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مروری بر سیستم پوستی آلت
آلت تناسلیِ تقریباً همهی پستانداران ،نر و ماده ،دارای نوعی غالف یا پوشش است1.در جنس
مذکر انسان ،این پوشش «پیشپوست»2نامیده میشود.

بین پیشپوست و پوست آلت مرزی وجود ندارد ،بلکه پیشپوست بخشی جداییناپذیر از
پوست آلت است .پوست آلت از نقطهی اتصال در برآمدگی زهار شروع میشود ،و سپس رو
به جلو تا تنه و معموالً تا مسافتی فراتر از نوک کالهک 3ادامه مییابد .در این نقطه بر روی
خودش برمیگردد تا به شیار 4زیر هاله5ی کالهک متصل شود( .به تصاویر صفحات بعد نگاه
Cold & Taylor, 1999
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Foreskin or Prepuce

2

glans

3

sulcus

4

corona
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کنید تا از موقعیت «شیار» و «هاله» بر روی آلت آگاه شوید ).بنابراین ،پیشپوست– آنطور که
معموالً توصیف میشود« -یک تکه پوست» نیست ،بلکه یک چین دوالیه از بافت است که به
طور بیهمتا تمایزیافته و تخصصیافته است .الیهی خارجیِ پیشپوست ،ادامهی همان بافتِ
پوست تنهی آلت است اما الیهی داخلیاش از جنس غشای مخاطی است .غشای مخاطی یک
بافت نازک مرطوب است که سطحِ حفرههای درونی بدن را میپوشاند 1.سطح کالهک نیز از
همین جنس است و این نشاندهندهی آن است که همانند کالهک زنانه (کلیتوریس) ،کالهک
مردانه نیز طوری طراحی شده که در وضعیت غیرآخته (خوابیده) ،یک ساختار داخلی باشد.

پیشپوست نه تنها «صرفاً یک تکهی کوچک از پوست» نیست بلکه به علت ماهیت چینخورده
و دوالیهاش ،وقتی از حالت چینخورده در میآید ،به طور متوسط حدود  %50از پوستِ طبیعیِ
آلت را تشکیل میدهد و این همان مقداریست که توسط ختنه حذف میشود2.آنچه در نوزاد
Tortora & Derrickson, 2006

1

J. R. Taylor, Lockwood, & A. J. Taylor, 1996

2

ممکن است یک ناحیهی  1.5سانتی باشد پس از بزرگسالی معادل با حدوداً  36سانتیمتر مربع
از بافت آلت است.

1

کلِ پوست لولهمانند آلت -از جمله پیشپوست ،به جز دو نقطهی اتصالش در منطقهی زهار و
شیار زیر هالهی کالهک ،به ساختارهای زیرین آلت متصل نیست .بنابراین ،این الیهی پوستی
آزاد است تا به طور گستردهای بر روی تنهی آلت حرکت کند ،و همینطور حین حرکتدادنِ
پیشپوست با دست ،آختگی ،و یا دخول ،سر آلت را بپوشاند یا برهنه کند .تحرک پوستی آلت
ختنهنشده ،در بدن منحصر به فرد است ،و همانطور که در ادامه توضیح خواهیم داد در فعالیت
جنسی نیز نقشی پراهمیت ایفا میکند.

2

نمودار  .1نمای جانبی از ساختار آلت ختنهنشده
Source: The Joy of Uncircumcising! 2nd Edition, by James Bigelow.
Morris Publishing, Kearney, NE, 1998. Used with permission

Werker, Terng, & Kon, 1998
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Scott, 1999
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سیستم پوستی آلت و بیضه ،حاوی یک الیهی باریک از ماهیچه است که «الیهی دارتوس»1یا
«ماهیچهی پریپینیک»2نامیده میشود3.این ماهیچه ،هنگام سرما منقبض میشود تا اندام تناسلی
نر نزدیکتر به بدن قرار بگیرد 4.انقباض این ماهیچه ،به پیشپوست امکان میدهد در مواقع
بحرانی به شکلی امن بر روی کالهک کشیده شود.
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همینطور در دهانهی پیشپوست ،یکسری فیبرهای ماهیچهای وجود دارند که در الگویی حلقوی
تنظیم شدهاند و به ابتدای پیشپوست حالتی اسفنکتری (شبیه به دهانهی مقعد) میدهد7.بنابراین،
دهانهی پیشپوست میتواند شل شود تا به ادرار اجازهی خارجشدن دهد ،و سپس پس از پایان
ادرار ،به منظور مخفیکردنِ کالهک از تماس با هر نوع آالینده ،دوباره منقبض شود.
Dartos fascia

1

Peripenic muscle

2

Jefferson, 1916

3

4

به علت ساختار دوالیهی پیشپوست (البته تا وقتی آلت در وضعیت خوابیده قرار دارد) ،این بافت حاوی

دو الیه ماهیچه است -نویسنده
Lakshmanan & Prakash, 1980

5

6

منقبضبودن یا رهابودنِ «ماهیچهی پریپنیک» ،میتواند بر میزانِ سفتی یا شلیِ ظاهری دهانهی پیشپوست

حین بررسی بالینی اثر بگذارد ()Jefferson, 1916
Jefferson, 1916; Lakshmanan & Prakash, 1980

7

از آنجاییکه غالف پوستیِ آلت ،به جز در انتها به ساختارهای زیرین متصل نیست ،سیستم عروقی
این غالف ،مستقل از سیستم عروقی ساختارهای داخلیتر آلت است1.این منبع خونی سطحی
آلت ،در طول پوست تنهی آلت و همینطور در سرتاسر پیشپوست ادامه مییابد .با اینکه برخی
از این رگهای سطحی در مرز کالهک پایان مییابند ،اما دیگر رشتهها به کالهک وارد میشوند
و بخشی از خون مورد نیاز برای بخش شکمی 2کالهک و روزنهی خروج ادرار را فراهم
میکنند3.وقتی این رگها طی عمل ختنه بریده میشود ،روند خونرسانی عادی به این نواحی
قطع میشود .در آلت ختنهنشده ،رنگ به طور طبیعی سرخ یا بنفش پیشپوست داخلی و کالهک،
به علت وجود مویرگهاییست که تا نزدیک به سطح غشای باریک مخاطی باال میآیند.
نمایی از ساختار بیرونی آلتی که ختنه شده است

Werker et al, 1998

1

ventral

2

Hinman, 1991; McGrath, 2001

3

کارکرد محافظتی پیشپوست
همانطور که پیشتر اشاره شد ،کالهک طوری طراحی شده که یک ساختار داخلی باشد و به
طور طبیعی ،تنها حین برانگیختگی جنسی بیرون بیاید .در حالت غیرآخته ،کالهک توسط
پیشپوست پوشیده میشود ،و به این طریق ،پیشپوست از کالهک ،ورودی ادرار ،و بخش
داخلی پیشپوست به چندین شکل محافظت میکند.
در نوزادان و کودکان مذکر ،پیشپوست به طور طبیعی به سر آلت متصل است 1.و خروجی
پیشپوست به طور طبیعی تنگ است( 2.مراحل تکوین (رشد) آلت ختنهنشده ،در ادامهی این
بخش بررسی خواهد شد ).همینطور ،در نوزادان و کودکان مذکر ،غالباً بخشی از چینهای
پیشپوست از نوک کالهک آویزان است3.این آویزان بودن ،کمک میکند فضای پیشپوستی و
دهانهی ادرار در فاصلهای بیشتری از محیط خارجی قرار بگیرد .این ویژگیها ،از ورود آلودگی
به زیر پیشپوست حین سالهای پوشَکی جلوگیری میکند ،و در هماهنگی با حالتِ اسفنکتریِ
پیشپوست ،فضای پیشپوست را از محیط خارجی جدا میکند و در این بین ،یک فضای خالی
ایجاد میکند4.این فضای خالی ،به خودی خود پیشپوست را از آلودگی دور نگه میدارد .تنها
در یک وضعیت ،دهانهی پیشپوست باز میشود و آن هنگام خروجِ ادرار است که به این منظور،
خروجی پیشپوست ،با عبور ادرار -که هنگام خروج از مثانه استرلیزه است -به بیرون باز
میشود.
Das, 1993

1

Lakshmanan & Prakash, 1980

2

Jefferson, 1916

3

Fleiss, Hodges, & Van Howe, 1998

4

پوشش پیشپوست ،همچنین کالهک و خروجی ادرار را در مقابل اصطکاک ،خشکی و آسیب
محافظت میکند .بدون پوشش پیشپوست ،کالهک آلت ختنهشده به علت قرار گرفتنِ دائم در
معرض هوا و اصطکاک ،خشک و ضخیم 1میشود 2.اگرچه غالباً گفته شده کارکرد اصلی
پیشپوست ،محافظت از حساسیت کالهک است ،اما در واقع کالهک ذاتاً نسبت به لمسِ خفیف،
خیلی حساس نیست 3.با این وجود ،پیشپوست ،با جلوگیری از ضخیمشدن سطح کالهک،
همان مقدار حساسیتی را که کالهک نسبت به تماس خفیف دارد در حد بهینه حفظ میکند.

4

پوشش پیشپوست ،همچنین کالهک را در برابر آسیبهای ناشی از طیفی از مواد آزارندهی
شیمیایی و مکانیکی حفظ میکند ،نظیر آمونیاک موجود در پوشک ،و اصطکاک و آزردگی
پوستی هنگام ورزش و فعالیت بدنی .رگها و عروقِ موجود در پیشپوست ،کالهک را گرم
نگاه میدارد و در شرایط بحرانی ،آن را از سرما محافظت میکند.

keratinized

1

Cold & Taylor, 1999

2

Halata & Munger, 1986; Sorrells et al., 2007

3

Sorrells et al., 2007

4

نکتهی دیگر به روزنهی خروجِ ادرار مربوط میشود که یک بافت مخاطی بسیار حساس است.
در آلت ختنهنشده ،پیشپوست ،این بخشِ حساس را از آزردگی محافظت میکند ،اما در آلت
ختنهشده ،این روزنه عموماً در سالهای پوشکی ملتهب میشود ،و دلیلش قرار گرفتن در معرض،
ادرار ،مدفوع ،و اصطکاک است .به این وضعیتِ ناخوشایند اصطالحاً «میتیتیس» 1گفته
میشود 2.میتیتیس میتواند وخیمتر شده و سرانجام تبدیل به زخم شود؛ شرایطی که به آن
«میتال استنوسیس»3گفته میشود .طی این بیماری ،روزنهی خروج ادرار توسط بافت زخمشده
تنگ میشود .این بیماری ،در  7تا  %10از مردانِ ختنهشده به چشم میخورد ،در حالیکه تقریباً
هیچگاه در افراد ختنهنشده رخ نمیدهد 4.جدا از آزردگی این ناحیه ،فرضیههایی مطرح است
که عدم خونرسانی به روزنهی خروجِ ادرار (به دلیلِ حذفشدن سرخرگِ فرنوالر توسط ختنه)
نیز میتواند در ابتال به «میتال استنوسیس» سهم داشته باشد.

5

meatitis

1

Patel, 1966; Van Howe, 2007

2

Meatal stenosis

3

Angel, 2006; Van Howe, 2006b

4

Angel, 2006

5

پیشپوست ،عالوه بر کارکردهای محافظتی-مکانیکی ،دارای کارکردهای محافظتی-ایمنی نیز
هست .اگرچه همچنان به پژوهشهای بیشتری نیاز است ،اما پژوهشهای حاضر نشان میدهد
پیشپوست ،حاوی سلولهای فعال ایمنی است و در فضای پیشپوستی ،مواد حافظِ ایمنی وجود
دارد .برای نمونه« ،لیسوزیم»1که یک آنزیم از نظر ایمنیشناختی فعال است و در سطح غشای
مخاطی و در ترشحاتی نظیر اشک ،بزاق ،و شیر مادر یافت میشود ،در مایع زیر پیشپوست
انسان نیز وجود دارد.

32

همینطور معلوم شده تعداد سلولهای پالسما در پیشپوستِ گاوهای نر ،در واکنش به عفونت
باکتریایی افزایش مییابد4،و این سلولها ،به درون فضای پیشپوستی« ،پادتن» ترشح میکنند.

5

های فعال ایمنی هستند که در پوست و برخی سطوح
سلولهای النگرهانس ،گروهی از سلول ِ
غشای مخاطی یافت میشوند ،از جمله در پیشپوست و واژن .به تازگی ،پژوهشی بر روی
نمونههای بافت انسانی نشان داده این سلولها ،پروتئینی به نام «النگرین»6تولید میکنند که به
پاکسازی محیط از ویروسها و انتقالشان به جایی دیگر از سلول برای نابودسازی کمک میکند.

7

Lysozyme

1

Parkash, Jeyakumar, Subramanyan, & Chaudhuri, 1973

2

3

همینطور ،پادتنهای موجود در شیر مادر ،سرانجام از ادرار نوزاد سر درمیآورد و به این شکل ،از چسبیدن

باکتریِ «اشریشیا کلی» به مجرای ادرار و بخش داخلیِ پیشپوست جلوگیری میکند« .اشریشیا کلی» یا
( )E.Coliنوعی باسیل گرم منفی است که به طور شایع در رودهی جانوران خونگرم وجود دارد .برخی از
انواع این باکتری ،موجب مسمومیت غذایی و اسهال میشوند .این باکتری ،از طریق مسیر مدفوعی-دهانی از
یک فرد به دیگری منتقل میشود)Fleiss et al., 1998( .
Fleiss et al., 1998

4

Fleiss et al., 1998

5

Langerin

6

de Witte et al., 2007

7

در حالیکه برخی نویسندگان عنوان کردهاند حضور سلولهای النگرهانس در پیشپوست ،راهی
برای عفونت  HIVباز میکند1،و با این توجیه ،برای جلوگیری از ابتال به  HIVاز عملِ ختنه
دفاع کردهاند ،اما در مقابل ،دیویت و همکاران ( )2003نتیجه گرفتهاند که:

"پروتئین النگرین ،یک مانع طبیعی برای ابتال به  HIV-1است و هر نوع
استراتژی برای مقابله با عفونت ،بایستی به دنبالِ تقویت ،حفظ ،یا دستکم عدم
مداخله در کارکرد النگرین باشد)p.367( ".
سرانجام ،به مانند واژن ،پیشپوست نیز شرایط خاص خودش را از نظر توازنِ باکتریال دارد.

2

معلوم شده استفادهی مفرط از صابون در زیر پیشپوست ،میتواند توازن باکتریال را برهم بزند،
و در «التهاب پیشپوست و کالهک» 3نقش ایفا کند.

4

Szabo & Short, 2000

1

Fleiss et al., 1998

2

3

 :Balanoposthitisبه این التهاب اصطالحاً «باالنو-پوس-تیتیس» گفته میشود -نویسنده
Birley, Luzzi, & Bell, 1993; Fleiss et al., 1998

4

شواهد آناتومیک در رابطه با کارکردهای جنسی پیشپوست
اکثر دانشی که در مورد کارکردهای جنسی پیشپوست در اختیار داریم ،از اواخر دههی 1990
به این سو بدست آمده است .در ادامه ،برخی از مشخصات آناتومیک پیشپوست را مرور میکنیم
که نشان از کارکردهای جنسی آن دارد.
«تقاطعهای مخاطی-پوستی» 1،نقاطی تخصصی از بافت هستند که پوست معمولی ،به غشای
مخاطی تبدیل میشود .این نواحی ،نقاطِ شهوانی اصلی بدن را تشکیل میدهند 2.یکی از این
نقاط« ،کمربند مرزی» پیشپوست است که در آن ،پوست خارجی آلت تبدیل به سطح غشای
مخاطیِ پیشپوستِ داخلی میشود .جدا از پیشپوست ،از این نوع نقاط در جاهای دیگری از
بدن نیز یافت میشود ،از جمله در لبها ،مقعد ،نوک پستانها ،و واژن.

1

 :Mucocutaneous junctionدر انسانها ،این نقاط در لبها ،سوراخ بینی ،مجرای ادرار ،ملتحمهی

چشم ،واژن (در زنان) ،پیشپوست (در مردان) و خروجی مقعد یافت میشود-.مترجم
Winkelmann, 1959

2

مشخصهی اصلی این نواحی این است که آنها غالباً نشانهی وجود تعداد فراوانی پایانههای
عصبیِ تخصصی هستند .این ویژگی باعث میشود این مناطق نسبت به تماس و تحریک جنسی
حساسیت بسیار باالیی پیدا کنند.

1

به مانند دیگر سطوح مخاطی در بدن ،الیهی مخاطی داخلی پیشپوست در مقایسه با الیهی
پوستیِ خارجی ،غالباً توانایی حسی دقیقتری دارد 2.دلیلش این است که برونپوش 3غشای
مخاطی ،نازکتر از پوست ضخیمشدهی خارجی است ،و همینطور شبکههای عصبی موجود
در غشای مخاطی ،در مقایسه با نقاط عادی پوست ،به سطح نزدیکتر هستند.

54

با اینکه وقتی آلت در وضعیتِ خوابیده قرار دارد ،الیهی داخلی پیشپوست در مجاورت کالهک
پنهان است و محافظت میشود ،اما در بزرگساالن ،هنگام آختگی تنهی آلت درازتر میشود و از
درونِ چینِ پیشپوست بیرون میآید ،و باعث میشود این الیهی مخاطی داخلی ،بر روی تنهی
آلت برگردد و باز شود( .به نمودار  2نگاه کنید).

Winkelmann, 1959

1

Sorrells et al., 2007

2

epithelium

3

Winkelmann, 1959

4

5

بخش مخاطی پیشپوست ،به دو ناحیه تقسیم میشود؛ مخاط برجسته ،و مخاط صافJ. R. Taylor et ( .

 )al., 1996یک دستهی مخاطی ،که از  10تا  12مخاط برجستهی کوچک تشکیل شده ،در مجموع حدود
 1سانتیمتر پهنا دارد و به حالت پیچخورده درون تقاطع مخاطی-پوستیِ دهانهی پیشپوست قرار گرفته است.
این بخش ،از هر دو سو به سمت پایین درون لگام ادغام میشود .بقیهی پیشپوستِ داخلی ،از مخاط صاف
تشکیل شده است ،و در پشت هالهی کالهک به تنهی آلت متصل میشود -نویسنده

، مراحل پشتورو شدنِ پیشپوست به روی تنه.2 نمودار
.در تصویر نمایش داده شده است1»«کمربند مرزی
Adapted from Figure 4, p. 16, in “The Anatomy and Physiology of the Prepuce”
by Steve Scott. Male and Female Circumcision: Medical, Legal, and Ethical
Considerations in Pediatric Practice. Edited by G.C. Denniston, F.M. Hodges,
and M.F. Milos. Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY. 1999. With kind
permission from Springer Science and Business Media.

 محل. عبارت است از تودهای پوست شدیداً چیندار و پرعصب در انتهای پیشپوست:Ridged Band

1

مترجم-

در دو تصویر زیر ،مکان بخشهای مختلف آلت ختنهنشده،
در دو وضعیت آخته و غیرآخته نشان داده شده است.
تصویر اول ،آلت ختنهنشده را در وضعیت غیرآخته
و تصویر دوم ،همین آلت را در وضعیت آخته نشان میدهد.

جی.آر .تیلور و همکاران ( ،)1996بر روی پیشپوست  22مرد بزرگسال یک پژوهش آناتومیک
انجام دادند .آنها از طریق کالبدشکافی دریافتند پیشپوست داخلی ،حاوی تجمعِ باالیی از
«سلولهای مایسنر» 1است -نوعی از پایانههای عصبی که فرد را قادر به تشخیص محلِ دقیق
لمسشدن میکند .مثالً حساسیت شدید انگشتان دستها و لبها ،به دلیل وجود این نوع
ِ
پوست
پایانههای عصبی است .معلوم شد تراکمِ سلولهای مایسنر در بخش «کمربند مرزی» پیش
داخلی به طور خاصی باالست.

2

این نحوهی توزیع که طی آن ،تجمع سلولهای مایسنر در تماس با ساختارهای مجاور قرار دارد،
قویاً نشاندهندهی کارکرد حسی کمربند مرزی است .برخالف پیشپوست ،کالهک حاوی تجمعِ
بسیار پایینی از سلولهای مایسنر است -تقریباً بهاندازهی یکدهمِ پیشپوست -و در عوض
دارای تجمعِ باالیی از پایانههای عصبی آزاد است3که کارکردشان ،تشخیص دروندادهای حسی
ابتداییتر و از نظر مکانی به نسبت مبهم ،نظیر درد ،گرما ،سرما ،و فشارهای عمقی شدید است.
پژوهشِ اخیر سورلز و همکاران ( )2007بر روی میزانِ حساسیت تماسی آلت بزرگساالن مذکر،
که بر روی  68مرد ختنهنشده و  91مرد ختنهشده صورت گرفت ،از یافتههای آناتومیک تیلور
و همکاران حمایت میکند( .به چکیدهی نتایج در نمودار  3نگاه کنید)

1

 :Tactile Corpuscles Or Meissner’s Corpusclesنوعی از پایانههای عصبی هستند که نسبت به

تماس خفیف حساس است-مترجم
2

در این منطقه ،این سلولها در قالب خوشههایی بر روی هالهی برجستگیهای مخاطی قرار داشتند ،اما در

منطقهی بین برجستگیها اثری از آنها نبود-.مترجم
Halata & Munger, 1986

3

نمودار  .3مقایسهی حساسیت لمسی آلت ختنهشده با ختنهنشده
Adapted by Dan Bollinger from data found in Sorrells et al., 2007

این محققان ،با استفاده از تست لمس سمس-وینستین 1،به نقشهبرداری از آلت و اندازهگیری
میزان آستانهی فشار لمسی در  19منطقه از آلت پرداختند 8 .مورد از این  19منطقه تنها در افراد
ختنهنشده وجود داشت و  2مورد تنها در مردان ختنهشده (یعنی خطِ زخمِ پُشتی و شکمی).
معلوم شد منطقهی کالهک ،هم در مردان ختنهشده و هم ختنهنشده ،کمترین میزان حساسیت
لمسی را دارد ،و کالهک مردان ختنهشده به طور قابلتوجهی از کالهک مردان ختنهنشده نیز
حساسیت کمتری دارد2.هیمنطور معلوم شد هالهی کالهک ،حساسترین بخشِ کالهک است،

Semmes-Weinstein

1

p=0.040

2

هرچند همچنان در مقایسه با دیگر بخشهای آلت از حساسیت پایینی برخوردار بود .در بین
همهی مناطقی از آلت که مورد بررسی قرار گرفت ،تقاطع مخاطی-پوستی1،حساسترین بخش
نسبت به تماس لمسی بود ،تقریباً  12برابر حساستر از کالهک .معلوم شد  5نقطه از آلت که
تنها در آلت ختنهنشده وجود دارند( ،یعنی آنهایی که توسط ختنه حذف میشوند) نسبت به
لمس ،حساستر از حساسترین منطقه در آلت ختنهشده (یعنی خط زخم نوار شکمی) هستند.
نویسندگان نتیجه گرفتهاند" ،ختنه ،عمالً حساسترین بخشهای آلت مذکر را از بین میبرد".

2

3

البته چند گروه از محققان نیز هستند که به مقایسهی میزان حساسیت آلت در مردان ختنهشده و
ختنهنشده پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند از نظر حساسیت ،تفاوت معناداری بین آلت ختنهشده و
ختنهنشده وجود ندارد .با این وجود ،نباید فراموش کرد در دو مورد از این پژوهشها ،حساسیت
پیشپوست اصالً بررسی نشده بود ،و محققان تنها به سنجش یک نقطه از کالهک و تنهی آلت
جنسی بسنده کرده بودند4.پژوهش سوم نیز غیر از سنجش حساسیت کالهک و تنهی آلت ،تنها
به بررسی یک نقطهی واحد از خط میانی پشتیِ پیشپوستِ خارجی پرداخته بود (یعنی منطقهای
از پیشپوست ،که با استناد به دادههای سورلز و همکاران ،کمترین حساسیت را داراست5).تا به
امروز ،پژوهش سورلز و همکاران ،تنها پژوهشیست که میزان حساسیت آلت ختنهنشده و
ختنهشده را در چندین نقطهی مختلف یا یکدیگر مقایسه کرده است -از جمله در چند منطقه
از پیشپوست.
1

یا به عبارت دقیقتر« ،حلقهی روزنهی پیشپوست» ( - )Preputial orifice rimنویسنده
P<0.0001

2

Sorrells et al., 2007

3

Masters & Johnson, 1996; Payne, Thaler, Kukkonen, Carrier, & Binik, 2007

4

Bleustein, Fogarty, Eckholdt, Arezzo, & Melman, 2005

5

کارکردهای جنسی پیشپوست
اما این تنها پژوهشهای آناتومیک و آزمونهای سنجش حساسیت نیستند که کارکردهای جنسی
پیشپوست را نشان میدهند؛ پژوهشهای دیگری نیز این موضوع را تایید میکنند .از آن بین
میتوان به این موارد اشاره کرد:
 پژوهشهایی که بر روی مردان ،پیش و پس از ختنهشدن صورت گرفته است.

1

 پژوهشی که به بررسی تجربیات جنسی زنان ،با مردان ختنهشده و ختنهنشده پرداخته
شده است.

2

 پژوهشهایی که تاثیر ختنه بر نحوهی دخول و میزانِ ترشحات حین آمیزش را سنجیده
است.

3

 گزارشهای نقلقولی4از مردانی که به روشی غیر از جراحی ،دوباره صاحب پیشپوست
شدهاند و به این طریق ،امکان پوشاندنِ کالهک و حرکتپذیریِ پوست آلت را
بازیافتهاند.

5

در ادامه نتایج برخی از این پژوهشها را مرور میکنیم:

;Collins, Upshaw, Rutchik, Ortenberg, & Albertsen, 2002; Coursey et al., 2001

1

Fink, Carson, & DeVellis, 2002; Kigozi et al.,2008; Kim & Pang, 2007; Masood et
& al.,2005; Senkul et al.,2004; Shen, Chen, Zhu, Wan, & Chen, 2004; Solinis
Yiannaki, 2007
2
O'Hara & O'Hara, 1999
Bensley & Boyle, 2001; Bensley & Boyle, 2003; O'Hara & O'Hara,1999; Taves,

3

2002
4
anecdotal
National Organization of Restoring Men (NORM), 1999-2006; Bigelow, 1998

5

پژوهشهای انجامشده در مورد میزان رضایت و عملکرد جنسی مردان قبل و بعد از ختنه ،به
نتایج چندگانهای منتهی شده است :در حالیکه برخی از این پژوهشها هیچ تفاوتی نیافتهاند1اما
پژوهشهای دیگر حاکی از بروز مشکالتی در آختگی 2،انزال 3،کاهشِ حساسیت آلت 4و
دشواری در خودارضایی و کاهش لذت جنسی5پس از انجام عمل ختنه بوده است .در مجموع،
حدوداً یکسوم از افراد پس از انجام عمل ختنه ،اعالم کردهاند که حیات جنسیشان از نظر
کیفیت تنزل پیدا کرده است.

6

با این وجود ،پژوهشهایی که به مقایسهی افراد پیش و پس از ختنهشدن میپردازند از چندین
جنبه ،مشکل روششناختی دارند و از این رو چندان قابلاعتماد نیستند یا تفسیر نتایجشان دشوار
است7.تحلیل کامل این نوع پژوهشها ،فراتر از حوصلهی این مقاله است ،و در اینجا بیش از
این ،بررسی نخواهند شد.
تنها با تکیه بر آنچه در مورد ظرفیتهای حسی پیشپوست و ویژگیهای مکانیکی آن میدانیم،
میتوان گفت پیشپوست ،عضوی با کارکردهای جنسی متنوع است که تاثیر معناداری بر لذت
و راحتی هر دو جنس حین آمیزش دارد .در نمودار  ،4سازوکار دخول با یک آلت ختنهنشده
نشان داده شده است .با دقت در این نمودار ،آنچه در ادامه توضیح خواهیم داد روشنتر میشود.

Collins et al., 2002; Kigozi et al.,2008

1

Fink et al., 2002; Shen et al., 2004

2

Senkul et al., 2004; Shen et al., 2004; Solinis & Yiannaki, 2007

3

Fink et al., 2002

4

Kim & Pang, 2007

5

Dalton, 2008

6

Silverberg, 2008; Sorrells et al., 2007

7

نمودار  .4نمایی از آلت ختنهنشده و تغییراتی که حین دخول رخ میدهد.
Adapted from Foreskin by Bud Berkeley, private publication, 1983.

از کارکردهای جنسی پیشپوست میتوان به این موارد اشاره کرد:
 .1آلت مذکر ،هنگام آختگی حداقل  %50درازتر میشود1.کششِ پوستیِ ایجاد شده بر اثر
آختگی ،از طریق بازشدنِ چینهای پیشپوست جبران میشود و به این شکل ،حین
آختگی تنهی آلت به شکلی غیرمحکم با این پوست پوشیده میشود ،به طوریکه پوستِ
آلت همچنان امکان حرکت دارد .در مقابل ،پوست آلت ختنهشده ،هنگام آختگی معموالً
در حالتِ کشیدگی نسبتاً شدید قرار میگیرد و قابلیت حرکت ندارد .از این رو ،به
Wessells, Lue, & McAninch, 1996

1

واسطهی کاهش قابلتوجه در اندازهی پوست امکانِ بزرگتر شدن آلت نیز محدود است.
برخی مردان ختنهشده گزارش کردهاند که حین آختگی ،این کشیدگی پوستی برایشان
درد یا حتی زخم و آزردگی پوستی ایجاد کرده است.

1

 .2حین آمیزش ،چین دوالیهی پیشپوست به عنوان یک سطح اتکای غلتان عمل میکند.
زمانی که آلت داخل واژن میرود ،اصطکاکِ آلت با دیوارهی واژن ،پوستِ آلت را نسبتاً
ثابت نگاه میدارد ،و به این طریق به تنهی آلت امکان میدهد تا حین آمیزش درون
غالف پوستیاش ،به جلو و عقب برود -به جای آنکه بیواسطه در واژن جلو و عقب
برود و به دیوارهی واژن مالیده شود .این حرکت غلتکی و غیرسایشی ،آمیزش را برای
هر دو جنس ،راحتتر و خوشایندتر میسازد2.همچنین ،این نوع حرکتِ پوست در آلت
ختنهنشده ،حین عشقبازیهای پیش از دخول ،خودارضایی ،و لحظهی دخولِ آلت نقشی
تسهیلگر ایفا میکند3.این مورد آخر را یک متخصص به این شکل توصیف میکند" :در
مردان ختنهشده ،دخول را میتوان با فشاردادنِ پا به درون جورابی مقایسه کرد که تنها
باالیش باز نگه داشته شده ،در حالیکه در مردان ختنهنشده ،دخول به وارد کردنِ پا درون
جورابی میماند که از قبل چین خورده و جمع شده است".

4

 .3با توجه به اینکه حین آمیزش ،تنهی آلتِ ختنهنشده درون غالف پوستی حرکت میکند،
کالهک در لحظهی بیرون آمدن از واژن ،در تودهای از پوستِ پیشپوست قرار میگیرد.

Hammond, 1999

1

O'Hara & O'Hara, 1999; Scott, 1999

2

Kim & Pang, 2007; Taves, 2002

3

Morgan, 1965

4

به این طریق ،پیشپوست به عنوان عایقی برای حفظ ترشحاتِ طبیعیِ واژن عمل میکند.
اما در آلت ختنهشده که تودهی پیشپوست وجود ندارد ،هم لبهی هالهی کالهک (که
حاال بیرون زده) در هر رفتوآمد با خود ترشحاتِ طبیعی واژن را بیرون میآورد و هم
پوست کشیدهشدهی آلت ،همراه با تنهی آلت از واژن بیرون میآید ،و به این شکل،
ترشحات واژینالی که به پوست تنهی آلت چسبیده ،در معرض هوا قرار میگیرد و به
طور مکرر خشک میشود1.راحتی و سهولتی که توسط حرکت غلتکی پیشپوست ایجاد
میشود و همینطور کارکرد روانکنندهی این عضو ،میتواند بهویژه برای زنان پس از
یائسگی سودمند باشد( .چرا که ترشحات روانساز زنان پس از یائسگی کاهش مییابد-
مترجم)
 .4جدا از حساسیتهای خاص پیشپوست نسبت به لمس و تماس ،آلت ختنهنشده دارای
تواناییِ ذاتیِ خودتحریکی است .به عبارت دقیقتر ،حین آمیزش ،سلولهای مایسنر که
در نزدیکی دهانهی پیشپوست به تعداد فراوان حضور دارند ،به چندین شکل تحریک
میشوند2.این مخاط مرزی پرعصب و متراکم ،به طور متناوب همراه با بدنهی آلت در
تماس با دیوارهی واژن قرار میگیرد و تحریک میشود ،و در همان زمان «کمربند مرزی»
به واسطهی کشیدگیِ متناوب ناشی از اتصال به لگام تحریک میشود .عالوه بر این،
پیشپوست و «کمربند مرزی» ،همراه با حرکتهای آمیزش به طور مکرر بر روی هالهی
کالهک به جلو و عقب میغلتند .این تماس ،بخش زیادی از تحریکی را که «کمربند
مرزی» برای دریافتش طراحی شده فراهم میکند ،و به طور همزمان ،هالهی کالهک
Bensley & Boyle, 2003; O'Hara & O'Hara, 1999

1

Scott, 1999

2

(حساسترین بخش کالهک نسبت به تماس) با حرکتِ پیشپوست بر روی این هاله
تحریک میشود.
 .5به دلیل حس جنسی تولیدشده در نتیجهی تعامل بین کالهک و پیشپوست ،دیگر نیازی
نیست تنهی آلت برای دستیابی به تحریک جنسی ،مقدار زیادی جلو و عقب برود .این
باعث میشود آمیزش ،در قالبِ رفتوآمدهای عموماً نیمقد صورت گیرد ،در حالیکه در
مردان ختنهشده ،غالباً آلت به شکلی تمامقدتر در واژن جلو و عقب میرود و آلت
ضربهها (تلمبهها)ی شدیدتری میزند1.یک پژوهش ،به بررسی تجربیات زنانی پرداخت
که هم با مردان ختنهشده و هم ختنهنشده تجربهی آمیزش داشتند .معلوم شد برای اکثریت
قریب به اتفاق این زنان ،آمیزش با شریکهای جنسی ختنهنشده مالیمتر و راحتتر بوده
است ،و اینکه آنها به دفعات بیشتری توانسته بودند تنها با دخول آلت به درون واژنشان
به ارگاسم برسند (شاید به این علت که {نیمقد فرو کردنِ-مترجم} آلت ختنهنشده،
تماس نزدیکتری را با نواحی زهاری زن ممکن میسازد).

2

اینها برخی از واضحترین کارکردهای مکانیکی و حسی پیشپوست است .با این وجود،
پیشپوست ،به عنوان بخشی جداییناپذیر از آلت طبیعی ،ممکن است کارکردهای جنسی
پراهمیت دیگری نیز داشته باشد که هنوز مورد فهم قرار نگرفته است .در واقع ،برخی محققان
عنوان کردهاند وجود پیشپوست برای کارکرد جنسیِ از نظر فیزیولوژیک نرمال ضروری است.

3

در این حوزه ،به پژوهشهای بسیار بیشتری نیاز است.

O'Hara & O'Hara, 1999

1

O'Hara & O'Hara, 1999

2

Cold & Taylor, 1999; Falliers, 1970; Fleiss & Hodges, 1995
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تکوین و مراقبت از آلت ختنهنشده
آلت نوزادان و کودکان مذکر ،از چندین جنبهی مهم با آلت بزرگساالن تفاوت دارد .در ابتدای
تکوین در رحم ،پیشپوست به سر آلت چسبیده است .پس از تولد ،همراه با رشد کودک و
رسیدن به دوران بلوغ ،پیشپوست به تدریج جدا میشود -شبیه به همان فرایندی که طی آن،
چشم بچهگربه در زمان تولد بسته است تا از این اندامِ در حال تکوین محافظت شود ،و بعدتر،
چشم به طور طبیعی در زمان الزم باز میشود .برای آنکه والدین و متخصصان بتوانند به شکلی
ایمن و صحیح از آلتِ پسربچهها مراقبت کنند ،فهم نحوهی تکوین طبیعی آلت ختنهنشده
ضروری است.

تکوین آلت ختنهنشده
در دوران جنینی ،اندام جنسیِ بیرونیِ هر دو جنس از ساختارهای ابتداییِ یکسانی منشأ میگیرد.

1

اما با مداخلهی هورمونها ،برآمدگی اندام جنسی در جنین مونث تبدیل به کالهک کلیتوریس و
در جنین مذکر تبدیل به کالهک آلت نر میشود .در جنین مونث ،چین مربوط به دستگاه ادراری-
تناسلی باز میماند تا حفرهی واژن را ایجاد کند ،و در جنین مذکر بسته میشود تا در نوک
کالهک ،روزنهی خروجی ادرار را ایجاد کند .در جنین هر دو جنس ،نوعی پیشپوست برای
پوشاندن کالهک وجود دارد ،که در جنس مذکر همان «پیشپوست» ،و در جنس ماده« ،روپوش»

2

Das, 1993

1

Hood

2

 پیشپوست در حدود هفتهی هشتم بارداری شروع به شکلگیری، در جنین مذکر.کلیتورال است
 و ابتدا به عنوان یک حلقه در شیار زیر هالهی کالهک منشاء میگیرد که به تدریج جلوتر،میکند
). نگاه کنید5  (به نمودار.میآید و به عنوان یک چین دوالیه روی کالهک را میپوشاند

 تکوین جنینیِ پیشپوست.5 نمودار
Source: Adapted from Figure 2, p. 11, in “The Anatomy and Physiology of the
Prepuce” by Steve Scott. Male and Female Circumcision: Medical, Legal, and
Ethical Considerations in Pediatric Practice. Edited by G.C. Denniston, F.M.
Hodges, and M.F. Milos. Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY. 1999. With
kind permission from Springer Science and Business Media.

تا هفتهی شانزدهم بارداری ،پیشپوست به طور کامل شکل گرفته است و عموماً به طور کامل
کالهک را در بر گرفته است ،هرچند طول آن تا اندازهای از فردی به فرد دیگر متغیر است .در
نوزادان و کودکان ،این امری طبیعی است که پیشپوست به طور قابلتوجهی از انتهای آلت
آویزان باشد ،و به عنوان لولهای درازتر از کالهک دیده شود .طول بافت آویزان ،با رشد تنهی
آلت حین دوران بلوغ ،تا اندازهای کاهش مییابد.
همانطور که پیشپوست در رحم تکوین مییابد ،الیهی در حال پیشرفتِ پیشپوست داخلی و
کالهک با یکدیگر در یک الیهی سلولی مشترک سهیم میشوند که به شکلی محکم پیشپوست
داخلی را به کالهک متصل میکند 1.وصلبودنِ پیشپوست داخلی به کالهک ،یک وضعیت
طبیعی در زمان تولد و حین سالهای اولیهی زندگی است .عالوه بر این ،در دوران کودکی،
دهانهی پیشپوست ارتجاعی نیست و این کامالً طیبعیست 2.این پیشپوست سفت و متصل،
حین سالهای پوشکی از کالهک آلت نوزاد و روزنهی خروجِ ادرار محافظت میکند ،و یک
وضعیت نرمال برای دوران کودکی به شمار میرود.
همانطور که آلت پسربچهی ختنهنشده مراحل تکوین را طی میکند ،به طور طبیعی دو فرایند
رخ میدهد که از طریق آنها ،سرانجام پیشپوست قابلیت حرکت و به عقبرفتن پیدا میکند:
 یک فرایند ،جداشدنِ پیشپوست از کالهک است .طی این فرایند ،مارپیچی از سلولها
در الیهی سلولی مشترک بین پیشپوست و کالهک شکل میگیرند و سپس از درون به
بیرون زوال مییابند ،و به این شکل در این غشا فضاهایی ایجاد میکند .طی زمان ،این

 1این الیهی سلولی به عنوان غشای «باالنوپریپیوتال» ( )Balanopreputialشناخته میشود-مترجم
Lakshmanan & Prakash, 1980

2

فضاها سرانجام با یکدیگر ادغام میشوند تا یک فضای کامالً آزاد در زیر پیشپوست
ایجاد کنند.

1

 فرایند دیگر ،شلشدنِ دهانهی غیرارتجاعی پیشپوست است .همانطور که کودک بزرگتر
میشود ،دهانهی تنگِ پیشپوست صاحبِ فیبرهای ارتجاعی بیشتری میشود ،که آن را
انعطافپذیرتر میسازد.

2

این دو فرایند ،به طور همزمان (اما طی یک دورهی زمانی بسیار متغیر از فردی به فرد دیگر) صورت
میگیرد ،هرچند گاهی یکی از این دو فرایند زودتر از دیگری پیشرفت میکند.
در متون پزشکی ،به طور مکرر این دیدگاه به چشم میخورد که آلتِ اکثر پسران بایستی تا سن 3
یا  5سالگی حرکتپذیر شده باشد .این دیدگاه ،از پژوهشی ناشی میشود که  60سال پیش توسط
متخصص اطفالِ بریتانیایی به نام گیردنر )1949(3منتشر شد .در آن زمان ،به غلط باور بر این بود
که پیشپوست بایستی طی روزهای پس از تولد حرکتپذیر شود 4.و در مورد پسرانی که
پیشپوستشان حرکتپذیر نبود گفته میشد از «فیموسیس مادرزادی» 5رنج میبرند6.همینطور به
غلط باور بر این بود که حرکتناپذیری پیشپوست در ابتدای کودکی ،باعثِ چند مشکلِ دیگر نیز
Deibert, 1933

1

Kayaba et al., 1996; Lakshmanan & Prakash, 1980

2

Gairdner

3

Deibert, 1933

4

Congenital phimosis

5

6

ضرورت دارد تا بین حرکتناپذیری فیزیولوژیک و آسیبزا تمایز قائل شویم .اولی یک وضعیت تکوینی

طبیعی است که طی آن هنوز جدایی و شل شدن پیشپوست کامل نشده است.در مقابل ،حرکتناپذیری
آسیبشناختی اشاره دارد به تغییر بافت پیشپوست که بر اثر برخی صدمات یا بیماریها رخ داده باشد.
استفاده از اصطالح «فیموسیس» بیش از همه برای کاربرد در موارد آسیبشناختی مناسب استHodge, ( .
 -)1999; McGregor, Pike, & Leonard, 2007نویسنده

میشود .از این رو ،پسران خردسال انگلیسی به طور معمول توسط پزشکان تحت اقداماتی برای
ایجاد کشیدگی بیشتر و به حرکتدرآوردنِ اجباری پیشپوست قرار میگرفتند ،و به والدین توصیه
میشد پیشپوست را با اجبار حرکتپذیر سازند1.اما گیردنر ،به بررسی  300پسربچهی انگلیسی
ختنهنشده از زمان تولد تا  5سالگی پرداخت و دریافت تنها آلت  %50از آنها تا سن  1سالگی به
طور کامل حرکتپذیر میشود ،اما تا سن  3سالگی ،آلت  %90از آنها ،و تا سن  5سالگی آلت %92
از آنها به طور کامل حرکتپذیر میشود .پژوهش گیردنر از این جهت مهم بود که نشان میداد
حرکتناپذیری پیشپوست نوزادان امری طبیعی است ،و باعث شد مداخالت غیرضروری و ختنهی
کودکان خردسال بر مبنای فهم غلط گذشته خاتمه یابد .از آنجاییکه این اولین پژوهش در نوع
خودش بود ،نتایجش به عنوان یافتههایی قطعی در مورد سن طبیعی و بهنجار حرکتپذیری وارد
متون پزشکی شد .این در حالی بود که این پژوهش بر روی جمعیتی صورت گرفته بود که
بسیاریشان در معرض حرکتپذیری اجباری و زودهنگام پیشپوست قرار گرفته بودند ،و از این
رو سنهایی که گیردنر برای حرکتپذیریِ پیشپوست یافته بود به طور غیرطبیعی زودهنگام بودند.
در واقع ،یافتههای گیردنر هرگز در پژوهشهای بعدی مورد حمایت قرار نگرفته است .با این
وجود ،عالرغم یافتههایی حاصل از پژوهشهای بعدی 2،انتظارات سنی نادرستی که توسط او مطرح
شده ،امروز همچنان به طور متداول توسط پزشکان و در متون پزشکی مورد استناد قرار میگیرد.

3

در سال  ،1968بر مبنای کار گیردنر ،پژوهشی توسط اولستر پزشک سالمت دانمارکی ()1968
منتشر شد .طی این پژوهش ،او نزدیک به  2000پسربچهی  6تا  17سالهی دانمارکی را ،طی یک
دورهی  8ساله بررسی کرد .بر خالف انگلیس ،دانمارک هرگز اقدام به ختنهی نوزادان نکرده است.
Darby, 2005
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Wright, 1994

2

AAP, 1999

3

احتمال دارد درکی که در این فرهنگ نسبت به پیشپوست وجود دارد و این عضو را به عنوان
بخشی طبیعی و بهنجار -و نه اضافی و آسیبزا -از بدن مینگرد باعث شده در دانمارک شاهد
رویکرد صحیحتر و دقیقتری به مراقبت از آلت ختنهنشده باشیم .بر خالف گیردنر ،اولستر در رابطه
با حرکتپذیری پیشپوست ،به توزیع سنی بسیار باالتری رسید .برای مثال ،یافتههای او نشان داد
تا سن  10سالگی %50 ،از پسربچههای ختنهنشده هنوز صاحب پیشپوستی با حرکتپذیری کامل
نمیشوند و در سن 17سالگی است که  %97از پسرها پیشپوستشان به طور کامل حرکتپذیر
شده است .اولستر یادآور شده پیشپوست بچههایی که به طور کامل حرکتپذیر نبود بدون نیاز به
هرگونه مداخلهی بیرونی ،خودبخود همانطور که سن بچهها باالتر میرفت حرکتپذیر میشد ،و
با اینکه دوری تکوینی برای این دسته از پسرها طوالنیتر شده بود اما هیچ مشکلی از نظر بهداشتی
به وجود نیامد .از آن زمان ،یافتههای اولستر توسط پژوهشهای فراوانی در ژاپن ،کشورهای
اسکاندیناوی ،و دیگر کشورهای که هرگز در آنها اقدام به ختنه نشده تایید شده است(1.به نمودار
 6نگاه کنید).

;Agarwal, Mohta, & Anand, 2005; Imamura, 1997; Ishikawa & Kawakita, 2004
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;Kayaba et al., 1996; Ko et al., 2007; Morales Concepcion et al., 2002
Thorvaldsen & Meyhoff, 2005

نمودار  .6سن دستیابی به حرکتپذیری کامل،
در پژوهشهای مختلفی که در این باره انجام شده است.
Adapted by Gillian Longley from data found in the original papers.

کایابا ( ،)1996به طور خاص ،به بررسی دو مسئله یعنی جدایی فزایندهی پیشپوست از کالهک،
و به همراهش کاهش تنگی دهانهی پیشپوست پرداخت .به مانند نتایج اولستر ،این پژوهش نیز
سن میانگین برای حرکتپذیری کامل پیشپوست را حدود  10سالگی اعالم کرده است ،و اینکه
پیشپوست در اکثر پسران ختنهنشده ،تا پایان سن نوجوانی به طور طبیعی کامالً حرکتپذیر
میشود .یک پژوهش دیگر نیز نشان میدهد در برخی افراد ،این فرایندهای تکوینی میتواند به
طور طبیعی تا سالهای اولیهی بزرگسالی ادامه یابد.

1

Thorvaldsen & Meyhoff, 2005

1

جدا از تفاوتها در سن حرکتپذیری ،بین بچههای ختنهنشده از نظر برخی معیارهای تکوینی
دیگر نیز یکسری تفاوتهای طبیعی وجود دارد .برای نمونه ،وقتی پیشپوست از کالهک
مستقل میشود ،در برخی پسربچهها ممکن است سلولهای دفعشده در زیر پیشپوست انباشت
شوند ،و به عنوان مادهای سفیدرنگ یا اندکی رنگی (بسته به رنگ پوست) ،خمیری یا خشک،
و عموماً بدون بو که «اسمگما» 1خوانده میشود دیده شود .زمانی باور بر این بود که اسمگما
سرطانزا است ،و این باعث شد مقامات پزشکی تاکید زیادی بر شستشوی دائم آلت به منظور
حذف این ماده کنند ،اما چنین دیدگاهی پایهی علمی ندارد2.اسمگما ،مادهای سالم و بیضرر
است ،و خودبخود حین مرحلهای که پیشپوست به جدا شدن از کالهک ادامه میدهد از دهانهی
پیشپوست ترشح میشود.

3

اتفاق دیگری که در برخی پسربچههای ختنهنشده میافتد ،پُفکردنِ پیشپوست در مرحلهی
خالیشدن فضای زیر پیشپوست است .این مربوط به حالتیست که بخش داخلی پیشپوست
تا درجهای جدا شده است اما دهانهی پیشپوست همچنان تنگ است .این پُفکردگی آسیبزا
نیست و نیاز به درمان ندارد4.این وضعیت ،نشان از آن دارد که پیشپوست در حال جدا شدن
است اما فرایندش هنوز کامل نشده است؛ و زمانی که دهانهی پیشپوست شلتر شود این حالت
رفع میشود .تفاوتهای بین افراد از نظر نحوهی تکوین آلت ختنهنشده ،یک رخداد طبیعی
است ،و این مراحل برای هر پسربچهای منحصر به فرد است.

smegma
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Van Howe, 2006
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McGregor et al., 2007
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Babu, Harrison, & Hutton, 2004; McGregor et al., 2007; Rickwood, 2002
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مراقبت از آلت ختنهنشده
در رابطه با نحوهی صحیح مراقبت از آلت ختنهنشده پژوهشهای کنترلشدهای وجود ندارد؛
یعنی نوعی از پژوهش که افرادی با الگوهای مراقبت و بهداشت متفاوت را زیر نظر بگیرد و
سپس نتایج را با یکدیگر مقایسه کند .یک پژوهش بر روی  47فرد مذکرِ ختنهنشده ،که بین 2
هفته تا  52سال سن داشتند ،نشان داد بین حرکت دادن پیشپوست برای شستشوی زیرش ،و
کاهش وقوع مشکالت برای پیشپوست ارتباط (همبستگی) وجود دارد1.اما مشکالتی که مورد
بررسی قرار گرفته بود عبارت بودند از «متصل بودن پیشپوست به کالهک»« ،حرکتناپذیری
پیشپوست» ،و «وجود اسمگما» که امروز میدانیم هر سه مورد ،رخدادهای تکوینی و طبیعی
هستند که صرفاً به سن فرد بستگی دارند .به دلیلِ عدم تطبیق صحیح سن افراد ،این محققان
نتیجه گرفتهاند حرکتدادن پیشپوست و شستشوی آن ناحیه ،از ابتال به این نوع به اصطالح
«مشکالت» جلوگیری میکند ،در حالیکه احتماالً دلیل عدم شستشو و نظافت آن ناحیه توسط
برخی از آن افراد اتفاقاً این بوده که آنها هنوز به سنی نرسیده بودند که پیشپوستشان
حرکتپذیر شده باشد.
پژوهش مشکلدار ،اکثر اطالعات موجود در باب مراقبت از پیشپوست کودک ،شامل
ِ
غیر از این
اظهارنظرهای شخصی و بدونپشتوانه است .این در حالیست که میشد با تکیه بر تجربیاتِ
بالینی گسترده ،و بهرهگیری از دانش آناتومی و مراحل تکوینی آلت ،نظراتی دقیق و موثق ارائه
کرد .متاسفانه ،توصیههایی که در باب مراقبت از آلت ختنهنشده در بین متخصصان به چشم

Krueger & Osborn, 1986

1

میخورد غالباً یا مبتنی بر درک نادرستی از سن حرکتپذیری آلت است ،یا آنکه پیشپوست را
به مثابهی عضوی ذاتاً مشکلدار مینگرند.
متخصصان بهداشت آمریکایی ،از نسلی میآیند که با آلت ختنهنشده ناآشنا هستند ،از این رو
ممکن است اینطور شنیده باشند که والدین بایستی پیشپوست کودک را به طور منظم به عقب
ببرند تا زیرش را تمیز کنند ،در حالیکه دانشِ چندانی در مورد فرایند تکوین آلت ختنهنشده ،یا
زمانبندی صحیح رخدادهایی که منجر به حرکتپذیری پیشپوست میشود ندارند1.همینطور
اطالعی از مضراتی که به حرکتدرآوردن زودهنگام و اجباری پیشپوست میتواند داشته باشد
ندارند.

2

پذیرفتهشدهترین دیدگاه برای مراقبت صحیح از آلت ختنهنشده این است که پیشپوست هرگز
نباید به اجبار به حرکت درآورده شود .تقریباً تمامی منابعی که در رابطه با مراقبت از آلت
ختنهنشده وجود دارد ،نسبت به حرکتدادنِ اجباریِ پیشپوست هشدار دادهاند.
حرکتدادنِ اجباری و زودهنگام میتواند منجر به درد ،خونریزی ،عفونت ،پارافیموسیس(3وضعیتی
که حرکتدادنِ پیشپوستِ تنگ ،باعث گیرکردن پیشپوست در پشت هالهی کالهک میشود) ،و
همینطور زخمشدن و جوشخوردن نابهنجار پیشپوست شود که میتواند در حرکتپذیری
پیشپوست در سالهای بعدی زندگی مشکل ایجاد کند 4.برخی منابع توصیه کردهاند که والدین
بین سن  1تا  2سالگی شروع به حرکتدادنِ آرام و جزئی پیشپوست کنند 5.با این وجود ،این

Doctors Opposing Circumcision (DOC), 2008b; Osborn et al., 1981

1

Bollinger, 2007; Geisheker & Travis, 2008

2

Paraphimosis

3

Bollinger, 2007

4

Rao, 2004; Schmitt, 2007

5

توصیه نشان از درک غلط از بازهی سنی نرمال و مراحلی دارد که منجر به حرکتپذیری طبیعیِ
پیشپوست میشود .در سوی دیگر ،دیگر منابع به طور جدی توصیه میکنند که اجازه داده شود
کودک اولین نفری باشد که پیشپوست آلتش را به حرکت درمیآورد1.منطق این پیشنهاد این است
که تنها خود پسربچه میداند چقدر فشار ،بیش از اندازه است و از این رو از خطرات به حرکت
درآوردنِ زوری جلوگیری میشود .دیگر منابع نیز عنوان کردهاند تنها ماجرا را به حال خود بگذارید
تا خودبخود روند طبیعیاش طی شود.

2

غیر از آنچه در باال گفته شد ،کار چندانی برای بهداشت و مراقبت باقی نمیماند3.مراقبت از آلت
ختنهنشده کار آسانی است و آموزشش به فرد خردسال نیز همینطور .اگر پیشپوست قابلیت حرکت
ندارد والدین یا پسربچه فقط باید سطح بیرونیاش را شستشو کنند .همانطور که پسربچه بزرگتر
میشود ،این آموزشها میتواند در کنار دیگر آموزههای بهداشتی در مورد بدنش به او ارائه شود.
زمانی که پیشپوست حرکتپذیر شد پسر میتواند به طور گهگاهی در حمام یا دستشویی،
شستشوی زیر پیشپوست را شروع کند .مراحل مراقبت از پیشپوست را در قالب این سهگانه
میتوان خالصه کرد:
 .1پیشپوست حرکت داده شود (خود بچه این کار را انجام دهد)،
 .2زیر آن تمیز شود،
 .3سپس پیشپوست دوباره به حالت قبل برگردانده شود.

National Organization of Circumcision Information Resource Centers (NOCIRC),

1

2007; Swafford, 1967; Wright,1994
2
Bratt, 2005; Iannelli, 2004; Watson, 1987
AAP, 2000; NOCIRC, 2007

3

وقتی فرد به سن بلوغ رسید ،اگر پیشپوست قابلیت حرکت پیدا کرده بود ،توصیه میشود
نظافت زیر پیشپوست به طور روزانه صورت گیرد .لزومی به استفاده از صابون نیست و اتفاقاً
استفاده از صابون میتواند آزردگی ایجاد کند.

1

مشکالت پیشپوست :پیشیگری و درمان محاظفهکارانه
به مانند هر نقطهی دیگری از بدن ،پیشپوست نیز میتواند گاهی دچار مشکالتی شود .با این
وجود ،از قرار معلوم بدترین مشکلی که میتواند برای پیشپوست رخ دهد این است که کسی فکر
کند پیشپوست دیگری مشکلی دارد2.با رعایت اصول بهداشتی معمول ،و عدم مداخله در فرایند
رشد و تکوین طبیعی بدن ،میتوان از اکثر این مشکالت پیشگیری کرد .مشکالتی که برای
پیشپوست اتفاق میافتد تقریباً در همهی موارد با رویکردهای محافظهکارانه3قابل درمان است ،و
تنها در موارد بسیار معدودی برای حل این مشکالت نیاز به انجام عمل ختنه است .انجمن کودکان
کانادا ( )2004تخمین زده است  %1از بچههای ختنهنشده ممکن است در سالهای بعدی زندگی
نیاز به ختنهشدن داشته باشند .با این وجود ،یافتههای مربوط به کشورهایی که هرگز اقدام به ختنه
نکردهاند نشان میدهد نیاز به ختنه در آینده میتواند از این عدد نیز بسیار کمتر باشد4.بحث در

Birley et al., 1993

1

NOCIRC, 2007

2

 : Conservative approach3به شیوهای از درمان گفته میشود که هرگونه جراحی یا مداخله در آن جایی
ندارد .این شیوهی درمان ،غالباً در مقابل «رویکرد تهاجمی» ( )aggressiveقرار میگیرد که شامل ایجاد
شکاف در بدن و جراحیست-مترجم
Wallerstein, 1980

4

مورد مشکالت پیشپوست و درمان محافظهکارانهی این مشکالت ،فراتر از محدودهی این مقاله
است .در این رابطه ،خواننده میتواند به مقاالت و منابع مرتبط رجوع کند و بایستی در ذهن داشته
باشد که در رابطه با شواهد و مدارک مربوط به تکوینِ طبیعی پیشپوست ،تمامی منابع به یک
اندازه قابل استناد نیستند.

1

;Camille, Kuo, & Wiener, 2000;“Conservative non-surgical treatment,” 2009

1

;DOC, 2008a; Fleiss, 2000; McGregor et al., 2007; Ritter & Denniston, 2002
Simpson & Barraclough, 1998
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