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להיות מסוכ0 ובלתי נסבל, ג, א, התינוק לא זוכר את
התחושה.

הכאב מגביר את קצב הלב, את לח6 הד, ואת הפרשת
מצא שהיו פחות מקרי מוות 1992הורמוני הלח6. מחקר מ8

וסיבוכי, בקרב תינוקות שעברו ניתוח, א, נית0 לה,
משכ: כאבי, חזק 8 בהשוואה לתינוקות שקיבלו תכשירי

הרגעה קלי,.
"זו ראיה טובה למדי לכ:, שמה שאנחנו צריכי, זה להזריק
משכ: כאב ג, לוולדות. ייתכ0 שה, לא חווי, כאב כפי
שאנחנו מביני, אותו, אבל ה, חווי, אותות כלשה,
שמשדרי, הנוסיספטורי,, וזה מזיק", אומר פרנטה.
"ברית מילה היא דוגמה טובה למצב שבו על ההורי, לקחת
שליטה ולדבר בש, התינוק. הורי,, הקפידו שתבוצע
בקשתכ, לשיכו: כאב", מבקש פרנטה, "אל תקבלו עמדת
רופא, המצהיר כי 'בכלל לא כואב לה,', בגלל שכ0 כואב

לה,".
הרבה מחקרי, מצביעי, על כ: שייתכ0 כי נשי, חשות
כאב, או מדווחות עליו, יותר מאשר גברי,, וכי ה0 פונות
יותר מגברי, למרפאות כאב כדי לקבל טיפול. מכל מקו,,
לא ברור א, ההבדל נובע מכ: שהאשה אכ0 חווה יותר
כאב, או שההסבר סוציולוגי, ולפיו גברי, נוטי, פחות

להודות בקיומה של בעיה אצל,.
 מחקרי, הראו כי נשי,, לעומת גברי,, קולטות תחושות
ג, כשהגירוי נית0 ברמות נמוכות. למשל, ה0 יכולות לאבח0
גירוי חשמלי עדי0 בקלות רבה יותר מגברי,. ההבדל הזה
מקבל ביטוי חזק יותר, בדיוק בתקופה שאחרי הביו6. בעוד
שמחקרי, על תפיסת כאב מציגי, תוצאות סותרות,
מעבדת מחקר עשויה להראות כי לנשי, יש ג, ס> נמו:

יותר לכאב, אומר פרנטה.
"שוב, וכמו ביחס לשאר החושי,, נראה כי זה קשור
לתפקוד הורמוני מי0, כי זה תלוי בשלב הביו6. א, נשי,
ה0 בשלב שאחרי הביו6, יש לה0 ס> נמו: יותר לתפיסת
כאב", הוא אומר. "א, נשי, נוטלות גלולות למניעת הריו0,
יוצא שס> תפיסת הכאב שלה0 הוא בדיוק כמו אצל

גברי,".

א, ילדי, ותינוקות חווי, כאב באותה דר: שמבוגרי,
חווי, כאב? התשובה הסבירה היא כ0 8 לדברי ד"ר מיכאל
פרנטה, מנהל התוכנית לשיכו: כאב בבית הספר לרפואה

של אוניברסיטת פנסילווניה בפילדלפיה.
באופ0 כללי, יש יותר נקודות משותפות מאשר הבדלי,,
אמר פרנטה בכנס שהתקיי, בחסות האגודה האמריקאית
הרפואית. הדבר נכו0 ג, בנוגע להבדלי, בי0 המיני,, ג,
א, יש מידה של שוני בתפיסת הכאב בי0 גברי, לנשי, 8

בדר: כלל בגלל ההורמוני, הנשיי,.
ללא הבדל גיל, תחושות כאב נקלטות על ידי
הנוסיספטורי, 8 קולטני, )רצפטורי,( שה, ייחודיי,
לכאב, המצויי, בקצות העצב 8 ואז ה0 נשלחות אל המוח.
אמנ, קשה לקבוע את מידת הכאב שהר: הנולד חווה, או
הא, הוא זוכר את התחושה, א: חוקרי, יודעי, שיש
לוולדות את אות, קולטני, לכאב, כמו אלה של

המבוגרי,.
שבועות של עיבור, יש ברוב המקרי, 30"בהריו0, כעבור 

מערכת מתפקדת היטב של נוסיספטורי,", אומר פרנטה.
"בוודאי יש לה, את המסלולי, העצביי, לשידור אותות
כאב, והמסלולי, הללו בשלי, ומוכני,". והכאב יכול


