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و ايران، سال طب سنّيمجلّه 1390 تابستان،دومي، شمارهمودتي اسالم

و امروز: فوائد ختنه نوزادي  مروري بر گذشته

 ناصر سيم فروش

و مجاري ادراري، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، تهرانمركز پزشكي شهيد دكتر لبافي نژاد، مركز تحقيقات كليه

 چكيده
خ در بسياري از كشور:مقدمه اهميـت ختنـه در مـورد. شـوند دان پسر ختنـه مـي درصد نوزا80تنه امري شايع است، حتي در آمريكا حدود ها انجام

. نيـز بـه اثبـات رسـيده اسـت سـرطان تناسـلي مـرداناز انجام ختنه بر پيـشگيري در مطالعات متعدد ذكر شده است، به عالوه كاهش عفونت ادراري 

از مطالعات متعدد نشان داده است كه براي بهره ميمند شدن دوبايست ختنه آثار سودمند ختنه، .ران نوزادي نوزادي انجام گيرددر

مه گاهي ترس از تنگي درآ باعث نوك مجراي ادرار يعني ترگرددميختنه تاخير مه، اما اين و بـهس كامالً اشتباه است، چرا كه تنگي آ بـه سـادگي

در. تواند موجب بروز عوارض گردد صورت سرپايي قابل درمان استو ايجاد آن به ندرت مي منـافع تـا گـردد تنها موجبميانجام ختنه، لذا تاخير

و هـاي ادراري در دوران چون پيشگيري از عفونت انجام ختنه  و كـود نـوزادي حتـي. حاصـل نگـردد هـاي كليـوي بيمـاري عـوارض آن چـون كي

بـه عـالوه. انجام گـردد نوزادي سودمند خواهد بود كه در دوران هاي دستگاه تناسلي پيشگيري از سرطان ختنه در در صورتي اند مطالعات نشان داده 

 تقريباً هم زمان با افتادن بنـدو در دوران نوزادي ترميم نسجي عالي استباشد از جمله اينكه انجام ختنه در دوران نوزادي داراي فوايد ديگري نيز مي 

و احتمال عفونت ختنه در اين زمان ناچيز است، زيرا هم آنتي كور ناف زخم ختنه نيز جوش مي و هـم ايـن خورد هاي مادر در خون بچه وجود دارد

ي نوزادي مشكالتو استرس روحي كه در انجام ختنه در سنين بـاالتر بـراي به عالوه انجام ختنه. پر خون در برابر عفونت كامالً مقاوم استي ناحيه

.نمايد را نيز ندارد كودك ايجاد مي

پردازد تا اهميت زمان انجام ختنه را روشن سازد، به عالوه روش صـحيحوي نوزاديمي تنهيخي حاضر به بررسي مستندات موجود در زمينه مطالعه

. تا قابليت استفاده از آن به صورت راهنما فراهم گرددح داده شده استيمناسب انجام ختنه به صورت مصور در اين مقاله توض

مه،عفونت ادراري،نوزادي،ختنه:واژگان كليدي آ تنگي

:مهمقد
و تمــام شــايع،ختنــه تــرين عمــل جراحــي در كــشور مــا

.سـتا آمريكـاو هاي غربـي بعضي كشور، كشورهاي اسالمي 

. شـوند درصد نـوزادان پـسر در آمريكـا ختنـه مـي80حدود

اهميت ختنه در مورد كاهش عفونت ادراري بارهـا بـه ثبـوت

،در ضمن تنها سرطاني كه پيشگيري قطعي دارد. رسيده است 

ت  نـوزاديي ناسلي مردان است كه آن هم فقط با ختنه سرطان

.)1( شود حاصل مي

)ع(مستنداً از نظر مذهبي ختنه از زمان حـضرت ابـراهيم

و سـپس پايه گذاري شـده اسـت و پـس از آن قـوم موسـي

و توصـيهت ابراهيم را جـدي اين سنّ)2( مسلمانان تـر دنبـال

.اند نموده

ختنـه يـك عمـل در كـشورهاي اسـالميهچه امروزگرا

آن. شودا در مورد زمان آن چندان تاكيدي نمي ام،قطعي است 

 بهترين وقـت،انددهنمونقل)ص(چه در حديثي از نبي اكرم

و پاكيزه، روز هفتم ذكر شده است،ختنه و زيرا اطهر تر است

مي ترميم بافت سريع .)2( گيرد تر صورت

م مقاال هاي چالشترين امروزه يكي از بزرگ در وجـودت

89شهريور:افتي درخيتار
90 فروردين:رشيپذخيتار
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يفوائد ختنه نوزاد

و ايران طب سنّي مجلّه/ 124  تي اسالم

از. نـوزادي اسـتي در مورد انجام ختنه ختنه،ي زمينه يكـي

 نوزادي در پيشگيريي اثر ختنه،ترين مطالب مورد بحث مهم

و عوارض آن مي  ارايـه مقاالت اغلب.باشد از عفونت ادراري

و مقاال گذشته ختنهشده در مورد و، قويتنگر بوده مـستند

در آينده . نـدارد اين عمل شايع وجود مورد نگر به تعداد كافي

مر كـه البته يكي از مطالعـات قـوي و در كـز تحقيقـات كليـه

مجاري ادراري دانشگاه علوم پزشكي شـهيد بهـشتي طراحـي 

درو در سه مركز به انجام رس گرديد  يد نتايج قابل تـوجهي را

 سـه هـزار،ت پـنج سـال در اين مطالعه در مد.)3(بر داشت 

و كشت ادرارو همگيندنوزاد ختنه شد تحت آزمايش كامل

نوزادان.ند ماهگي قرار گرفت1،3،9،15در چهار مقطع سني 

و جراحـيت عوارض كوتاه مد از نظر يك هفته بعد از عمل 

ما( ماهگي از نظر تنگي محل خروج ادرار15تا مورد) تنگي

.بررسي قرار گرفتند

ه كـه ختنـه نـشد بود شامل هزار نوزاد كه در گروه كنترل

و بــه مراكــز بهداشــتي جهــت واكــسيناسيون مراجعــه بودنــد

و كشت ادرار در چهار مقطع سـني،دندنمو مي  آزمايش كامل

 كشت ادرار،در صورت مثبت شدن آزمايش. انجام شد مشابه

 به روش پونكسيون؛و در صورت تاييد گرديدميدوباره چك

نت مثانه از راه شكم مجدداً ادرار آزمايش مـي و اگـر يجـه شـد

تلقـي عفونـت ادراري)100000باالي كلني كانت(مثبت بود 

 3000در هــيچ يــك از نــشان داد مطالعــه ايجنتــ.دگرديــ مــي

،نوزادي كه ختنه شده بودند عفونـت ادراري وجـود نداشـت

در در ل مورد از كودكان ختنه نشده در آزمـايش او40حاليكه

كـشت مـورد20 در آزمـايش، تكـرار بـا كه بودكشت مثبت

مورد بـا پونكـسيون مثانـه20 در نهايت در اينوتاييد مثبت 

 عفونـت،در نتيجـه.شد تاييدبه صورت قطعي وجود عفونت 

مـشاهده شـد كـه درصد از نوزادان ختنه نـشده2ادراري در

در كودكـان ختنـه عفونـت ادراري بيشتر شيوعي نشان دهنده 

P(نشده بود value <0.0001(.ام شـده انجـ سـاير مطالعـات

ا نتـايج،نگر هستند گرچه گذشتها و دقت چنداني ندارنـد، امـ

مي يافتهها نيز آن .نمايد هاي ما را تاييد

 نـوزادان مـورد توجـه قـراري در بين عللي كه براي ختنه

در.تر از همه پيشگيري از عفونت ادراري است مهم،گيرد مي

و ده بـو تـر سن نوزادي، كليه در برابر عفونت بـسيار حـساس

و و حتـي اسـكار كليـه ايجـاد خطر آسيب كليه، سپتي سـمي

.وجود داردمرگ در اثر عفونت ادراري

نوزادان پسر%95ند كه حدودا نشان داده برخي مطالعات

اي در مطالعـه.)4(نداهمبتال به عفونت ادراري ختنه نشده بود 

و همكارانش تعداد زيادي از نـوزادان را Wiswellديگر آقاي

و متوجـه شـدند كـه ميـزان عفونـت مورد مطالعـه قـرار داده

در%1/4ادراري در نوزادان ختنـه شـده  بـوده، حـال آن كـه

.)5( انـد عفونـت ادراري داشـته%2/0نوزادان ختنه شده فقط 

هاي مبتال به عفونـت كه بر روي بچهي جالب ديگري مطالعه

%8/21كان، كه در اروپا از بين كودنشان دادادراري انجام شد 

مبتاليـان%9اند در حالي كه در آمريكا فقط مبتاليان پسر بوده

شود، كه ختنه در اروپا انجام نمي به اين توجهبا. اند پسر بوده 

مي پسر بچه%80در حالي كه  نتايج،شوند هاي آمريكايي ختنه

ختنـه در پيـشگيري از اثري تواند توجيه كنندهمي اين مطالعه 

و بـر روي در تهران كه اي دقيق مطالعه. باشد عفونت ادراري 

دركه نشان داد، كودك انجام شد 2033 ميزان عفونت ادراري

هـاي ختنـه شـده پسر بچـهدرو%7هاي ختنه نشده پسر بچه 

دري نــشان دهنــدهكــه)6( اســت%1/0فقــط  اهميــت ختنــه

بايـد توجـه داشـت كـه. باشدميپيشگيري از عفونت ادراري 

و دياليز به علّ مبتالي% 20 ت عفونـت ان به نارسايي مزمن كليه

در(شـوند به اين وضعيت دچار مـيو پيلونفريت ادراري كـه

و اين موضـوع كـه) اي ريفالكس هم وجود نداشته است عده

افتـدل عمر اتفاق مي اكثر اسكارهاي كليه در سال او،ت اهميـ

در.دنمايـيمـ العاده زياد ختنه در سن نوزادي را آشـكار فوق

ل عمر، پسرها بيشتر از دخترها به عفونت ادراري دچـار سال او

و%7/2(شــوند مــي ل عمــر دخترهــا در ســال او%7/0پــسرها

شـيوع عفونـت ادراري در پـسرها در سـن.)باكتريوري دارنـد

تـا%1ا در دخترها در سن مدرسـه اماست،%1مدرسه كمتر از 

پـوس، تباطي بـين پـرهل عمر ار در طي چند ماه او. باشدمي3%

ــرا  ــراف مج ــيون اط ــود داردوكلونيزاس ــت ادراري وج . عفون

Bollgren وWinberg ثابت كردند كـه كلونيزاسـيون باكتريـال 

پوس در طي چند ماه پـس از تولـد بيـشترين ميـزان هوازي پره

و پس از  مي6بوده از ماهگي كاهش و پس  سالگي نـادر5يابد
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 فروش سيم

 125/ 1390 تابستان، دومي، شمارهمودسال

 در مطالعـه بـا1988در سـال Fusselآقـاي فوسـل).7( است

هـاي پـاتوژن بـر ميكروسكوپ الكتروني چـسبندگي ميكـروب

كه شيوع بيشتر (Foreskin)پوس سطح مخاطي پره   را نشان داد

ده برابر بيـشتر حتي تا عفونت ادراري در نوزادان ختنه نشده را

ميها از ختنه شده .)1( دهد افزايش

Wiswell )8(در 1985 تــــا 1980هــــاي در بــــين ســــال 

 ميزان ريسك انجـامي هاي ارتش آمريكا با هدف مقايسه بيمارستان

ل عمر با ريسك عدم انجام آن از طريق بررسـي ختنه در طي ماه او

 پـسر 100157 پسر متولد شده نشان داد كه از 136086هاي پرونده

كـه از بـين%)19/0(نـده بود نفر دچار عارضه شد 193ختنه شده،

 مـورد83 مـورد بـاكتريمي،8رد عفونت موضعي،مو62اين افراد 

و26خونريزي موضعي،  مـورد20 مورد آسيب ناشـي از جراحـي

و و هيچ مورد مرگ، آسـيب گلنـز يـا آلـت عفونت ادراري داشتند

 ايجـادي از طرف ديگـر عارضـه.آ گزارش نگرديده است تنگي مه 

ب 35929شده در وده شيرخوار ختنه شده مربوط به عفونت ادراري

و%)24/0( شيرخوار88است كه در   ميان ايـن گـروهدرديده شد

و2 مـورد مننژيـت،3 مورد باكتريمي، 32 2 مـورد نارسـايي كليـه

براساس اين بررسي ميزان شـيوع عفونـت.مشاهده شد مورد مرگ

ب  و باكتريمي طور مشخص در پسران ختنـه نـشده بـاالتره ادراري

و عوارض جدي ناشي از  و نسبتاً خفيف بوده بوده است ختنه نادر

و همچنـين  و انجام ختنه در كـاهش وقـوع عفونـت ادراري است

البته با انجام اين تحقيـق. باشد كاهش عوارض مرتبط با آن مفيد مي 

 ويل عمـر، عمـل ختنـه عارضـه اين فرضيه كه در مـاه او  جـدي

.شديدي در پي نخواهد داشت به اثبات رسيده است

مه گاهي ترس از تنگي كه نوك مجراي ادرار يعني آ است

ي، ولي بايد ديد نتيجهشودمي ديررسي ختنهي باعث توصيه

در. اين توصيه چيست  سالگي2در اين موارد معموالً والدين

كنند بلكه خيلي ديرتر از آن يعني در حدود اقدام به ختنه نمي

هوشـي كننـد، زيـرا از بـي ده سالگي اقـدام بـه ايـن كـار مـي 

مي مي و و قوي گويند بهتر است بچه بزرگ ترسند . تر شـود تر

ــده ــشگيري كنن ــد توجــه نمــود كــه نقــش پي دري باي ــه  ختن

مي بيماري يابد كه ايـن عمـل هاي مختلف، زماني كامالً تحقق

 بـه ختنـه هر چه زمـان انجـام.گردددر دوران نوزادي انجام 

خاتاخير بي تنـه فتد امكان بروز عوارض ناشـي از عـدم انجـام

و هر چه در سنين پايين  تـر انجـام شـود بـا بيشتر خواهد شد

در بـه عنـوان مثـال.عوارض كمتري توام خواهد بـود  تـاخير

ــر  ــه از نقــش محافظــت كــودك در براب عفونــت ادراري ختن

بـه برخـي خطـر ابـتالي كليـه توانـد كـه خـود مـي كاهد مي

ال اگـر ختنـه در سـنين بـا به عـالوه. ها را ايجاد نمايد بيماري

مييلهأمس،انجام شود . رود پيشگيري از سرطان هم از بين

دربه عنوان مثال در يك مطالعه  اصفهان چهاري انجام شده

سه مورد به ترتيـب گرديدمورد سرطان آلت تناسلي معرفي كه

و يك مورد ختنه نـشده11و8،9در  سالگي ختنه شده بودند

مـشهد گـزارشز از نيز سرطان آلت تناسـلي نيـ يك مورد. بود

.در ده سالگي ختنه شده بودبيماركهه استشد

پيـشگيري با انجام ختنـه قابليـت سرطان آلت در حقيقت

كارسـينوم. دوران نـوزاديي قطعي دارد، آن هم فقط با ختنـه 

 نوزادي بـسياري ها به دليل انجام فراگير ختنه آلت در يهودي 

 نـوزادي،ي وسيع ختنه در آمريكا به دليل انجام. باشد نادر مي

. دهـد مردان را تشكيل مي هاي بدخيمي%1كانسر آلت كمتر از

در7/0-9/0 سـرطان آلـت در مـردان آمريكـاييي شيوع ساليانه

و مورتاليتي آن  كه در بروز اين عاملي، باشدمي%25يكصد هزار

باشـد كـهمي18و16پكانسر دخالت دارد، پاپيلوما ويروس تي

تر از ختنه شـده هاي ختنه نشده خيلي فراوان آلت اين ويروس در 

و آسيايي كه ختنه مرسوم نيست كانـسر. است در قبايل آفريقايي

در. دهــد هــاي مــردان را تــشكيل مــي ســرطان%20 تــا10آلــت 

و در برخـي نـواحي پاراگوئه كانسر آلـت شـايع تـرين بـدخيمي

مي كل بدخيمي%17برزيل  نتـوان اگر. دهد هاي مردان را تشكيل

انجام ختنه در بالغين نقش اندكي در جلوگيري از ايجاد گفت كه 

.ولي تأثير آن بسيار ناچيز خواهد بودردكانسر آلت دا

و بـيكهآ پس چرا به خاطر تنگي مه خطـر بسيار خوش خيم

مي،است ت واضح است زيـرا عفونـت علّ. شوند مانع ختنه نوزادي

و اثر آن بر كليه تدريجي بو و سرطان هـم سـال ادراري هـا بعـد ده

و رابطه ايجاد مي  ها با ختنـه بـراي بـسياري از همكـارانآني شود

مي ملموس نيست، در حالي كه تنگي مه .بينندآ را به چشم

و متعاقب ختنـه تنگي مه ي آ، تقريباً هميشه اكتسابي است

و غالباً تا زماني كه كودك توالت رفـتن نوزادي ايجاد مي شود

آ، در صورت شـك بـه تنگـي مـه. شود آشكار نمي،زدرا بيامو 
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اگـر كـودك. بايد مجرا با بوژي يا سوند اطفال كـاليبره شـود

مهيعال  بايد،آ داشتم ادرار كردن غير طبيعي يا كاهش كاليبر

و اگـر سـابقه و مثانه انجام شـود  عفونـتي سونوگرافي كليه

نـ تنگـي مـه. انجام شـود VCUGادراري دارد بايد درتآ بـه

مييعال .دماينم انسدادي در دستگاه ادراري ايجاد

نـادرآ هيدرونفروز يا ضخيم شدن مثانـه ناشـي از تنگـي مـه

.ت ديگـري اسـت بيشتر مربوط به علّ،اگر مواردي باشد باشد، مي

Upadhyay يآ بـه عنـوان عارضـه مـهو همكاران، بـروز تنگـي

مط. انددهنمو نوزادي را بررسيي ختنه  بيمـار كـه50العـه در اين

نـد، بود آ، مئـاتوتومي شـدهو به دليل تنگـي مـه بودند ختنه شده

و بـدون بيمار به دليـل شـكل مـه16. مورد بررسي قرار گرفتند  آ

مهيداشتن عال هـاي ديگـر آ، حين مراجعه به دليل بيماريم تنگي

و( و ...) مثل فتق، بيضه نيامده  بيمـار ديگـر34مئاتوتومي شـدند

شدمتعال 13 مـاه تـا3 سـنيي اين بيماران در محـدوده.نددار

و سن متوسط آنها سال قرار داشته از48اند و پس  ماه بوده است

آ كودك مبتال به تنگي مه Dale ،280و Noe. درمان عود نداشتند

كودكـان در سيـستوگرافي%5در اين بررسـي. را بررسي نمودند

و فقــط رتروگــراد ضــايعه واضــح از نظــر جرا %1حــي داشــتند

آ يـك عارضـه پس تنگي مـه. اند ناهنجاري دستگاه فوقاني داشته

و درمـان اسـت و به راحتـي قابـل پيـشگيري ايـن. خطير نيست

 بين انگشتان پايي مثل پرده(حالت به صورت يك غشاي نازك 

و بـه طـور) غاز است كه بسيار آسان در مطـب بـدون بيهوشـي

ي كه اگر به خاطر تـرس از آن، ختنـه شود، در حال سرپايي باز مي 

با،شودبه تعويق انداخته يك يا دو سالگيتااز روي اشتباه  ختنه

و بـه بيهوشي انجام مي و اغلـب والـدين بـه خـاطر تـرس شـود

7 ضعيف بودن كـودك، ختنـه را بـه سـنين بـاالتر يعنـيي بهانه

و بـسياري از كودكـان از طريـق سالگي به بعد منتقـل مـي كننـد

هاي ادراري مقاوم دچار عفونت،هاي زير پوست اضافي كروبمي

ميها كليهو آثار سوء آن بر  .شوند از طريق باال رفتن عفونت

ت عفونت كه براي پيدا كردن علّها پسر بچهدر بسياري از

و مـضر متعـددي مثـل ادراري مقاوم، آزمـايش هـاي اضـافي

ا  و اوروديناميك بر روي يشان انجام اوروگرافي، سيستوگرافي

 بـا انجـام مـشخص نـشده اسـتت عفونتو باز هم علّهشد

و بهبود يافته ختنه بـه. عفونت ادراري بر طرف شده است اند

 اگر در اين مـوارد، هنگـام نـوزادي ختنـه انجـام رسد نظر مي 

و مقـاوم ادراري شد اين كودكان دچار عفونت مي هاي مكـرر

ن. دندشمين كه شده است شان در مطالعات مختلف در آمريكا

%5و فقـط اند پسرهاي دچار عفونت ادراري، ختنه نشده% 95

ت هـا ايـن يافتـه. ها ختنه شده بودند آن ي ختنـه انجـام اهميـ

.دهد نوزادي را در پيشگيري از عفونت ادراري نشان مي

 نوزادي ترميم عالي نسجي در اين سـني از فوايد ديگر ختنه

و تقريباً هم زمان با افتا  زخم ختنه نيـز جـوش،دن بند ناف است

 احتمال عفونت ختنه نيز در اين زمـان نـاچيز به عالوه. خورد مي

و هـم زيرا هم آنتي،است كورهاي مادر در خون بچه وجود دارد

. پر خون در برابر عفونت كامالً مقاوم استي اين ناحيه

 نـوزادي پرهيـز از آثـاري يكي از مهمتـرين فوايـد ختنـه

ديررس است كه به خصوص در كشور مـا بـهي روحي ختنه

ت ترس والدين از بيهوشي، عمل ختنه ديررس با بي حسي علّ

آثار روحـي ايـن نـوع جراحـي بـراي. شود موضعي انجام مي

و اثر سوء مي .گذارد هميشه در ذهن كودك باقي مانده

 نـوزادي در زايـشگاه توسـط متخـصص زنـان يـاي ختنه

ا انوپزشك عمومي يا توان پوستمي شود، جام مي رولوژيست

و  اضافي را به راحتي توسط جراحي بـا ديـد مـستقيم بريـده

برداشت، يعني ابتدا شكافي در خط پشت در پوسـت اضـافي 

و با حفظ حـدود مورد ختنه داده، پوست را به عقب مي  كشيم

بر دو ميلي . داريممي متر پوست اضافي را

مهي نكته ا مهم براي پيشگيري تنگي هـاي ست كه كهنـهآ آن

 و نوزاد را در يك هفته او ل بعـد از ختنـه بيـشتر تعـويض كنـيم

و بـه نـوزاد شـير مـادر اطراف محل مه آ را بـا وازلـين بپوشـانيم

و نوك مه با روش.آ را نسوزاند بيشتري بدهيم تا ادرار رقيق شده

مي فوق تنگي مه  ي آكـادمي پزشـك خـانواده.يابدآ كامالًً كاهش

ميي مورد ختنه آمريكا در ي نمايد كـه ختنـه نوزادي چنين اظهار

و كـامالً بـي هنگـامي كـهو خطـر بـوده نوزادي يك عمل سريع

و،توسط پزشك ماهر انجام گيرد  و جزئي است  عوارض آن نادر

از. زيادي نيز داردي فوائد بالقوه و همچنين بسيار اقتصادي بـوده

برين اوليه خطرات بيهوشي عمومي جهت انجام آن در سني   عمر

.كند خالف سنين باالتر جلوگيري مي

هـاي مختلـف قابـل ختنه به روش كالسيك باز با تكنيك
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و. انجام مي باشد در نوزادان ختنه با حلقه پالستيكي راحـت

و با عوارض كم بسيار مناسب مي باشد .سريع

اغلب نوزاداني كه هيدروسل يـا هرنـي بـزرگ دارنـد در

ب  و آلـت صورت انجام ختنه ه احتمال بيـشتري دچـار فيمـوز

.شوند مخفي مي

 روش بيحسي

 (Dorsal penile nerve block-DPNB): آنستزي

مي)1 توان بطـور اختيـاري در نـوزادان بزرگتـر، اين عمل را

اگـر. بدون بيحسي يا با بلوك عصب خلف آلت انجام داد 

 از ژل گزيلوكــائين تــوان مــي،در بــدو تولــد انجــام شــود

.فاده نمودموضعي است

ــا3/0)2 ــي4/0 ت ــدوكائين ميل ــول لي ــر از محل (1ليت ــدون% ب

)2و10در ساعت( آلتي را در زير جلد، قاعده) آدرنالين

از. متر از استخوان پوبيس تزريـق كنيـد سانتي1يبه فاصله

آن عمقي هاي تزريق در بافت 3تر خودداري شـود، پـس از

.ددقيقه صبر نموده، سپس ختنه را شروع كني

دربيي توان مادهمي)3 حـسي را بـا سـوزن انـسولين فقـط

از،محلي كه قصد بريدن داريـم  و پـس  دقيقـه3 تزريـق

د برش .هيمهاي ختنه انجام

:موارد احتياط

از انجام ختنه در صورت وجود هر گونه ناهنجاري آلـت�

.خودداري نماييد) مثل هيپوسپادياز(

است بجاي حلقه هايي كه چاقي مفرط دارند بهتر در بچه�

.از روش جراحي معمول استفاده نمود

:روش انجام

آني پس از شستشوي ناحيه و پوشاندن  تناسلي با بتادين

:استريل به ترتيب زير عمل كنيد- با شان پرفوره

 بـا موسـكيتو2و10پوس را در سـاعت ديستال پرهي لبه)1

و پوست هـر.)1شكل(سر كج بگيريد دقت كنيد مخاط

بـ سپس پـره–ته شود دو گرف  جلـوه پـوس را بـه آرامـي

و با يك پنس سر كج، اتصاالت بـين پـره  و كشيده پـوس

در(دقـت كنيـد بـه فرنولـوم.گالنز را آزاد نماييـد  واقـع

.آسيب نرسانيد)6ساعت 

يك12پوست حد فاصل دو پنس سر كج را در ساعت)2  با

هك) ثانيه10ت مدهب(پنس مستقيم تحت فشار قرار دهيد

ــي ــوگيري مـ ــونريزي جلـ ــل از خـ ــن عمـ ــد ايـ  نمايـ

(Crush hemostasis).تحـتي دقـت كنيـد طـول ناحيـه 

و مراقب باشـيد حـيني فشار به اندازه  عرض گالنز باشد

ب و به خصوص گالنـز واردهعمل آسيبي آ  نوك مجرا مه

).1شكل(نشود

1 شكل

و آن محل را بـا قيچـي بب بـه. ريـد سپس پنس را برداشته

 شده Crush محلي منظور جلوگيري از ايجاد خونريزي نقطه 

.)2شكل(را ببريد

ايـد، پـوس را گرفتـه دو پنسي كـه بـا آن پـرهي به وسيله)3

پوســت را از روي گالنــز كــامالً عقــب بكــشيد تــا شــيار 

Corona در صورتيكه كماكان اتصاالت بـين. رويت گردد

ز خـيس آزاد پوست گالنز بـاقي اسـت آن را بـا يـك گـا 

مي. نماييد .به فرنولوم آسيب نرسانيد. شود مجدداً تاكيد

.)ترين قسمت عمـل مهم(اي با سايز مناسب انتخاب كنيد حلقه)4

 اي است كه پس از قرار دادن داخل مناسب، حلقهي حلقه

 آن بدون وارد نمودن هيچگونه فشاري،ي پوسي، قاعده پره

دليلهب(ك باشد اگر حلقه كوچ. قرار گيرد Coronaروي
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به آن ديستالي قاعده) تنگ بودن دهانه  Coronaتر نسبت

و دهانـه قرار مي  آن گالنـز را تحـت فـشار قـراري گيـرد

مي مي و موجب آسيب گالنز .شود دهد

2 شكل

وي گالنز از دهانه،اگر حلقه بزرگ باشد  آن عبور نمـوده

اي حالتي شبيه پارافيموزيس ايجاد مي و در ن دو مورد ادم شود

.شود آلت نيز ايجاد مي

ب)5 و  آن دو پـنس،ي وسـيلهه حلقه را روي گالنز قرار داده

پوس تنگ پرهي اگر دهانه(پوس را روي حلقه بكشيد پره

را مجدداً پره،باشد و طول شـكاف را Crushپوس  نموده

و Coronaكه يـك فاصـله بـين طوريهب،)افزايش دهيد

 سانتيمتر باشـد1تقريباً) گرفتن نخ محل قرار(شيار حلقه

ر سـپس.س محل برش ديستال به محل نخ قرار گيـردأو

 حلقـه، كالمـپي پـوس را روي دسـته با يك پـنس، پـره 

.نماييد تا حلقه در جاي خود ثابت شود

نخ ليگاتور مخصوص را در روي شيار حلقه قرار داده بـا)6

 بـا. را روي حلقه محكـم كنيـد يك گره جراحي شل، آن 

 حلقـه، نـخ را در محـل مناسـب قـراري فشار روي دسته

دقت كنيد نخ كامالً در شيار حلقـه قـرار).3شكل(دهيد

دا،گيرد ورد در غير اين صورت روي آلت يا گالنز قـرار

و نكروز مي همچنين قرار گـرفتن نـخ. گردد باعث آسيب

ب  و ي صورت قرينه، تعيين كننـدهه روي يك خط مستقيم

خ سپس گره نخ را كامالً محكم. باشد تنه مي شكل ظاهري

د اين) ترين قسمت عمل حساس(كنيد  قت تمـام كار را با

 شل بودن گره منجر بـه كه توجه داشته باشيد.انجام دهيد 

.شود خونريزي شديد مي

3 شكل

با يك قيچي يا تيغ بيستوري پوست اضافي، ديستال به نخ

سـت هنگـام بريـدن آن، را روي لبه حلقه ببريد با كـشيدن پو 

ــاقي مــي  و در نتيجــه بافــت پوســت اضــافي كمتــري ب ــد مان

در هـر)4شـكل(رسـد نكروتيك باقيمانده، نيز به حداقل مي 

 پوسـت اضـافي در ديـستالmm2حال دقت كنيد كه حداقل 

.محل بستن نخ، باقي بماند

4 شكل
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.نيازي به پانسمان كردن محل نيست

.چرب نماييدنوك آلت را با وازلين طبي)7

بي بيوتيك وسيع تجويز آنتي)8 و الطيف ضرر اختياري اسـت

.شود تا سه روز توصيه مي

 ادرار نمايـد الزم اسـت، سـاعت24نوزاد بايستي پس از

و در مرتبــاً پوشــك نــوزاد بخــصوص در مــاه او ل بــاز شــده

و خــشك نمــودن ،صــورت ادرار نمــودن، پــس از شستــشو

واي ناحيه .زلين طبي چرب گردد تناسلي نوك آلت با

و با دسـت ديگـر بـا فـشاري با يك دست بدنه  حلقه را گرفته

)5شكل( حلقه به يك طرف آنرا جدا نماييدي دادن به دسته

5 شكل

در موقع بستن پوشك بهتر است نوك گالنز رو بـه پـايين

پسي االمكان توسط كهنه باشد تا حتي  و  پوشك ساييده نشود

بته با وازلين طبي نيز تا يـك هفتـه نـوك از تعويض پوشك ال

.مجراي ادراري پوشيده شود

 عوارض

مين دو. باشدمي%)1( ختنه خونريزيي ترين عارضه شايع

. باشـد نوزادي، عفونت محل ختنه مـيي شايع ختنهي عارضه

و در صورتهب طور كلي عفونت محل ختنه بسيار نادر است

اًهـاگ.ك درمـان شـود بيوتيـك سيـستمي تشخيص بايد با آنتي 

و يا مجرا در كالمپ پوست آلت بيش از حد برداشته مي شود

ب  و فيستول ميه گير افتاده از كـوتر مونوپـوالر بـه. آيد وجود

دليل تخريب آلت متعاقب پخش جريـان الكتريكـي در ختنـه 

در حال حاضر، در صورت از بين. نوزادان نبايد استفاده نمود 

زادي، تغييـر جنـسيت مـورد قبـولنوي رفتن آلت حين ختنه 

بيي به طور كلي ختنه. باشد همگان مي  و نوزادي ضـرر بـوده

تا2/0ميزان عوارض آن  مي3 درصد . باشد درصد

با توجه به اين كـه مـسئولين بهداشـتي..ا انشا است اميد

مي له پيشگيري را مهمأكشور امروز مس  دانند طـي تر از درمان

و بـه خـصوص پزشـكان ريزي همگـاني، يك برنامه   والـدين

محترم را از فوايد ختنه نوزادي همچون پيـشگيري قطعـي از

و آثار شوم عفونت ادراري آگاه كنند تا از عفونت  هاي كليوي

و روشهاي پيـشگيري  آن در كودكان عزيزمان جلوگيري شود

عوارض آن، هم زمان آموزش داده شود، به عالوه از عواقـب 

اي  و نيز جاد سرطان دسـتگاه تناسـلي مـردان روحي بر كودك

.جلوگيري شود
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