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1. WSTĘP 

 
 Wyznaczanie uciskowego progu bólu (PPT) wydaje się być próbą obiektywnej kontroli 
zastosowanych środków terapeutycznych u osób cierpiących na dolegliwości bólowe [1]. 
Dotychczasowe metody stosowane do tego celu nie niwelują dostatecznie ingerencji badacza 
w odczyt danych pozyskanych w badaniu [4,5], albo z wyboru są kosztowne [1]. Dlatego w 
niniejszej pracy zaprezentowana zostanie propozycja nowego, autorskiego podejścia do 
wyznaczania PPT wraz z oceną jego wiarygodności. 

 
 

2. MATERIAŁ I METODY 
 

2.1. Procedura 
 

 W badaniu wzięło udział 15 zdrowych ochotników. Pomiaru dokonywano za pomocą 
algometru własnej konstrukcji, na palcach wskazujących obu kończyn górnych. Dokonywano 
trzech pomiarów w trzech seriach pomiędzy którymi występowało 5 minut przerwy. Pomiary 
były nagrywane i zapisywane jako krótkie pliki-filmy, a następnie kodowane. Wartość 
ciśnienia pojawiająca się w danym filmie na nagranym ekranie algometru w momencie 
generowania sygnału dźwiękowego przez osobę badaną, traktowana była jako PPT. Filmy 
odtwarzane były w programie Adobe Premiere Pro CS5 (Adobe Systems Incorporated, San 
José, USA), a ich zakodowana forma uniemożliwiała badaczowi identyfikację plików-filmów 
z poszczególnymi seriami pomiarowymi. Procedura ta zapewniła efekt “zaślepienia” 
badacza. Wiarygodność Pomiaru wyznaczano za pomocą współczynników korelacji 
wewnątrzklasowej (ICC) [2,3]. 
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2.2. Narzędzia pomiarowe 
 
 W wyniku przekształcenia komercyjnie dostępnej wagi elektronicznej powstał algometr, 
odbierający wartości sił kompresyjnych podawanych w kG, co jest zgodne z innymi 
urządzeniami tego typu [1,4,5]. Ostatecznie urządzenie składało się z uchwytu dla ręki, 
wyświetlacza i metalowej końcówki o sferycznym kształcie (połowa kuli). Końcówka ta 
wchodziła w kontakt z badanymi tkankami, a jej parametry wynosiły: r = 3.55 mm, s = 79.2 
mm2. Wartość siły (kG) na wyświetlaczu podawana była w sposób cyfrowy z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Do nagrania, każdego pojedynczego pomiaru PPT 
wykorzystano kamerę wewnętrzną Netbook’a (Sony Vaio, SVE1112M1EB, Sony 
Corporation). Zapis plików-filmów odbywał się za pomocą aplikacji camera (Windows 8.1, 
© 2014 Microsoft).   
 
 
3. WYNIKI 
 
 Otrzymane współczynniki ICC pomiędzy pierwszą serią, a drugą wynosiły: 0.74 dla 
jednego pomiaru, 0.90 dla średniej z dwóch, 0.94 dla średniej z trzech pomiarów. ICC 
pomiędzy pierwszą a trzecią serią wynosiło odpowiednio: 0.74, 0.90, 0.95, z kolei pomiędzy 
drugą, a trzecią: 0.80, 0.93, 0.95. 
 
 
4. WNIOSKI 
 
 Zaproponowaną nową metodę wyznaczania PPT cechuje umiarkowana oraz dobra 
wiarygodność dla pojedynczego pomiaru. Natomiast dla średniej z dwóch lub trzech 
pomiarów przyjmuje ona wartości dobre lub doskonałe. 

 
 

LITERATURA 
 
[1] Pigg M, Baad-Hansen L, Svensson P, Drangsholt M, List T. Reliability of intraoral 

quantitative sensory testing (QST). Pain 2010;148: 220-6. 
[2] Portney L, Watkins M. Statistical measures of reliability. W: Portney L, Watkins M. 

(red.). Foundations of Clinical research applications to practice. Prentice-Hall, New Jersey 
2000; 557-584. 

[3] Shrout PE, Fleiss JL. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability. Psych Bull 
1979;86: 420–8. 

[4] Cathcart S, Pritchard D. Reliability of pain threshold measurement in young adults. J 
Headache Pain 2006;7:21-6. 

[5] Chesterton LS, Sim J, Wright CC, Foster NE. Interrater reliability of algometry in 
measuring pressure pain thresholds in healthy humans, using multiple raters. Clin J Pain 
2007; 23:760-6. 

 
 

 


