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Dotyk, który koi ból: podejście ilościowe
Pain relief by touch: A quantitative approach
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ABSTRACT: Pain relief by touch has been studied for decades in pain neuroscience. Human perceptual studies 
revealed analgesic effects of segmental tactile stimulation, as compared to extrasegmental touch. However, the 
spatial organisation of touch-pain interactions within a single human dermatome has not been investigated yet. In 
2 experiments we tested whether, how, and where within a dermatome touch modulates the perception of laser-
evoked pain. We measured pain perception using intensity ratings, qualitative descriptors, and signal detection 
measures of sensitivity and response bias. Touch concurrent with laser pulses produced a significant analgesia, 
and reduced the sensitivity in detecting the energy of laser stimulation, implying a functional loss of information 
within the ascending Aδ pathway. Touch also produced a bias to judge laser stimuli as less painful. This bias 
decreased linearly when the distance between the laser and tactile stimuli increased. Thus, our study provides 
evidence for a spatial organisation of intrasegmental touch-pain interactions.

KEY WORDS: Pain • Touch • Relief • Analgesia • Space • Signal detection theory

STRESZCZENIE: Badania w ramach nauk neurologicznych, dotyczące kojącego wpływu dotyku na ból, 
prowadzone są od dziesięcioleci. W badaniach nad percepcją u ludzi wykazano działanie przeciwbólowe 
segmentarnej stymulacji dotykowej w porównaniu z dotykiem poza segmentem, w którym umiejscowiony jest ból. 
Nie badano jednak dotąd przestrzennej organizacji interakcji pomiędzy dotykiem i bólem w obrębie pojedynczego 
dermatomu u człowieka. W dwóch eksperymentach zbadaliśmy czy, jak i gdzie w obrębie dermatomu dotyk 
moduluje odczuwanie bólu wywołanego laserem. Mierzyliśmy odczuwanie bólu, wykorzystując liczbowe 
oceny nasilenia bólu, deskryptory jakościowe, miary czułości wykorzystujące teorię detekcji sygnałów oraz 
błąd odpowiedzi na bodziec. Dotyk stosowany jednocześnie z chwilowymi pobudzeniami laserem wywoływał 
istotne działanie przeciwbólowe i zmniejszał czułość wykrywania energii stymulacji laserowej, co wskazuje na 
czynnościowy ubytek informacji w obrębie wstępującej drogi Aδ. Dotyk powodował również błąd w ocenie bodźca 
lasera jako mniej bolesnego. Błąd ten zmniejszał się liniowo wraz ze zwiększającą się odległością pomiędzy 
bodźcem lasera i dotykowym. W związku z tym nasze badanie dostarcza dowodów na przestrzenną organizację 
wewnątrzsegmentarnych interakcji pomiędzy dotykiem i bólem.

SŁOWA KLUCZE: Ból • Dotyk • Ulga • Analgezja • Przestrzeń • Teoria wykrywania sygnału
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WSTĘP
Ulga w bólu wywoływana przez dotyk ma kluczowe znacze-
nie w badaniach nad mechanizmami bólu [19, 28]. Badania 
neurofizjologiczne na zwierzętach wskazują na klasę neu-
ronów o  szerokim zakresie dynamiki (wide dynamic range, 
WDR) w rogu tylnym jako na prawdopodobny substrat anal-
gezji wywoływanej dotykiem [14]. Neurony te są wielorodza-
jowe w tym znaczeniu, że reagują zarówno na bodźce bólo-
we, jak i dotykowe. Struktura ich pola odbiorczego cechuje 
się występowaniem pobudzającego centrum i  hamującej 
strefy obwodowej. Badania nad neuronami WDR u  zwie-
rząt wskazują na gradient przestrzenny hamowania: inten-
sywny bodziec dotykowy na obwodzie obszaru hamującgo 
może zmniejszyć reakcję na bodziec nocyceptywny w tym 
samym stopniu co mniej intenstywny bodziec dotykowy od-
dalony od obwodu [8, 25, 26].

Niestety, ani pól odbiorczych neuronów rdzenia, ani czę-
stotliwości ich wyładowań nie można łatwo badać u ludzi. 
Zamiast tego przestrzenne wzorce interakcji pomiędzy gru-
bymi i cienkimi włóknami traktowano jakościowo, wykorzy-
stując binarny model pola odbiorczego. W wielu badaniach 
u  ludzi przeciwwstawiano sobie efekt stymulacji segmen-
tarnej i pozasegmentarnej na progi bólu lub odczuwalne na-
silenie bólu [7, 13, 22, 23, 29, 30]. W badaniach tych stwier-
dzono, że bodźce dotykowe hamują odczuwanie bólu, jeżeli 
przyłożone są w  tym samym segmencie co bodźce bólo-
we, ale nie wówczas, kiedy bodźce dotykowe są przyłożone 
w innym dermatomie niż bólowe.

Pole przestrzenne zróżnicowanych pod względem rodzaju 
czucia interakcji pomiędzy bodźcami działającymi na skó-
rę można również rozpatrywać w sposób ciągły, różnicując 
odległość pomiędzy stymulacją dotykową i nocyceptywną 
w obrębie jednego dermatomu oraz badając przestrzenną 
zależność interakcji pomiędzy dotykiem i  bólem. Zgodnie 
z  naszą wiedzą nie prowadzono dotąd systematycznych 
badań nad segmentarną organizacją przestrzenną wpływu 
dotyku na odczuwanie bólu.

W dwóch eksperymentach zbadaliśmy czy, jak i gdzie w ob-
rębie dermatomu dotyk definiowany czasowo i przestrzen-
nie moduluje odczuwanie bólu wywołanego laserem u zdro-
wych ochotników. Celem naszego badania było wyjście 
poza wcześniejsze badania tych kwestii u ludzi poprzez po-
łączenie po raz pierwszy wybiórczej stymulacji nocyceptyw-
nej z teorią detekcji sygnałów (signal detection theory, SDT) 
[15] w badaniu przestrzennej zależności interkacji pomiędzy 
dotykiem i bólem w obrębie pojedynczego dermatomu.

EKSPERYMENT NR 1
W  Eksperymencie nr 1 zbadaliśmy, które aspekty odczu-
wania bólu (natężenie, jakość odczuwania oraz latencja 
wykrywania bodźca) są modulowane przez somatosen-
soryczną stymulację nienocyceptywną za pomocą fila-

mentów von Freya. Zbadaliśmy również wpływ dotyku 
na czułość i błąd odpowiedzi w ocenie natężenia bólu za 
pomocą SDT. Teorię detekcji sygnałów wykorzystywano 
w badaniach nad bólem już wcześniej [24], ale w większo-
ści badań sprawdzano wykrywanie bólu („czy bodziec po-
woduje kłujący ból, czy nie?”), a nie identyfikowanie natę-
żenia bodźca bólowego („czy natężenie bólu jest duże, czy 
mniejsze?”) [17]. Pierwsze podejście skupia się na kwestii, 
czy droga Aδ ulega, czy nie ulega aktywacji. Drugie podej-
ście skupia się z kolei na informacji, która biegnie w obrębie 
wstępującej drogi Aδ i może być istotniejsza dla odczuwa-
nia natężenia bólu.

Metoda
Uczestnicy

W  badaniu wzięło udział ośmiu zdrowych, opłaconych 
ochotników (5 kobiet) w wieku 19-32 lat (średnia±SD: 22±4 
lata). Czworo uczestników było praworęcznych, czwo-
ro - leworęcznych. Wszystkich uczestników rekrutowano 
spośród puli osób zgłaszających się do udziału w ekspe-
rymentach naukowych w  ramach zajęć w  naszej jedno-
stce; od każdego uzyskano pisemną świadomą zgodę na 
udział w  eksperymencie. Procedury badawcze zostały 
zaakceptowane przez komisję etyczną University College 
London (numer decyzji: 3167/001). Kryteria włączające do 
badania obejmowały: 1) brak schorzeń neurologicznych 
w wywiadzie; 2) nieprzyjmowanie żadnych leków przeciw-
bólowych ani używek w ciągu 24 godzin poprzedzających 
eksperyment; 3) nieuczestniczenie w  badaniu stymulacji 
mózgu w ciągu 24 godzin poprzedzających eksperyment; 
4) białą skórę, ze względu na fakt, że stosowany przez nas 
laser neodymowo-itrowo-glinowo-perowskitowy (Nd:YAP) 
powoduje większą absorpcję promieniowania przez ciem-
ną skórę [1].

Bodźce laserowe

Podawaliśmy krótkotrwałe błyski ciepła promienistego 
generowanego przez podczerwony laser Nd:YAP o długo-
ści fali 1,34 µm (EIEn, Florencja, Włochy). Metodę tę wy-
korzystano do wybiórczego pobudzania zakończeń włó-
kien nocyceptywnych Aδ oraz włókien C umiejscowionych 
w  powierzchniowych warstwach skóry owłosionej [1]. 
Błysk lasera transmitowano przez światłowód i skupiano 
za pomocą soczewek w ognisko o średnicy około 3,5 mm. 
Do umiejscowienia bodźca lasera Nd:YAP w pożądanej lo-
kalizacji używano plamki lasera He-Ne w zakresie światła 
widzialnego. Czas trwania każdego błysku lasera wynosił 
4 ms.

U każdego uczestnika zidentyfikowaliśmy próg wykrywania 
wrażenia ukłucia za pomocą wstępującego stopniowania 
bodźca (średnia±SE: 0,39±0,002 J). Próg identyfikowano 
jako energię pierwszego bodźca, który wywołał zgłosze-
nie wrażenia kłucia w  ciągu trzech kolejnych powtórzeń. 
Następnie określaliśmy dwie wartości supramaksymalnej 
energii lasera dla potrzeb głównego eksperymentu (war-
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tość „średnia” i „duża”; Ryc. 1). „Średnia” energia bodźca była 
określana jako 0,1 J powyżej indywidualnego progu wykry-
wania kłucia (średnia±SE: 0,49±0,002 J). „Duża” energia 
bodźca była początkowo określana jako 0,2 J powyżej in-
dywidualnego progu wykrywania kłucia. Następnie spraw-
dzaliśmy, czy uczestnicy byli w stanie odróżnić te dwa natę-
żenia bodźca, prosząc o odpowiedź, czy losowo dobierany 
bodziec był „średni” czy „duży”. Jeżeli dokładmość odróż-
niania tych bodźców wynosiła >60% i  <95%, eksperyment 
rozpoczynano od tych wartości. Jeżeli dokładność odróż-
niania nasilenia bodźca wynosiła <60%, energię „dużego” 
bodźca zwiększano krokowo o 0,1 J aż do osiągnięcia mi-
nimalnej dokładności 60%. Jeżeli dokładność odróżniania 
nasilenia bodźca wynosiła >95%, energię „dużego” bodźca 
zmniejszano krokowo o  0,1 J aż do osiągnięcia maksy-
malnej dokładności 95% (Ryc. 1; średnia energia „dużego” 
bodźca±SE:0,62±0,004 J). Średnia dokładność odróżniania 
bodźców zastosowanych w eksperymencie wyniosła 77,3% 
(SE:±2,86%). Czterech dodatkowych uczestników nie było 
w stanie odróżnić dwóch wartości energii zgodnie z przed-
stawioną procedurą i w związku z tym nie było poddanych 
żadnym badaniom w żadnej sesji.

W  celu uniknięcia zmęczenia lub uwrażliwienia receptora, 
bodźce podawano naprzemiennie w  czterech różnych lo-
kalizacjach na skórze wzdłuż osi promieniowo-łokciowej 
na brzusznej powierzchni lewego przedramienia, w przybli-
żeniu w połowie odległości między łokciem i nadgarstkiem 
(Ryc. 2a). Odbierana energia bodźca zależy od temperatu-
ry skóry, dlatego co 16 prób monitorowaliśmy temperatu-
rę stymulowanej powierzchni za pomocą termometru na 
podczerwień. Średnia temperatura skóry wynosiła 32,6°C 
(SE:±0,12°C).

Bodźce dotykowe

Bodźce dotykowe uzyskiwano za pomocą pary skalibrowa-
nych filamentów nylonowych (filament von Freya, 1 g, śred-
nica 0,4 mm) rozmieszczonych w odstępie 2 cm. Bodziec 
dotykowy wywierano na skórę przez 1,5 sekundy za pomocą 
kontrolowanego przez komputer robota poruszającego się 

w trzech osiach (Arrick Robotics, Tyler, TX, USA). Aplikowa-
nie bodźca za pomocą robota dawało pewność, że bodźce 
dotykowe były powiązane z miejscem stymulacji laserowej, 
tak że odległość pomiędzy miejscem stymulacji laserowej 
i każdym z pary bodźców dotykowych wynosiła dokładnie 1 
cm (Ryc. 2a). Należy zauważyć, że bodziec dotykowy zawie-
ra składową dynamiczną oraz statyczną i prawdopodobnie 
stymuluje zarówno szybko jak i  wolno adaptujące się do-
środkowe włókna somatosensoryczne [11].

Procedura eksperymentalna

Uczestnicy siedzieli wygodnie z  wyprostowanym lewym 
przedramieniem. Mieli zasłonięte oczy, a do uszu włożono 
słuchawki. Każdy uczestnik brał udział w dwóch odrębnych 
sesjach w  zrównoważonej kolejności. W  obu sesjach wy-
korzystano te same warunki eksperymentalne: stosowano 
dwie wartości energii lasera („średnia” i „duża”). Istotne, że 
energia obu bodźców była powyżej progu odczuwania kłu-
jącego bólu (patrz wyżej). W każdej próbie bodziec laserowy 
mógł zadziałać pojedynczo (działanie lasera, L) lub łącznie 
z parą filamentów von Freya (działanie lasera i dotyk, L+D; 
Ryc. 2a-b).

W poszczególnych sesjach rejestrowaliśmy odrębne pomia-
ry. W sesji A, natężenie bólu wywołanego każdym bodźcem 
lasera było zgłaszane jako „duże” lub „nieduże” w paradyg-
macie wymuszonego wyboru. Do uzyskania niezależnych 
oszacowań czułości odczuwania i błędu odpowiedzi zasto-
sowano SDT. W sesji B u tych samych uczestników zbiera-
no informacje na temat czasu reakcji, ocen subiektywnego 
natężenia bólu oraz słownych opisów rodzaju odczuwane-
go bodźca. W obu sesjach (Ryc. 2b) podczas każdej próby 
stosowano biały szum podawany od 1,5 sekundy przed roz-
poczęciem stymulacji laserem do 1,5 sekundy po zakończe-
niu stymulacji. Biały szum stanowił wskazówkę dźwiękową 
wskazującą na zbliżającą się stymulację i umożliwiał korek-
tę względem możliwej podpowiedzi wprowadzanej przez 
bodziec dotykowy. Maskował również dźwięk wydawany 
przez ruch robota. W  warunkach L+D, bodziec dotykowy 
rozpoczynał się na 0,75 sekundy przed początkiem bodźca 

Rycina 1  Wybór energii lasera wykorzystanych w eksperymencie. Próg wykrywania kłucia ustalano u każdego badanego oddzielnie, a energia bodźca 
„średniego” była ustalana na +0,1 J powyżej tego poziomu. Energia bodźca „dużego” była następnie dobierana dwoma sposobami: 1) krokowego 
zwiększania o +0,1 J aż do osiągnięcia dokładności odróżniania dwóch poziomów energii >60%; 2) krokowego zmniejszania o - 0.1 J aż do 
osiągnięcia dokładności odróżniania dwóch poziomów energii <95%.

Próg 
wykrywania 

kłucia

Metoda schodkowa 
wstępująca

tak

nie

+0,1J

+0,1J

- 0,1J

nie

tak

Czy 
dokładność 
odróżniania 

>60%?

Czy 
dokładność 
odróżniania 

<95%?

Energia 
średnia

Rozpocznij 
eksperyment

Energia
duża

Uczenie 
odróżniania

+0,1J
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lasera i  trwał 1,5 sekundy. Warunki eksperymentu (modal-
ność: L albo L+D; energia: średnia albo duża) były określane 
losowo. Ustawienia stymulacji dotykowej i laserowej zama-
skowano przed eksperymentatorem (T.N.). Eksperyment 
trwał około 90 minut. W  sesji „A” (paradygmat wymuszo-
nego wyboru) stosowano 10 bloków po 4 próby w każdym. 
W sesji „B” wprowadzono dodatkowo 20% prób pozorowa-
nych, w których nie stosowano bodźca laserowego; próbę 
w każdych warunkach eksperymentalnych powtarzano 10 
razy.

Pomiary i analizy

W sesji „A” od uczestników wymagano, aby rozróżnili ener-
gię pojedynczego bodźca lasera, tzn. określili, czy była ona 
„duża”, czy nie. Proszę zauważyć, że uczestników nie pro-
szono o  wykrycie bólu (jako że intensywność wszystkich 
bodźców ustalono tak, aby wywoływały uczucie kłującego 
bólu), ale o odróżnienie mniej lub bardziej intensywnego po-
ziomu stymulacji. Paradygmat ten umożliwił nam odrębną 
ocenę czułości i błędu odpowiedzi zgodnie z SDT [15].

Główne założenie tego protokołu mówi, że określenie natę-
żenia bodźca zależy od pamięci, ponieważ uczestnicy mu-
szą najpierw nauczyć się, a następnie pamiętać, jak odczu-

wa się bodziec o dużej i małej energii. Wiele paradygmatów 
dotyczących percepcji uwzględnia element pamięciowy. 
Nawet w  klasycznym dwu-interwałowym paradygmacie 
wymuszonego wyboru o  dwóch możliwościach, uwzględ-
nia się zapamiętanie pierwszego bodźca w parze, tak aby 
można było porównać z  nim drugi bodziec. Przywoływa-
na z  pamięci reprezentacja sygnału jest wykorzystywana 
w wielu paradygmatach psychofizycznych, powinna jednak 
w ten sam sposób wpływać na wszystkie warunki ekspery-
mentalne.

Obliczyliśmy znormalizowane odsetki trafień (P[„duży”/bo-
dziec o dużej energii], czyli proporcja trafnych ocen, w któ-
rych badany odpowiadał „duży”) oraz odsetki fałszywych 
alarmów (P[„duży”/bodziec o średniej energii], czyli propor-
cja prób, w  których energia lasera była średnia, ale bada-
ny odpowiadał „duży”). Zmienne te były wykorzystywane 
do określenia czułości odczuwania (d’), miary możliwości 
dyskryminacji w wykrywaniu bodźca o dużej intensywności 
oraz błędu odpowiedzi (C), który mierzy tendencję do zgła-
szania bodźców jako „dużych”. Czułość (d’) obliczano jako: 
d’=z  (odsetek trafnych ocen) - z  (odsetek fałszywych alar-
mów). Błąd odpowiedzi (C) można wyrazić jako: C=(z[odse-
tek trafień] + z [odsetek fałszywych alarmów] * p<0,05. War-

Rycina 2  (a) warunki eksperymentalne. W eksperymencie nr 1 błyski lasera podawano na skórę dłoniowej powierzchni lewego przedramienia (warunki 
„Laser”). W warunkach „Laser i dotyk”, błyskowi lasera towarzyszył dotyk dwóch filamentów von Freya położonych naprzeciwko siebie względem 
bodźca lasera w odległości 1 cm od umiejscowienia błysku lasera. (b) Układ próby. Wszystkie bodźce podawano w połowie 3-sekundowego 
bodźca w postaci białego szumu. Czas trwania błysku lasera wynosił 4 ms. W warunkach „Laser + dotyk” bodziec dotykowy stosowano przez 
1,5 sekundy (początek na 0,75 s. przed błyskiem lasera, koniec po 0,75 s po błysku).

a   Warunki eksperymentu

b   Układ próby

Laser Laser + dotyk

Biały 
szum

Dotyk

Laser

Włączony

Włączony

Włączony

Wyłączony

Wyłączony

Wyłączony
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Czas reakcji
Czasy reakcji w próbach, w których wykryto bodziec lase-
ra (Ryc. 4b) zawierały się w zakresie przewodzenia włókien 
Aδ [tzn. <650 ms, 20]. Co istotne, na czas reakcji nie miało 
wpływu jednoczesne podanie bodźca dotykowego (F<1). 
Stwierdzano prawie istotny efekt główny energii lasera 
[F(1,7)=5,42; P=0,053), z  szybszym czasem reakcji na bo-
dziec laserowy o energii dużej w porównaniu ze średnią. Nie 
było istotnej interakcji (F<1), co sugeruje, że efekt energii 
bodźca był niezależny od rodzaju zastosowanego bodźca.

Ocena natężenia bólu

Oceny natężenia bólu wykazały oczekiwany dodatni zwią-
zek z  energią lasera [F(1,7)=9,89; P=0,016]. Jednocze-
sny dotyk (L+D) istotnie zmniejszył oceny natężenia bólu 
w  porównaniu z  wartościami wyjściowymi [F(1,7)=14,30; 
P=0,007]. Efekt analgezji dotykowej nie wchodził w interak-
cję z energią bodźca lasera [F(1,7)=3,29; P=0,112; Ryc. 4c).

Rodzaj wrażenia czuciowego

Prawdopodobieństwo wybrania każdego z  6 dostępnych 
deksryptorów odnotowano tylko w próbach, w których wy-
kryto bodziec lasera. Wyniki przedstawiono na rycinie 4d. 
W warunkach wyjściowych bodziec opisano jako „kłujący” 
w 93% prób z użyciem dużej energii i w 86% prób z użyciem 
średniej energii. W próbach z  jednoczesną stymulacją do-
tykową (L+D) bodziec opisano jako „kłujący” w  42% prób 
z  użyciem dużej energii i  w  28% prób z  użyciem średniej 
energii. Co istotne, czasy reakcji w próbach L+D, w których 
ból opisano jako „ciepły” i „tępy” (średnia±SE: 616±73,4 ms) 
nie różniły się istotnie od czasów reakcji w próbach, w któ-
rych ból opisano jako „kłujący” (średnia±SE: 541,6±69,8 ms; 
test t dla prób zależnych: t(7)=-0,96; P=0,367). Zatem nawet 
jeżeli wrażenie kłującego bólu nie było głównym zgłasza-
nym doznaniem w  próbach L+D, szybkość przewodzenia 
nadal zawierała się w zakresie typowym dla włókien Aδ [20].

Analizy wieloczynnikowe modulacji dotykowej

Przeprowadziliśmy liniową analizę dyskryminacyjną danych 
pochodzących z prób, w których wykryto bodziec, aby spraw-
dzić, która liniowa kombinacja zmiennych zależnych najlepiej 
oddaje wpływ dotyku na odczuwanie bólu. Uwzględniliśmy na-
stępujące miary: 1) przeciętne surowe oceny natężenia bólu 
dla bodźców o energii średniej lub dużej; 2) różnica ocen na-
tężenia bólu pomiędzy bodźcami o średniej i dużej energii; 3) 
błąd odpowiedzi w opisywaniu energii lasera; 4) czułość w od-
różnianiu energii bodźca lasera. Ogólny model dyskryminacyj-
ny był istotny statystycznie [lambda Wilksa=0,031234; aprok-
symowana przy F(4,4)=31,02; P=0,003]. Standaryzowane 
współczynniki ważone w tabeli 1 pokazują stopień, w którym 
każda zmienna zależna wpływała na modulujące efekty doty-
ku. Błąd SDT był głównym czynnikiem wpływającym na mo-
dulujący efekt dotyku, a drugim w kolejności czynnikiem była 
średnia ocena natężenia bólu. Różnice w ocenach natężenia 
bólu zależne od energii bodźca były mniej efektywne w wyod-
rębnianiu prób z jednoczesnym dotykiem lub bez niego, a mia-
ra czułości SDT (d’) była jeszcze mniej efektywna. Innymi sło-

tości czułości odczuwania i błędu odpowiedzi obliczono dla 
każdego rodzaju bodźców eksperymentalnych (L, L+D).

W sesji „B” w każdej próbie od uczestników wymagano, aby: 
1) przycisnęli guzik jak najszybciej po odczuciu bodźca lase-
ra; 2) ocenili subietywne natężenie bólu w skali od 0 do 100 
(0=brak bólu; 100=najsilniejszy wyobrażalny ból); 3) opisali 
rodzaj odczucia przez wybór jednego z sześciu następują-
cych deskryptorów słownych: „kłujący”, „ciepły”, „tępy”, „uci-
skający”, „mrowiący”, „żaden”. Deskryptory te wybrano na 
podstawie wcześniejszego badania, w którym wyodrębnio-
no je spośród 77 słów jako określenia najlepiej różnicujące 
między bólem odczuwanym za pośrednictwem włókien Aδ 
i C [2]. Próby, w których uczestnik nie odczuł w ogóle bodźca 
lasera (brak przyciśnięcia guzika i wybrany deskryptor „ża-
den”: „brak odczucia”) były analizowane odrębnie od tych, 
w których uczestnik odczuwał bodziec lasera.

Wyniki
Czułość (d’)

Czułość była istotnie zmniejszona, kiedy bodźcom lase-
ra towarzyszyła jednoczesna stymulacja czuciowa (L+D) 
w porównaniu z warunkami wyjściowymi (L) (Ryc. 3a; test t 
dla prób zależnych: t(7)=2,58; P=0,037). 

Błąd odpowiedzi (C)

Obserwowaliśmy bardzo istotne zmniejszenie błędu odpo-
wiedzi w warunkach L+D w porównaniu z warunkami wyj-
ściowymi L (Ryc. 3b; test t dla prób zależnych: t(7)=6,37; 
P<0,0001). Ujemna wartość błędu odpowiedzi wskazuje na 
trend w  kierunku zgłaszania wartości „średni”. W  związku 
z  tym jednoczesny dotyk powodował ogólne przesunięcie 
w kierunku zgłaszania mniejszego natężenia bólu, niezależ-
nie od stosowanej rzeczywistej energii lasera.

Prawdopodobieństwo wykrycia bodźca

W  warunkach wyjściowych (L) w  sesji „B”, prawdopodo-
bieństwo wykrycia bodźca, oparte na reakcji przyciśnięcia 
guzika oraz zgłoszeniu rodzaju odczucia „żaden” wynosiło 
98,9% (SE:±1,1%) dla bodźca lasera o dużej energii. Wykryto 
100% (SE=0) bodźców o średniej energii. Na prawdopodo-
bieństwo wykrycia bodźca lasera w zdecydowany sposób 
wpływał jednoczesny bodziec dotykowy (L+D). Odsetek wy-
krytych bodźców zmniejszył się do 69,2% (SE:±7,2%) przy 
próbach L+D z bodźcem o dużej energii i do 56% (SE:±8%) 
przy próbach L+D z bodźcem o średniej energii (Ryc. 4a). 
W  analizie wariancji z  powtarzanymi pomiarami 2×2 do-
tyczącej prawdopodobieństwa wykrycia bodźca lasera 
z czynnikami w postaci rodzaju bodźca (L, L+D) oraz ener-
gii bodźca (średnia, duża) stwierdzono bardzo istotny efekt 
główny rodzaju bodźca [F[1,7)=30,7; P=0,001]. Efekt główny 
energii bodźca nie był istotny [F(1,7)=2,51; P=0,157], cho-
ciaż stwierdzano trend w  kierunku interakcji [F(1,7)=4,16; 
P=0,081]. Próby, w  których nie wykryto bodźca lasera nie 
były uwzględniane w dalszych analizach.
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wy, błąd odpowiedzi w zadaniu dotyczącym wykrycia sygnału 
jest najważniejszym czuciowym aspektem przeciwbólowego 
działania dotyku, a  kolejnym istotnym czynnikiem są oceny 
natężenia bólu. W przeciwieństwie do tego stymulacja dotyko-
wa w pomiarach wg SDT cechowała się niewielkim wpływem 
na obróbkę informacji w układzie nocyceptywnym.

Tabela 1 Standaryzowane ważone współczynniki liniowej analizy 
dyskryminacyjnej (eksperyment nr 1)

Błąd odpowiedzi (C) 3,691

Liczbowa ocena natężenia bólu 3,328

Liczbowa różnica w ocenach natężenia bólu 
(bodziec średni vs. duży)

1,902

Czułość (d’) 0,717

Omówienie

W eksperymencie nr 1 wykazano, że toniczny bodziec do-
tykowy działający jednocześnie ze stymulacją włókien Aδ 
laserem wywoływał istotne działanie przeciwbólowe, po-
legające na zmniejszonej czułości i  ujemnym błędzie od-
powiedzi w  zadaniu polegającym na wykrywaniu sygnału, 
zmniejszał prawdopodobieństwo wykrycia bodźca lasera 
i  zmniejszał punktację oceny natężenia bólu. Co ciekawe, 
dotyk wpływał również na rodzaj odczucia. Stymulacja la-
serem nie była w pierwszej kolejności opisywana jako „kłu-
jąca”, jeżeli równocześnie dostarczano bodziec dotykowy, 
chociaż czasy reakcji wskazywały, że bodźce te nadal pobu-
dzały drogi Aδ zgodnie z tradycyjnym kryterium [20].

EKSPERYMENT 2
W eksperymencie nr 2 badano lokalizację (w obrębie derma-
tomu), w której dotyk zmniejsza ból; osiągnięto to poprzez 
zmiany odległości pomiędzy bodźcem dotykowym i  lase-

rowym oraz pomiar czułości i błędu odpowiedzi. W ekspe-
rymencie nr 1 bodźce dotykowe przykładano parami obu-
stronnie w  odległości 1 cm od bodźca laserowego (Ryc. 
2a). W  eksperymencie nr 2 takie same bodźce dotykowe 
przykładano parami obustronnie w odległości 1, 5 i 9 cm od 
bodźca laserowego i wykorzystano miary detekcji sygnału 
do oceny wpływu lokalizacji dotyku na ból.

Metoda
Uczestnicy

W badaniu wzięło udział 14 zdrowych, opłaconych ochotni-
ków (8 kobiet) w wieku 18-28 lat (średnia±SD: 23±3,3 roku). 
Jedna z  tych osób była leworęczna. Procedury rekrutacji, 
kryteria włączające do badania oraz zgoda komisji etycznej 
były identyczne jak w eksperymencie nr 1.

Bodźce

Bodźce laserowe były identyczne jak w  eksperymencie nr 
1. Bodźce dotykowe były takie same jak w  eksperymen-
cie nr 1, ale umiejscowiono je w odległości 1, 5 i 9 cm od 
promienia lasera, obustronnie i  symetrycznie, wzdłuż osi 
długiej przedramienia. Uwzględniono również warunki eks-
perymentalne bez bodźca dotykowego (L) podobnie jak 
w eksperymencie nr 1. Energie lasera dla bodźca średniego 
(średnia±SE: 0,5±0,001 J) i dużego (średnia±SE: 0,68±0,001 
J) dobrano w takiej samej procedurze jak w eksperymencie 
nr 1. Trzech dodatkowych uczestników nie osiągnęło kry-
terium wymaganego do włączenia do analiz (dokładność 
odróżniania bodźca <60%) i w związku z tym nie byli podda-
wani dalszym badaniom.

Średnia energia progowa wykrycia bodźca wynosiła 0,41 J 
(SE:±0,001 J). Aby upewnić się, że bodźce o obu energiach 
rzeczywiście pobudzały włókna Aδ oceniono przed właści-
wym eksperymentem czasy reakcji wykrycia bodźca lasera. 
Średnie wartości dla energii „dużej” (średnia±SE: 456±6,1 

Rycina 3  Eksperyment nr 1: wyniki wykrywania sygnału. Średnia grupowa (±SE) pomiarów czułości (a) i błędu odpowiedzi (b) dla każdego rodzaju 
stymulacji; n=8.
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Rycina 4  Eksperyment nr 1: (a) prawdopodobieństwo wykrycia bodźca, (b) czas reakcji, (c) ocena liczbowa subiektywnego natężenia bólu. Wartości 
grupowych średnich (±SE) dla każdego rodzaju stymulacji (La1ser, Laser + dotyk) oraz energii lasera (średnia, duża). (d) Rodzaj bodźca 
czuciowego. Średnia proporcja zgodności z każdym deskryptorem wykreślona dla każdych warunków eksperymentalnych. Uwzględniono 
wyłącznie próby, w których wykryto bodziec lasera; n=8.

ms) i  „średniej” (średnia±SE: 579,6±5,8 ms) odpowiadały 
szybkościom przewodzenia włókien Aδ [20].

Procedura

Wykorzystano ten sam paradygmat co w sesji „A” ekspery-
mentu nr 1. Uczestnicy oceniali, czy energia bodźca lasera 
była „średnia”, czy „duża” Losowo stosowano trzy protokoły 
L+D (1, 5, 9 cm) i jeden protokół L przy dwóch wartościach 

energii. Zastosowano dziesięć bloków po 8 prób, przerywa-
nych krótkimi przerwami na odpoczynek - łącznie 80 prób. 
Eksperyment trwał około 90 minut.

Analizy

Czułość (d’) i błąd odpowiedzi (C) obliczano w sposób podany 
wcześniej, oddzielnie dla każdych warunków badania (L, L+D9, 
L+D5, L+D1). Wyniki analizowano za pomocą dwóch zaplano-
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wanych kontrastów i zestawu testów post hoc, stosowanych 
do każdej zmiennej (d’ i C). Pierwszy kontrast sprawdzał hi-
potezę, zgodnie z którą wewnątrzsegmentarny dotyk modu-
luje d’ i C. Kontrast ten porównywał L ze średnią wszystkich 
warunków L+D (tzn. z wagami: -1, 1/3, 1/3, 1/3). Kontrast ten 
zaprojektowano tak, aby powtórzyć efekty eksperymentu nr 
1, ale również aby uwzględnić większe zróżnicowanie prze-
strzenne z  wykorzystaniem odległości do 9 cm pomiędzy 
bodźcem laserowym i  dotykowym. Drugi kontrast zaprojek-
towano tak, aby zbadać przestrzenną organizację interakcji 
pomiędzy dotykiem i bólem w obrębie tej strefy. Założyliśmy 
liniowy związek przestrzennej lokalizacji dotyku z  miarami 
SDT na podstawie zasady mówiącej o gradacji przestrzennej 
interakcji różnych rodzajów czucia [8, 25, 26]. Do zbadania tej 
hipotezy zastosowaliśmy kontrast trendu liniowego z wagami 
-1, 0 i 1 odpowiednio dla trzech warunków eksperymentalnych 
z bodźcem dotykowym: L+D9, L+D5 i L+D1 [6].

Na zakończenie wykonaliśmy dwustronne testy Dunnet-
ta wobec każdej miary SDT w  celu porównania każdego 
z  trzech warunków eksperymentalnych L+D z  warunkami 
wyjściowymi (L). Test Dunnetta, który uzględnia wartość 
błędu pierwszego rodzaju przy porównywaniu kilku śred-
nich z jedną wartością kontrolną, umożliwił nam ustalenie, 
czy dotyk w każdej z lokalizacji przestrzennych istotnie mo-
dyfikował ból, czy nie.

Wyniki

Czułość (d’)

Pierwszy kontrast (L w porównaniu ze średnią L+D) poka-
zał, że ogólnie biorąc dotyk skóry na dłoniowej powierzchni 
przedramienia istotnie zmniejszał d’ (P <0,0001), jak przed-
stawiono to na rycinie 5a. Kontrast dla trendu liniowego 

(P=0,239) nie zidentyfikował żadnego liniowego związku lo-
kalizacji przestrzennej dotyku z odczuwaniem bólu. Analiza 
danych wykazała podobnie duże zmniejszenie czułości dla 
dwóch lokalizacji dotyku najbliższych miejsca stymulacji 
nocyceptywnej, ale mniejszą modulację dla najdalszej lo-
kalizacji dotyku. Testy post hoc Dunnetta porównujące każ-
de warunki L+D z L ujawniły istotne zmniejszenie d’, jeżeli 
dotyk był umiejscowiony w odległości 1 cm (P=0,021) lub 
5 cm (P=0,009) po każdej ze stron bodźca lasera. Dwukie-
runkowy test dla największej odległości pomiędzy bodźcem 
lasera i dotykowym wykazał jedynie trend w kierunku istot-
ności (P=0,091).

Błąd odpowiedzi (C)

Pierwszy kontrast wykazał, że błąd odpowiedzi był istotnie 
modulowany przez jednoczesną stymulację włókien Aβ 
(P=0,005). Kontrast dla trendu liniowego również był istot-
ny (P=0,007). Oznacza to, że im mniejsza odległość między 
bodźcem lasera i dotykowym, tym większy był ujemny błąd 
odpowiedzi (Ryc. 5b). Ponadto w  teście post hoc Dunnet-
ta wykazano istotny błąd odpowiedzi w  warunkach eks-
perymentalnych L+D1 (P=0,010) i  L+D5 (P=0,044), ale nie 
w L+D9 (P=0,751).

Omówienie

W Eksperymencie nr 2 powtórzono w nowej i większej gru-
pie uczestników kluczowe wyniki uzyskane w eksperymen-
cie nr 1, które oznaczają, że dotyk w obrębie tego samego 
segmentu zmniejsza wrażliwość na energię lasera i  wy-
wołuje błąd odpowiedzi w  kierunku wrażenia mniejszego 
natężenia bólu. Co więcej, wykazano, że interakcja dotyku 
z bólem rozciąga się na strefę większą niż badana w ekspe-
rymencie nr 1. Dobraliśmy prosty model liniowego związku 
natężenia bólu z odległością między bodźcem laserowym 
i  dotykowym. Stwierdziliśmy silną liniową modulację błę-

Rycina 5  Eksperyment nr 2: wyniki pomiarów (a) czułości i (b) błędu odpowiedzi. Średnie grupowe (±SE) w odniesieniu do czułości (d’) i kryterium 
odpowiedzi (C) wykreślone w zależności od warunków eksperymentalnych (Laser, Laser + dotyk w odległości 1, 5 i 9 cm po każdej ze stron 
błysku lasera); n=14.
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du odpowiedzi. Wykryliśmy również związek przestrzenny 
pomiędzy stosowanym jednocześnie dotykiem a wrażliwo-
ścią na energię lasera, ale związek ten nie miał ściśle linio-
wego charakteru.

Opisywano wcześniej sumowanie przestrzenne bodźców 
dotykowych w odległości <2 cm [27]. W stworzonych przez 
nas warunkach eksperymentalnych L+D5 oraz L+D9 bodź-
ce dotykowe były rozmieszczone odpowiednio 5 i 9 cm po 
każdej stronie bodźca lasera (filamenty von Freya były od-
dalone od siebie o  10 i  18 cm). Odległości te są większe 
niż opisywany wcześniej próg sumowania [27]. Mimo to 
energia bodźca była zrównoważona pomiędzy trzema ba-
danymi odległościami, dlatego sumowanie przestrzenne 
bodźców podanych w odległości 2 cm od siebie (tzn. w wa-
runkach eksperymentalnych L+D1) niekoniecznie podważa 
naszą ideę przestrzennego gradientu interakcji dotykowo-
-nocyceptywnej. Aby odnieść się do tej kwestii, rozważyli-
śmy również, czy gradient przestrzenny interakcji dotyku 
z bólem występował wyłącznie w warunkach eksperymen-
talnych wykraczających poza odległość prawdopodobnego 
sumowania (tzn. L+D5 i L+D9). Stwierdziliśmy istotną różni-
cę pomiędzy warunkami L+D5 i L+D9 w zakresie przestrzen-
nego błędu odpowiedzi (test t dla grup zależnych: t(13)=2,35; 
P=0,035) ale nie w zakresie czułości (t(13)=1,55; P=0,145). Ta 
dodatkowa analiza wskazuje na wniosek podobny do przy-
padku liniowych trendów przestrzennych obliczanych dla 
całego zestawu danych: zależny od odległości błąd w oce-
nie natężenia bólu oraz zmniejszanie przez dotyk wrażliwo-
ści na natężenie bólu, które nie jest związane z odległością.

OMÓWIENIE OGÓLNE
W obu eksperymentach wykazano, że dotyk może hamo-
wać ból. Oprócz opisywanego uprzednio zmniejszania 
subiektywnego natężenia bólu (eksperyment nr 1) stwier-
dziliśmy, że toniczny dotyk zmniejsza czułość odczuwania 
jednoczesnych bodźców lasera (eksperymenty nr 1 i  2).  
Informacja wchodząca włóknami Aβ modulowała również 
błąd odpowiedzi uczestników oceniających, że energia la-
sera była „duża” (eksperymenty nr 1 i 2). Wpływ dotyku był 
tak silny, że prawdopodobieństwo wykrycia jakiegokolwiek 
jednoczesnego bodźca w  obrębie włókien Aδ zmniejsza-
ło się bardzo wyraźnie (eksperyment nr 1). Ponadto dotyk 
wydawał się wpływać na jakość bodźca wstępującego 
włóknami Aδ, na co wskazuje wybór deskryptorów słow-
nych bólu. Bodźce lasera, jeżeli zostały wykryte, nie były 
odbierane jako kłucie w  60-70% prób w  warunkach L+T 
(eksperyment nr 1). Niemniej jednak jednoczesna stymu-
lacja Aβ nie wpływała na latencję wykrywania bodźca Aδ 
(eksperyment nr 1), która pozostała zgodna z szybkością 
przewodzenia Aδ [20].

Zebrane łącznie wyniki wskazują, że informacja wchodząca 
włóknami Aβ wywiera kilka działań na percepcję bólu po-
wiązaną ze wstępującymi drogami Aδ, a to z następujących 
powodów. Po pierwsze, pojemność czuciowa wstępującej 

drogi Aδ może być zmniejszona do punktu, w którym sty-
mulacja może być nieodczuwalna. Po drugie, jeżeli stymu-
lacja jest odczuwalna, wrażliwość na bodziec jest wyraźnie 
zmniejszona. Odpowiada to czynnościowej utracie infor-
macji o energii bodźca w obrębie wstępującej drogi Aδ. Po 
trzecie, zmniejszenie informacji wstępującej włóknami Aδ 
wydaje się zmieniać jakość bodźca i  regulować w dół na-
tężenie bólu.

We wcześniejszych badaniach często wykorzystywano 
przedłużającą się stymulację dotykową i zwykle opisywano 
zmiany w odczuwaniu bólu (np. [10, 12, 13, 17, 22, 30]). Tyl-
ko w jednym wcześniejszym badaniu połączono precyzyjne 
pod względem przestrzenno-czasowym pobudzenie doty-
kowe z  bodźcem lasera wybiórczo drażniącym receptory 
nocyceptywne [21]. W badaniu tym nie stwierdzono jednak 
żadnej modulacji odczuwania bólu przez dotyk; nie podjęto 
również próby odniesienia się do aspektów przestrzennych 
interakcji dotyku z bólem. Bodźce dotykowe wykorzystane 
w  owym badaniu [21] były znacznie krótsze niż wykorzy-
stane przez nas (przezskórna stymulacja elektryczna przez 
1 ms w  porównaniu ze stymulacją filamentem von Freya 
przez 1,5 s) i dlatego nie można ich bezpośrednio porów-
nać.

Zależność przestrzenna interakcji dotyku z bólem

Nasze badanie dostarcza przekonujących dowodów na 
przestrzenną organizację interakcji dotyku z bólem w obrę-
bie pojedynczego dermatomu (eksperyment nr 2). Gradient 
przestrzenny tych interakcji był wyraźnie liniowy w  zakre-
sie miar błędu odpowiedzi. Mówiąc bardziej szczegółowo, 
uczestnicy z mniejszym prawdopodobieństwem odpowia-
dali „duży”, kiedy bodziec dotykowy przybliżał się do miej-
sca działania bodźca lasera, niezależnie od rzeczywistego 
poziomu energii lasera. Błąd odpowiedzi w SDT skutecznie 
mierzy zgłaszany poziom odczucia niezależnie od rzeczy-
wistej energii bodźca. I  rzeczywiście, nasza analiza wie-
loczynnikowa (eksperyment nr 1) potwierdziła, że ogólne 
oceny natężenia bólu i  wykorzystująca SDT miara błędu 
odpowiedzi były zmieniane w podobny sposób przez jedno-
czesny dotyk. Ta ogólna tendencja do korygowania w dół 
natężenia bólu może być określona mianem analgezji doty-
kowej. Uzyskane przez nas wyniki wskazują, najwidoczniej 
po raz pierwszy w badaniach u ludzi, że analgezja dotykowa 
ma wyraźny wewnątrzsegmentarny gradient przestrzenny. 
Związek przestrzenny umiejscowienia bodźca dotykowego 
z czułością na energię bodźca lasera jest bardziej złożony 
i w sposób mniej oczywisty liniowy.

Mechanizmy rdzeniowe interakcji dotyku z bólem

Co ciekawe, przestrzenna zależność interakcji dotyku z bó-
lem może być zgodna z neurofizjologicznymi własnościami 
neuronów WDR. Komórki WDR mają zwykle ukształtowane 
koncentrycznie pole odbiorcze o  stopniowanej czułości. 
Jego centrum jest pobudzane przez każdy bodziec skórny, 
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podczas gdy otoczenie jest pobudzane przez bodźce no-
cyceptywne i  hamowane przez stymulację mechaniczną 
(przegląd w  [14]) w  sposób uwarunkowany przestrzennie 
[26]. Na obwodzie pola odbiorczego jedynie silne bodźce 
dotykowe mogą hamować odpowiedź na bodziec nocycep-
tywny. W przeciwieństwie do tego, odpowiedzi swoiste dla 
pobudzenia nocyceptywnego nie są zaburzane w  sposób 
uwarunkowany przestrzennie [25]. Co więcej, pola odbior-
cze neuronów WDR są większe niż neuronów odbierających 
swoiście pobudzenia nocyceptywne i zmieniają się w zależ-
ności od uwagi [4, 5, 9]. Przekładając te obserwacje neuro-
fizjologiczne na nasze badanie psychofizyczne, wydaje się 
nieprawdopodobne, aby gradient przestrzenny modulacji 
zaobserwowany w  eksperymencie nr 2 wynikał ze zmian 
wyładowań w  neuronach odbierających swoiście pobu-
dzenia nocyceptywne, natomiast jest potencjalnie zgodny 
z własnościami komórek WDR.

Mechanizmy ponadrdzeniowe interakcji dotyku 
z bólem

Dane z eksperymentu nr 1 dostarczają danych, które mogą 
wskazywać na dodatkowy mechanizm ponadrdzeniowy. 
U małp istnieje istotna korelacja pomiędzy wyładowaniami 
neuronów WDR i behawioralną latencją wykrywania bodź-
ca w odpowiedzi na uszkadzający bodziec cieplny [16]. La-
tencje wykrywania bodźca lasera są wydłużone u  ludzi ze 
względu na utrzymujące się dłużej pobudzenie włókien Aβ 
(ciągłe: 12; 4-6 s: 22). W przeciwieństwie do tego, w naszym 
badaniu latencje wykrywania bodźca nie były zaburzane 
przez jednoczesny dotyk i pozostawały w zgodzie z szyb-
kością przewodzenia w drogach Aδ. Na tej podstawie wnio-
skujemy, że wstępujące pobudzenie dróg Aδ docierało do 
mózgu z  podobną latencją niezależnie od obecności lub 
braku równoczesnego bodźca dotykowego, mimo jakiego-
kolwiek zmniejszenia aktywności neuronalnej rdzenia. Co 
więcej, ten dośrodkowy strumień informacji niekiedy nie 
był w stanie wywołać wrażenia kłucia, na ogół związanego 
z odbiorem bólu włóknami Aδ. Wspomniane dwa spostrze-
żenia wskazują, że w  modulowaniu wrażeń czuciowych 
wywoływanych pobudzeniem dośrodkowym biorą udział 
jakieś mechanizmy ponadrdzeniowe.

Na potwierdzenie hipotezy o  ponadrdzeniowych mecha-
nizmach zmniejszania bólu przez dotyk przywołuje się na 
ogół dwa argumenty. Po pierwsze, stwierdzono, że pociera-
nie w obrębie segmentu zmniejsza ogólne oceny natężenia 
bólu i błąd odpowiedzi bez modulowania miary d’ czułości 
na stymulację nocyceptywną [22]. Wyniki naszych ekspery-
mentów nr 1 i  2 kwestionują jednak to spostrzeżenie, po-
nieważ zaobserwowaliśmy silne zmniejszenie czułości na 
energię lasera w następstwie naturalnego dotyku.

Drugi argument opiera się na relacjach czasowych interak-
cji nocyceptywno-dotykowych. Inui i wsp. [10] stwierdzili, że 
wywołane bodźcem somatosensorycznym odpowiedzi na 
nocyceptywną śródskórną stymulację elektryczną są mo-

dulowane przez nieszkodliwą przeskórną stymulację elek-
tryczną, nawet jeżeli bodziec nocyceptywny był podawany 
20-60 ms wcześniej niż nieszkodliwy bodziec warunkujący. 
Nie wiadomo, czy spostrzeżenie to można uogólnić rów-
nież na odpowiedzi wywoływane bodźcem lasera. Liniowy 
wpływ umiejscowienia dotyku na błąd odpowiedzi (ekspe-
ryment nr 2) jest zgodny z  obecnością drobnoziarnistych 
map somatotopowych wejść Aδ w pierwszorzędowej korze 
somatosensorycznej, powiązanych z  mapami wywoływa-
nymi przez bodźce dotykowe [18]. Nie oznacza to jednak, że 
neuronalne podłoże zmniejszania bólu przez dotyk w cało-
ści ma mechanizm korowy.

Rola uwagi

Czy ulga w  bólu wywoływana dotykiem może odzwiercie-
dlać po prostu dystrakcję lub przesunięcie uwagi z  bodź-
ca nocyceptywnego na nieszkodliwy? Uważamy, że jest to 
mało prawdopodobne. Nasze bodźce dotykowe były poda-
wane w parach po przeciwległych stronach od umiejscowie-
nia bodźca lasera, tak że lokalizacja bodźców dotykowych 
i nocyceptywnych w odniesieniu do centrum była identycz-
na. Co więcej, mechanizmy uwagi przestrzennej wskazy-
wałyby, że większe przesunięcie tej uwagi w  kierunku od 
bodźca lasera powinno wywoływać wyraźniejsze zmniej-
szenie przetwarzania bólu. W rzeczywistości stwierdziliśmy 
bardzo istotny wpływ w kierunku przeciwnym, przynajmniej 
w odniesieniu do błędu odpowiedzi.

Uzyskanych przez nas wyników nie można również wyja-
śnić zmianami w zakresie wyodrębniania bodźca lub po-
budzenia wynikającego z  bodźca dotykowego. Podawali-
śmy bodziec dźwiękowy (1,5 sekundy przed początkiem 
bodźca lasera) podczas każdej próby w  obu warunkach 
eksperymentalnych (L oraz L+D). Oczekiwanie na bodziec 
lasera było zatem zrównoważone we wszystkich warun-
kach eksperymentalnych i  było niezależne od obecności 
oraz umiejscowienia bodźca dotykowego. Poza tym do-
puszczaliśmy interwał 0,75 s pomiędzy początkiem bodź-
ca dotykowego i  stymulacją laserem. Interwał ten jest 
o rząd wielkości większy niż ten związany z maskowaniem 
wyprzedzającym i brakiem odczuwania bodźców somato-
sensorycznych [3].

Korzyści wynikające z podejścia SDT

W  większości poprzednich badań metody detekcji sygna-
łu stosowano do badania wykrywania bólu („czy bodziec 
wywołuje kłujący ból, czy nie?”) [24]. W przeciwieństwie do 
tego, nasze podejście skupia się na jakości przetwarzania 
informacji we wstępującej drodze Aδ, co może być bardziej 
istotne dla zrozumienia, w  jaki sposób bodziec dotykowy 
wpływa na czynnościową aktywację obwodów Aδ.

Najczulszą miarą wykrywania modulowania bólu przez do-
tyk był w naszym badaniu błąd odpowiedzi SDT, a w drugiej 
kolejności ocena liczbowa natężenia bólu. Miara błędu od-
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powiedzi SDT ma wiele własności pożądanych z  psycho-
metrycznego punktu widzenia. Intuicyjnie koresponduje 
ona z pojęciami poziomu bólu lub nasilenia bólu. Nie wyma-
ga ona definiowania swoistych rodzajów czucia, takich jak 
„pierwszy ból” lub „ból kłujący”. W przeciwieństwie do skal 
oceny liczbowej nie wymaga użycia pojęć bodźców (np. 
„najsilniejszy wyobrażalny ból”), które nie są nigdy stosowa-
ne, a które wykorzystuje się w celu zaznaczenia ekstremal-
nych wartości w skali nasilenia bólu. W rzeczywistości je-
dynym wymogiem psychometrycznym jest, aby uczestnicy 
byli w stanie określić zestaw kolejnych odczuć według ich 
natężenia w skali porządkowej. Wadą tej miary jest jednak 
wymóg, aby uczestnicy byli w stanie odróżnić dwa pozio-
my stymulacji i byli w stanie tolerować silniejszy z dwóch 
bodźców.

Wnioski

Nasze badanie przynosi spójne dowody na to, że dotyk wywo-
łuje działanie przeciwbólowe w sposób zależny od odległości 
pomiędzy bodźcami. Spostrzeżenie, zgodnie z którym „dotyk 
hamuje ból” było głównym dogmatem badań nad bólem przez 
półwiecze, tj. od czasów prekursorów teorii bramki bólowej 
[19, 28]. Co zaskakujące, bieżąca praca wydaje się być pierw-
szym doniesieniem na temat przestrzennej organizacji we-

wnątrzsegmentarnych interakcji dotyku i bólu u  ludzi. Nasze 
wyniki mogą być zgodne z neurofizjologiczną charakterystyką 
rdzeniowych neuronów odbierających pobudzenia różnego 
rodzaju. Wskazujemy również na delikatne przestrzenne i  ja-
kościowe cechy modulacji dotykowej, które mogą zależeć od 
dodatkowych mechanizmów ponadrdzeniowych. Implikacja 
dla zmniejszania bólu przez dotyk jest taka, że rozmieszczenie 
przestrzenne bodźca Aβ, nawet w obrębie pojedynczego seg-
mentu, ma znaczenie. 
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