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Streszczenie 

Obrzezanie jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych na świecie, 
wykonywanym zarówno ze wskazań medycznych, jak i z powodów społecznych. W przeglądzie 
omówiono wpływ zabiegu na ryzyko zakażenia wirusem HIV i innych chorób przenoszonych przez 
kontakty seksualne, zakażeń układu moczowo-płciowego oraz raka prącia. Opisano komplikacje 
medyczne i psychologiczne konsekwencje zabiegu, jak również wpływ obrzezania na satysfakcję 
seksualną.  
Słowa kluczowe: obrzezanie, HIV, STD, satysfakcja seksualna 
 

Summary 

Circumcision is one of the most commonly performed surgical procedures in the world. It is performed 
both due to medical indications as well as for social reasons. In this review, the influence of circumcision 
on the prevalence HIV infection, other sexually transmitted diseases, urogenital tract infections, and 
penile cancer is presented. Medical and psychological complications of the procedure are also 
described, and the problem of sexual satisfaction after circumcision is also tackled. 
Keywords: circumcision, HIV, STD, sexual satisfaction 
 

Wprowadzenie 
Obrzezanie mężczyzny to najczęściej prakty-
kowany zabieg chirurgiczny na świecie 
(Godbole, 2007), który polega na usunięciu 
skóry napletka. Szacuje się, że jedna trzecia 
wszystkich mężczyzn na świecie jest obrzezana 
(WHO, 2007). Procedura ta może być 
wykonana w celach leczniczych (na przykład w 
szczególnie ciężkich przypadkach stulejki, choć 
nie jest to metoda z wyboru w leczeniu tego 
schorzenia) bądź też z powodów społecznych 
(szczególnie religijnych) czy profilaktycznych. 

Jest powszechnie praktykowany wśród 
wyznawców Islamu i Judaizmu. Stanowi 
integralną część kultury afrykańskiej, tureckiej 
oraz koreańskiej. Praktykuje się tam obrzezanie 
ze względów społecznych – w celu upodo-
bnienia do pozostałych członków rodziny czy 
społeczeństwa oraz z powodu przekonania co 
do lepszej higieny prącia po zabiegu (Chessler, 
2007). Powszechny jest również pogląd o 
zmniejszeniu ryzyka zakażenia HIV oraz 
innymi chorobami przenoszonymi drogą 
płciową (STD) (Alanis, 2004).  
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Celem tego przeglądu literatury jest ocena 
korzyści, bezpieczeństwa oraz skuteczności 
obrzezania z punktu widzenia zarówno 
medycznego, jak i psychologicznego. 

W Polsce zabieg obrzezania jest 
refundowany, dotyczy to jednak jedynie 
obrzezania przeprowadzonego ze wskazań 
medycznych. Według statystyk Narodowego 
Funduszu Zdrowia w roku 2014 wykonano 
5934 zabiegi (NFZ, 2015). Nie są dostępne 
statystyki obrzezania przeprowadzonych  
z innych wskazań. Koszt wykonania tego typu 
zabiegu w prywatnej placówce oscyluje  
w granicach od 1000 do 2500 zł (dane uzyskane 
poprzez porównanie ofert znalezionych za 
pomocą wyszukiwarki internetowej). 

Napletek może stanowić barierę przeciwko 
zakażeniu (Cold, 1999), utrzymuje wilgotne 
środowisko okolicy żołędzi (Alanis, 2004), 
a jego gęste unerwienie może wskazywać na to, 
że zwiększa przyjemność seksualną (Cold, 
1999). Najpoważniejszymi komplikacjami 
zabiegu obrzezania są krwotok, posocznica, 
przetoka cewkowa, zwężenie ujścia cewki 
moczowej oraz napletka, usunięcie zbyt dużej 
ilości skóry oraz utratę prącia (Williams, 1993). 
Psychologiczne skutki uboczne obrzezania 
mogą obejmować zwiększoną wrażliwość na 
ból, lęk przed kastracją oraz niezadowolenie  
z zabiegu (ibidem). 

Istnieją rozbieżne doniesienia na temat 
wpływu obrzezania na przebieg aktu 
seksualnego i na funkcjonowanie psychiczne. 
Międzynarodowe organizacje zdrowotne 
niezmiennie zajmują neutralne stanowisko  
w tej sprawie, unikając wyraźnego poparcia 
bądź potępienia zabiegu (Jacobs, 2012). Wyjątki 
stanowią WHO (World Health Organisation), 
popierające obrzezanie jako środek 
zapobiegający rozprzestrzenianiu się AIDS w 
centralnej Afryce (WHO, 2007), oraz American 
Academy of Pediatrics (AAP), zalecające 
obecnie obrzezanie jako posiadającą korzyści 

zdrowotne przewyższające potencjalne ryzyko 
(AAP, 2012). Po opublikowanym w 2012 roku 
raporcie AAP, zalecającym obrzezanie z powo-
dów profilaktycznych u wszystkich chłopców 
w Stanach Zjednoczonych, swój zdecydowany 
sprzeciw wyraziło środowisko lekarzy spoza 
USA oraz psychologów (Frisch, 2013). 
Członkom komisji zarzucono kulturowo 
uwarunkowane preferowanie obrzezania. 

 
Materiał i metody 
Przedstawiony materiał jest wynikiem 
przeglądu piśmiennictwa przeprowadzonego 
w bazach Medline/Pubmed oraz Google 
Scholar. Artykuły poruszające tematykę 
związaną ze skutkami medycznymi i psy-
chologicznymi obrzezania u mężczyzn były 
włączane do przeglądu piśmiennictwa. 
 
Wyniki 
 
Obrzezanie jako metoda zapobiegania STD, AIDS, 
UTI i rakowi prącia 
Obrzezanie jest szczególnie skuteczne w zapo-
bieganiu wirusowym STD. Badania donoszą, 
że zmniejszą ryzyko zachorowania na HPV  
o około jedną trzecią (Auvert, 2009; Tobian, 
2009, za: Wetmore, 2010) oraz zakażenia HSV-2 
o 28% (Tobian, 2009, za: Wetmore, 2010).  

WHO rekomenduje obrzezanie jako 
rutynowy środek zapobiegający rozprze-
strzenianiu się wirusa HIV w rejonach świata 
szczególnie dotkniętych tą chorobą (WHO, 
2007). We wszystkich trzech randomizowanych 
badaniach przeprowadzonych w Afryce ana-
lizowanych przez Perara (2010) ryzyko 
zakażenia HIV u obrzezanych mężczyzn jest 
znacząco niższe (OR=0.44, 95% CI 0.32–0.59; 
p<0.001; stosunek szans jest to stosunek 
wystąpienia danego zdarzenia w jednej grupie 
do szansy jego wystąpienia w innej grupie; 95% 
CI – dziewięćdziesięciopięcioprocentowy prze-
dział ufności – oznacza, że prawdo-
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podobieństwo, że wartość zawarta w okre-
ślonym zakresie będzie podanym wynikiem, 
jest wysokie). Wszystkie z tych prób zostały 
przerwane ze względu na tak znacząco niższe 
ryzyko zakażenia HIV u obrzezanych 
mężczyzn. Według badaczy byłoby nieetycznie 
odmawiać obrzezania mężczyznom z grupy 
kontrolnej.  

Zaproponowano wiele mechanizmów mają-
cych tłumaczyć niższy odsetek zakażeń HIV 
u obrzezanych mężczyzn. Napletek zawiera 
wiele komórek Langerhansa, które posiadają 
receptory dla HIV-1. Usuwając napletek, a więc 
także komórki Langerhansa, ogranicza się 
zatem drogę transmisji wirusa w głąb 
organizmu (Macdonald, 2008). Napletek może 
być także narażony na niewielkie uszkodzenia 
w czasie stosunku, zwiększając tym samym 
szansę zakażenia (Van Hove, 1999). Ciepłe 
i wilgotne środowisko może sprzyjać 
dłuższemu przeżyciu wirusa pod napletkiem 
(Van Hove, 1999). Wreszcie warstwa 
skeratynizowanych komórek powstałych na 
żołędzi po obrzezaniu może stanowić 
dodatkową barierę ochronną (Inungu, 2005).  

Na podstawie powyższych wyników 
Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) 
w Stanach Zjednoczonych dokonało teore-
tycznej analizy kosztów i obliczyło, że ruty-
nowe obrzezanie stanowiłoby efektywną pod 
względem kosztów metodę walki z HIV i AIDS 
w Stanach Zjednoczonych (Sansom, 2010). 
Również American Association of Psychiatry 
od roku 2012 zaleca przeprowadzanie 
obrzezania rutynowo u chłopców w celu 
ograniczania ryzyka zakażenia HIV i innymi 
STD (AAP, 2012). 

Należy jednak podkreślić, że badania, na 
których w swych rekomendacjach i wyli-
czeniach bazują WHO, CDC oraz AAP, 
prowadzone były na populacji afrykańskiej 
i przeniesienie tych rezultatów na populacje 
zachodnie może nie mieć zastosowania. Tak na 

przykład Thomas (2004), badający populację 
żołnierzy marynarki wojennej USA, nie 
stwierdził żadnej korelacji między częstością 
występowania HIV a obrzezaniem. Boyle 
(2011) podważa natomiast poprawność 
metodologiczną badań przeprowadzonych 
w Afryce, których wyniki analizował Perara 
(2010). Zarzuca badaczom nielosowe przy-
dzielanie probantów do grup, selekcje jedynie 
probantów ze specyficznych grup etnicznych, 
niedokładne zaślepienie, nieanalizowanie 
pozaseksualnych dróg przenoszenia wirusa, 
niewystarczający czas obserwacji, wpływanie 
na wyniki badań (poprzez udzielanie 
dodatkowych konsultacji dotyczących 
bezpiecznego seksu w grupie obrzezanych), 
wreszcie manipulowanie uzyskanymi danymi 
liczbowymi.  

Frisch (2013) argumentuje dodatkowo, że 
w Stanach Zjednoczonych występuje wysoka 
częstość HIV oraz duży odsetek obrzezanych 
mężczyzn, w Europie natomiast niska częstość 
występowania HIV i niski odsetek obrzezanych 
mężczyzn. Obrzezanie nie wydaje się zatem być 
epidemiologicznie ważnym czynnikiem zapo-
biegającym rozprzestrzenianiu się HIV. 

Badanie przeprowadzone na mężczyznach 
uprawiających seks z mężczyznami (MSM) nie 
wykazało żadnej roli ochronnej obrzezania 
w stosunku do HIV oraz innych STD lub 
wykazały jedynie słabą korelację (Millet, 2008).  

W badaniu obserwacyjnym przepro-
wadzonym przez Wawer (2009) wśród 
mężczyzn zakażonych wirusem HIV po 24-
miesięcznej obserwacji ich partnerek stwie-
rdzono, że obrzezanie nie zmniejsza ryzyka 
zakażenia wirusem partnerki chorego 
mężczyzny. Prawdopodobieństwo u partnerek 
mężczyzn obrzezanych wynosiło 21.7% (95% 
CI 12.7–33.4), u nieobrzezanych – 13.4% (6.7–
25.8; HR 1.49, 95% CI 0.62–3.57; p<0.05). Wyniki 
te są sprzeczne w stosunku do tych uzyskanych 
przez Gray (2000), które wskazują, że u par  
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z HIV-pozytywnym mężczyzną o wiremii 
poniżej 5000 kopii na mikrolitr ryzyko 
zakażenia partnerki jest znacznie niższe 
(p<0.05). 

Usunięcie napletka zapobiega gromadzeniu 
się pod nim uropatogennych bakterii i, tym 
samym, może zapobiegać infekcjom dróg 
moczowych (UTI) (Royal Australasian College 
of Physicians, 2004; AAP, 2012). Nie 
przeprowadzono jednak randomizowanych 
badań łączących obrzezanie i częstość wystę-
powania UTI (Frisch, 2013). Dodatkowo biorąc 
pod uwagę niewielką częstość występowania 
UTI u chłopców można stwierdzić, że nie jest to 
silny argument za rutynowym przepro-
wadzaniem zabiegu. AAP (2012) stwierdza, że 
aby zapobiec jednemu UTI, należy 
przeprowadzić 100 zabiegów obrzezania. 
Frisch (2013) uzupełnia, że 2 z powyższych 100 
zabiegów będą wiązać się z komplikacjami 
pooperacyjnymi, takimi jak krwiaki czy 
infekcje. Zabieg może być natomiast wyko-
nywany profilaktycznie u chłopców z wadą 
anatomiczną prącia oraz w celu leczenia 
nawracających UTI (AAP, 2010).  

Badania dotyczące innych STD dostarczają 
niejasnych wyników. Stwierdzono niewielki 
spadek liczby zachorowań na rzęsistkowicę 
wśród obrzezanych (Wetmore, 2010). Nie 
stwierdzono związku pomiędzy obrzezaniem a 
częstością występowania kiły, chlamydiozy ani 
rzeżączki (Wetmore, 2010; AAP, 2010). Należy 
podkreślić, że niezależnie od statusu 
obrzezania, używanie prezerwatyw podczas 
stosunku daje prawie stuprocentową ochronę 
przed wszystkimi wyżej wymienionymi STD 
(Frisch, 2013). 

Obrzezanie w dzieciństwie i w okresie 
adolescencji zmniejsza ryzyko zachorowania na 
raka prącia (OR=0.33; 95% CI 0.13–0.83) (Larke, 
2011). Należy jednak podkreślić, że jest to jeden 
z rzadziej występujących nowotworów. 
Pojawia się zwykle w późnym wieku, jeśli 

natomiast występuje wcześniej, ma dobrze 
rokowanie (Frisch, 2013). Z uwagi na niską 
prewalencję, aby zapobiec jednemu przy-
padkowi raku prącia, należy przeprowadzić od 
909 do 322 000 zabiegów obrzezania (AAP, 
2012, za: Frisch, 2013). Częstość występowania 
raka prącia w populacji amerykańskiej, gdzie 
obrzezanych jest 75% nieżydowskiej i nie-
muzułmańskiej męskiej populacji (WHO, 2007), 
i europejskiej (mniej niż 10% obrzezanych 
mężczyzn; WHO, 2007), jest podobna (Parkin, 
2002, za: Frisch, 2013). Co ciekawe, obrzezanie 
przeprowadzone w wieku dorosłym zdaje się 
zwiększać ryzyko raka prącia (OR=2.71; 95% CI 
0.93–7.94) (Larke, 2011). 

 
Komplikacje medyczne 
W przeglądzie dokonanym przez Perera 

(2010) częstość występowania komplikacji 
medycznych po obrzezaniu dorosłych 
mężczyzn wyniosła 4.8% (n=5228). Po trzech 
miesiącach dochodzi do całkowitego zagojenia 
rany u 98.8% mężczyzn (n=1334) (Bailey, 2007, 
za: Perera, 2010). Kigozi (2008) wskazuje, że na 
wolniejsze gojenie się rany może mieć wpływ 
wcześniejsze podjęcie czynności seksualnych 
po zabiegu. Wyniki jego badań można 
interpretować jedynie jakościowo. W okresie 
gojenia się rany mężczyźni nie powinni 
podejmować czynności seksualnych, ponieważ 
w tym okresie dochodzi do ułatwionej 
transmisji wirusa HIV (Toefy, 2015). Zaleca się 
abstynecję sześć tygodni po zabiegu (ibidem). 

Bailey (2007) ocenił stopień bólu odczuwany 
po zabiegu przeprowadzonym u dorosłych. 
49.7% pacjentów (n=1391) odczuwało lekki ból 
w dniu zabiegu. W ósmej dobie po zabiegu 
bardzo lekki ból odczuwało 10.67% mężczyzn, 
pozostali pacjenci nie odczuwali bólu wcale. 
96% pracujących mężczyzn powróciło do 
obowiązków zawodowych po trzech dniach, po 
ośmiu dniach nie podjął ich jedynie jeden 
badany (n=1333). Po miesiącu zmierzono 
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satysfakcję badanych z zabiegu. 99.5% 
mężczyzn było bardzo zadowolonych, a 0.5% 
umiarkowanie zadowolonych z wyniku. 
Jedyny pacjent, który był umiarkowanie 
niezadowolony z zabiegu, cierpiał na 
zaburzenia erekcji, problem ten udało się 
jednak rozwiązać podczas kolejnych wizyt.  

Według systematycznego przeglądu Weissa 
(2010) odsetek komplikacji zabiegu u niemo-
wląt wynosi 1.5%, u starszych dzieci – 6%. 
Większość analizowanych badań wykazała 
bardzo niski odsetek poważnych powikłań, 
jednakże dwa badania wykazały odsetek 2%. 

 
 
Percepcja bólu u noworodków 
Zabiegi z powodów religijnych bądź czasem 

również obyczajowych przeprowadza się 
u dzieci tradycyjnie bez znieczulenia. 
Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że 
noworodek poddany obrzezaniu jest zbyt 
niedojrzały, by odczuć i/lub pamiętać ból (por. 
Tilner, 1931; Katz, 1977; za: Goldman, 
1999).Wyniki badań uzyskane później 
(Goldman, 1999) wskazują jednak, że po 
zabiegu dochodzi m.in. do przyspieszenia akcji 
serca o średnio 55 uderzeń na minutę oraz 
podniesienia ciśnienia krwi. 

Wyniki Taddio (1997) zdają się potwierdzać 
hipotezę, że ból odczuwany we wczesnym 
dzieciństwie może kształtować reakcje na 
późniejsze bodźce bólowe. Badaniu poddano 
87 męskich noworodków przechodzących 
zabieg obrzezania. Badanych podzielono na 
dwie grupy – jedna z nich otrzymała 
znieczulenie miejscowe w czasie zabiegu, 
druga jedynie placebo. Porównano częstość 
płaczu i grymasu na twarzy przed i po zabiegu. 
W obu grupach częstość płaczu po zabiegu 
wzrosła (p<0.01), w grupie otrzymującej 
placebo zanotowano jednak wyższy wzrost 
(w porównaniu do grupy otrzymującej 
znieczulenie; p<0.05). Macke (2001) donosi 

natomiast, że brak znieczulenia negatywnie 
wpływa na ilość interakcji matki z dzieckiem po 
zabiegu. 

 
Satysfakcja seksualna i zachowania seksualne 
Badania dotyczące wpływu obrzezania na 

satysfakcję i funkcje seksualne mężczyzn różnią 
się wynikami, od tych przemawiających 
zdecydowanie na niekorzyść obrzezania do 
wręcz polecających je.  

Metaanaliza przeprowadzona przez Tian 
(2013) wykazała, że nie ma istotnych 
statystycznie różnic pomiędzy mężczyznami 
obrzezanymi i nieobrzezanymi w kwestiach 
satysfakcji seksualnej, zaburzeń erekcji, libido 
czy czasu trwania stosunku. Autorzy 
podkreślają jednak, że analizowane przez nich 
prace nie były wystarczającej jakości, by 
wyciągać wnioski populacyjne.  

Cüceloğlu (2012) przeprowadził ankietę 
dotyczącą przedwczesnej ejakulacji (PE) za 
pomocą podskali GRISS u 42 tureckich 
mężczyzn cierpiących na PE i 40 zdrowych 
mężczyzn z grupy kontrolnej. Wszyscy byli 
obrzezani w dzieciństwie. Zaobserwowano 
korelację pomiędzy wiekiem, w którym 
dokonano obrzezania, oraz występowaniem 
PE. Stwierdzono, że PE występuje częściej  
u mężczyzn obrzezanych po siódmym roku 
życia. 

Frisch (2011) stwierdził natomiast u 
obrzezanych mężczyzn i ich partnerek (n=5552) 
częstsze trudności w osiągnięciu orgazmu (19% 
w porównaniu do 14% w grupie kontrolnej, 
iloraz szans przy kontrolowaniu czynników 
wpływających ORadj=2.66; 95% CI 1.07–6.66), 
niepełne zaspokojenie potrzeb seksualnych 
partnerki (38 vs. 28%, ORadj = 2.09; 95% CI 1.05–
4.16), dyspareunię (12 vs. 3%, ORadj = 8.45; 95% 
CI 3.01–23.74). Kim (2007) przeprowadził 
ankietę wśród 373 aktywnych seksualnie 
mężczyzn, z czego 255 obrzezanych i 118 
nieobrzezanych. Porównał także jakość życia 
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seksualnego mężczyzn przed i po obrzezaniu. 
Nie zaobserwowano różnicy w popędzie 
seksualnym, erekcji, ejakulacji ani czasie 
potrzebnym do ejakulacji u mężczyzn 
obrzezanych i nieobrzezanych. Przyjemność z 
masturbacji zmalała po obrzezaniu u 48% 
respondentów, zwiększyła się u 8%. Trudności 
w masturbacji zwiększyły się po obrzezaniu 
u 63% badanych, zmniejszyły się u 37%. Około 
6% odpowiedziało, że ich życie seksualne 
uległo poprawie, 20%, że uległo ono 
pogorszeniu. 

Frisch (2013) przytacza dalsze badania 
sugerujące, że obrzezani mężczyźni cierpią na 
desensytyzację prącia (Smith, 2010; Yang, 2008; 
za: Frisch, 2013) oraz na problemy seksualne  
w bliskich związkach (Cortés-González, 2008; 
Fink, 2002; Shen, 2004; Sorrels, 2007; Tang, 2007; 
za: Frisch, 2013).  

Niektórzy autorzy (Boyle, 2001; Immerman, 
1999) posuwają się nawet do stwierdzenia, że 
społecznym celem obrzezania może być 
podwyższenie progu odczuwania przyjem-
ności seksualnej poprzez mężczyzn, tym 
samym zmniejszenie ich popędu i spowo-
dowanie ukierunkowania ich na działania na 
rzecz całej społeczności.  

Cox (2015) przeanalizował 41 artykułów 
dotyczących budowy histologicznej napletka 
oraz jej korelacji z odczuwaną przyjemnością 
seksualną i stwierdził, że ze względu na 
pozycję napletka podczas stosunku 
seksualnego, jak również na desensytyzację 
żołędzi podczas pobudzenia seksualnego, 
usunięcie napletka nie wpływa znacząco na 
odczucia seksualne mężczyzny podczas 
stosunku. Różnice, jeśli występują, wynikać 
mogą jedynie ze stałej ekspozycji żołędzi, nie 
zaś z braku napletka. Sorrels (2007) porównał 
wrażliwość członka na lekki dotyk. Prącie 
nieobrzezane było istotnie statystycznie 
bardziej wrażliwe na lekki dotyk (p<0.05) przy 
kontroli dla wieku, typu noszonej bielizny, 

pochodzenia etnicznego oraz miejsca pomiaru 
na członku. Yang (2008) porównał czucie 
wibracji przed i po obrzezaniu (1, 2 i 3 miesiące 
po zabiegu) oraz u kontrolnej grupy mężczyzn 
niepoddanych zabiegowi. Zaobserwowano 
zmniejszone czucie wibracji u mężczyzn po 
zabiegu (p<0.05). Zdaniem Coxa (2015) czucie 
wibracji nie wpływa jednak na odczuwanie 
przyjemności seksualnej.  

Kigozi (2008) donosi, że satysfakcja 
seksualna mężczyzn niepoddanych obrzezaniu 
(mierzona w badaniu obserwacyjnym) wzrosła, 
u mężczyzn obrzezanych zaś pozostała bez 
zmian. Stwierdzono istotne różnice staty-
styczne w poziomie satysfakcji seksualnej 
między grupami po 12 oraz 24 miesiącach 
(p<0.001). W obu grupach stwierdzono spadek 
zaburzeń erekcji i problemów z penetracją. 
Znacząco większa ilość mężczyzn obrzezanych 
doświadczała trudności podczas penetracji 
oraz ból w czasie stosunku seksualnego. 
Postuluje się, że wzrost satysfakcji seksualnej 
wynika z edukacji seksualnej i opieki 
medycznej, którą objęto obie grupy.  

Prawdopodobnie wynikiem edukacji 
seksualnej jest także prawidłowość zaobser-
wowana przez Baileya (2007). Zanotowano 
znaczący wzrost bezpiecznych zachowań 
seksualnych wśród mężczyzn nieobrzezanych 
dotyczących zarówno stosunku bez zabez-
pieczeń jak i systematyczniejszego używania 
kondomów (p<0.05). W 12-miesięcznym bada-
niu Mattsona (2008) dla tej samej kohorty 
zanotowano spadek zakażeń HIV w obu 
grupach. Ilość ryzykownych zachowań 
seksualnych była porównywalna w obu 
grupach.  

W literaturze często wyrażana jest obawa, że 
obrzezani mężczyźni, czując się bezpieczniej, 
będą podejmować więcej ryzykownych zacho-
wań seksualnych. Wyniki badań nie są 
jednoznaczne. Auvert (2005) nie zaobserwował 
różnicy w ilości partnerek seksualnych po 
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zabiegu i częstości seksu pozamałżeńskiego. 
Należy jednak podkreślić, że te spostrzeżenia, 
pochodzące z badania obserwacyjnego, mogą 
różnić się od zachowań obrzezanych mężczyzn 
nieobjętych tak intensywną opieką medyczną 
i edukacją (WHO, 2007). Z kolei Mattson (2008) 
donosi o dwóch badaniach obserwacyjnych, 
które wykazały zwiększoną ilość partnerek 
seksualnych obrzezanych mężczyzn. 
W przeprowadzonym przez nią następnie 
badaniu uzyskano jednak wyniki podobne do 
Auverta (2005). Bensley i Boyle (2001) 
przeprowadzili ankietę wśród hetero-
seksualnych kobiet i homoseksualnych 
mężczyzn, którzy mieli partnerów seksualnych 
zarówno obrzezanych, jak i nieobrzezanych, 
i stwierdzili, że mężczyźni obrzezani częściej 
angażowali się w seks analny i w seks bez 
użycia kondomów (p<0.05). Wykazywali oni 
też większe niezadowolenie ze swoich 
narządów płciowych w porównaniu z męż-
czyznami nieobrzezanymi. Badanie obejmo-
wało jednak jedynie 35 kobiet oraz 42 
mężczyzn, nie podano ponadto dokład-
niejszych wyników w formie skali lub odsetka 
niezadowolonych mężczyzn.  

 
PTSD i inne zaburzenia psychiczne 
Psychologowie twierdzą, że obrzezanie 

w wieku niemowlęcym, zwłaszcza bez znie-
czulenia, może spełniać kryteria opisane 
w DSM V dotyczące wydarzenia 
traumatycznego (Ramos & Boyle, 2001): 

„1) doświadczenie, bycie świadkiem lub 
styczność ze zdarzeniem bądź zdarzeniami 
związanym z faktem lub niebezpieczeństwem 
śmierci, bądź poważnego zranienia lub 
naruszenia nietykalności fizycznej samego 
pacjenta albo innych osób; 2) reakcja pacjenta 
obejmowała silny strach, bezradność lub 
przerażenie (uwaga: u dzieci może się to 
objawiać przez dezorganizację zachowań lub 
pobudzenie)”. 

W przypadku trwania ponad miesiąc 
trudnych do określenia u dzieci objawów 
stanowiących kryteria PTSD możemy mówić  
o wywołaniu tego zaburzenia przez zabieg. 
Według Rhineharta (1999, za: Boyle, 2001) 
dodatkowymi czynnikami świadczącymi 
o traumie są tu ból zadany przez innych ludzi 
oraz poczucie bezradności. 

Nawet jeśli niemożliwe pozostaje formalne 
postawienie diagnozy PTSD, Mezey i Robins 
(2001) postulują, że traumatyczne wydarzenia 
mogą mieć długotrwałe konsekwencje, 
zwłaszcza w przypadku współwystępujących 
zaburzeń. Anand (2001) sugeruje, że tego typu 
wydarzenia doświadczane przez noworodka 
mogą na trwałe zmienić jego wzorce 
zachowania. Rhinehart (1999, za: Boyle, 2001) 
przypuszcza, że reakcją na ból jest najpierw 
zalew układu nerwowego bodźcami, 
a następnie szok i dysocjacja. Boyle (2001) 
przypuszcza, że zaobserwowana po zabiegu 
nadmierna spokojność dzieci jest właśnie 
wyrazem ten dysocjacji, stanowiącym swoisty 
mechanizm obronny dziecka w odpowiedzi na 
przytłaczający ból.  

Ramos i Boyle (2001) przeprowadzili 
badanie z użyciem kwestionariusza PTSD-I na 
1577 filipińskich chłopcach poddanych zabie-
gowi chirurgicznego (n=1072) i rytualnego 
(n=505) obrzezania. Co ciekawe, Mezey and 
Robbins (2001, za: Boyle, 2001) oszacowali 
częstość występowania PTSD w populacji 
brytyjskiej, z niskim odsetkiem obrzezanych 
chłopców, na 1.0–7.8%, Ramos i Boyle (2001) 
zmierzyli ją natomiast w populacji filipińskich 
chłopców: wynosiła ona odpowiednio 70 i 51% 
dla chłopców poddanych zabiegowi bez i ze 
znieczuleniem. Na tą częstość występowania 
nie miał wpływu wiek chłopców w czasie 
zabiegu oraz czas, który od niego upłynął 
(miesiące vs. lata). Dla porównania, PTSD 
występowało u 20% weteranów z Iraku (NIH, 
2009). 
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Rhinehart (1999, za: Boyle, 2001) stwierdza, 
że mężczyźni poddani w dzieciństwie 
obrzezaniu częściej reagują lękiem, agresją 
bądź dysocjacją na sytuacje postrzegane jako 
zagrażające, a każda sytuacja podobna do 
traumy z dzieciństwa może powodować 
panikę, wściekłość, przemoc czy reakcję 
dysocjacyjną. 

Hammond (1999) przeprowadził w latach 
1993-96 ankietę wśród 546 obrzezanych 
mężczyzn, z czego u 94% zabiegu dokonano 
w okresie niemowlęcym. Znaczący odsetek 
mężczyzn przejawiał poczucie okaleczenia 
(60%), niskie poczucie własnej wartości (50%), 
urazę (59%) i inne. Badanie nie posiadało 
jednak grupy kontrolnej. Nie opisano także 
metodologii badania.  

Badanie przeprowadzone przez Frischa 
(2015) w Danii na próbie 342 877 chłopców 
urodzonych w latach 1994-2003 wykazało, że 
niezależnie od pochodzenia kulturalnego 
chłopcy, którzy byli poddani rytualnemu 
obrzezaniu mają większe szanse zachorowania 
na autyzm przed 10 rokiem życia (HR = 1.46; 
95% CI: 1.11–1.93). Najwyższe ryzyko 
zaobserwowano dla rozwoju autyzmu przed 
5. rokiem życia (HR = 2.06; 95% CI: 1.36–3.13). 
Chłopcy obrzezani pochodzący z rodzin 
niemuzułmańskich mieli większą szansę 
zapadnięcia na choroby hiperkinetyczne 
(HR = 1.81; 95% CI: 1.11–2.96).  
 
Wnioski 
Mimo powszechności zabiegu obrzezania 
wciąż brakuje rzetelnych badań 
przeprowadzonych na populacjach 
zachodnich. Większość wyników badań 
empirycznych dotyczących efektów medy-
cznych obrzezania przeprowadzane były 
w subsaharyjskiej Afryce. Cechowały się one 
także rygorystycznymi kryteriami wejścia, 
pozostaje więc niepewne, czy uzyskane wyniki 
można przenosić na populację ogólną. Dotyczy 

to w szczególności wyników dotyczących 
ograniczenia zakażenia HIV – ekstrapolacja 
wyników na kraje o wyższym poziomie 
edukacji seksualnej i częstszym użyciu 
kondomów nie jest pewna. 

Frisch (2013) sugeruje dodatkowo, że 
obrzezanie nie spełnia kryteriów profi-
laktycznego zabiegu medycznego w realiach 
europejskich i amerykańskich, z racji na 
niewielką częstość występowania AIDS, a także 
łatwość leczenia UTI, którym obrzezanie także 
potencjalnie zapobiega. Pozostałe argumenty 
faworyzujące obrzezanie, a więc zapobieganie 
zakażeniu HIV, innym STD oraz raku prącia, 
nie mają wpływu na podjęcie decyzji 
o obrzezaniu przed osiągnięciem pełnoletności 
pacjenta. 

Pacjenci chcący poddać się zabiegowi 
obrzezania ze względów profilaktycznych 
powinni zostać poinformowani, że wyniki 
badań dotyczących tego zagadnienia nie są 
jednoznaczne.  

W przypadku przeprowadzania zabiegu 
obrzezania na noworodkach należy zastosować 
znieczulenie miejscowe. Zabieg bez 
znieczulenia zwiększa reakcje na późniejsze 
reakcje bólowe, jak również wpływa 
negatywnie na ilość interakcji matki  
z dzieckiem. Komplikacje zabiegu obrzezania  
u dorosłych są rzadkie, należy więc założyć, że 
zabieg jest bezpieczny. Komplikacje występują 
zapewne częściej niż w przypadku 
noworodków, ponieważ w przypadku 
dorosłych mężczyzn konieczne jest 
chirurgiczne szycie rany (Perera, 2010).  

Dane dotyczące satysfakcji seksualnej po 
zabiegu są sprzeczne. Konieczne są dalsze 
populacyjne badania. 

Kwestia wpływu obrzezania na 
funkcjonowanie psychiczne pozostaje niejasna. 
Wydaje się, że autorzy cytowanych badań 
cechują się subiektywizmem. Do ostatecznego 
ustalenia jakiejkolwiek prawidłowości 
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potrzebne są dalsze, rzetelniejsze badania. W 
mojej ocenie obecne doniesienia nie mogą 
przemawiać ani na korzyść, ani przeciw 
obrzezaniu. 

Kwestia zasadności bądź nie obrzezania jest 
w literaturze szeroko dyskutowana, przyta-
czane dane są często sprzeczne. W chwili 
obecnej wciąż brakuje rzetelnych danych 
dotyczących tego przeprowadzanego już od 
tysięcy lat zabiegu. Autorka artykułu 
powstrzymuje się od zajęcia jednoznacznego 
stanowiska za lub przeciw. 
 
Ograniczenia artykułu 
Należy podkreślić, że w niniejszym przeglądzie 
uwzględniono jedynie badania obejmujące 
zabieg obrzezania przeprowadzony w warun-
kach chirurgicznych. Statystyki powikłań oraz 
satysfakcja po zabiegu przeprowadzonego  
w niechirurgicznych, niehigienicznych warun-
kach zapewne różnią się od tych podanych 
wyżej, na co wskazuje Weiss (2010) oraz Bailey 
(2008).  

Kwestie etyczne poddania zabiegowi 
obrzezania noworodka zostały w tym artykule 
pominięte; jest to temat budzący wiele emocji  
i w dyskusji można przywołać wiele 
argumentów, odnoszących się do samo-
stanowienia dziecka, zakresu odpowie-
dzialności rodziców za dziecko oraz spo-
łecznych korzyści obrzezania.  
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