scuteri, A., Lakatta, E. G., Tarasov, K. V., Ferrucci, L., Costa Jr., P. T., 

Schlessinger, D., Uda, M. og Terracciano, A. (2010). Trait antagonism and the progression 

of arterial thickening: Women with antagonistic traits have similar carotid arterial thickness 

as men. Hypertension, 56(4), 617-622. 

 

Svansdóttir, E., Karlsson, H. D., Gudnason, T., Olason, D. T., Thorgilsson, H., Sijbrands, E. J., 

Pedersen, S. S. og Denollet, J. (2012). Validity of Type D personality in Iceland: Association 

with disease severity and risk markers in cardiac patients. Journal of Behavioral Medicine, 

35, 155-166. 

 

Tellegen, A. Structures of mood and personality and their relevance to assessing anxiety, with 

an emphasis on self-report. (1985). Í Tuma, A. H. og Maser, J.  D. (ritstjórar),  Anxiety and 

the anxiety disorders (bls. 681-706). Hillsdale, NJ, England: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Temoshok, L. (1987). Personality, coping style, emotion, and cancer: toward an integrative 

model. Journal of Cancer Survivorship, 6, 837-857. 

 

Temoshok, L. (1990). On attempting to articulate the biopsychosocial model: Psychological 

psychophysiological homeostasis. Í Friedman, H. (ritsjóri), Personality and Disease (203-

225). John Wiley and Sons: New York. 

 

Temoshok, L. (2003). Type C coping and cancer progression. Í Fernandez-Ballesteros, R. 

(ritsjóri), The Encyclopedia of Psychological Assessment (2. Útgáfa) (1052-1056). Sage: 

New York 

 

Temoshok, L. (2004). Type C coping/behavior pattern. Í Christensen, A. J, Martin, R. og Smyth, 

J. M. (ritstjórar), Health Psychology (bls. 332-333). Plenum: New York. 

 

Temoshok, L. og Dreher, H. (1992). The type C connection: The behavioral links to cancer and 

your health. Random House: New York. 

 

Thayer, R. E., Newman, J. R. og McClain, T. M. (1994). Self-regulation of mood: Strategies 

for changing a bad mood, raising energy, and reducing tension. Journal of Personality and 

Social Psychology, 67, 910-925. 

 

The Gale Encyclopedia of Medicine (2. útgáfa) (2002). Longe, J. L. (ritsjóri). USA: Gale Group 

Thomson Learning. 

 



 

62 
 

Wellenius, G. A., Mukamal, K. J., Kulshreshtha, A., Asonganyi, S. og Mittleman, M. A. 

(2008). Depressive symptoms and the risk of atherosclerotic progression among patients 

with coronary artery bypass grafts.  Circulation, 117(18), 2313-2319. 

 

Vaccarino, V., Kasl, S.V., Abramson, J. og Krumholz, H. M. (2001).  Depressive symptoms 

and risk of functional decline and death in patients with heart failure.  Journal of the 

American College of Cardiology, 38(1), 199-205. 

 

Van Craenenbroeck, E. M., Denollet, J., Paelinck, B. P., Beckers, P., Possemiers, N., 

Hoymans,V.Y., Vrints, C. J. og Conraads, V. M. (2009). Circulating CD34 + KDR + 

endothelial progenitor cells are reduced in chronic heart failure patients as a function of Type 

D personality. Clinical Science, 117, 165-172. 

 

Van der Kooy, K., van Hout, H., Marwijk, H., Marten, H., Stehouwer, C. og Beekman, A. 

(2007). Depression and the risk for cardiovascular diseases: systematic review and meta 

analysis. International Journal of Geriatric Psychiatry, 22, 613-626. 

 

Von Känel, R., Barth, J., Kohls, S., Saner, S., Znoj, H., Saner, G. og Schmid, J. (2009). Heart 

rate recovery after exercise in chronic heart failure: Role of vital exhaustion and Type D 

personality. Journal of Cardiology, 53, 248-256. 

 

Von Känel, R., Mills, P. J., Fainman, C. og Dimsdale, J. E. (2001). Effects of psychological 

stress and psychiatric disorders on blood coagulation and fibrinolysis: A biobehavioral 

pathway to coronary artery disease? Psychosomatic Medicine, 63, 531-544. 

 

Watson, D. og Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: The disposition to experience aversive 

emotional states. Psychological Bulletin, 96, 465-490.  

 

Watson D. og Pennebaker, J. W. (1989). Health complaints, stress and distress: Exploring the 

central role of negative affectivity. Psychological Review, 96, 234-254.  

 

Weinman, J., Ebrecht, M. Scott, S., Walburn, J. og Dyson, M. (2008). Enhanced wound healing 

after emotional disclosure intervention. British Journal of Health Psychology, 13, 95-102. 

 

Whooley, M. A. (2006). Depression and cardiovascular disease: Healing the broken-

hearted.  The Journal of the American Medical Association, 295(24), 2874-2881. 

 

Williams, L., O’Carroll, R. E., og O’Connor, R. C. (2009). Type D personality and cardiac 

output in response to stress. Psychology and Health, 24, 489-500. 

 

Williams, L., O’Connor, R. C., Grubb, N. og O’Carroll, R. (2011). Type D personality predicts 

poor medication adherence in myocardial infarction patients. Psychology and Health, 26, 

703-712. 



 

63 
 

 

Williams, L., O’Connor, R. C., Howard, S., Hughes, B. M., Johnston, D. W., Hay, J. L., 

O‘Connor, D. B., Lewis, C. A., Ferguson, E., Sheehy, N, Grealy, M. A. og O‘Carroll, R. E. 

(2008). Type D personality mechanisms of effect: The role of health-related behavior and 

social support. Journal of Psychosomatic Research, 64, 63-69. 

 

Williams, S. A., Kasl,  S. V., Heiat, A., Abramson,  J. L., Krumholz, H. M. og Vaccarino, V. 

(2002). Depression and risk of heart failure among the elderly: A prospective community-

based study. Psychosomatic Medicine, 64(1), 6-12. 

 

Wingard, D. L. og Berkman, L.F. (1983). Mortality risk associated with sleeping patterns 

among adults. Sleep: Journal of Sleep Research & Sleep Medicine, 6(2), 102-107. 

 

World Health Organization. (2000). Obesity: Preventing and managing the global epidemic. 

Report of a WHO Consultation. Geneva: WHO. 

 

World Health Organization. (2007). Prevention of cardiovascular disease: Guidelines for 

assessment and management of cardiovascular risk. Geneva, WHO. 

 

World Health Organization. (2009). Global health risks: Mortality and burden of disease 

attributable to selected major risks. Geneva, WHO. 

 

World Health Organization. (2010). Global estimate of the burden of disease from second-

hand smoke. Geneva, WHO.  

 

World Health Organization,. (2014). Global status report on noncommunicable diseases 

2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Viðauki 1 

 

DS14  spurningalisti  

Hér að neðan eru nokkrar fullyrðingar sem fólk notar stundum til að lýsa sjálfu sér. Við hverja 

fullyrðingu skaltu setja hring utan um þá tölu sem á best á við þig. Það eru engin rétt eða röng 

svör, það eina sem skiptir máli er þín eigin skoðun. 

 

     0 = RANGT  1= FREKAR RANGT   2 = HVORUGT   3 = FREKAR RÉTT  4 = RÉTT

  

 

1. Ég á auðvelt með að ná sambandi við fólk sem ég hitti...... 0      1      2      3      4  

2. Ég geri oft mikið úr smávægilegum hlutum........................ 0      1      2      3      4  

3. Ég spjalla oft við ókunnuga ................................................ 0      1      2      3      4  

4. Ég er oft vansæl/vansæll ..................................................... 0      1      2      3      4  

5. Ég er oft pirruð/pirraður........................................................0      1      2      3      4  

6. Mér finnst ég oft vera þvinguð/þvingaður í  

samskiptum við annað fólk.................................................. 0      1      2      3      4   

7. Ég er almennt svartsýn/svartsýnn ....................................... 0      1      2      3      4  

8. Ég á erfitt með að hefja samræður við annað fólk .............. 0      1      2      3      4  

9. Ég er oft í slæmu skapi........................................................ 0      1      2      3      4  

10. Ég er lokuð persóna............................................................. 0      1      2      3      4  

11. Ég vil helst halda fólki í ákveðinni fjarlægð........................ 0      1      2      3      4  

12. Ég hef oft áhyggjur af einhverju.......................................... 0      1      2      3      4  

13. Ég er oft mjög niðurdregin/niðurdreginn............................. 0      1      2      3      4  

14. Í félagsskap veit ég ekki um hvað ég á að tala..................... 0      1      2      3      4  
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Viðauki 2 

 

ID:____________   
 

 

Könnun fyrir verkefnið 

 

 

Hversu krefjandi átt þú von á að það verði að gera stærðfræði 

verkefnið? 
 

Ekkert krefjandi 1 2 3 4 5 Mjög krefjandi 

 

Hversu stressandi átt þú von á að það verði að gera stærðfræði verkefnið? 

 

Ekkert stressandi 1 2 3 4 5 Mjög stressandi 

 

Hversu fær heldur þú að þú ert við að takast á við stærðfræði 

verkefnið? 
 

Ekki fær 1 2 3 4 5 Mjög fær 

 

Hversu ógnvekjandi átt þú von á að það verði að gera stærðfræði 

verkefnið? 
 

Ekkert ógnvekjandi 1 2 3 4 5 Mjög ógnvekjandi 
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ID: ___________ 

 
 

 

Könnun eftir verkefnið 

 

 

 

Hversu krefjandi var að vera með gera stærðfræði verkefnið? 
 

Ekkert krefjandi 1 2 3 4 5 Mjög krefjandi 

 

Hversu stressandi var að gera stærðfræði verkefnið? 

 

Ekkert stressandi 1 2 3 4 5 Mjög stressandi 

 

Hversu vel fannst þér þú takast á við stærðfræði verkefnið? 
 

Ekki vel 1 2 3 4 5 Mjög vel 

 

Hversu ógnvekjandi var að gera stærðfræði verkefnið? 
 

Ekkert ógnvekjandi 1 2 3 4 5 Mjög ógnvekjandi 
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ID:____________   
 

 

Könnun fyrir verkefnið 

 

 

Hversu krefjandi átt þú von á að það verði að halda ræðu? 
 

Ekkert krefjandi 1 2 3 4 5 Mjög krefjandi 

 

Hversu stressandi átt þú von á að það verði að halda ræðu? 

 

Ekkert stressandi 1 2 3 4 5 Mjög stressandi 

 

Hversu fær heldur þú að þú ert við að takast á við að halda ræðu? 
 

Ekki fær 1 2 3 4 5 Mjög fær 

 

Hversu ógnvekjandi átt þú von á að það verði að halda ræðu? 
 

Ekkert ógnvekjandi 1 2 3 4 5 Mjög ógnvekjandi 
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ID: ___________ 

 
 

 

Könnun eftir verkefnið 

 

 

 

Hversu krefjandi var að halda ræðu? 
 

Ekkert krefjandi 1 2 3 4 5 Mjög krefjandi 

 

Hversu stressandi var að halda ræðu? 

 

Ekkert stressandi 1 2 3 4 5 Mjög stressandi 

 

Hversu vel fannst þér þú takast á við að halda ræðu? 
 

Ekki vel 1 2 3 4 5 Mjög vel 

 

Hversu ógnvekjandi var að halda ræðu? 
 

Ekkert ógnvekjandi 1 2 3 4 5 Mjög ógnvekjandi 
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Viðauki 3 

 

Vinsamlegast svarið þessum spurningum um líffræðilega ættingja þína: 
 
1. Hefur móðir þín verið greind með eftirfarandi sjúkdóma: 

a. Týpu eitt (insulínháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

b. Týpu tvö (insulínóháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

c. Heilablóðfall eða slag?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

d. Hjartaáfall?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

2. Hefur faðir þinn verið greindur með eftirfarandi sjúkdóma: 

a. Týpu eitt (insulínháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

b. Týpu tvö (insulínóháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

c. Heilablóðfall eða slag?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

d. Hjartaáfall?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

 
Vinsamlegast svarið þessum spurningum um líffræðilega móðurætt: 
 
3. Hefur amma þín verið greind með eftirfarandi sjúkdóma: 

a. Týpu eitt (insulínháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

b. Týpu tvö (insulínóháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

c. Heilablóðfall eða slag?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

d. Hjartaáfall?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

4. Hefur afi þinn verið greindur með eftirfarandi sjúkdóma: 

a. Týpu eitt (insulínháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

b. Týpu tvö (insulínóháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

c. Heilablóðfall eða slag?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

d. Hjartaáfall?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

 
Vinsamlegast svarið þessum spurningum um líffræðilega föðurætt: 
 
5. Hefur amma þín verið greind með eftirfarandi sjúkdóma: 

a. Týpu eitt (insulínháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

b. Týpu tvö (insulínóháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

c. Heilablóðfall eða slag?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

d. Hjartaáfall?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 
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6. Hefur afi þinn verið greindur með eftirfarandi sjúkdóma: 

a. Týpu eitt (insulínháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

b. Týpu tvö (insulínóháð) sykursýki?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

c. Heilablóðfall eða slag?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 

d. Hjartaáfall?  □ Já  □ Nei  □ Ég veit ekki 
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Viðauki 4 

 

Heilsutengdar Spurningar 

1. Aldur:   ____ 

2. Hefur þú einhvern tíman verið greind/greindur með eftirfarandi sjúkdóma: 

  Hjartasjúkdóma     Háþrýsting (of háan blóðþrýsting    Heilablóðfall 
  Hátt kólesteról     Hjartsláttartruflanir     Sykursýki 
 

3. Vinsamlegast skráið öll lyf sem þú ert að taka, bæði lyfseðlisskyld og ekki. Vertu viss 

um að taka fram öll lyf sem þú hefur tekið á seinustu 48 klukkutímum, þó svo að það 

er lyf sem þú tekur ekki vanalega (t.d. sýklalyf eða verkjatöflur). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

4. Klukkan hvað fékkstu seinast að borða? _____________  

a.   Hvað borðaðir þú?  

___________________________________________________ 

5. Drekkur þú drykki með koffín?   Já Nei  

a. Ef þú svaraðir já, hvenær fékkstu seinast drykk með koffíni?  Klukkan: 

___________  

b. Hversu marga drykki með koffíni hefur þú fengið í dag?  ___________ 

6. Reykir þú sígarettur? Já  Nei  

a. Ef þú svaraðir já, hvenær reyktirðu seinast? Klukkan: ___________  

b. Hversu margar sígarettur hefur þú reykt í dag?  ___________ 

c. Hversu margar sígarettur á dag reykir þú venjulega? ___________ 

7. Hvenær stundaðir þú seinast líkamsrækt? Þ.e.a.s. hreyfing sem hækkaði hjartsláttinn 

hjá þér í 30 mínútur eða lengur. 

Dagsetning: ____________  Mínútur: _____________  

Tegund hreyfingar: ______________ 
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Viðauki 5 

 

Tafla 4. Tengsl NH og FH við lífeðlisleg viðbrögð í stærðfræðiverkefni 

 NH FH 

 b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi 

SBP -0,217 0,246 -0,882 0,388 -0,550 0,259 -2,128 0,045 

DBP -0,195 0,157 -1,239 0,229 -0,389 0,173 -1,794 0,087 

HR -0,016 0,209 -0,078 0,938 -0,055 0,237 -0,232 0,819 

 

 

Tafla 5. Tengsl NH og FH við lífeðlisleg viðbrögð í undirbúningi ræðu 

 NH FH 

 b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi 

SBP 0,070 0,243 0,286 0,778 -0,278 0,269 -1,031 0,315 

DBP 0,083 0,162 0,512 0,614 -0,004 0,185 -0,019 0,985 

HR -0,386 0,231 -1,7 0,110 -0,378 0,267 -1,416 0,172 

 

 

Tafla 6. Tengsl NH og FH við lífeðlisleg viðbrögð í ræðuverkefni 

 NH FH 

 b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi 

SBP -0,550 0,464 -1,184 0,250 -0,509 0,532 -0,957 0,350 

DBP -0,457 0,301 -1,519 0,144 -0,379 0,350 -1,081 0,293 

HR -0,584 0,312 -1,87 0,076 -0,762 0,344 -2,216 0,038 
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Tafla 9. Tengsl NH og FH við lífeðlislegra svörun í hvíld eftir stærðfræðiverkefni 

 NH FH 

 b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi 

SBP 0,07 0,102 0,688 0,5 0,095 0,127 0,75 0,463 

DBP -0,001 0,08 -0,15 0,988 0,019 0,095 0,204 0,841 

HR -0,154 0,095 -1,616 0,123 -0,195 0,107 -1,824 0,084 

 

 

Tafla 10. Tengsl NH og FH við lífeðlislegra svörun í hvíld eftir ræðuverkefni 

 NH FH 

b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi b1 Staðalvilla t-gildi p-gildi 

SBP 0,026 0,199 0,131 0,897 -0,064 0,223 -0,285 0,779 

DBP -0,93 0,162 -0,576 0,571 -0,073 0,180 -0,406 0,690 

HR -0,115 0,128 -0,91 0,38 -0,006 0,153 -0,036 0,971 

 


