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חומר הרדמה אחר שנמצא יעיל הוא הכלורופרוקאי!.

הלידוקאי! נמצא בטוח להרדמה מקומית אצל תינוקות.
התינוקות המטופלי6 חזרו מהר יותר להפריש שת!, רמת
השיא של לידוקאי! בדמ6 של התינוקות שקיבלו הרדמה
מקומית היתה נמוכה יותר בדמ6 של יילודי6 שאמותיה6
קיבלו זריקת אפידורל להקלת כאבי לידה או ניתוח קיסרי.
אשר לטענה שתינוקות רכי6 אינ6 זוכרי6 כאב, החוקרי6
מצייני6 שג6 מבוגרי6 אינ6 זוכרי6 את הכאב עצמו, אלא
את החוויה הקשורה בכאב. לדבריה6, קיימות ראיות רבות
לכ: שזכרו! הכאב אצל היילודי6 נמש: זמ! רב, וא9 משפיע

על התנהגות6 בעתיד.
מחקר שנער: על ידי אנה טריו העלה, כי תינוקות שנימולו
בהרדמה מקומית הגיבו לזריקות החיסו! שקיבלו מספר
חודשי6 לאחר מכ!, ביתר קלות מתינוקות שנימולו ללא
הרדמה. רופאי6 רבי6 מוחי6 על עצ6 ביצוע ניתוחי6 אלה
בתינוקות ללא אמצעי6 להקלת הכאב, מה שלא יעלה

אפילו על הדעת בניסויי6 בבעלי חיי6.
לאור ממצאי6 אלה, החליטה האקדמיה האמריקאית
לרפואת ילדי6 לשקול את הצד האנושי של ביצוע המילה,
לעומת התועלת האפשרית מהניתוח. באחרונה הודיעה
האקדמיה כי התועלת הבריאותית המושגת בעקבות ביצוע

המילה אי! בה כדי להמלי; על מילת תינוקות זכרי6.
האקדמיה ג6 החליטה להמלי;, לראשונה, שתינוקות
העומדי6 לפני ניתוח המילה יקבלו הרדמה מקומית

למניעת סבל מיותר.
מכל מקו6, המדיניות של רופאי הילדי6 בארה"ב כיו6
בעניי! זה היא, להציג בפני ההורי6 את הנימוקי6 בעד ונגד,
ואת המלצות האקדמיה לרפואת ילדי6, ולהשאיר את

ההחלטה הסופית בידיה6.

מהתינוקות 70מחקרי6 שנערכו בארה"ב, שבה נימולי6 %
הזכרי6 ללא הבדל דת ומוצא, העלו שהתינוקות בהחלט
חשי6 כאב כשעושי6 לה6 ברית מילה ללא הרדמה.
במחקרי6 נמצא, שאפילו אצל עובר ברח6 המערכת
העצבית והכימית הדרושה לתחושת כאב והעברתו כבר
מפותחת לקראת סו9 ההריו!. הקריטריוני6 לאיתור
הכאב, על פי צוות המחקר בראשות דר' לנדר, שפרס6 את
ממצאיו בבטאו! הרפואי "ג'אמא", היו קצב הלב והנשימה,
קליטת החמצ! והזעה בכפות הידיי6 של התינוקות

 סמ"ק של0.8הנבדקי6. לדברי החוקרי6, הרדמה ע"י 
לידוקאי! )המשמש להרדמה מקומית בטיפולי שיניי6(

, הפחיתה בהרבה את תגובות הכאב של1בריכוז של %
התינוקות בזמ! המילה ולאחריה. במחקרי6 נוספי6 בה6
השתמשו בלידוקאי! נמצא, שהתינוקות בכו בעת הזרקת
החומר, א: חדלו מיד ע6 גמר ההזרקה ולא בכו בעת
המילה. לדברי החוקרי6, אפשר בקלות לזהות תינוקות
שקיבלו הרדמה מקומית, לעומת אלו שנימולו ללא

 תינוקות שלא קיבלו לידוקאי! הראו תגובות:הרדמה
מצוקה, כמו עצירת נשימה, צבע כחול בפני6, תנועות חנק,
הקאה וצריכת סוכר )גלוקוז( מוגברת בד6, שלא לדבר על

בכי.


