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•  Υπάρχει	  χαμηλό	  επίπεδο	  τεκμηρίωσης	  σχετικά	  με	  τη	  
βρεφική	  περιτομή	  ως	  προς	  την	  έλλειψη	  αρνητικής	  
επίδρασης	  στη	  σεξουαλική	  δυσλειτουργία	  (όπως	  
πρόωρη	  εκσπερμάτιση,	  στυτική	  δυσλειτουργία,	  
απώλεια	  της	  σεξουαλικής	  ορμής),	  και	  κατ’	  αυτό	  τον	  
τρόπο	  η	  βρεφική	  περιτομή	  δεν	  επιδρά	  αρνητικά	  στην	  
ευαισθησία	  της	  βαλάνου	  
•  Υπάρχει	  χαμηλό	  επίπεδο	  τεκμηρίωσης	  αναφορικά	  με	  
αυτούς	  που	  δεν	  έχουν	  υποβληθεί	  σε	  περιτομή	  ως	  προς	  
το	  πλεονέκτημα	  της	  ύπαρξης	  της	  ακροποσθίας	  σχετικά	  
με	  τη	  σεξουαλική	  τους	  λειτουργία,	  αν	  και	  οι	  άνδρες	  που	  
υποβλήθηκαν	  σε	  βρεφική	  περιτομή	  δεν	  αναγνωρίζουν	  
το	  πλεονέκτημα	  αυτό	  



•  Υπάρχει	  υψηλό	  επίπεδο	  τεκμηρίωσης	  σχετικά	  με	  
τη	  συναισθηματική	  φύση	  της	  αντιπαράθεσης	  που	  
δεν	  βασίζεται	  σε	  υψηλό	  επιστημονικό	  επίπεδο	  
τεκμηρίωσης	  
• Αποτελεί	  πρόβλημα	  το	  γεγονός	  ότι	  το	  βρέφος	  δεν	  
μπορεί	  να	  επιλέξει	  και	  να	  δώσει	  συγκατάθεση	  
•  Υπάρχει	  η	  αναγκαιότητα	  σχεδιασμού	  μελετών	  
σχετικά	  με	  το	  ρόλο	  της	  ακροποσθίας	  στη	  
σεξουαλική	  λειτουργία	  



• Η	  αποκατάσταση	  της	  ακροποσθίας	  μετά	  περιτομή,	  
έχει	  ολοένα	  αυξανόμενη	  ζήτηση	  
•  	  Απαιτείται	  περισσότερη	  έρευνα	  σχετικά	  με	  την	  
αισθητικότητα	  μετά	  από	  περιτομή	  
•  	  Χειρουργικές	  τεχνικές:	  χωρίς	  τεκμηρίωση	  και	  με	  
ελάχιστο	  χρόνο	  παρακολούθησης	  
• Μη	  χειρουργικές	  τεχνικές:	  πολύ	  αργές	  με	  καλά	  
αποτελέσματα	  
• Αναγέννηση	  ακροποσθίας	  στο	  μέλλον;	  



Υπέρ	  
• Μειωμένος	  κίνδυνος	  
ουρολοιμώξεων	  
•  Εκμηδενίζει	  το	  κίνδυνο	  
ανάπτυξης	  καρκίνου	  
του	  πέους	  στο	  μέλλον	  
• Μειωμένος	  κίνδυνος	  
σεξουαλικά	  
μεταδιδόμενων	  
νοσημάτων	  

Κατά	  
• Όλες	  οι	  χειρουργικές	  
επεμβάσεις	  έχουν	  
κάποιο	  κίνδυνο.	  Πιθανές	  
επιπλοκές:	  τοπική	  
μόλυνση,	  αιμορραγία	  
και	  σπάνια	  βλάβη	  της	  
κορυφής	  του	  πέους	  
• Μειωμένη	  
αισθητικότητα	  που	  
μπορεί	  να	  οδηγήσει	  σε	  
μειωμένη	  σεξουαλική	  
ικανοποίηση	  



• Η	  περιτομή	  φαίνεται	  να	  διαδραματίζει	  	  
προστατευτικό	  ρόλο	  στην	  εμφάνιση	  πεϊκού	  
καρκίνου	  και	  σεξουαλικά	  μεταδιδόμενων	  
νοσημάτων	  


