
אחד השינויי( הגדולי( שחלו בתחו( הרפואה בעשור
האחרו3 הוא התפיסה שלפיה תינוקות, פגי( ואפילו
עוברי(, חשי( בכאב. התפתחות בהבנת התהליכי(
המובילי( לתחושת הכאב, הצטברות של ידע על תרופות
וסמי הרדמה הניתני( לתינוקות ושינוי בגישה
הפסיכולוגית כלפיה(, העלו את רמת המודעות לעוצמת

הכאב של תינוקות.
עד לפני עשרי( שנה בלבד רווחה הדעה בקרב רופאי(

1985ומרדימי( כי תינוקות אינ( חשי( בכאב. בשנת 
גילתה קבוצת הורי( בארצות הברית כי ילדיה( נותחו
מבלי שנעשה שימוש בחומר מרדי( וא: יותר מכ9 8 לפגי(

",PAVULONחודש הוזרק ס( ה8" 15ולתינוקות עד גיל 
הגור( לשיתוק השרירי( א9 לא מונע את תחושת הכאב.
הס( גר( לכ9 שבזמ3 ניתוח, למשל, נמנעה מתינוקות

האפשרות לזוז או להתריע בבכי על כאב(.
גילויי( אלו הובילו לסדרה של מחקרי( חדשי( ודיוני(
אתיי( ומדעיי( העוסקי( בכאב בתינוקות: מה מקור
המיתוס ב3 מאות השני( כי תינוקות אינ( חשי( בכאב,
וא( ה( חשי( בו 8 הוא שונה מכאב( של ילדי( ומבוגרי(?

 נער9 אחד הניסויי( הראשוני( שמטרתו היתה1873ב8
לעמוד על עוצמת הכאב בתינוקות. הבעות הפני( ותנועות
הגו: של קבוצת תינוקות נבחנו על ידי החוקרי(, שהתיזו
על רגליה(, בטנ( ומצח( מי( ברמות טמפרטורה שונות.
התינוקות הגיבו בבכי, תו9 הרמת ידיה( ורגליה( בניסיו3
"להימלט" מהמקו(. התגובה החריפה יותר היתה למי(
הקרי(. החוקרי( דיווחו כי אכ3 נצפי( שינויי( בהתנהגות
התינוקות ע( שינויי הטמפרטורה, אול( ה( כינו זאת
"רפלקס מקומי", כלומר תוצאה של מכניז( בלא חשיבות

מנטלית או רגשית.
גישה זו נבעה מהשקפת החוקרי( שהמערכת העצבית
והמוח אינ( בשלי( עדיי3 אצל תינוקות ותפקוד( אינו
של( כשל המבוגרי(. במערכת כאב מפותחת עוברי(
קולטני הכאב דר9 סיבי( עצביי( בעמוד השדרה אל
התלמוס, הממוק( במוח, ש( מתחיל הכאב ומועבר לצדה
הימני או השמאלי של קליפת המוח, בהתא( לצד שבו
התקבלו גירויי הכאב. אצל תינוקות, כ9 סברו, דרכי
המעבר והמוח אינ( מפותחי( מספיק ומעמוד השדרה
חוזרי( קולטני הכאב אל השריר הפגוע וגורמי( למה
שמכונה "רפלקס" )הרפלקס מתרחש על מנת "לסלק"

במהירות את הכאב מהאיבר הפגוע(.
הנחה נוספת שהשפיעה על תפיסה זו, נשענת על העובדה
כי כאב נתפס כחוויה סובייקטיבית של הפרט. תינוקות,
כ9 גרסו, עדיי3 אינ( בעלי מאגר זיכרו3 ואינ( קושרי(
את הכאב לחוויות דומות שחוו בעבר. מכיוו3 שכ9, אי3
ביכולת( לאמוד את הכאב ולהיות מודעי( לעוצמתו כפי

שיכולי( מבוגרי(.
 נעשו באוניברסיטת ג'ונס הופקינס1917בשנת 

שבבלטימור תצפיות על תינוקות בזמ3 לקיחת ד( ומת3

המופרש בשעה של מתח וחרדה.
היבט נוס: שעליו עמדו החוקרי( היה
השפעת הזיכרו3 וחוויות העבר על עוצמתו
של הכאב. ג( כא3 גילו החוקרי( כי
תינוקות ה( בעלי יכולת זכירה גדולה
הרבה יותר ממה שסברו קודמיה(.
מחקרי( שהשוו בי3 תגובת תינוקות
לחיסוני( שניתנו בחודשי( הראשוני(
לחייה( של תינוקות נימולי( ותינוקות
שלא נימולו, העלו כי עוצמת הכאב בקרב
התינוקות הנימולי( גבוהה הרבה יותר
ורגישות( לכאב עוד ממשיכה חודשי(

רבי( לאחר מכ3.
מלבד ההיבטי( הפיסיולוגי( נית3 ללמוד
רבות על סבל( של תינוקות ג( מהתבוננות

זריקות. התינוקות, כ9 עלה מהדיווח, הגיבו בהתגוננות.
כשנלקח ד( מאחת מאצבעות רגליה(, התרוממה כ: הרגל
השנייה תו9 תנועות דחיפה והדיפה בעזרת העקב. ע( מת3
הזריקות נרשמו תגובות של בכי, הזזת ידיי( ושינויי(
בהבעת הפני(. ג( כא3 סיכמה את הניסוי הפסיכולוגית
מארי בלנטו3, שקבעה כי לתינוקות יש דחפי( טבעיי(
ורפלקסי( רגישי(, אול( היא לא התייחסה כלל לתחושות

של כאב או סבל.
על ידי חוקרת 1941מחקר מקי: יותר, שנעשה ב8

מאוניברסיטת קולומביה בשיתו: ע( בית החולי(
 תינוקות מיו( לידת(75לתינוקות של ניו יורק, עקב אחרי 

במש9 ארבע שני(. הוא קיי( תצפית על תגובת
המשתתפי( לכאב של דקירות. מסקנת המחקר היתה, כי
תינוקות אינ( חשי( בכאב עד הגיע( לגיל שלושה חודשי(.
התקדמות הטכנולוגיה, יחד ע( המודעות הגבוהה לסבל(
של תינוקות, פתחו בשני( האחרונות פתח לגילויי(

חדשי(.
בבית הספר לרפואה של 1987במחקר שנעשה בשנת 

אוניברסיטת הרווארד, גילו שני חוקרי( כי קולטני הכאב
הממוקמי( בעור מסיימי( את התפתחות( כבר בשבוע
העשרי( להריו3, הסיבי( העצביי( המובילי( את הכאב

להריו3, 29מחוט השדרה אל המוח מבשילי( בשבוע ה8
ואילו המעברי( העצביי( מהתלמוס אל קליפת המוח

משלימי( את התפתחות( סמו9 ללידה.
אול( נדרשו ג( ראיות אובייקטיביות לכ9 שתגובת
התינוקות לכאב דומה לתגובותיה( של ילדי( ומבוגרי(.
מחקר שעקב אחר פגי( ותינוקות בזמ3 ברית8מילה ובדיקת
ד( בעקב )הדר9 המקובלת ללקיחת ד( מתינוקות שזה
עתה נולדו(, הצביע על עלייה תלולה בדופק ובלח> הד(
אצל התינוקות במש9 הטיפול ולאחריו, תגובה שכיחה
לכאב הנצפית ג( בקרב מבוגרי(. מחקרי( נוספי( הוכיחו,
כי בשעת כאב חלה עלייה אצל תינוקות בכמות הזיעה שה(
מפרישי( ועלייה נוספת ברמת הקורטיזול בד(, הורמו3

התעללות בעוללי
  "האר"( 29.6.1998חגית גאו)



פשוטה בהתנהגות(. מפתיעה העובדה כי עד לפני זמ3 מה
נתפס בכי התינוקות כצליל מקרי, אקראי, ולא כניסיו3
ליצור קשר או להעביר מסר כלשהו. כיו( ידוע כי מלבד
היותו משמעותי, צורת הבכי ג( היא מלמדת אותנו על
מקורו. בכיו של התינוק משתנה א( הוא נובע מרעב,
משעמו( או מכאב, למשל. מעקב אחר האוקטבות, גובה
הצליל ומבנה הבכי איפשר לחוקרי( לזהות כאב בקרב

תינוקות ולעמוד על עוצמתו.
שפה בינלאומית נוספת שאותה חולקי( תינוקות ע(
מבוגרי( היא שפת הגו:. כמו אצל מבוגר או ילד, ג( אצל
תינוק ב3 יומו נצפו שינויי( בהבעות הפני( ותנועות הגו:

בשעה של כאב. רופאי( מצאו כי בזמ3 בדיקות ד(, עצמו
תינוקות וא: פגי( את עיניה( בחוזקה, כיווצו גבות והניפו

את ידיה( ורגליה( לצדדי( בתנועות של דחיפה.
בהשפעת הראיות שנאספו בידי החוקרי( פירס( ה8

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS83 ב
,  הצהרת מדיניות הקובעת כי רופאי(1987בספטמבר  

חייבי( לעשות שימוש בס( מרדי( בשעת ניתוחי תינוקות,
כש( שה( עושי( אצל ילדי( ומבוגרי(. למרות
שהתינוקות אינ( יכולי( להתבטא באופ3 מילולי, על
הורי( ורופאי( לטפל בכאב( של תינוקות כש( שה(

מטפלי( בכאב( ה(.


