
Kedves Fiús Anyuka!

Engedd meg, hogy bemutatkozzam: Dr. Ipolyi-Topál Gitta 

vagyok, a HáziorvosBlog gazdája, három gyermek - köztük 

két fiú – anyja. Blogomon közérthető formában igyekszem 

tárgyalni egészségügyi kérdéseket.

Az  alábbi  kis  összefoglalót  a  2013  nyarán  tartott  Fütyi-

hétre érkezett kérdésekből és válaszokból fésültem össze. 

Remélem,  hasznodra  válik,  más  témákban  is  szeretettel 

várlak a blogon, vagy Facebook-oldalunkon.

A legtöbb anyukát a fitymatéma érdekli. Húzni, nem húzni, meddig hagyni? 

Régen  ugyebár  az  volt,  hogy  húzogassuk  a  fitymát,  és  ha  elég  barbár  orvoshoz  sikerült  

kerülni,  az  fel  is  tépte  a  gyereknek,  hogy  véglegesen megoldja  a  kérdést  (természetesen 

bármiféle fájdalomcsillapítás nélkül). De mit mond a tudomány mai állása?

Letapadás ≠ szűkületLetapadás ≠ szűkület

Azt  kell  első sorban tisztázni,  hogy  a fityma letapadása, 

vagyis hogy a fityma bőre és a makk összetapad, az  nem 

fitymaszűkület, bár igaz, hogy a fitymát ebben az esetben 

sem lehet hátrahúzni.

Ez tehát nem szűkület abban az értelemben, hogy maga a 

fityma elég  bő (lesz  majd),  csak  még nem mozdul  el  a 

makkon. (A magzati korban a fityma és a makk még össze 

van nőve, és ez fokozatosan oldódik fel.) Maga a nyílás az, 

ami  szűknek  látszik.  A  fiúcsecsemők  80  százalékának  6 

hónapos korig nem húzható vissza a fityma, egy éves korú 

fiacskáknak már csak húsz százalékánál van letapadás.

http://facebook.com/haziorvosblog
http://haziorvosblog.hu/


Teendő?

Két  éves  korig nem  kell  foglalkozni  vele,  magától  megoldódhat.  A  napi  tisztálkodáshoz 

természetesen amennyit enged, óvatosan vissza lehet húzni, de sem húzoGATni, sem rángatni 

nem kell. Ha nagyon húzgálod és bereped, akkor a heg miatt valódi szűkület fog kialakulni.

2-3 éves korban,  kisebb fokú letapadások szteroidtartalmú kenőcsökkel  megszüntethetők. 

Ezt orvosnak kell javasolnia az adott helyzetet felmérve, és a kenőcs maga is receptköteles.

Ha nagyon csúszunk ki az időből, és még mindig nagy a letapadás, vagyis szűk a nyílás, akkor 

egy  speciális  helyi  érzéstelenítő  krém  használata  mellett  az  orvos  egy  gömbölyű  végű 

eszközzel óvatosan elválaszthatja a fitymát a makktól. Érzéstelenítés nélkül nem nyúlunk így 

fütyihez! Remélhetőleg a régi széria nem praktizál már, de bárki is felajánlja, hogy megoldja a 

fütyikérdést, kérj alapos tájékoztatást, hogy mi fog történni, mielőtt beleegyezésedet adod.

Ha ez megvolt, 3-4 éves gyermeket már meg lehet tanítani a hímvessző tisztán tartására, és a 

fityma  visszahúzására.  Egyébként  a  sejtes  összetapadásnak  a  mai  elmélet  szerint  védő 

szerepe van,  pont azért,  mert a pelusosoknál nagyobb lenne a váladékpangás, fertőződés 

veszélye, és ezért is nem kell sietni a fityma felszabadításával.

Az  igazi  szűkület abban  különbözik  a  letapadástól,  hogy  itt  tényleg  szűk  a  nyílás,  vagyis 

amikor a kisfiú pisil, először a fityma olyan lesz, mint egy vízzel töltött lufi, és abból vékony 

sugárban vagy cseppenként jön tovább a vizelet. (Letapadásnál nincs ez a jelenség)

“Hali.  Azt  szeretném  kérdezni  hogy  azt  nem  lehetne  valahogy  orvosi  

beavatkozás  nélkül  megoldani  hogy  a  fitymámról  nem  jön  fel  a  bőr.  Sem  

nyugalmi,sem  merev  állapotban…egy  kicsit  sem…  Mikor  két  kezemmel  

megfogom a bőrt a péniszemen, és felhúzom, nagyon kicsi a lyuk rajta…nem is  

csuda hogy a makkom nem fér ki rajta… de mikor maszturbálok minden oké,és  

nem fáj semmi… Ez ellen mit lehetne tenni?”

Látható, hogy a levélíró egy kamasz fiú. A levél a klasszikus fitymaszűkületet írja le, vagyis 

hogy annyira kicsi a luk rajta, hogy nem lehet hátrahúzni.

Csecsemőknek is lehet egyébként veleszületett  fitymaszűkülete,  ezt  mindenképpen el  kell 

különíteni  a  letapadástól,  mivel  az  igazi  fitymaszűkület  megoldása  csecsemőkorban  is 

műtéti.



Ha a fitymaszűkület nem veleszületett, akkor úgy mondjuk, hogy szerzett. Ennek fő okai:

• iskolás  kor  kezdetén  vagy  kamasz  korban  jelentkező  fitymaszűkületet  ismeretlen  ok, 

valamilyen bőrbetegség okozhatja.

• az anya vagy orvos húzogatta vagy rángatta a fitymát, és az hegesen gyógyult

• cukorbetegség esetén gyakori a fityma heges szűkülete, főleg ha kezeletlen.

Szövődmények

Ha a fityma szűk, akkor a váladék (smegma) felgyűlik alatta, és gennyes fertőzések forrása 

lehet.  Emellett  lehet  fájdalmas  a  szexuális  élet.  Elhanyagolt  eseteknek  következménye  a 

sokszorosan gyakrabban előforduló pénisz-, illetve fitymarák.

Megoldás

A fitymaszűkület megoldása műtéti.  Vagy megplasztikázzák, vagy teljesen el is távolítják a 

fitymát,  ezt  urológus  (vagy  kisebbeknél  a  gyereksebész)  dönti  el  az  adott  kép  alapján. 

Egynapos sebészeti ellátás keretében megoldható a dolog. A beavatkozások után érdemes 

egy  hónapig  tartózkodni  a  szexuális  élettől,  sportolástól.  A  műtéti  heg  3-6  hónap múlva 

vékonyodik  el.  Végezetül  egy  táblázat  a  fitymaletapadás  és  a  fitymaszűkület 

összehasonlítására: 

Fitymaletapadás Fitymaszűkület

érintettek 0-3 évesek bárki

tünet A  a magzati korban a fityma és a 
makk nem különül el, ez az 
összetapadás fokozatosan oldódik.

Veleszületett/
szerzett:  hegesedés, cukorbetegség

ok A fityma nem húzható hátra,
de a csecsemő jól pisil, gyufaszál 
vastagságú

A fityma nem húzható hátra, vizelés 
során pedig megtelik a fityma mint 
egy vízzel telt lufi, és a vizelet 
cseppekben vagy vékony sugárban 
ürül

megoldás A  fitymát békén kell hagyni
2-3 éves korban szteroidos krém, 3 
éves kor után speciális 
érzéstelenítés mellett az orvos egy 
gömbölyű végű eszközzel 
elválasztja a fitymát a makktól

műtét



„Az én kisfiam 8 éves lesz és neki begyulladt a fitymája olyan 1 éves kora körül.  

Elvittük  a  dokihoz,  aki  kinyomta  a  gennyet,  majd  visszahúzta.  

Fájdalomcsillapítás nélkül. (Azóta a kis makkjához tegnap nyúlt harmadszorra  

életében  –  fürdésnél  visszahúzza,  csak  nem  nyúl  hozzá).  

8 hónapja született egy másik kisfiam, és már nézegeti  neki  is  a doki,  hogy  

ezzel is baj lesz szerinte… Előre félek. Ha esetleg begyullad, mit tegyek? Nem  

szívesen tenném ki Őt is még egy ilyen fájdalmas, emlékezetes beavatkozásnak.  

Most semmilyen problémánk nincs vele. Köszönöm válaszod, Orsi”

Kedves Orsi,

nekem van két fiam, ha bármelyikkel  is  ezt  tette volna egy barbár kolléga,  egy ujjal  sem 

engedném  többet  hozzányúlni,  még  a  hátához  se.  Húzza  vissza  gyulladt  állapotban 

érzéstelenítés nélkül a sajátját!

Ha nem húzható vissza 8 hónapos korban, az nem baj, mert valószínúleg csak letapadás. De 

ha nagyon izgulós vagy, megmutathatod gyermeksebésznek vagy gyermekurológusnak, hogy 

kizárják a valódi fitymaszűkületet. A sima letapadás fel fog oldódni, nem szabad rángatni. Ha 

begyullad, először is ne várd meg, míg gennyes lesz, és javaslom, hogy akkor is egyenesen 

szakemberhez vidd!



A fütyimarkolászásrólA fütyimarkolászásról

„Hetek óta piszkálja a fütyijét a kisfiam. Októberben lesz 3 éves, kb. 2 hónapja  

szobatiszta,  vagyis  nappalra  már  nincs  pelusa.  Mi  lehet  ennek  az  oka?  

Okozhatja a pelus elhagyása és most fedezi fel micsodája is van neki ott?”

„Kisfiam 8 hónapos, és néhány hónapja a kezecskéje véletlenül a fütyire tévedt  

-azóta  húzza,  gyúrja,szadizza,  minden  érzés  nélkül,  tépi,  kapaszkodik  bele…  

leírhatatlan amit művel. Volt, hogy hagytunk, mert azt gondoltuk, hogyha fáj,  

majd abbahagyja.  Borzalmas dolgokat művelt,  nézni  is  rossz volt.  Aztán azt  

mondta a gyerekorvos, hogy inkább ne hagyjuk, nehogy kárt tegyen magában.  

Az lenne tehát a legfőbb kérdés: hagyjuk, vagy ne hagyjuk? Tényleg kárt tehet  

magában?”

Elöljáróban annyit,  hogy én pszicho-ügyben nem vagyok szakértő, csak amire az élet meg 

némi utánaolvasás megtanított, ezért megkérdeztem nektek két szakembert, illetve A változó  

agy című könyvben (Park Kiadó) olvasottakat szeretném megosztani.

Megmondom őszintén, én teljesen azt hittem, hogy ebben a témában két irányzat lesz. Azt 

gondoltam, hogy lesz olyan felfogás, hogy hagyjuk a gyerekre, ami csak jólesik neki, mint  

ahogy ezt annyi más területen látni a gyereknevelésben. És úgy tűnik, hogy nem. Mármint, 

hogy  szakmailag  úgy  tűnik.  Ettől  persze  eltérhet  az  egyes  szülők  álláspontja,  ahogyan 

természetesen Neked sem kötelező egyetértened.

Szóval az általam megkérdezett pszichológus válasza: „el kellene terelni a figyelmét finoman. 

Ugyanúgy rá lehet szokni, mint az önjutalmazásra, önkielégítésre. Ez pedig a házaséletben 

okozhat gondot később.”

Kondorné Dr. Orosz Ágnes pszichoterapeuta válasza: a nyolc hónapos kisfiúval kapcsolatban 

az a véleményem, hogy mindig sokkal több információra van szükség, hogy valamelyest is 

tisztán lássunk. Ha csak ennyi az infó, akkor első nekifutásra azt tanácsolnám, hogy el kell  

terelni  a  gyerek  figyelmét  –  egy  nyolc  hónapos  szinte  bármivel  leköthető.  Fölmerül  az 

emberben a kérdés, hogy nincs-e ez a gyerek érzelmileg elhanyagolva.

http://pszichoterapia.net/


Két  és fél,  három évesen,  frissen szobatisztává válva teljesen normális,  hogy felfedezte a 

gyermek a hímvesszőjét, gyerekek az összes testrészüket igyekeznek fölfedezni, megtanulni. 

De  a  kérdés  ilyenkor  is  az,  hogy  az  összes  ébren  töltött  idejéből  kb.  hány  százalékot 

foglalkozik ezzel. Mert ha csak alig 5-10-et, akkor nincs nagy gond, de ha egész nap ezzel 

foglalkozik, akkor arra gyanakszunk, hogy nincs elég örömforrás az életében és az ügyes, okos 

kis felfedező máris rájött, hogy hogyan függetlenítse magát a szeretteitől, akiktől talán nem 

kap elég odafigyelést.

Az agy változóképessége

A  változó  agy című  könyv,  egészen  elképesztő  agykutatási 

eredményeket közöl. Az alap mondanivalója az, hogy az agyunk 

rendkívüli plaszticitásra képes, új idegi kapcsolatok jönnek létre 

bizonyos  tevékenységek  hatására,  sőt,  teljesen  át  is  tud 

térképeződni.  Például  vak  emberek  látókérge  átvesz  más 

funkciókat, hiszen látásra nem “használódik”.

A könyv egy teljes fejezetet szentel annak,  hogyan változtatja 

meg az agyat némely szexuális viselkedés.

Az egész téma kutatását Freud alapozta meg, aki szerint a szexuális plaszticitásnak vannak 

kritikus  időszakai.  Rájött,  hogy a bensőségesség és  nemiség első kritikus  időszaka nem a 

pubertás,  hanem  a  korai  kisgyermekkor.  A  kritikus  időszakokban  minket  ért  hatások 

alapvetően  befolyásolják,  hogy  később  hogyan  gondolkodunk  a  szexről.  A  gyerekeknek 

szükségük van szeretetre,  szenvedélyesen kötődnek a szülőhöz.  Freud óta több kutatás is 

alátámasztotta,  hogy  a  kapcsolatok,  másokhoz  való  kötődés  mintázata  kisgyermekkorban 

rögzül  az  agyunkban.  Freud  azt  is  kimutatta,  hogy  számos  szexuális  rejtély  könnyen 

megérthető  a  kritikus  időszakokban  lezajlott  úgynevezett  fixációk  alapján. 

Kisgyermekkorunkban  olyan  szexuális  élményeket  és  vonzalmakat  élhetünk  át,  amelyek 

rögzülnek, és befolyásolják a további életünket.

Az a gondolat, hogy  egy-egy kritikus időszak eseményei közreműködnek szexuális vágyaink 

formálásában,  ellentmond  annak  a  nézetnek,  hogy  az  embert  csupán  biológiai  ösztönök 

vezérlik.  Mindezt  “tanult  ízlésnek”  is  mondhatjuk.  És  itt  jön  egy  iszonyatosan  érdekes 

http://parkkiado.hu/termek/a-valtozo-agy.html


mondat: Sok olyan dolog van, amiről azt  hisszük, hogy mindig is így volt velünk, valójában 

azonban  valamikor  hozzászoktunk.  Ezt  a  “második  természetünket”  nem  tudjuk 

megkülönböztetni  az  eredetitől,  mert  neuroplasztikus  agyunk  az  új  elemeket  teljesen 

beépítette, és azokpontosan ugyanolyan biológiaiak, mint az eredeti volt.

Hogy jön ez a fütyipiszkáláshoz?

Ha egy kisgyermek megszokja, hogy ha örömre vágyik (nála ez szeretetből, odafigyelésből 

kellene  hogy  származzon),  azt  meg  tudja  oldani  a  hímvesszője  markolászásával,  akkor  – 

ahogyan  Ágnes  is  mondja  –  “az  ügyes,  okos  kis  felfedező  máris  rájött,  hogy  hogyan  

függetlenítse magát a szeretteitől, akiktől talán nem kap elég odafigyelést.”

Összegezve tehát:

1. Az éppen szobatisztává váló 2-3 éves (vagy akár fiatalabb) nem baj, ha észreveszi a saját 

hímvesszőjét, ki kell, hogy alakuljon a testkép.

2. Ha túlzottan sokat markolássza egy kisfiú a fütyiét, át kell gondolnunk, nem rohangálunk-e 

túl sokat, nem a kistesóra helyeztünk-e aránytalanul nagyobb figyelmet, stb.

3. Ha igen, ezt korrigáljuk! Ez után a markolászáskor tereljük el a figyelmét. Jellemzően ez a 

fürdés ideje.

4. Ilyenkor soha ne azt mondd a gyereknek, hogy “pfujj”, vagy “nem szabad”, vagy “rácsapok 

a kezedre”. Mert mitől lenne pfujj a saját teste? Ilyen ellentétes érzéseket ne táplálj benne,

5.  Ha  napközben  is  pelenka  nélkül  hagyod  a  kisfiút  mert  nyár  van,  akkor  is  húzz  rá 

kisnadrágot.



Hereleszállási zavarHereleszállási zavar

Én arra lennék kíváncsi, meddig normális az, hogy mondjuk hidegre eltűnik a  

golyó?  Nekünk  már  másfél  évesen  nincs  ilyen,  de  régen  volt,  és  anyósom  

rosszul volt, hogy most akkor rejtett heréje van-e.

Kisfiam 2 éves,  fél  éve vettük észre,  hogy felcsúszott  az egyik  heréje,  akkor  

mentünk sebészetre, ahol megállapították, hogy a scrotum aljára húzható és  

egy év múlva menjünk vissza ellenőrzésre  (akkor már majdnem 3 éves lesz!).  

Gyerekorvosunk  azt  mondta,  majd  melegben  vagy  meleg  vízben  magától

lejön. Hát azóta figyeljük és egyáltalán nem, most nyáron sem jön le magától.  

Aggódom és úgy érzem a gyermeksebészeten nem vették komolyan. Nem kéne-

e megműteni már most azonnal?

Amit általánosságban tudni érdemes a herék leszállásának zavaráról:

Miért leszállás? Magzati életben még a hasban foglalnak helyet, és onnan vándorolnak le a 

herezacskóba. Az hogy hol van, teljesen változó. Lehet még egészen fenn a hasban, lehet 

benne a csatornában, ahol le kellett volna jönnie, és ami sérvként fennmaradt. Van olyan is, 

amikor a here lenn volt a helyén, aztán valamilyen oknál fogva “eltűnik”, feljebb csúszik.

A  rejtett  here  enyhébb  formája  az  úgynevezett  ingahere.  A  here  nem  tapintható  a 

herezacskóban,  de  a  vizsgálat  során  a  herezacskóba  simítható  és  ott  is  marad.  Ennek 

hátterében  a  cremaster  izom  fokozott  aktivitása  áll.  A  kisfiú  heréje  még  könnyű,  a 

herezsinórban  levő  izmok  pedig  viszonylag  erősek,  így  (pl.  hidegre)  a  herét  könnyedén 

felrántják a lágyékcsatornához. Ez az állapot 9-10 éves korig javul, és a herét egyre ritkábban 

lehet a herezacskón kívül látni. 

Abban az esetben, ha a here a vizsgálat során lesimítható, de a zacskóból azonnal visszaugrik 

a  műtét  indokolt.  Műtét  lehet  indokolt,  ha  a  here  a  többségében  a  herezacskón  kívül 

tartózkodik. Mivel az állapot ezerféle lehet, és műtéti módszer is sokféle van, és főleg mivel  

nem vagyok gyereksebész, konkrét ajánlásokba nem szeretnék ezen a helyen belemenni. De 

az biztos, hogy  senki nem hibázik, ha megmutatja még egy szakorvosnak a gyermeket, és 

kikér még egy szakmai véleményt. Én is ezt tenném. Hároméves gyerekkel pedig sietnék.



Figyelem! Az   anyagban  szereplő  információk  tájékoztató  jellegűek,  nem  helyettesítik  az 

orvosi  vizsgálatot.  Az  ennek elmaradásából  származó egészségkárosodásért  sem a  szerző, 

sem a Srácnevelde nem vállal  felelősséget.  Tartósan fennálló vagy riasztó tünetek esetén 

keresd fel gyermekorvosotokat!

Ha tetszett, gyere a HáziorvosBlogra!

Töltsd  le  a  Házipatika  listát,  melyben  összeírtam,  milyen  gyógyszereket,  kötszereket, 

felszereléseket érdemes otthon tartani, illetve utazásra magaddal vinni.  Katt ide>>

Copyright: Dr. Ipolyi-Topál Gitta (kérlek, az anyagot ne másold, és ne töltsd fel sehova)

Források:
1. A fitymaletapadásról: Gyermekorvos-továbbképzés, Dr. Szabó László gyermeknefrológus 
2. Dr. Bűdy Tamás gyermeksebész honlapja
3. A változó agy (Park Kiadó)
4. A here leszállási zavar illetve a nem tapintható here kezeléséről A Gyermeksebész Szakmai 
Kollégium szakmai protokollja
5. Dr.  Cserny  Tamás  gyermeksebész  honlapja:  http://www.gyermeksebesz.hu/rejtett-
inga-here.php
Az anyag 2013. augusztusban készült, az orvosi szakmai protokollok időnként változhatnak.

http://haziorvosblog.hu/hazipatika
http://www.gyermeksebesz.hu/rejtett-inga-here.php
http://www.gyermeksebesz.hu/rejtett-inga-here.php
http://www.pharmindex-online.hu/diagnosztika-es-terapia/terapias-iranyelvek/a-here-leszallasi-zavar-illetve-a-nem-tapinthato-here-kezeleserol-1224.html

	Letapadás ≠ szűkület
	Teendő?
	Szövődmények
	Ha a fityma szűk, akkor a váladék (smegma) felgyűlik alatta, és gennyes fertőzések forrása lehet. Emellett lehet fájdalmas a szexuális élet. Elhanyagolt eseteknek következménye a sokszorosan gyakrabban előforduló pénisz-, illetve fitymarák.
	Megoldás
	Fitymaletapadás
	Fitymaszűkület

	A fütyimarkolászásról
	Az agy változóképessége
	Hogy jön ez a fütyipiszkáláshoz?
	Összegezve tehát:
	Hereleszállási zavar


