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makata cisim sokma

Gönderen : fbli - 02/03/2012 16:47
_____________________________________

merhaba hocam bi konuyu danışmak istedim 18 yaşında gencim 16 yaşımda sırf merakımdan makatıma
az kalın bir cisim soktum makatımda açılan yara gibi bişey var derin yırtık sanırım anüste değil anüüsü
kapatan deriden yapılmış bi kas var internetten araştırdığım bilgilere göre işte oyara hiç kapanmıyor
rahatta oturamıyorum yürütmüyoda hep ayn karşısında bakıyorum psikolojimi bozuyor sizce
deformasyonmu var tedavisi mümkünmü bilmiyorum gaz kaçağı gibi şikayetim yok utancımdan
doktorada gidemiyorum bu konuda beni bilgiilendirirsniz sevinirim
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Bir kadın veya erkeğin, cinsel tatmin yada erotik uyarı amacı ile çeşitli cisimleri makat yolu ile içeriye
sokmalarına ‘anal mastürbasyon’ adı verilir. Makat kanalı sinirleri çok hassas olup, bu tür bir maddenin
makat kanalına itilmesi yoğun bir şekilde hissedilir. Hastaların nerede ise tamamına yakını bu işlemi
‘merak için’ gerçekleştirdiğini beyan eder. Erkeklerde orgazm olurken prostat organı etrafındaki düz
kaslar ve kadınlarda ise klitoris bölgesi etkili olur. Çocukluğunda altına kaçıran erkeklerin ileride ‘anal
mastürbasyon’ konusuna eğilimli olduğu belirlenmiştir. Cam şişe, ilaç kutusu, deodorant, şampuan
şişesi, çay bardağı, su bardağı, ampul, muz, havuç, salatalık, kabak, patlıcan, sosis, elma, soğan,
şalgam, mum, balta sapı, vibratör, prostat masaj cihazı, bıçak, buz kıracağı, tornavida, diş fırçası, kaşık,
spatül, tenis topu ve lavman gibi cisimlerin makat yolu ile cinsel tatmin amaçlı kullanıldığı görülmüştür.
Cisimlerin makat kanalından yukarıya doğru itilmesi durumunda öncelikle elle, cerrahi bir alet yardımı ile
veya endoskopi ile alınmaya çalışılır ve şayet başarılı olunamazsa cerrahi girişim gerekebilmektedir.
Bağırsaktan kanama (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makattan-kanama.html), makat
çatlağı (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-catlak-anal-fissur.html), bağırsakta
delinme, bağırsak düğümlenmesi
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-dugumlenmesi.html) veya karın zarı iltihabı
(peritonit) gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu tür bir sorunda bir Genel Cerrahi Uzmanı’na muayene
olmak yararlı olur.
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