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Asmenybės D tipas – sąvoka, vartojama medicinos 
psichologijoje, apibrėžiama kaip polinkis į neigiamas emocijas 
(pvz., nerimą, dirglumą, nusiminimą) ir socialinį varžymąsi 
(pvz., uždarumą ir pasitikėjimo savimi stoką) [1]. D raidė 
reiškia distressed.

Asmenybės D tipas gali būti vertinamas naudojant 
14 teiginių klausimyną – Type D scale (DS14) [2]. Pagal 
klausimyną įvertinamas neigiamas afektas (negative 
affectivity) ir socialinis varžymasis (social inhibition) bei 
asmenybės D tipas. Neigiamo afekto skalė rodo tendenciją 
patirti disforinius jausmus (liguistai pablogėjusią nuotaiką), 
nerimą, irzlumą. Neigiamo afekto klausimų, susijusių su 

disforija, pavyzdžiai: „aš dažnai jaučiuosi nelaimingas“, „aš 
dažnai jaučiuosi tarsi žemę pardavęs“; klausimų, susijusių 
su nerimu ir irzlumu, pavyzdžiai: „aš dažnai nervinuosi dėl 
nereikšmingų dalykų“, „aš dažnai esu susierzinęs“. Socialinio 
varžymosi skalė rodo diskomfortą patiriamą bendraujant, 
socialinės pusiausvyros stoką ir polinkį vengti socialinių 
kontaktų. Su socialiniu varžymusi susijusių klausimų 
pavyzdžiai: „bendraujant aš nerandu apie ką kalbėti“, „aš 
lengvai užmezgu kontaktą su žmonėmis“ [atvirkštinis 
vertinimas]. 

DS14 klausimyno modelis. Klausimyną sudaro 14 
teiginių, kuriais apibūdinami tiriamųjų asmenybės bruožai. 

DS14

Čia išvardyti teiginiai, kuriais žmonės dažnai apibūdina save. Prašome perskaityti kiekvieną teiginį ir pažymėti tą skaičių, 
kurio apibūdinimas Jums tinka. Čia nėra teisingų arba klaidingų atsakymų – svarbiausia Jūsų nuomonė.

0 – su šiuo teiginiu visiškai nesutinku
1 – su šiuo teiginiu nesutinku iš dalies
2 – nežinau, kaip šį teiginį vertinti

3 – su šiuo teiginiu sutinku iš dalies
4 – su šiuo teiginiu visiškai sutinku

1 Aš lengvai užmezgu kontaktą su žmonėmis 0 1 2 3 4

2 Aš dažnai nervinuosi dėl nereikšmingų dalykų 0 1 2 3 4

3 Aš dažnai kalbuosi su nepažįstamais 0 1 2 3 4

4 Aš dažnai jaučiuosi nelaimingas 0 1 2 3 4

5 Aš dažnai esu susierzinęs 0 1 2 3 4

6 Aš dažnai jaučiuosi suvaržytas socialinėje veikloje 0 1 2 3 4

7 Aš į viską žiūriu liūdnai 0 1 2 3 4

8 Aš pastebiu, jog man sunku pradėti pokalbį 0 1 2 3 4

9 Aš dažnai esu blogos nuotaikos 0 1 2 3 4

10 Aš esu uždaras žmogus 0 1 2 3 4

11 Aš mieliau laikau kitus žmones per atstumą 0 1 2 3 4

12 Aš dažnai pastebiu save nerimaujantį dėl ko nors 0 1 2 3 4

13 Aš dažnai jaučiuosi tarsi žemę pardavęs 0 1 2 3 4

14 Bendraudamas aš nerandu apie ką kalbėti 0 1 2 3 4
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Tiriamieji vertina asmenybės bruožus 5 balų Likerto tipo 
skalėje, didžiausias vertinimo balas reiškia didesnį atitinkamo 
bruožo išreikštumą. Neigiamo afekto ir socialinio varžymosi 
skalės gali būti naudojamos nepriklausomai vertinti šiuos du 
asmenybės bruožus. Vertinimo balų abejose skalėse ribos yra 
nuo 0 iki 28, balai apskaičiuojami taip:

Neigiamas afektas – 2, 4, 5, 7, 9, 12 ir 13 klausimų 
atsakymų suma.

Socialinis varžymasis – 1 [atvirkštinis vertinimas], 3 
[atvirkštinis vertinimas], 6, 8, 10, 11 ir 14 klausimų atsakymų 
suma.

Asmenybės D tipas nustatomas, kai ir neigiamo afekto, ir 
socialinio varžymosi skalių balai yra lygūs ir daugiau kaip 10.

Diskusija. Asmenybės tipo nustatymas ypač svarbus 
pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos 
ligomis. Psichologinis stresas yra susijęs su didesne išeminės 
širdies ligos rizika [3]. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad 
asmenybės D tipo pacientams yra didesnė blogų ligos baigčių 
rizika, įskaitant didesnį mirtingumą nuo išeminės širdies ligos 
[4, 1], netgi po vainikinių arterijų plėtimo vaistus išskiriančiais 
stentais [5]. Viena iš didesnio mirtingumo priežasčių galėtų 
būti tai, jog asmenybės D tipo pacientai blogiau laikosi gydymo 
nurodymų [6]. Be to, šiems pacientams yra didesnė potrauminio 
streso [7] ir gyvybinio išsekimo [8] rizika. Asmenybės D tipas 
yra susijęs su blogesne gyvenimo kokybe, atsižvelgiant į 
demografines ir klinikines charakteristikas, įskaitant kairiojo 
skilvelio disfunkciją ir NYHA funkcines klases [9].
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