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POVZETEK 
 

Področje, ki vključuje preučevanje telesnih poz v kombinaciji z zaznavanjem bolečinskega 

praga, je nadvse slabo raziskano. Ena izmed redkih študij, ki se je lotila raziskovanja 

omenjenega področja, je študija V. Bohns in S. Wiltermuth (2012) o vplivu dominantne in 

submisivne telesne poze na prag bolečine. Namen magistrske raziskave je bil ponoviti in 

nadgraditi poglavitni eksperiment raziskave V. Bohns in S. Wiltermuth (2012).  
 

Najprej smo izvedli preliminarno spletno študijo za izbor najbolj dominantne in najbolj 

submisivne poze po oceni vzorca slovenske javnosti, v kateri je sodelovalo 98 preiskovancev, 

starih med 18 in 64 let. Uporabili smo 3 dominantne in 3 submisivne poze, ki smo jih povzeli 

iz izvirne raziskave ter iz raziskave D. Carney, A. Cuddy in A. Yap (2010). Vsako od poz so 

preiskovanci na lestvici od 1 do 11 ocenili glede na občutek moči ali nemoči, ki so ga imeli 

med zavzemanjem. Rezultati so pokazali, da so preiskovanci izbrali D1 kot najbolj 

dominantno in S1 kot najbolj submisivno pozo. Ti dve pozi smo nato uporabili v osrednji 

magistrski raziskavi, kjer smo preverjali domnevo, da kratko vzdrževanje naključno dodeljene 

dominantne poze povzroči akuten dvig praga bolečine, kratko vzdrževanje naključno 

dodeljene submisivne poze pa znižanje praga bolečine. Raziskavo smo izvedli na 129 

preiskovancih, starih med 18 in 61 let. V primerjavi z raziskavo V. Bohns in S. Wiltermuth 

smo protokol poskusa za preverbo hipoteze izboljšali: z uporabo računalniško krmiljenega 

termosenzorimetričnega določanja praga bolečine smo zagotovili bolj nepristranske rezultate; 

s trikrat ponovljenim zavzemanjem dodeljene poze smo omogočili, da se okrepi njen 

morebitni učinek na preiskovančevo počutje. Preiskovancem je bil z uporabo klinično 

kalibriranega aparata Medoc Pathways Pain & Sensory Evaluation System izmerjen prag 

termične bolečine pred in po vzdrževanju naključno dodeljene dominantne ali submisivne 

poze. Rezultati so pokazali, da je dominantna poza statistično pomembno vplivala na dvig 

praga bolečine za vroče, medtem ko submisivna poza na prag ni imela vpliva. Prag bolečine 

za mrzlo smo izključili iz analize, ker ga z aparaturo ni bilo možno zanesljivo določiti. 

Rezultati so delno podprli našo hipotezo in so skladni z izsledki V. Bohns in S. Wiltermuth 

(2012). Ocene moči, ki so jo preiskovanci izkusili med vzdrževanjem vsake izmed poz, so 

bile primerljive z ocenami moči za isti pozi, dobljenimi v uvodni spletni raziskavi.  
 

Raziskava s proučevanjem fizioloških in psiholoških učinkov telesne poze na človeka 

povezuje področje psihologije in nevroznanosti. Izsledki podpirajo uporabo določenih 

načrtnih prijemov v prid obvladovanju akutne bolečine tako v vsakodnevnem življenju kot v 

klinični medicini, fizioterapiji in športu. 

 
 

Ključne besede: neverbalna komunikacija, poze moči, utelešena kognicija, prag bolečine, 

termična bolečina, Medoc Pathways Pain & Sensory Evaluation System.  



 

 

ABSTRACT 
 

The field which includes the study of body poses as they pertain to pain threshold perception 

is exceptionally poorly researched. One of a few studies which addressed this problem is the 

study performed by V. Bohns and S. Wiltermuth (2012) about how dominant or submissive 

poses affect pain threshold. The purpose of the master’s thesis was to replicate and improve 

the main experiment performed by V. Bohns and S. Wiltermuth (2012). 
 

First, we performed a preliminary online study which aided in picking the most dominant and 

the most submissive pose, as judged by a sample of Slovenian populace, which was 

completed by 98 participants aged between 18 and 64 years. The online study used 3 

dominant and 3 submissive poses used in the aforementioned paper and the study done by D. 

Carney, A. Cuddy, and A. Yap (2010). Participants rated each pose on a scale from 1 to 11 

based on how powerful or powerless it made them feel while they were holding the pose. 

Results showed that participants rated D1 as the most dominant pose and S1 as the most 

submissive pose. These two poses were then used in the main study, where we tested the 

hypothesis that adopting a randomly designated dominant pose increases acute pain threshold 

while adopting a randomly designated submissive pose lowers it. This study was completed 

by 129 participants who were between 18 and 61 years of age. We improved the V. Bohns' 

and S. Wiltermuth's study's protocol: by recording pain thresholds using a computer-

controlled thermal sensor we ensured results that are more objective. Whilst adopting the 

poses for three repetitions we ensured an increase in the magnitude of any possible effects on 

the participants. Using a Medoc Pathways Pain & Sensory Evaluation System probe, all the 

participants had their hot and cold pain thresholds measured before and after adopting a 

randomly designated dominant or submissive pose. Our findings show that adopting a 

dominant pose increases the pain threshold for hot temperatures with statistical significance 

while adopting a submissive pose does not affect it. We excluded pain threshold for cold from 

further analysis because the device was not able to record it reliably. Our findings partially 

support our hypothesis and are in line with the results of V. Bohns' and S. Wiltermuth's study. 

The average results of self-reported feelings of power and powerlessness for each of both 

poses were comparable to the ratings gathered via the online survey. 
 

By studying physiological and psychological effects of a body pose in humans, our research 

ties together the fields of psychology and neuroscience. Our findings support the use of 

selected approaches in aid of the acute pain management in everyday life, as well as in 

medicine, physiotherapy, or sports. 

 
 

Keywords: nonverbal communication, power poses, embodied cognition, pain threshold, 

thermal pain, Medoc Pathways Pain & Sensory Evaluation System.  
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1 UVOD 
 

Živali in ljudje izražamo moč in dominantnost skozi nebesedno govorico telesa (Carney, 

Cuddy in Yap, 2010), ki za sporočanje poleg intonacije in barve glasu uporablja telesno držo, 

geste in obrazno mimiko. Posameznik kaže lastno moč skozi dominantno, ekspanzivno držo 

in asertivne gibe ter podrejenost skozi submisivno, kolabirano držo in gibe. Nedavne 

raziskave (Ranehill idr., 2015; Bohns in Wiltermuth, 2012; Carney, Cuddy in Yap, 2010) 

nakazujejo, da odnos med nebesedno govorico in počutjem lahko poteka tudi v obratni smeri: 

namerno zavzeta dominantna poza spodbudno vpliva na dojemanje lastne moči, namerno 

zavzeta submisivna poza pa ima nanj negativen učinek. S ponovitvijo in nadgradnjo 

eksperimenta Bohns in Wiltermuth (2012) nas je zanimalo, ali obstaja povezava med telesno 

pozo in spremembo v pragu za bolečino ter ali bodo izsledki naše raziskave, ki naslavlja 

enaka vprašanja, skladni z izvirno. Ker je obvladovanje bolečine eno izmed pomembnih 

področij tako vsakodnevnega življenja kot raziskovalne in klinične prakse, so novi in 

učinkoviti načini njenega obvladovanja vsekakor dobrodošli. 
 

V nadaljevanju poglavja je opredeljena neverbalna komunikacija, podrobneje sta opisana 

kinezika in izražanje dominantnosti, pojasnjena sta tudi koncepta poz moči in utelešene 

kognicije. Preostanek poglavja je namenjen predstavitvi mehanizma nastanka fiziološke 

bolečine s poudarkom na termični bolečini, različnih pragih zaznavanja ter njihovem 

preučevanju v raziskovalnih in kliničnih okvirjih. Cilji in hipoteze vsebujejo na kratko orisan 

problem obvladovanja bolečine ter naše raziskovalne cilje in hipoteze. 
 

Metodologija povzame potek izvajanja dveh raziskav. Prve, preliminarne spletne raziskave in 

druge, glavne raziskave. Ugotovitve so navedene v naslednjem poglavju z rezultati. Njihov 

opis, prednosti in pomanjkljivosti raziskave ter predlogi za nadaljnje raziskovanje so podani v 

razpravi in zaključku.  
 

Na koncu naloge so priloge soglasje o sodelovanju, slikovni prikaz spletnih vmesnikov 

preliminarne in osrednje študije ter fotografije računalniškega vmesnika Medoc Pathways 

Pain & Sensory Evaluation System (PSES). 
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1.1 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 
 

Ariel: Ampak brez svojega glasu, kako naj ... 

Ursula: Imela boš svoj izgled, svoj lepi obraz. In  

ne podcenjuj pomembnosti telesne govorice, ha!  

— Mala morska deklica (risani film) 

 

Kot je hobotnica Ursula dejala mali morski deklici, pomembnosti telesne govorice nikakor ne 

gre podcenjevati. A zakaj je ta tako pomembna in zakaj imajo neverbalna sporočila, ki jih 

ustvarjamo zavedno ali nezavedno, tako močan vpliv na sogovornika oziroma opazovalca? Ne 

nazadnje, kaj točno sploh je telesna govorica?  

1.1.1 OPREDELITEV 

V vsakdanjem, pogovornem jeziku z besedno zvezo telesna govorica označujemo telesni del 

neverbalne komunikacije. Četudi ne gre za govorico v klasičnem, jezikovnem smislu, imajo 

neverbalni signali dovolj ustaljenosti v obliki in pomenu, da lahko govorimo o določeni vrsti 

govorice. Komunikacijo lahko opredelimo kot proces ustvarjanja pomena med pošiljateljem 

in prejemnikom s pomočjo znakov in simbolov. Sporočilo pošiljateljeve kognicije je 

vkodirano (preoblikovano v signale) v splošno razumljene kode, ki so nato dekodirane 

(prepoznane, interpretirane in ovrednotene) s strani prejemnika. Koda je skupek signalov, ki 

je običajno posredovan prek določenega medija ali kanala. V primeru neverbalne 

komunikacije so kode običajno definirane glede na čut, ki ga stimulirajo (Burgoon, Guerrero 

in Floyd, 2010). Termin neverbalna komunikacija bi v grobem lahko opredelili kot del 

sporočanja, ki ne vsebuje besed. Ta definicija je v splošnem sicer čisto uporabna, vendar se je 

hkrati potrebno zavedati, da je strogo ločevanje verbalnega in neverbalnega vedênja na dve 

povsem različni kategoriji praktično nemogoče (Knapp, Hall in Horgan, 2014). Tako, kot so 

prepletene niti tapiserije, sta pri tvorbi enotnega komunikacijskega sistema tudi verbalno in 

neverbalno vedênje med seboj neločljivo povezana (Burgoon, Guerrero in Floyd, 2010).  

1.1.2 POMEMBNOST IN NAMEMBNOST 

Vrnimo se k prvemu vprašanju o razlogih za pomembnost neverbalnega komunikacijskega 

sistema. Burgoon, Guerrero in Floyd (2010) navajajo kot najverjetnejše naslednjih 9 razlogov: 
  

I. Neverbalna komunikacija je vedno prisotna. Vsak način komunikacije vsebuje 

določene aspekte neverbalne komunikacije. Pri komunikaciji iz oči v oči prispeva k 

celotni komunikaciji več neverbalnih kanalov: telo in obraz, glas, dotik, oddaljenost, 

čas in tudi okolje. Pri komunikaciji prek radia, televizije, telefona, elektronske pošte 

ipd. je določen del komunikacijskih kanalov sicer izgubljen, prisotni pa so ostali, 

denimo glasovni in časovni kanal. Prav tako sama odločitev za izbrano vrsto 

komunikacijskega medija lahko vključuje ali izključuje določene neverbalne znake 

(ang. cues). Odločitev za pogovor prek telefona namesto pogovora v živo je npr. lahko 

znak nižje stopnje navezanosti na osebo ali znak manjše stopnje nujnosti. Prav tako pri 

komuniciranju prek tekstovnih sporočil dodaja vstavljanje emotikonov ali pisanje z 

velikimi tiskanimi črkami namesto “kričanja” nekemu povsem verbalnemu mediju 

neverbalni pomen. 

II. Neverbalna vedênja so večnamenska. Uporabljena so lahko za ustvarjanje želenega 

prvega vtisa na razgovoru za službo, prepričevanje mimoidočega k podpisu peticije, za 

ponazoritev zmedenosti zaradi sogovornikovih izrečenih besed itd. Nemalokrat je za 



3 

 

pošiljanje simultanih sporočil uporabljeno več neverbalnih kanalov namesto ali hkrati 

z verbalno komunikacijo.  

III. Neverbalna vedênja lahko sestavljajo univerzalni jezikovni sistem. Jokanje, 

smejanje, kazanje s prstom in božanje so denimo vedênja, ki so uporabljena in 

razumljena po celem svetu. Seveda to ne pomeni, da je iz neverbalnega vedênja 

možno razbrati celoten pomen v ozadju. Prav tako obstajajo tudi določene 

medkulturne razlike, vendar dejstvo, da lahko zanašanje na izključno neverbalne 

znake proizvede določeno stopnjo medsebojnega razumevanja v jezikovno mešanih 

situacijah, priča o njihovi univerzalnosti. 

IV. Neverbalna komunikacija lahko vodi tako do sporazumevanja kot do odsotnosti 

sporazumevanja. Obstaja verjetnost zavajajočih ali napačno razumljenih znakov, ki 

ima lahko velikokrat dosti večje posledice kot ob pravilno razumljenih. To še posebej 

velja, ko ljudje mislijo, da lahko berejo drugega “kot odprto knjigo”. Zato je za 

uspešno komunikacijo še posebej pomembno upoštevati možnost napačnega 

razumevanja. 

V. Neverbalna komunikacija je evolucijsko starejša od verbalne. V evoluciji človeške 

komunikacije so neverbalne oblike izražanja nastale pred verbalnimi (Burgoon, 

Guerrero in Floyd, 2010). Ker je neverbalna komunikacija nastala prva, lahko razlog, 

da se najprej in najbolj zanašamo na neverbalne signale, iščemo tudi v naravni 

predisponiranosti.  

VI. Neverbalna komunikacija je ontogenetsko prva. Pred rojstvom zarodek razvije 

zavedanje matere skozi čut za dotik in sluh. Ob rojstvu se dojenčkova primarna 

interakcija s skrbniki nadaljuje predvsem skozi zvok in dotike. Ko se izboljša 

dojenčkov vid, so neverbalni mešanici dodani še vizualni znaki. Veliko preden otrok 

začne dojemati koncept verbalnega jezika, je že bogato opremljen z bogatim 

komunikacijskim sistemom, ki je strogo neverbalen.  

VII. Neverbalna komunikacija je interakcijsko prva. Še preden sta si osebi dovolj blizu, 

da lahko začneta pogovor, je veliko informacij mogoče razbrati iz njunih neverbalnih 

znakov, kot so zunanji izgled, način hoje, drža in geste. Našteti znaki prav tako služijo 

kot referenčni okvir za interpretacijo kasnejših izgovorjenih besed.  

VIII. Neverbalna komunikacija lahko izrazi, česar verbalna ne more ali naj ne bi. Ob 

priložnostih, ko je verbaliziranje naših misli in občutkov neprimerno, tvegano ali 

nesramno, namesto besed uporabljamo neverbalne kanale. V slednjih se prav tako 

lahko izražajo tudi naša najgloblja čustva. 

IX. Neverbalni komunikaciji se zaupa. Čeprav se da neverbalno vedênje tudi zavestno 

nadzirati, bodisi z namenom zavajanja, bodisi z namenom ustvarjanja boljšega vtisa, 

ljudje še vedno zaupamo v njegovo avtentičnost, resničnost in iskrenost. Veliko 

raziskav kaže, da pri soočenju nasprotujočih se verbalnih in neverbalnih sporočil 

odrasli običajno bolj zaupajo neverbalnim sporočilom (Burgoon, Guerrero in Floyd, 

2010). 

1.1.3 RAZDELITEV 

Neverbalna komunikacija obsega več področij, pri čemer se neverbalne kode najpogosteje 

razlikujejo glede na medij, uporabljen za prenos signala (Burgoon, Guerrero in Floyd, 2010): 
  

• Telesna govorica ali kinezika se nanaša na telesne gibe, ki so posredniki sporočil. 

Vključuje obrazne izraze, gibe glave, geste, držo, hojo ter očesno gibanje. Nekateri za 

slednje uporabljajo ločeno kategorijo – okuleziko. 
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• Zunanji izgled in okraski. Sem prištevamo naravne značilnosti telesa in tudi 

urejenost, pričesko, oblačila ter okraske, kot so tetovaže in nakit. 
 

• Vonj ali olfaktika obsega telesne vonjave in dišave. 
 

• Nejezikovnost ali paralingvistika / prozodija / vokalika obsega različne lastnosti 

glasu, kot so dialekt, višina, tempo, resonanca, pavze ter intonacijski vzorci. 
 

• Dotik ali haptika in oddaljenost ali proksemika. Haptika se nanaša na uporabo 

dotika kot komunikacijskega sistema, proksemika pa na rabo prostora in oddaljenosti 

od sogovornika. Obe uvrščamo med kontaktne kode.  
 

• Časovnost ali kronemika. Sem spada vse povezano s časom: točnost, pripravljenost 

čakati in tudi hitrost premikanja, čas govorjenja itd.  
 

• Prostorskost oz. okolje in artefaktnost. Sem prištevamo lastnosti okolja (tudi 

svetlobo in sence določenega prostora) in fizičnih objektov, ki komunicirajo 

neposredno, ki definirajo komunikacijski kontekst ali/in ki na določen način vodijo 

vedênje v družbi. Veliki prostori z visokim stropom, kot je denimo katedrala ali 

graščina, velikokrat ustvarijo vtis ekspanzivnosti in veličastnosti, ob čemer se oseba 

lahko počuti majhno in nepomembno. Obratno manjši prostori z nižjimi stropi vabijo 

k intimnejši in bolj neformalni obliki komunikacije.  

1.1.4 KINEZIKA  

Beseda kinezika izvira iz grške besede kīnēsis, ki pomeni gibanje. Prvič jo je leta 1952 

uporabil antropolog Ray Birdwhistell v svojem delu Uvod v kineziko, ki predstavlja izčrpen 

anotacijski sistem spremljanja telesnih gibov in gest. Raziskovanje kinezike sega sicer dlje, 

bolj natančno na začetek 70-ih let 19. stoletja in v čas Charlesa Darwina. Njegovo delo 

Izražanje čustev pri človeku in živalih, v katerem primerja obrazne izraze in vpliv čustev na 

neverbalno vedênje med človekom, primati in nižje razvitimi živalskimi vrstami, prištevamo 

k eni od prvih zapisanih študij s področja kinezike (Burgoon, Guerrero in Floyd, 2010).  
 

Od vseh neverbalnih načinov komuniciranja ima kinezika verjetno največji vpliv in 

pomembnost. Če upoštevamo njeno osrednjo vlogo pri razvoju komunikacije (z vidika vrste 

in z vidika posameznika), to niti ni presenetljivo. Preučevanje kinezike običajno poteka skozi 

enega od treh glavnih pristopov: strukturalističnega, ki skuša kategorizirati temeljne 

komponente kinezične kode, funkcionalističnega, ki preučuje, kaj določeni izrazi, položaji in 

geste počnejo (sem uvrščamo Birdwhistellov sistem), ali semantičnega, ki temelji na pomenu, 

ki ga kinezične kode sporočajo (Burgoon, Guerrero in Floyd, 2010). Na neverbalno 

komunikacijo močno vplivata socialno in kulturno okolje ter tudi evolucijski in 

biološki/fiziološki razlogi. 

 

1.1.4.1 Kinezika in dominantnost  

Po teoriji medosebnih odnosov (Fiske, 1991) lahko človeške odnose razvrstimo v več 

dimenzij, vključno s “horizontalno” in “vertikalno” dimenzijo. Prva je povezana s čustveno 

bližino odnosov ter valenco čustev in vedênja, druga pa z močjo, dominantnostjo in 

podobnimi koncepti (Hall, Coats in LeBeau, 2005). Moč je pri tem opredeljena kot 

asimetričen nadzor nad dragocenimi viri in medosebnimi odnosi ter je redkokdaj izražena 

skozi telesno govorico, npr. višji položaj v organizacijski hierarhiji, vloga, v kateri ima 

posameznik nadzor nad izidi vedênja drugih ljudi ipd. (Huang idr., 2011). Dominantnost se 

razume kot vedênjska manifestacija omenjene moči. V skladu s tem je pogosto izražena 

kinezično, skozi obraz, geste in telesno držo, vendar prav tako tudi haptično, proksemično ter 

skozi druge kontekstualne značilnosti, ki odražajo pomembnost in vodstvo (Dunbar, 2016).  
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J. Burgoon in N. Dunbar (2006) temeljna načela neverbalne manifestacije dominantnosti 

razvrstita v tri kategorije: 1/ fizično potentnost, 2/ nadzor nad viri in 3/ nadzor nad 

komunikacijo. Fizična potentnost vključuje lastnosti telesnega izgleda, kot so višja rast, 

telesna teža in mišičavost, ter tudi oblačila in pričesko, ki prispevajo k zajetnejšemu videzu. 

Nadalje ta kategorija vključuje neverbalna vedênja, kot so hitra hoja, čvrsto stanje na mestu, 

vzravnana drža, direktna telesna orientiranost, animirana gestikulacija, jasna artikulacija, 

glasen in nižje zveneč glas, hitrejši tempo govorjenja ter bolj ekspresivna in energična 

komunikacija (Burgoon in Dunbar, 2006). Nadzor nad viri obsega prednostno pozicijo 

(posameznik prvi vstopi v prostor, hodi pred drugimi v skupini, je prvi v vrsti ipd.), 

prerogativo (prerogativa za začetek dotika in tudi njegovo določanje pogostosti, intenzivnosti 

in intimnosti; komunikacija na pobudo dominantnega posameznika običajno poteka na manjši 

medosebni razdalji), posedovanje cenjenih dobrin in nadzor nad prostorom (tu so mišljeni 

posedovanje in dostop do večjih površin in prostorov ter izkazovanje bolj teritorialnih 

označevalcev oz. opaznih objektov, ki ponazarjajo “zasedenost prostora”) in zavzemanje 

večje količine prostora z lastnim telesom. Ta se kaže v uporabi odprtih telesnih poz in 

ekspanzivnih gest (Burgoon in Dunbar, 2006), kot so sedeči položaji, v katerih stopalo ene 

noge počiva na stegnu druge (pokrčene) noge, položaji, v katerih sta komolca razširjena in 

dlani prekrižani na zatilju, širše stoječi položaji itd. K tretji kategoriji, nadzoru nad 

komunikacijo, spadajo nerecipročnost (odsotnost zrcaljenja kinezičnih, proksemičnih in 

vokalnih vzorcev, npr. z brezizraznim odzivom na sogovorčev nasmeh), odločitev o času in 

lokaciji srečanja (pri čemer ima srečanje na “domačem terenu” tistega, ki odloča, še dodatno 

prednost), odločitev o začetku in poteku pogovora in višje razmerje vizualne dominantnosti. 

Slednje pomeni, da oseba v sogovornika gleda dlje časa, ko je v vlogi govorca, kot ko je v 

vlogi poslušalca (Dovidio in Ellyson, 1985; Burgoon in Dunbar, 2006). Skozi enake kinezične 

kanale kot dominantnost, vendar diametralno nasprotno, je signalizirana podrejenost oziroma 

submisivnost (Dunbar, 2016). Podrejeni posamezniki se pogosto premikajo, stojijo in sedijo 

tako, da so videti manjši. Ostala neverbalna vedênja vključujejo nižje razmerje vizualne 

dominantnosti, sključenost telesne drže, izogibanje direktni telesni orientiranosti k 

sogovorniku, večjo nagnjenost glave k tlom, telesne okončine tesneje ob telesu, negotovo 

hojo ter počasen in negotov pristop (Weisfeld in Beresford, 1982; Dunbar, 2016; Mehrabian, 

1981 v Burgoon in Dunbar, 2006). 
 

Sodeč po številnih raziskavah, počutje posameznika v dominantni ali submisivni pozi – tudi 

ko ta ne nastane spontano in naravno, temveč je ustvarjena umetno – ustreza temu, kako ga na 

podlagi drže telesa dojema okolica (Bohns in Wiltermuth, 2011; Ranehill idr., 2015; Schubert 

in Koole, 2009; Riskind in Gotay, 1982; Tiedens in Fragale, 2009). Da se občutki moči (tako 

pri človeku kot pri drugih živalskih vrstah) naravno manifestirajo v odprtih, ekspanzivnih 

telesnih pozah in občutki podrejenosti v zaprtih, sključenih pozah, je skozi vrsto znanstvenih 

poskusov in opažanj sprejeto (Darwin, 1872/2009, povzeto po Carney, Cuddy in Yap, 2010; 

de Waal, 1998). Glede obstoja obratne povezave, da položaji telesa vplivajo na kognicijo in 

vedênje, pa so znanstvena mnenja deljena. Eno od področij, ki zagovarja tovrstno obratno 

povezavo, je področje teorij utelešene kognicije.  

 

1.1.4.2 Utelešena kognicija 

V zadnjih letih teorije utelešenosti postavljajo vse večji konceptualni okvir za razumevanje 

človeške kognicije (Winkielman, 2015). Vsem je skupno, da zavračajo standardni pogled, 

torej da so konceptualizirane reprezentacije znanja zastopane in procesirane abstraktno v 

amodalnem (tj. takšnem, ki ne pripada nobeni percepcijski modaliteti) pojmovnem sistemu in 

zagovarjajo vidik, da so tovrstne reprezentacije osnovane, reprezentirane in procesirane na 

senzorimotoričnem nivoju (Pezzulo idr., 2011). Iz njihove perspektive je malo verjetno, da 

možgani “vsebujejo” amodalne simbole, če pa jih, ti pri ustvarjanju kognicije sodelujejo z 
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modalnimi reprezentacijami (Barsalou, 2008). Ker je področje utelešene kognicije relativno 

novo, terminologija še ni poenotena in raziskovalci različno ali izmenično uporabljajo termine 

utelešena, situirana in “prizemljena” (ang. grounded) kognicija. M. Wilson (2002) utelešeno 

kognicijo denimo opredeli s šestimi predpostavkami: 1/ kognicija je situirana, 2/ kognitivna 

aktivnost se odvija pod časovnim pritiskom, 3/ kognitivno delo se odlaga na okolje, 4/ okolje 

je del kognitivnega sistema, 5/ kognicija ima funkcijo delovanja (akcije), 6/ kognicija je tudi 

“off-line”, tj. ima zmožnost mentalnega reprezentiranja tistega, kar ni prisotno in ima telesno 

osnovo. Medtem Barsalou (2008) namesto termina utelešena kognicija raje uporablja termin 

“prizemljena” kognicija in raziskovanje tega področja v grobem razdeli na tri dele: 1/ 

področje, ki se osredotoča na vlogo simulacije v kogniciji, 2/ področje, ki se osredotoča na 

situirano dejavnost, medosebno interakcijo in okolje ter 3/ področje, ki preučuje vlogo telesa 

v kogniciji. K zadnjemu spada tudi področje dotične raziskovalne naloge.  
 

Kako drža telesa in telesne geste vplivajo na človekovo počutje, mnenje o sebi in vedênje, so 

preverjale številne raziskave (Smith idr., 2008; Hall idr., 2005; Huang idr., 2011; Bohns in 

Wiltermuth, 2012; Carney idr., 2010). G. Wells in R. Petty (1980) sta denimo poročala, da je 

prikimavanje (kot znak strinjanja) med poslušanjem prepričljivih sporočil vodilo k 

pozitivnejšemu odnosu do vsebine v primerjavi z odkimavanjem (kot znakom nestrinjanja). S. 

Duclos in sodelavci (1989) so udeležence vodili v zavzemanje različnih telesnih poz, 

povezanih s strahom, jezo in žalostjo ter ugotovili, da so zavzeti telesni položaji modulirali 

doživeti afekt. Rezultati poskusov T. Schuberta in S. Koola (2009) so pokazali, da je stisk 

pesti vplival na avtomatsko procesiranje besed, povezanih s konceptom moči, pri moškem 

spolu pa tudi na večji občutek lastne moči. S. Nair in sodelavci (2015) so v raziskavah o 

morebitnem vplivu sključene in vzravnane drže na stresne odzive poročali, da so bili 

preiskovanci v vzravnani drži bolj samozavestni in bolje razpoloženi kot preiskovanci v 

sključeni drži. Slednji so pri izražanju uporabljali več besed, povezanih z negativnimi čustvi, 

in manj besed, povezanih s pozitivnimi čustvi, ter več prvoosebnih zaimkov ednine v 

primerjavi s preiskovanci dodeljene vzravnane drže. Podobno so o samozavesti in boljšem 

počutju preiskovancev po vzdrževanju odprtih ali zaprtih poz, ki se uporabljajo med jogo, 

poročali A. de Zavala, D. Lantos in D. Bowden (2017). Ekspanzivna, sedeča poza visoke 

moči je pri ameriških in vzhodno azijskih preiskovancih, ki so jo vzdrževali, tudi v raziskavi 

L. Park in sodelavcev (2013) povzročila povečane občutke moči. V nadaljevanju sledi 

podrobnejša razlaga o tem, kaj poze moči so, ter primeri njihove telesne manifestacije.  

 

1.1.4.3 Poze moči 

Z izrazom poze moči označujemo poze telesa, ki posnemajo dominantno ali submisivno držo 

telesa. Glede na njihovo sporočilnost in občutje izvajajočega jih imenujemo poze visoke in 

poze nizke moči, glede na položaj okončin in držo telesa pa tudi ekspanzivne ali odprte ter 

kontrahirane ali zaprte poze. Pri dominantnih pozah so okončine običajno stran od trupa, 

hrbtenica je zravnana, prsni koš je odprt in brada nekoliko privzdignjena. Pri submisivnih 

pozah so okončine običajno tesno ob trupu ali prekrižane, drža je sključena in brada nekoliko 

spuščena (Carney, Cuddy in Yap, 2010; Bohns in Wiltermuth, 2012). Nekateri izmed opisanih 

položajev so prikazani na fotografijah v nadaljevanju (slike 1 - 8).  
 

Medtem ko številne raziskave zadnjih 30 let navajajo učinke telesnih poz na različne 

parametre (Carney, Cuddy in Yap, 2015; Nair idr., 2015; Peña in Chen, 2017), vse več 

raziskav iz zadnjih nekaj letih oporeka njihovim izsledkom (Ranehill idr., 2015, Smith in 

Apicella, 2017; Garrison, Schmeichel in Tang, 2016). 
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Slike 1 – 4: Poze visoke moči 

          
Slike 5 – 8: Poze nizke moči 

Ena izmed najodmevnejših raziskav s tega področja je bila raziskava D. Carney, A. Cuddy in 

A. Yap (2010), v kateri so prišli do zaključkov, da 2-minutno vzdrževanje dominantne poze 

vpliva na dvig testosterona in spust kortizola v slini, na večjo dovzetnost za tveganje ter na 

večje občutke moči. Hkrati so poročali tudi, da enako dolgo vzdrževanje submisivne poze 

vpliva na spust testosterona in dvig kortizola v slini, manjšo pripravljenost tvegati ter na 

manjše občutke moči.  
 

Na znatno večjem vzorcu (N = 200) so E. Ranehill in sodelavci (2015) z manjšimi 

metodološkimi razlikami replicirali poskus, vendar z izjemo sprememb v občutenju moči niso 

potrdili učinka na spremembe v nevroendokrinih parametrih in v dovzetnosti za tveganje. Ena 

od razlik, navedenih med razlogi za neuspešno replikacijo, je bila tudi odsotnost umeščenosti 

poskusa v socialni kontekst. K. Smith in C. Apicella (2017) sta zato na še večjem vzorcu (N = 

247), a le moških, dodala tudi socialni kontekst (igra vlečenja vrvi), vendar nista potrdila 

nobenih učinkov poze, omenjenih v izvirni raziskavi. 
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1.2 BOLEČINA 

 
Umetnost življenja je umetnost izogibanja bolečini.  

—Thomas Jefferson 

 

Izogibanje bolečini je ena temeljnih preživitvenih strategij. Bolečina ščiti1 pred potencialno 

poškodbo tkiva in spremlja dejansko poškodbo (Merskey in Bogduk, 1994; Grahek, 2007) ter 

tako uči, katerim objektom, okoliščinam in dejanjem se je potrebno izogibati (Grahek, 2007). 

Skozi čas je bil pojem bolečine različno dojet: Aristotel je bolečino razumel kot čustvo in 

strast duše, s srcem kot njenim izvorom in njenim središčem procesiranja. Galen, Vesalius in 

Descartes so domnevali, da je bolečina občutek, v katerem imajo možgani pomembno vlogo. 

V 19. stoletju pa so se že pojavili koncepti nevroreceptorjev, nociceptorjev ter čutnih vhodnih 

podatkov. Ena novejših teorij prejšnjega stoletja, ki se še vedno razvija in dopolnjuje, je 

teorija vrat (Melzack in Wall, 1965). Ta hrbtenjači dodeli vlogo integracijskih “vrat”, ki 

zaustavijo bolečinske signale ali pa jim pustijo potovati do možganov (Rey, 1998; Grossman 

in Mattson Porth, 2014). 

1.2.1 MEHANIZMI PROCESIRANJA IN ZAZNAVANJA BOLEČINE  

Proces zaznavanja bolečine lahko razdelimo na 4 faze: transdukcijo, transmisijo, percepcijo in 

modulacijo. Transdukcija je proces pretvorbe bolečega dražljaja v nevronske akcijske 

potenciale na senzoričnih receptorjih. Transmisija se nanaša na prenos akcijskih potencialov 

po nevronih, ki od perifernih receptorjev potekajo do hrbtenjače in nato k možganom. Do 

percepcije pride, ko možgani prejmejo in interpretirajo bolečinske signale kot boleče. Procese, 

v katerih so sinaptični prenosi bolečinskih signalov okrepljeni ali ublaženi, pa imenujemo 

modulacija (Copstead in Banasik, 2014).  

1.2.1.1 Transdukcija 

Transdukcijo navadno sprožijo močnejši mehanski, termični ali kemični dražljaji, ki jih zazna 

posebna skupina senzoričnih nevronov, imenovanih nociceptorji (Basbaum in Bushnell, 

2009). Nociceptorji so zelo razvejani in se nahajajo v površinskih slojih kože kot tudi globlje 

– na pokostnici, v stenah arterij, na sklepnih površinah, ovojnici možganov in hrbtenjače ter 

nekaterih notranjih organih (Grossman in Mattson Porth, 2014). Te specializirane nevronske 

strukture imajo visok aktivacijski prag (kar pomeni, da jih vzdražijo šele močni, potencialno 

destruktivni mehanski, termični ali kemični dražljaji), ki ob vzdraženju posredujejo akcijske 

potenciale po hitro prevodnih, mializiranih Aδ-vlaknih in po počasno prevodnih C-vlaknih 

(Guyton in Hall, 2014).  
 

Transdukcija se prične, ko dražljaj izzove spremembe specifičnih proteinov na nociceptivnih 

končičih. To povzroči odpiranje ali zapiranje ionskih kanalčkov, kar spremeni membranski 

potencial – povzroči depolarizacijo. Spremembo membranskega potenciala, ki se zgodi, ko 

depolarizacija doseže prag vzdraženja, imenujemo akcijski potencial. Ta predstavlja tako 

veliko spremembo v membranski napetosti, da deluje kot motnja, ki depolarizira sosednje 

dele membrane živčnega vlakna in se propagira vzdolž vlakna s hitrostjo, ki je značilna za 

dani tip vlakna in stopnjo njegove mielinizacije. Ta propagacija akcijskih potencialov vzdolž 

primarnih nociceptivnih nevronov je začetek transmisije. Vlaki akcijskih potencialov iz 

živčnih končičev senzoričnih nevronov v zadajšnjih rogovih hrbtenjačne sivine izzovejo 

                                                 
1 V nalogi se nanašamo na fiziološko bolečino. Patološka bolečina ni v prid preživetju, temveč gre za bolezensko stanje, ki se 

po mehanizmih nastanka pomembno razlikuje od fiziološke bolečine in za katero navedbe ne veljajo. 
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sproščanje nevrotransmiterjev in aktivacijo postsinaptičnih nevronov hrbtenjače (Basbaum in 

Bushnell, 2009). Največ se sprosti glutamata, terminali nociceptorjev pa prav tako sproščajo 

peptide (npr. CGRP (ang. calcitonin gene-related protein) in substanco P), ki proizvedejo 

počasnejše in dlje trajajoče vzdraženje nevronov dorzalnega roga sivine (Kasper idr., 2015). 

Sinapse nociceptivnih nevronov s sekundarnimi nevroni v hrbtenjači so prvo prizorišče 

fiziološke modulacije bolečine v osrednjem živčevju.  

 

 
 

Slika 9: Faze zaznavanja bolečine: transdukcija, transmisija, percepcija in descendentna modulacija 

(povzeto po Copstead in Banasik, 2014) 

1.2.1.2 Čutni aspekt bolečine in transmisija 

Večina aferentnih vlaken sekundarnih nevronov projicira k višjim možganskim centrom, a 

preden jih doseže, prečka na ventrolateralno stran hrbtenjače (manjši del vlaken potuje 

navzgor ipsilateralno). Po prečkanju se pridružijo enemu izmed treh velikih spinalnih 

sistemov: 
 

• spinotalamični progi, ki je pri prenosu bolečinskih signalov najbrž najpomembnejša 

in projicira k jedrom v talamusu, je sestavljena iz sprednje (paleospinotalamične) poti, 

ki leži v sprednjem snopu in posreduje surove občutke dotika in pritiska, ter stranske 

(neospinotalamične) poti, ki leži v zadajšnjem delu stranskega snopa in posreduje 

informacije bolečine in temperature (Sengull in Watson, 2015). 
 

• spinoretikularni progi, ki se konča v retikularnih jedrih možganskega debla 

(Aitkenhead, Rowbotham in Smith, 2001).  
 

• spinomezencefalični progi, ki se zaključi v mezencefalični retikularni formaciji in 

periakveduktni sivini (PAG). To področje ima povezave z amigdalo in z jedri, ki so 

bogata z noradrenalinom in serotoninom (Aitkenhead, Rowbotham in Smith, 2001). 
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Terminalni deli spinalnih prog projicirajo v somatosenzorične predele možganske skorje, ki je 

povezana s čutnimi razsežnostmi bolečine, ter v limbični sistem, ki je povezan s čustvenim 

izkušanjem bolečine (Aitkenhead, Rowbotham in Smith, 2001). 

1.2.1.3 Čutna razsežnost bolečine in percepcija 

Ko čutne informacije dosežejo talamus, začnejo vstopati v zavestni nivo. V talamusu so čutne 

informacije grobo lokalizirane in doživete kot surov občutek. Popolna lokalizacija, 

diskriminacija moči in interpretacija pomena dražljaja so obdelani v somatosenzorični skorji 

(Grossman in Mattson Porth, 2014).  
 

Primarna senzorična skorja večinoma sprejme nociceptivne vhodne podatke od nasprotno 

ležečega sprednjega posterolateralnega (ang. ipsilateral ventral posterolateral –VPL) talamusa 

in sprednjega posteromedialnega (ang. ventral posteromedial – VPM) talamusa. Sekundarna 

somatosenzorična skorja prejme vhodne podatke od VPL in VPM ali od sredinskih 

ascendentnih sistemov nasprotno ležečega talamusa (Aghion in Cosgrove, 2014). 

Somatosenzorična asociacijska področja ležijo paralelno in takoj za primarnim senzoričnim 

režnjem ter so zadolžena za pretvorbo surovih čutnih informacij v smiselne, naučene zaznave 

(Grossman in Mattson Porth, 2014). 

1.2.1.4 Modulacija bolečine 

Aferentni bolečinski signali so lahko modulirani v hrbtenjači in možganih. Modulacija na 

ravni hrbtenjače je lahko posledica vhodnih signalov iz aferentnih vlaken, ki posredujejo 

nebolečinske zaznave (dotik, pritisk, vibracija) ali pa descendentnih prilivov iz višjih predelov 

živčevja. Descendentne poti iz PAG in sprednjega dela ponsa, ki potekajo skozi veliko križno 

jedro (nucl. raphe magnus) možganskega debla do zadajšnjega roga sivine, vsebujejo nevrone, 

katerih nevrotransmiterji inhibirajo sinaptično prevajanje bolečinskih signalov. Eden od teh 

načinov je skozi presinaptično inhibicijo sproščanja substance P z opioidi. Endogeni opioidi 

(npr. endorfini) se sproščajo ob sistemskem stresu, bolečini ali močnih čustvih. Eksogene 

snovi z vezanjem na opioidne receptorje lahko izzovejo njihovo aktivacijo in tako posnemajo 

delovanje endogenih opioidov (tako delujejo opiati, npr. morfij). 

1.2.2 MERJENJE BOLEČINE  

V opisovanju izkušanja in merjenja bolečine se srečamo z besednima zvezama prag zaznave 

bolečine in prag za toleranco bolečine. Prag zaznave bolečine je najmanjša jakost dražljaja, ki 

je občuten kot boleč oz. pri kateri se oseba prvič zave bolečine. Prag zaznave je – za razliko 

od praga za toleranco bolečine – med ljudmi dokaj podoben. Prag bolečinske tolerance 

pomeni največjo intenzivnost dražljaja, ki jo je posameznik sposoben prenesti, preden začne 

iskati olajšanje oz. se umakne. Na toleranco za bolečino vplivajo starost, kultura, vzgoja, spol 

in predhodne bolečinske izkušnje. Razlikuje se od posameznika do posameznika, spreminja 

pa se lahko tudi pri istem posamezniku v različnih razmerah (npr. niha pod vplivom čustev, 

pozornosti, motivacije). Poleg stanja posameznika lahko okoljski dejavniki (npr. hrup ali 

močna svetloba) prav tako vplivajo na tolerantnost za bolečino (Guyton in Hall, 2014). Oba 

omenjena praga je možno meriti na več načinov, ki so opisani v nadaljevanju.  

1.2.2.1 Izzivanje ishemične bolečine z uporabo manšete za merjenje pritiska 

Bolečina je povzročena tako, da preiskovanec 20-krat stisne pest roke, na kateri je predhodno 

napihnjena manšeta za merjenje pritiska, s čimer je prekinjen dotok arterijske krvi v roko 

(ishemija). Meritev bolečinskega praga je izvedena glede na čas od prenehanja stiska pesti do 

prvega poročanja o bolečini. Dosežen je po približno 3 – 6 minutah. Meritev bolečinske 

tolerance je izvedena glede na čas od prenehanja stiska do neznosne bolečine in je dosežena v 
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razponu 7 – 53 minut. Po izpustu zraka iz manšete bolečina pojenja (Encyclopedia of pain, 

2007). 

1.2.2.2 Izzivanje bolečine s potopitvijo roke v mrzlo vodo 

Izzivanje bolečine s potopitvijo roke v mrzlo vodo (ang. cold pressor test) je razširjena 

metoda pri eksperimentalnem postopku merjenja bolečinskega praga in tolerance. 

Preiskovancem je naročeno, naj svoj desni ali levi spodnji del roke (do komolca) potopijo v 

vodo, ki ima konstantno vzdrževano temperaturo med 0 °C in 10 °C. Prag bolečine je 

izmerjen glede na pretečen čas od potopa roke in prvega poročanja o bolečini, bolečinska 

toleranca pa glede na pretečen čas do prostovoljnega dviga potopljene roke. Zaradi velike 

aktivacije simpatičnega živčevja in vazokonstrikcije je za preprečenje vaskularnih težav 

najdaljše trajanje potopljene roke omejeno s strani eksperimentatorja (Droste in Roskamm, 

1983). 

1.2.2.3 Izzivanje bolečine z električnim draženjem 

Električna stimulacija lahko povzroči aktivacijo aferentnih živčnih vlaken neposredno brez 

aktivacije receptorjev, ob čemer nastane depolarizacija membrane pod negativno elektrodo 

(katodo). Unipolarni, enakomerni tokovni pulzi s pravokotno aplicirano obliko so 

najpogosteje uporabljana tehnika v raziskavah in pri obravnavi bolečine. Prag za pričetek 

proizvajanja akcijskih potencialov je odvisen od debeline in mieliniziranosti živčnega vlakna, 

pri čemer imajo debelejša, bolj mielinizirana vlakna nižji aktivacijski prag kot tanjša vlakna. 

Zaradi tega so pri pravokotni aplikaciji pulzov na kožo (kar vzdraži živčna vlakna pod kožo) 

debela vlakna, ki prevajajo mehano-receptivne vhodne podatke, aktivirana ob najnižjih 

intenzitetah dražljaja. Večanje intenzivnosti dražljaja vodi v zaporedno aktivacijo tankih 

mieliniziranih vlaken (Aδ- vlaken). Ob visokih intenzitetah se aktivirajo tudi C-vlakna. 

Selektivna aktivacija nociceptivnih vlaken zato ni možna. Zaustavitveni prag je odvisen od 

premera živčnih vlaken, pri čemer imajo tanjša vlakna najnižji zaustavitveni prag. 
 

Pri električno povzročenih dražljajih je prag bolečine običajno definiran kot amplitudni tok, ki 

povzroči bolečino v 50 % primerov. Za določanje bolečinske tolerance, izražene kot 

nociceptični umaknitveni refleks, je v čutni živec spuščen tok petih električnih dražljajev v 

času 20 ms (Encyclopedia of pain, 2007). 

1.2.2.4 Algometer pritiska 

Dolorimeter (algometer) je bil prva merilna naprava za merjenje apliciranega pritiska. 

Algometer pritiska je merilnik sile z gumijasto ploščico velikosti 1 cm2, ki s pomočjo 

nadzorovanega dovajanja pritiska na izbranem telesnem področju meri bolečinski prag in prag 

bolečinske tolerance. Prvi je definiran s pritiskom, pri katerem dražljaj postane boleč, in drugi 

s pritiskom, pri katerem boleč dražljaj postane neznosen. Beleži se v kilo Pascalih (kPa) 

(Pelfort idr., 2015). 

1.2.3 TERMIČNA BOLEČINA IN PRAGOVI V TERMOSENZORIMETRIJI 

Na površini telesa čutimo širok razpon termičnih dražljajev. Temperature dražljajev nad 

približno 43 °C in pod približno 15 °C ne povzročajo le termične zaznave (hlad ali toplota), 

temveč tudi občutek bolečine (Tominaga, 2009). Kožne nociceptorje, ki se odzivajo na 

termične spremembe uvrščamo glede na njihova aferentna vlakna (Arendt-Nielsen in Chen, 

2013) v 6 razredov. Nekateri so zgolj termo-nociceptorji (torej receptorji za agresivne mrzle 

ali vroče dražljaje, ki imajo tanka, nemielinizirana vlakna C (tip I in V)), drugi pa so 

kombinirani mehano-termoreceptorji z vlakni Aδ in C (tip II, III, IV in VI). 
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Nociceptorji imajo vaniloidni receptorski sistem (VR1), ki je del večjega receptorskega 

proteina (TRP) v membrani. VR1 je lahko aktiviran kemično, s kapsaicinom (aktivna 

komponenta pekočih paprik) ali s termičnimi dražljaji nad 43 °C (Arendt-Nielsen in Chen, 

2003).  
 

Raziskave podajajo naslednje vrednosti bolečinskih temperaturnih pragov ob draženju 

perifernih termoreceptorjev:  
 

• Bolečinski prag za vroče je okoli 43 °C in za mrzlo okoli 8 °C. 
 

• Bolečinska toleranca za vroč dražljaj naj bi bila okoli 49 °C, za mrzel dražljaj pa je 

na majhnem področju površine telesa običajno ni možno natančno določiti (Arendt-

Nielsen in Chen, 2003). 
 

Poleg bolečinskih pragov moramo v termosenzorimetriji omeniti še zaznavni prag za toplo in 

hladno, ki je najmanjši odklon temperature od termonevtralne vrednosti, ki ga preiskovanec 

prepozna kot topel ali hladen dražljaj. Za toplo se pojavi pri okoli 34 °C in za hladno pri okoli 

30 °C. 

1.2.3.1 Načini merjenja termičnega praga bolečine 

Nekateri bi za termično bolečino lahko rekli, da ni naraven bolečinski dražljaj, ker vsebuje le 

eno od lastnosti sicer veččutne zaznave bolečine. Kljub temu je z eksperimentalnega vidika 

zaradi svoje edinstvene aktivacijske sposobnosti toplotno občutljivih nociceptivnih nevronov 

termična bolečina uporaben dražljaj (Arendt-Nielsen in Chen, 2003). Povzročena je lahko na 

različne načine, npr.: 
 

• s točkasto infrardečo svetlobo; 
 

• z visokoenergijskimi laserji; 
 

• s kontaktnim termičnim dražljajem. 

 

Idealna metoda bolečinske stimulacije vsebuje več ključnih lastnosti:  
 

• naraven dražljaj in veljavno človeško izkušnjo (vročina je naraven dražljaj; intenziteta 

vročinskih dražljajev dobro ustreza subjektivni bolečinski izkušnji); 
 

• zanesljive značilnosti odzivov pri izbranih parametrih dražljaja;  
 

• možnost prilagajanja nastavitev draženja za nadzor nad trajanjem, jakostjo in 

geometrijo draženega področja; 
 

• odsotnost ireverzibilnih sprememb in poškodbe tkiv pri preiskovancih. 

 

Kontaktna, svetlobna in laserska stimulacija v veliki meri izpolnjujejo vse od naštetih ključnih 

kriterijev (Arendt-Nielsen in Chen, 2003).  
 

Novejše raziskave in klinični laboratoriji termično bolečino testirajo s pomočjo naprav, kot so 

TSA-II, CASE IV ali MSA-termotest (Pavlaković in Petzke, 2010). Za kvantitativno 

senzorično testiranje je izdelana tudi aparatura Medoc Pathway Pain & Sensory Evaluation 

System (PSES), model ATS, ki je napreden računalniško krmiljen termični stimulator, 

uporabljen v naši raziskavi in podrobneje opisan v poglavju Metodologija. 

1.2.3.2 Raziskovalna in klinična uporaba  

Cilj naprednega termičnega testiranja pri ljudeh je pridobivanje boljšega razumevanja 

mehanizmov, vpletenih v vročo/mrzlo transdukcijo, transmisijo in percepcijo, tako v 

normalnih kot v patoloških stanjih. Zunaj okvirja osnovnih laboratorijskih preiskav (v 
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anesteziologiji) se tehnike termičnega testiranja najpogosteje uporabljajo v klinični 

nevrofiziologiji in nevrologiji (Arendt-Nielsen in Chen, 2003). 
 

Na rezultate termičnega testiranja lahko vpliva več parametrov, na katere je potrebno biti 

pozoren. Izhodiščna temperatura je denimo pomemben faktor, ki lahko vpliva na sposobnost 

razločevanja med naraščanjem ali padanjem temperature in za katero je pomembno, da je pri 

istem preiskovancu konstantna. V številnih laboratorijih je kontaktna sonda (termoda) na 

začetku meritve pri temperaturi 32 °C, kar naj bi bila temperatura površine kože pri osebi, 

aklimatizirani na standardno mikroklimo laboratorijskega okolja. Tako se zmanjša 

variabilnost praga med posamezniki. Značilnosti dražljaja prav tako lahko vplivajo na čutni 

prag. Najpogosteje se za meritve uporablja temperaturna sprememba 1 – 2 °C. Hitrejše 

spreminjanje lahko povzroči večjo variabilnost reakcijskih časov, počasnejše pa predolg 

dražljaj in večjo verjetnost adaptacije (Arendt-Nielsen in Chen, 2003). 
 

Zaradi učinka prostorske sumacije2 na termične in bolečinske občutke lahko velikost 

kontaktne sonde z aktivacijo več receptorjev prav tako vpliva na čutne prage, in sicer na 

način, da jih zniža. S praktičnega vidika to pomeni, da pragovi niso primerljivi, ko so 

uporabljene sonde različnih velikosti. Površinska področja naj bi variirala od 9 do 12,5 cm2 na 

večini površine telesa. Na obrazu ali konici prsta se testiranje izvaja z manjšimi sondami. 

Nadvse pomembna je odločitev o področjih testiranja kože. Pri kliničnih testiranjih je za 

ocenitev bolnika najbolje, da ta sam služi za kontrolne meritve; poleg testiranja bolečega 

področja naj bi bila normalna kožna področja vključena za kontrolo. Termična občutljivost je 

različna med različnimi deli telesa (npr. občutljivost v dlančni kepi je višja kot na trupu ali v 

predelih okončin, ki so bližje trupa), zato je za primerjavo pomembno izbrati ustrezna in 

enako občutljiva področja. Ob tem je dobro vedeti, da so čutni pragi v kontralateralnih 

simetričnih predelih površine telesa lahko v primeru motenj v delovanju živčevja abnormalni 

zaradi centralne plastičnosti (centralne senzitizacije). Zato je včasih priporočljivo testiranje 

praga še v tretjem kožnem področju kot dodatna kontrola. Testiranje vseh štirih termičnih 

podmodalitet (hladno, toplo, mrzlo, vroče) na treh različnih kožnih področjih je morda 

zamudno, vendar je to v klinično-diagnostičnih okvirjih koristno porabljen čas. Da bi se 

izognili poškodbam kože, je priporočljiva zgornja temperaturna meja 50 °C in spodnja 

temperaturna meja 5 °C (Arendt-Nielsen in Chen, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Pri stimulaciji majhnih področij kože je zaradi manjše številčnosti hladnih ali toplih končičev težko oceniti spremembe v 

temperaturi, medtem ko se ob sočasni stimulaciji večjih področij termični signali celotnega področja seštejejo. Npr. hitre 

spremembe temperature, celo tako majhne kot 0,01°C, bodo lahko zaznane, če je ta sprememba povzročena na celotni 

površini telesa hkrati. Nasprotno pa temperaturne spremembe, ki so stokrat tolikšne ter aplicirane na površini 1 cm2, pogosto 

sploh ne bodo zaznane. 
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2 PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 

Bolečina je v svetu eden najpogostejših razlogov za medicinsko oskrbo in poglavitni razlog 

trpljenja, s čimer pomembno vpliva na kvaliteto življenja in splošno funkcioniranje človeka. 

Raziskave učinka namerno zavzete telesne drže na psihološke in fiziološke parametre kažejo, 

da je vpliv drže, ki spodbuja preiskovančev občutek moči, lahko v prid obvladovanju stresnih 

situacij in akutne bolečine (Carney, Cuddy in Yap, 2010; Bohns in Wiltermuth, 2012; de 

Zavala, Lantos in Bowden, 2017; Peña in Chen, 2017). Toda tem zaključkom izsledki drugih 

raziskav oporekajo (Ranehill idr., 2015; Park, Streamer, Huang in Galinsky, 2013; Smith in 

Apicella, 2017). Obvladovanje bolečine predstavlja velik izziv; povezava med pozo in 

izkušanjem akutne bolečine je neustrezno raziskana z eksperimenti, ki kažejo nizko 

ponovljivost. Zato smo se skladno s teorijo utelešenosti ter drugimi raziskavami o vplivu 

telesne drže na počutje in fiziološke procese odločili ponoviti osrednji eksperiment V. Bohns 

in S. Wiltermuth (2012) ter preveriti vpliv namerno zavzete, naključno določene dominantne 

in submisivne poze na prag akutne bolečine pri zdravih preiskovancih. Pri tem ne gre za 

ponovitev v dobesednem smislu, saj smo izhodiščni eksperiment nadgradili in uporabili boljšo 

metodo za določanje praga bolečine. Zanimalo nas je predvsem, ali bodo izsledki raziskave 

skladni s predhodno, kjer sta V. Bohns in S. Wiltermuth (2012) ugotovila, da je zavzetje 

dominantne telesne drže akutno zvišalo prag bolečine preiskovancev.  

Naša hipoteza je bila, da bo dominantna poza, kot jo bodo zavzeli in vzdrževali preiskovanci 

v raziskavi, povzročila zvišanje, submisivna poza pa znižanje praga termično izzvane bolečine 

glede na meritev pred izvajanjem poze.  

 

 

3 METODOLOGIJA 
 
 

3.1 PRELIMINARNA ŠTUDIJA 

Za izbor najučinkovitejše dominantne in najučinkovitejše submisivne poze je bila izvedena 

preliminarna, spletna raziskava, v kateri so preiskovanci za krajši čas zavzeli vsako izmed 

šestih poz (slike 10 – 15) ter jih nato vrednotili po zaznani stopnji (ne)moči, ki so jo izkusili 

med vztrajanjem v pozi.  

3.1.1 PREISKOVANCI 

V raziskavi je sodelovalo 100 preiskovancev, izmed katerih sta bila 2 moška izločena, eden 

zaradi mladoletnosti in drugi zaradi napačno razumljenih navodil (preiskovanec je dodelil 

vsem pozam enake in visoke ocene). Preostalih 98 preiskovancev (od tega 33 moških) je bilo 

starih od 18 do 64.  

3.1.2 POSTOPEK 

Za raziskavo ovrednotenja telesnih poz je bil oblikovan spletni vmesnik, ki je preiskovance 

vodil skozi preizkušnjo (dostopen na: http://www.mblab.si/pose.pilot/; posnetki vmesnika v 

Prilogah). Preiskovanci so na vstopni strani prejeli kratek opis poteka preizkušnje ter kaj bodo 

potrebovali za izvedbo (miren prostor s stolom in mizo, računalnik z delujočimi zvočniki, 

udobna oblačila, v katerih lahko pokleknejo na tla in okoli 15 minut časa za nemoteno 

izvajanje poskusa). Če so sklenili sodelovati, so to potrdili s pritiskom na gumb in oddali 

nekaj vstopnih podatkov (spol, starost in leta izobrazbe). S sledenjem navodilom na naslednji 

http://www.mblab.si/pose.pilot/


15 

 

strani so začeli s preizkušnjo, v okviru katere so se jim v naključnem vrstnem redu prikazale 3 

dominantne in 3 submisivne poze.  

 

 

Slike 10 - 15: Prikaz 3 dominantnih D1, D2, D3 poz (zgoraj) in 3 submisivnih S1, S2, S3 poz (spodaj)  

 

Vsako izmed zgoraj prikazanih poz so najprej lahko videli na fotografiji. Nato so s klikom na 

gumb zagnali zvočna navodila, ki so jih, gib za gibom, vodila v pravilno zavzetje poze. 

Povedala so jim, ko naj bi v pozi vztrajali in jih opozorila, ko se je izteklo 20 sekund 

vztrajanja v zavzeti pozi. Po preizkusih vseh poz so preiskovanci ocenili moč oziroma nemoč, 

ki jih je navdala ob zavzetju vsake izmed poz. Uporabili so lestvico od 1 (najbolj nemočen) 

do 11 (najbolj močan). Po oddaji ocen poz so preiskovanci podali še oceno lastne 

nadvladljivosti / podredljivosti z vprašalnikom o oceni asertivnost po postavkah NEOPI E3 

(dostopne na: http://ipip.ori.org/newNEOKey.htm#Assertiveness), kjer so za vsako od 10 

lastnosti na 5-stopenjski lestvici izbrali, v kolikšni meri velja zanje. Čas celotne spletne 

preizkušnje ni bil omejen.  

3.1.3 OBDELAVA PODATKOV 

Za vsako izmed poz je bila izračunana povprečna vrednost podanih ocen; dobljene vrednosti 

so bile medsebojno primerjane. 

 
 

3.2 OSREDNJA ŠTUDIJA 

3.2.1 PREISKOVANCI 

V raziskavi je sodelovalo 130 zdravih preiskovancev, od tega 56 moških in 74 žensk, starih 

med 19 in 62 let. En preiskovanec je bil naknadno izločen zaradi napačno razumljenih navodil 

http://ipip.ori.org/newNEOKey.htm#Assertiveness
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(ob pogovoru po zaključku poskusa je dejal, da ga nobeden izmed dražljajev za merjenje 

praga bolečine ni zabolel, temveč je bil zgolj neprijeten). 

3.2.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Za merjenje praga bolečine in zaznavanje temperaturnih sprememb je bila uporabljena 

naprava Medoc Pathway Pain & Sensory Evaluation System (PSES), model ATS. Za 

merjenje srčnega utripa na zapestju in arterijskega tlaka na nadlakti so bili uporabljeni 

štoparica, fonendoskop ter analogni merilec arterijskega tlaka. S pomočjo spletnega vmesnika 

(dostopen na: http://www.mblab.si/drza/; posnetki v Prilogah) so preiskovanci najprej 

odgovorili na nekaj demografskih vprašanj. Kasneje so si v odsotnosti preiskovalca ogledali 

naključno dodeljeno fotografijo poze in sledili glasovnim navodilom za njeno zavzemanje. Na 

koncu so zavzeto pozo ocenili glede na občutek moči / nemoči ter odgovorili na vprašalnik o 

nadvladljivosti / podredljivosti. V vmesnik so se vnašali tudi rezultati preiskovančevih 

temperaturnih meritev, srčnega utripa ter arterijskega tlaka, izmerjeni pred in po vzdrževanju 

poze.  
 

 

      

Slike 16 - 18: Naprava Medoc Pathways PSES (levo), termoda (desno zgoraj) in nameščanje termode 

(desno spodaj)  

3.2.3 LOKACIJA IN PROSTOR 

Raziskava je potekala v Ljubljani na Univerzitetnem Inštitutu RS za rehabilitacijo Soča na 

oddelku za nevrofiziologijo. Ambulanta je obsegala približno 30 m2, imela je dnevno svetlobo 

ter klimatsko napravo. V ambulanti so bili še miza, namizni računalnik z zvočniki, štirje stoli, 

električna pregledna miza in naprava Medoc Pathways PSES, ki je bila povezana s prenosnim 

računalnikom. 

http://www.mblab.si/drza/
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Slika 19: Ambulanta 

3.2.4 POSTOPEK 

Ob prihodu je bil preiskovancu na kratko razložen celoten postopek; nato je prebral izjavo o 

soglasju. V primeru nejasnosti je postavil dodatna vprašanja in prejel odgovore nanje; sicer je 

soglasje podpisal. Raziskava se je izvajala po naslednjih sklopih, pri čemer so bile 

preiskovancu pred vsakim sklopom še enkrat podane natančne informacije o poteku le-tega:  
 

I. Preiskovanec je prek spletnega vmesnika z uporabo namiznega računalnika 

odgovoril na vprašanja o svojem spolu, letu rojstva, ročnosti ter izobrazbi. Za 

zagotovitev anonimnosti podatkov mu je bila po oddaji teh podatkov avtomatsko 

dodeljena štirimestna koda, sestavljena iz črk in števil, ki je bila vnesena tudi v 

Medoc Pathways PSES program na prenosnem računalniku. Vsi nadaljnji podatki so 

bili zbrani in hranjeni brez osebnih podatkov – zgolj pod preiskovančevo kodo. 
 

II. Ob začetku 2. sklopa je bil preiskovanec že prilagojen stalni temperaturi v 

preiskovalni sobi. V naslednjem koraku je sédel na pregledno mizo, kjer so bile 

najprej izvedene testne meritve na nedominantni roki. Njihov cilj je bil prvoosebna 

seznanitev preiskovanca z značilnostmi preizkušenj, ki so sledile. Namen te 

seznanitve je bil dvojen: 1/ zmanjšanje učinka učenja, ki bi se brez te izkušnje v 

celoti izrazil v razlikah med rezultati prve in druge eksperimentalne meritve, in 2/ 

zmanjšanje negotovosti in morebitnega čustvenega stresa. Najprej so bili izmerjeni 

srčni utrip in arterijski tlak (predvsem z namenom vzpostavitve kontakta in zaupanja 

do eksperimentatorja). Nato je bil demonstriran potek določanja praga za zaznavo 

temperature ter praga termične bolečine s pomočjo računalniško krmiljene termode, 

prislonjene na kožo palčne kepe (tenar). Meritve so potekale po standardnem 

protokolu štirih hladnih (H), štirih toplih (T), treh mrzlih (M) in treh vročih (V) 

dražljajev: HHHH TTTT MMM VVV. Pri tem je bila izhodiščna temperatura za 

vsako meritev 32 °C. Pri prvih dveh serijah meritev je bilo preiskovancu naročeno, 

naj se s sočasnim pritiskom na oba gumba miške odzove takoj, ko začuti spremembo 

temperature v hladno ali v toplo smer, ter pove, kakšne vrste spremembo je zaznal 

(hladno ali toplo). Pri zadnjih dveh serijah meritev je bilo preiskovancu naročeno, 



18 

 

naj s pritiskom na miško počaka do trenutka, ko naraščajoči ali nižajoči se termični 

dražljaj prvič doseže bolečo jakost. Pri obeh serijah meritev je s pritiskom na miško 

preiskovanec dražljaj prekinil in zadnja temperaturna vrednost se je shranila.  
 

Po testni meritvi je sledila prva eksperimentalna meritev na dominantni roki. 

Izmerjeni so bili: srčni utrip, arterijski tlak in zaznavanje temperature ter praga 

termične bolečine na koži palčne kepe. Za odpravo učinka pričakovanja v zaporedju 

hladnih in toplih dražljajev, ki so jih preiskovanci spoznali med testno meritvijo, smo 

v eksperimentalnih meritvah uporabili drugačno zaporedje kot v testni seriji, in sicer: 

HHTH TTHT. Čeprav je bilo to zaporedje pri vseh preiskovancih enako, je bilo – 

glede na testno meritev – za vsakega posameznega preiskovanca novo in 

nepredvidljivo. Pri protokolu zaznavanja termične bolečine ob mrzlih ter vročih 

dražljajih je bilo zaporedje enako kot v testni seriji: MMM VVV. 
 

 

Slika 20: Med meritvijo zaznavnega in bolečinskega praga; termoda je nameščena na 

dominantni roki, miška za poročanje o trenutku zaznave je pod drugo roko 

III. Preiskovanec je bil nato povabljen pred namizni računalnik. Naročeno mu je bilo, naj 

po odhodu eksperimentatorja iz prostora, na spletnem vmesniku eksperimenta 

nadaljuje na naslednjo stran, kjer bodo podana nadaljnja pisna navodila, fotografija 

naključno dodeljene poze (tj. D1 ali S1) ter gumb za glasovno predvajanje navodil, 

ki ga bodo skozi zaporedje gibov in telesnih premikov vodila v pravilno zavzetje 

poze. Po pritisku na predvajalni gumb naj se zaradi boljše miselne osredotočenosti na 

njihovo izvajanje obrne stran od zaslona. Nazadnje mu je bilo naročeno, naj po 

zaključku navodil nadaljuje na naslednjo stran in pokliče izvajalca nazaj v prostor 

šele, ko na ekranu ni več prikaza poze; na ta način je bila zagotovljena 

nepristranskost eksperimentatorja. Pozo je preiskovanec izvêdel in v njej vztrajal 3-

krat po 20 sekund, pri čemer je glasovno navodilo oznanilo iztek 20 sekund 

vztrajanja v pozi, začetek in konec premora, ponovno zavzetje dodeljene poze ter 

konec preizkusa. 
 

IV. Po vrnitvi v prostor je eksperimentator znova povabil preiskovanca na pregledno 

mizo k drugi eksperimentalni seriji meritev na dominantni roki: ponovno so bili 

izmerjeni srčni utrip, arterijski tlak ter zaznavanje temperature in praga bolečine na 

enakem predelu kože palčne kepe. Zaporedje hladnih in toplih dražljajev je bilo 

drugačno: HTHH THTT, zaporedje mrzlih ter vročih dražljajev pa enako: MMM 

VVV. Vrednosti vseh eksperimentalnih meritev so bile sproti zabeležene na list ter 

ob koncu vsake eksperimentalne serije meritev vnesene v spletni vmesnik. 
 

V. Po drugi eksperimentalni meritvi je preiskovanec na spletnem vmesniku ocenil, s 

kolikšnim občutkom moči / nemoči ga je navdala zavzemana poza na lestvici od 1 

(najbolj nemočen) do 11 (najbolj močan). 
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VI. Ob koncu je vsak preiskovanec izpolnil še kratek vprašalnik o oceni lastne 

nadvladljivosti / podredljivosti. 
 

Celoten eksperiment je trajal približno pol ure na preiskovanca.  

3.2.5 OBDELAVA PODATKOV 

Podatki so bili obdelani s pomočjo SPSS-a. Učinki poze so bili analizirani s preprosto 

univariatno primerjavo razlik med dvema skupinama, povezava med oceno moči ali nemoči 

vsake izmed dodeljenih poz in pragom za bolečino pa z bivariantno korelacijo.  

 
 

4 REZULTATI 
 

4.1 REZULTATI PRELIMINARNE ŠTUDIJE 

Kot najbolj dominantno so preiskovanci ocenili pozo D1 (M = 9,296, SD = 1,895, SE = 

0,191) in kot najbolj submisivno pozo S1 (M = 3,765, SD = 2,065, SE = 0,209). Pri tem je 

bila pogostnost vrstnega reda prikazovanih poz v nizu uravnotežena prek vseh poz in ni bilo 

vpliva vrstnega reda na oceno. V osrednji raziskavi smo zato uporabili pozi D1 in S1. 

 

 
Slika 21: Rezultati spletnega ocenjevanja 6 poz, povzetih po raziskavi V. Bohns in S. Wiltermuth 

(2012) ter D. Carney, A. Cuddy in A. Yap (2010) 

   

4.2 REZULTATI OSREDNJE ŠTUDIJE 

Pri preiskovancih z dodeljeno dominantno pozo se je prag bolečine za vroče (M = 44,79, SD = 

3,55) po vzdrževanju poze statistično pomembno zvišal (M = 45,97, SD = 3,51); pri 

preiskovancih z dodeljeno submisivno pozo pred (M = 46,40, SD = 3,14) in po (M = 46,34, 

SD = 3,17) njenem vzdrževanju ni bilo opaziti statistično pomembne razlike; t(127) = -3,11, p 

= ,002.  
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Prag bolečine za mrzlo smo izključili iz analize zaradi velikega števila preiskovancev, pri 

katerih v vsaj eni od treh meritev (pogosto pa pri vseh treh meritvah) nismo dosegli praga 

bolečine niti pri najnižji temperaturi sonde (0 °C), ki jo je dovoljevala testna paradigma 

aparature Medoc Pathways PSES. 
 

 
 

Slika 22: Prag bolečine za vroče pred in po vzdrževanju submisivne in dominantne poze 

 

Učinek drže na prag bolečine ni pomembno koreliral z učinkom drže na občutek moči. 

Pearsonova korelacija med spremembo praga bolečine za vroče in oceno zaznanega občutka 

moči pri submisivni pozi je bila negativna in statistično nepomembna (r = -,175, n = 68,                

p = ,153) ter pri dominantni pozi pozitivna, a prav tako statistično nepomembna (r = ,192,          

n = 61, p = ,138). 
 

        
 

Sliki 23 in 24: Grafični prikaz korelacije med oceno občutka moči/nemoči in spremembo temperature 

praga bolečine za vroče za submisivno pozo (levo) in dominantno pozo (desno) 

 

Preiskovanci, ki so vzdrževali submisivno pozo, so na lestvici od 1 do 11 v povprečju 

poročali o manjšem občutku moči (M = 3,8, SD = 1,4, SE) v primerjavi s preiskovanci, ki so 

vzdrževali dominantno pozo (M = 8,7, SD = 1,5). Rezultati so primerljivi z ocenami 

preiskovancev v spletni raziskavi za izbrani dve pozi.  
 

Randomizacija glede na spol je bila razmeroma uspešna: dominantna poza je bila dodeljena 

23 moškim (38 %) in 38 ženskam (62 %) ter submisivna poza 32 moškim (47 %) in 36 

ženskam (53 %).  
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5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
 

Domnevali smo, da bo naključno dodeljena in trikrat ponovljena dominantna poza, 

vzdrževana skupaj 60 sekund, akutno povzročila dvig praga termične bolečine in da bo enako 

izvajana submisivna poza povzročila znižanje praga termične bolečine. Pričakovali smo tudi, 

da bo doživet občutek moči ob vzdrževanju poze pomembno koreliral s spremembo 

bolečinskega praga. Iz rezultatov je razvidno, da je dominantna poza statistično pomembno 

vplivala na porast praga bolečine za vroče, submisivna poza pa nanj ni imela učinka. Tako 

smo delno potrdili svojo hipotezo in vsebinsko podprli izsledke raziskave V. Bohns in S. 

Wiltermuth (2012). Kot možen dejavnik, ki bi lahko vplival na porast praga vroče bolečine po 

vzdrževanju dominantne drže, lahko izključimo večji občutek lastne moči, saj je bila 

korelacija med zaznano močjo v pozi in spremembo praga šibka in statistično nepomembna.  
 

Naši rezultati so v soglasju z rezultati izvirne raziskave (Bohns in Wiltermuth, 2012), kjer so 

poročali, da je dominantna poza vplivala na dvig bolečinskega praga, submisivna pa na 

bolečinski prag ni imela učinka. Kot možen razlog sta V. Bohns in S. Wiltermuth navedla 

večjo aktivacijo mišic med vzdrževanjem dominantne poze, ki bi lahko vplivala na fiziološke 

spremembe v telesu, povezane z zaznavanjem bolečinskega praga. To sta preverila z 

dodatnim poskusom, v katerem so si novi preiskovanci namesto zavzemanja poz ogledovali 

slike dominantnih ali submisivnih poz. Pri tistih, ki jim je bilo dodeljeno ogledovanje 

dominantnih poz, V. Bohns in S. Wiltermuth nista opazila porasta v pragu bolečine glede na 

prag bolečine tistih, ki so si ogledovali submisivne poze. V naši raziskavi nismo merili 

mišične aktivnosti in o morebitnem vplivu tega dejavnika na izid poskusa ne moremo 

argumentirano razpravljati. Vendar je pravilno zavzetje in vzdrževanje submisivne poze v 

naši raziskavi verjetno terjalo precejšnjo mišično aktivnost: sključen položaj submisivne poze 

ni bil posledica relaksacije ali kolapsa telesa na stol, temveč namernega zaporedja aktivnih 

premikov v položaj, ki s špicami nožnih prstov, zavihanimi pod stopala, ni nudil opore naprej 

nagnjenemu životu, zaradi česar je vztrajanje v tej pozi terjalo vzdrževano aktivnost in 

prilagajanje antigravitacijskih mišic. V primerjavi s submisivno pozo je bila dominantna poza 

bolj stabilna in razmeroma enostavna za zavzetje in vzdrževanje. Zato v odsotnosti meritev 

mišične aktivacije vseeno dvomimo, da bi v naši raziskavi razliko med pomembnim vplivom 

dominantne in odsotnostjo vpliva submisivne poze na prag bolečine lahko pojasnili z večjo 

aktivnostjo mišic pri dominantni pozi.  
 

D. Carney, A. Cuddy in A. Yap (2010) so ugotovili, da je zavzemanje dominantne poze 

privedlo do zvišanja testosterona in znižanja kortizola v slini, zavzemanje submisivne poze pa 

je imelo obraten učinek. Povišana raven testosterona pri poskusih na podganah (Rao in Saifi, 

1981) je povezana z zvišanjem bolečinskega praga. V manjši študiji o učinkih testosterona na 

moške (Burris idr., 1991) so raziskovalci poročali o zmanjšani občutljivosti na taktilne 

dražljaje (Vincent in Tracey, 2008). Novejše raziskave oporekajo povezavam med 

vzdrževanjem poze in spremembo ravni hormonov (Ranehill idr., 2015; K. M. Smith in 

Apicella, 2017). V naši raziskavi se namenoma nismo odločili za meritve koncentracij 

hormonov v slini. Z nepristransko metodo smo želeli preveriti domnevo o učinku poze na 

bolečinski prag in se pri tem namerno izognili dodatnim virom variabilnosti. Poleg tega smo v 

raziskavo vključili preiskovance obeh spolov in med spoloma ni bilo razlik v spremembi 

praga. Čeprav bi nevroendokrini dejavniki lahko prispevali k vplivu, bi za vpogled v njihovo 

vpletenost morali izvesti novo, kompleksnejšo raziskavo, kjer bi na ustrezen način vrednotili 

tudi morebitno spreminjanje nevroendokrinih parametrov. 
 

Bolečina je čutna in čustvena izkušnja. Znano je, da čustva pomembno vplivajo na doživljanje 

bolečih dražljajev (Vincent in Tracey, 2008). V raziskavi nismo posebej preverjali čustvenega 

stanja preiskovancev, domnevali pa smo, da lahko zavzetje dodeljene poze vpliva na lasten 
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občutek moči in razpoloženje, kar bi lahko razložilo razliko v bolečinskem pragu. Toda po 

naših rezultatih zaznani občutek moči ni pomembno koreliral s porastom praga bolečine. 

Glede vpliva vzdrževanja poz na doživeti občutek moči so si izsledki predhodnih raziskav 

različni: v nekaterih so ga potrdili (Carney, Cuddy in Yap, 2010; de Zavala, Lantos in 

Bowden, 2017; Peña in Chen, 2017; Ranehill idr., 2015), v drugih ga niso našli (Park, 

Streamer, Huang in Galinsky, 2013; Smith in Apicella, 2017). Možno bi bilo, da je vpliv 

dominantne poze na počutje večine preiskovancev ostal pod “pragom” zavestno zaznane večje 

moči in zato ni razviden iz povprečja ocen, podanih po premisleku in šele ob koncu celotnega 

eksperimenta. Kljub odsotnosti korelacije z ocenjenim občutkom moči bi dominantna poza na 

preiskovance lahko delovala nezavedno spodbudno, a glede na odsotnost specifičnih meritev 

naša raziskava ne dopušča, da bi o tej možnosti utemeljeno razpravljali.  
 

 

Prednosti našega raziskovalnega pristopa in eksperimentalne zasnove     

Iz metodološkega vidika je naša raziskava znatno nadgradila izvirni eksperiment V. Bohns in 

S. Wiltermuth (2012): 
 

• imeli smo večji vzorec: 98 preiskovancev v preliminarni in 129 preiskovancev v 

osrednji raziskavi (v izvirni raziskavi so imeli 27 preiskovancev v preliminarni in 89 

preiskovancev v osrednji raziskavi);  
 

• računalniški sistem Medoc Pathways PSES je s standardno testno paradigmo za 

merjenje praga termične bolečine (LIMITS – 1) omogočil nepristransko, ponovljivo 

in natančno določanje praga bolečine (v izvirni raziskavi so izzivali ishemično 

bolečino z ročnim napihovanjem manšete, kar je šumna metoda za merjenje praga 

bolečine in vključuje večji neposreden stik z eksperimentatorjem ter s tem njegov 

vpliv na preiskovanca); 
 

• pri vseh preiskovancih je bilo mesto draženja enako (površina kože palčne kepe 

dominantne roke) in v celoti prekrito s termodo (pri izzivanju ishemične bolečine z 

manšeto lahko nastanejo večja odstopanja položaja in variabilnost zaradi 

neprilagojenosti velikosti manšete anatomiji preiskovancev);  
 

• vse preiskovance je v pravilni položaj vodilo isto glasovno navodilo za dodeljeno 

pozo, kar je zagotovilo nepristranskost in ponovljivost pri podajanju navodil;  
 

• preiskovanci so v času dodelitve poze ter sledenja navodilom za njeno zavzetje in 

vztrajanje bili v prostoru sami, zaradi česar so se lahko v miru osredotočili na 

zavzemanje poze brez morebitnega občutka socialnega pritiska. 

 
Izzivi in slabosti našega pristopa  

Kot številne raziskave, se je tudi naša soočala z določenimi izzivi. Med njimi je bil največji 

subjektivno razumevanje pojma bolečina, določanje bolečinskega praga ter z obojim 

povezano poročanje preiskovancev o zaznavanju. Ker se jih je večina s tovrstnim 

temperaturnim merjenjem in določanjem bolečinskega praga srečala prvič, je kljub testnim 

preizkušnjam na nedominantni roki pred začetkom eksperimentalnih meritev preiskovancem 

določanje trenutka, ko jih je vroč dražljaj prvič zabolel, predstavljalo vse prej kot lahko 

nalogo.  
 

Čeprav naj bi Medoc Pathways PSES omogočal temperaturni dvig do 55 °C, se je v praksi 

izkazalo drugače: njegova meja je bila 52,4 °C. Večina preiskovancev je sicer imela prag 

bolečine za vroče pod to vrednostjo, a je bila pri vsaj eni od šestih meritev praga bolečine pri 

petih preiskovancih ta meja dosežena. Meritve praga bolečine za mrzlo nismo mogli 

uporabiti, ker je sistem omogočal le znižanje temperature do 0 °C, kjer jih veliko še ni zaznalo 
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bolečine. Več kot 20 preiskovancev je na vseh treh meritvah doseglo 0 °C, pri dosti večjem 

številu preiskovancev pa je naprava dosegla to vrednost v vsaj v eni izmed treh meritev. 
 

Ena od slabosti dvojno slepe zasnove eksperimenta je ta, da izvajalec raziskave ni mogel 

preveriti, če preiskovanec pravilno zavzema pozo. To smo skušali zagotoviti s 

preiskovančevim ogledom fotografije poze, preden je začel slediti glasovnim navodilom ter s 

podpisom soglasja, ki je opominjalo, da bodo preiskovanci med zavzemanjem snemani za 

kontrolo sledenja navodilom. Slednje je služilo zgolj kot spodbuda za dosledno izvajanje 

naloge, saj preiskovanci niso bili video nadzorovani. Kljub temu bi v nadaljnjih študijah bilo 

smiselno razmisliti o tovrstnem nadzoru ali o vključitvi tretje osebe, ki bi preverjala le 

pravilnost zavzete poze in ne bi bila prisotna pri meritvah. Slednja bi po tem, ko bi izvajalec 

meritev zapustil prostor in bi si preiskovanec ogledal fotografijo poze ter se v pozo testno 

postavil, preverila, ali je preiskovanec v pravilnem položaju. Za tem bi tudi ta oseba zapustila 

prostor.   
 

Ostali predlogi izboljšav obsegajo:  
 

• testni protokol Medoc Pathways PSES, ki dopušča meritve do -10 °C ali vsaj -5 °C;  
 

• v prid lažji prepoznavi pražne boleče zaznave bi bil lahko daljši čas uvajanja oziroma 

učenja preiskovancev, da znajo razlikovati med neprijetnim in prvič bolečim 

občutkom; 
  

• s kontrolno skupino preiskovancev, ki bi preverjali nevtralno pozo, bi bilo smiselno 

preveriti morebitne spremembe v bolečinskem pragu neodvisno od dominantne ali 

submisivne poze. Podobno bi lahko našo zasnovo poskusa nadgradili s preverjanjem 

več kot ene poze v vsaki skupini preiskovancev, in sicer tako, da je dodatni pogoj 

vselej vzdrževanje nevtralne poze. V sedanji raziskavi kontrolne skupine oz. 

dodatnega pogoja (nevtralne poze) nismo uvedli iz dveh razlogov: 1/ težko bi bilo 

zagotoviti dovolj veliko število preiskovancev za 3 ustrezno velike skupine, 2/ 

predolga preizkušnja bi vodila k nižji kooperativnosti preiskovancev.  
 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo zanimivo preveriti vpliv poze na zaznavanje drugih vrst 

termične bolečine in tudi s pomočjo drugih metod, ki ne vključujejo temperaturnega dražljaja, 

kot sta na primer metodi merjenje praga bolečine s pritiskom in z električnim tokom. Prav 

tako bi bilo zanimivo izvedeti, ali obstaja povezava med telesno pozo in pragom za 

bolečinsko toleranco. 

 
Zaključek 

Naši izsledki kažejo, da je naključno dodeljena in vodeno zavzeta dominantna poza statistično 

pomembno vplivala na akuten porast praga bolečine za vroče, submisivna poza pa ni imela 

statistično pomembnega učinka na znižanje tega praga. Učinka dominantne poze po naših 

izsledkih ne moremo pripisati zaznanemu občutku večje moči pri preiskovancih.  
 

Naša raziskava je povezala biologijo, psihologijo in nevroznanost ter s proučevanjem 

fizioloških in psiholoških učinkov telesne poze na prag akutne bolečine dodala nov košček k 

mozaiku predstav o modulaciji akutne bolečine. Za razumevanje mehanizmov delovanja 

učinka telesne poze na zaznavo bolečine ter njeni potencialno uporabni vrednosti na številnih 

področjih bodo potrebne nadaljnje, skrbno načrtovane študije.   
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7 PRILOGE 
 

7.1 SOGLASJE O SODELOVANJU 
 
SOGLASJE UDELEŽENCA K SODELOVANJU V RAZISKAVI 

 

Naslov raziskave: Povezava med telesno pozo in počutjem 

 

1. Raziskavo izvaja Dušanka Novaković v okviru magistrskega projekta na študiju Kognitivne 

znanosti. Pri izvedbi poskusov bosta sodelovala Jan Zibelnik in Mateja Drolec-Novak. Raziskava 

poteka na Inštitutu za patološko fiziologijo UL MF, pod vodstvom prof. dr. Mare Bresjanac, pod 

somentorstvom doc. dr. Urške Puh in v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom 

RS - Soča in doc. dr. Metko Moharić. 

Namen raziskave je preveriti, ali telesna drža vpliva na počutje in izbrane fiziološke parametre. 

 

2. Udeleženci boste po navodilih računalniške aplikacije 3-krat za 20 sekund zavzeli telesno pozo, 

ki fizično ni zahtevna. Za potrditev pravilnega zavzetja narekovane poze bomo izvedbo poskusa 

lahko posneli. Pred in po držanju poze vam bomo izmerili srčni utrip v zapestju, arterijski tlak na 

nadlahti in zaznavanje temperature na koži palčne kepe. Meritve bomo izvedli s standardnimi 

medicinskimi postopki. Za meritve zaznave toplotnih dražljajev bomo uporabili računalniško 

krmiljen aparat Medoc Pathway PSES. Na kožo vaše palčne kepe bomo položili termočlen in 

vam v drugo roko dali računalniško miško, ki jo boste uporabili za poročanje o zaznanih 

dražljajih ter za krmiljenje aparata. Termočlen bo sprva nevtralne temperature (32 °C), nato pa se 

bo njegova temperatura večkrat naključno spreminjala v hladno ali toplo smer. S klikom na gumb 

miške boste poročali o zaznanem dražljaju in obenem ustavili nadaljno sesgrevanje ali ohlajanje. 

Poročali boste dvakrat: 1/ ko prvič začutite topel ali hladen dražljaj in 2/ drugič, ko začutite, da je 

termični dražljaj dosegel bolečo jakost. Po zaključenih meritvah boste odgovorili še na nekaj 

kratkih vprašanj o preverjani drži in o lastnih značilnostih.  

 

3. Zbiranje podatkov bo trajalo približno pol ure. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega 

finančnega ali druge oblike nadomestila. 

 

4. Udeležba v raziskavi ne prinaša tveganj, če preiskovanci sledijo navodilom izvajalcev. Ker bo 

termični dražljaj stopnjevan do praga bolečine, vas v izogib toplotne poškodbe kože prosimo, da 

se ne odločite za sodelovanje, če imate kakršnekoli motnje zaznavanja, psihiatrične ali 

nevrološke okvare, sladkorno bolezen ali kožne bolezni, ali če jemljete kakšna zdravila, ki lahko 

vplivajo na zaznavanje ali odzivanje na dražljaje (pomirjevala, antidepresive, antipsihotike). 

Nujno je, da med preverjanjem zaznavanja toplotnih dražljajev sporočite takoj, ko zaznate 

bolečino in ne skušate vzdržati bolečine. 

 

5. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša materialne ali druge koristi z izjemo znanja in izkušenj, ki jih 

boste pridobili v okviru sodelovanja. 

 

6. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 

posledic. 
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7. Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših izkušenj in spremljajoči demografski 

podatki (kot na primer starost, spol, izobrazba idr.) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Javno 

bodo objavljeni in dostopni le skupinski rezultati. Vaša identiteta v nobenem primeru ne bo 

razkrita. 

 

8. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Dušanko Novaković prek 

elektronske pošte dusanka.novakovic@gmail.com in/ali na Komisijo za etiko Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani (eticna.komisija@pef.uni-lj.si). 

 

S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev 

vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi ter 

dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in znanstvenoraziskovalnenamene. 

 

Datum: ___________________________________________________________________________ 

Ime in priimek udeleženca: ___________________________________________________________ 

Podpis: ___________________________________________________________________________ 

 

Podpis odgovorne osebe / izvajalca raziskave: ____________________________________________  

mailto:eticna.komisija@pef.uni-lj.si
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7.2 SPLETNI VMESNIK PRELIMINARNE ŠTUDIJE 
 

 

   

Slika 25: Prva stran z opisom raziskave, stvari, ki so potrebne za njeno izvedbo, ter prostorom 

za vnos podatkov o spolu, letu rojstva in letih izobrazbe 

 

 

      

Sliki 26 in 27: Naslednji dve strani: navodila (levo) in fotografija ter predvajalnik glasovnega 

posnetka naključno dodeljene prve poze (desno) 
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Sliki 28 in 29: Četrta in peta stran: fotografija in predvajalnik druge (levo) in tretje (desno) 

naključno dodeljene poze 

 

 
 

 

      

Sliki 30 in 31: Šesta in sedma stran: fotografija in predvajalnik četrte (levo) in pete (desno) 

naključno dodeljene poze 
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Sliki 32 in 33: Naslednji dve strani: fotografija in predvajalnik šeste naključno dodeljene 

poze (levo) in ocenjevanje vsake od zavzetih drž (desno)  

 

 

    

Sliki 34 in 35: Zadnji dve strani: ocenjevanje lastne nadvladljivosti / podredljivosti (levo) in 

zahvala za sodelovanje (desno)  
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7.3 RAČUNALNIŠKI IN SPLETNI VMESNIK OSREDNJE 

ŠTUDIJE 
 

 

    

Sliki 36 in 37: Medoc Pathways PSES računalniški vmesnik pred (levo) in med (desno) 

merjenjem temperaturnega zaznavnega in bolečinskega praga 

 

 

    

Sliki 38 in 39: Vnašanje podatkov o preiskovancu (levo) in označevanje mesta 

temperaturnega testiranja (desno)  

 

 

    

Sliki 40 in 41: Izbor testne paradigme (levo) in prikaz podatkov o preiskovancih (desno)  
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Slika 42: Prva stran s kratkim opisom poteka raziskave 
 

 

    

Sliki 43 in 44: Naslednji dve strani: vnos podatkov o svojem spolu, letu rojstva, ročnosti, 

dokončani izobrazbi ter izvajalcu preizkusa (levo) in okence za vnos podatkov iz prve meritve 

– srčni utrip in krvni tlak, zaznavni prag ter bolečinski prag (desno)  

 

 

    

Sliki 45 in 46: Četrta stran z naključno dodeljeno dominantno (levo) ali submisivno (desno) 

pozo in glasovnimi navodili  
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Slika 47: Peta stran: vnos podatkov iz druge meritve – srčni utrip in krvni tlak, zaznavni prag 

ter bolečinski prag (desno) 
 

 

    

Sliki 48 in 49: Ocena stopnje (ne)moči ob vzdrževanju dodeljene dominantne (levo) ali 

submisivne (desno) poze  

 

 

    

Sliki 50 in 51: Zadnji dve strani: ocenjevanje lastne nadvladljivosti / podredljivosti (levo) in 

zahvala za sodelovanje (desno)  


