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 ؟ چیست تستسترون

 ضٌبذتِ هطزاًِ ذػَغیبت ػٌَاى ثِ ػوَهب وِ هطرػی ذػَغیبت وِ است خٌسی َّضهَى یه تستستطٍى

 غسا ضسى ثن ٍ ، غَضت هَی ضضس ، ػؿلِ سبذت هَخت تستستطٍى. پسیس هی آٍضز زض ظبّط ضرع ضا زضَ هی

 .ضَز هی

 ؟ کنند می مصرف چگونه را تستسترون

 ضَز ًوی هػطف لطظ غَضت ثِ تستستطٍى. گطزز هی تعضیك یىجبض ّفتِ چْبض الی یه ّط هؼوَال تستستطٍى

ی هطىالت لطظ تستستطٍى هوىي است قطفی اظ ٍ ، ًىٌس خصة زضستی ثِ ضا آى اًسبى ثسى است هوىي وِ چطا

 ایي لیوت اهب ، وٌٌس هی استفبزُ تستستطٍى پَستی چست ٍ وطم اظ اضربظ اظ ثؼؿی. وٌس ایدبز وجس ثطای

 .است تطثیط هحػَالت

. است هتفبٍت زیگط ضرع ثِ ضرػی اظ ٍ زیگط هحػَل ثِ هحػَلی اظ تعضیمی فطم ثِ تستستطٍىهٌبست  زٍظ

 ثبفت زض یب ثعضي ػؿلِ زض تستستطٍى تعضیك. است هتغیط  400mgتب  50mg اظ تعضیمی فطم ثِ تستستطٍى زٍظ

 وٌتطل ثوٌظَض پعضه. پیص آیس ًبذَاستِ َّضهًَی ًَسبًبت زاضز اهىبى. گیطز هی غَضت( ظیطخلسی) چطثی

 تستستطٍى ضیَُ یب ٍ زّس تغییط ضا تدَیعی زٍظ یب/ٍ تعضیك زٍ ثیي ظهبًی فبغلِ است هوىي َّضهًَی ًَسبًبت

 .زّس تغییط تستستطٍى چست یب وطم اظ استفبزُ ثِ تعضیمی ضٍش اظ ضا زضهبًی

 ؟ کنند مصرف تستسترون نباید چه کسانی – هشدار

 هػطف تستستطٍى ًجبیس ّستٌس ًطسُ وٌتطل وطًٍطی سطذطي ثیوبضی ثِ هجتال یب ّستٌس ثبضزاض وِ اضربغی

 .وٌٌس
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 احتیاط رعایت با مصرف

 پیطاهَى گفتگَ اظ پس ٍ احتیبـ ثب ضا زضهبًی تستستطٍى تَاًٌس هی ضطایف ظیط ضا زاضتِ ثبضٌس وِ اضربغی

 : وٌٌس ضطٍع ذكطات تستستطٍى زضهبًی

 ٌِاو 

 ٌِپستبى سطقبى یب للجی ثیوبضی ذبًَازگی پیطی 

 ٌِذًَی لرتِ تطىیل َازگیًذب پیطیٌِ یب ذًَی لرتِ تطىیل پیطی 

 ثبال ولستطٍل 

 وجس ثیوبضی 

 یذًَ ّبی سلَل وبهل ضوبضش ثبالی سكح 

 چبلی 

 سیگبض استؼوبل 

،  پستبى هؼبیٌبت .پصیطز اًدبم هؼیي ظهبًی فَاغل زض ذَى آظهبیص است الظم َّضهَى تبثیطات ثطضسی خْت

 .یبثس هی ازاهِ پبح تست ٍ لگٌی هؼبیٌبت

 تستسترون سازی مردانه تاثیرات

 ثیطتط ٍ (ظًبًِ ووتط) ظًبى هبًٌس ووتط ضا ظبّطم تب است ضسُ تدَیع هي ثطای تستستطٍى وِ ّستن آگبُ هي

 .ًوبیس( تط هطزاًِ) هطزاى هبًٌس

 آگبُ هي. گطزز هطَْز زضهبًی َّضهَى تبثیطات تب اًدبهیس ذَاّس قَل ثِ ثیطتط یب هبُ چٌسیي وِ ّستن آگبُ هي

احتوبل زاضز  وِ ّستن آگبُ هي. وٌس ثیٌی پیص طاه تغییطات هیعاى یب سطػت تَاًس ًوی ضرػی ّیچ وِ ّستن

تب تبثیطات حبغل اظ َّضهَى زضهبًی ثِ حس  ثِ قَل اًدبهس زضهبًی َّضهَى ضطٍع اظ پس سبل پٌح الی زٍتب 

 .ووبل ثطسس
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 غیط است گطزیسُ شوط ازاهِ زض وِ تغییطاتی ًیع وٌن هتَلف ضا زضهبًی تستستطٍى اگط حتی وِ ّستن آگبُ هي

 : ثَز ذَاٌّس زائوی ٍ ثبظگطت لبثل

 ایٌچ ًین حسٍز زض - ولیتَضیس ثعضي ضسى (~1.27cm )ایٌچ یه اظ ثیطتط ووی تب (~2.54cm) 

 غسا ضسى ثن 

 سجیل ٍ ضیص تسضیدی ضضس 

 ٍخَز زاضز وبهل قبسی احتوبل - سط تبج ٍ گیدگبّی ًبحیِ زض هَ ضیعش 

  ّب پب ٍ ، سیٌِ ، ووط ، ّب ثبظٍ ، ضىن ًَاحی ثیطتط ، ؾرین تط ، ٍ هدؼس تط زض ّبی هَضضس 

 زضهبًی تستستطٍى تَلف ثب ٍ ًیستٌس زائوی هؼوَال است گطزیسُ شوط ازاهِ زض وِ تغییطاتی وِ ّستن آگبُ هي

 : ضًٍس هی ثیي اظ احتوبال

 ٌِ(ثگصاضز خبی ثط زائوی اسىبض زاضز اهىبى) او 

 (ضَز هی هتَلف زضهبًی َّضهَى ضطٍع اظ هبُ ضص الی یهگصضت  اظ پس هؼوَال) لبػسگی سیىل 

 ثبسي ًَاحی چطثی وبّص:  هطزاًِ الگَی ثِ ثسى چطثی هدسز تَظیغ - ضىن ًبحیِ زض چطثی افعایص ، 

 ضىل سیجی ثِ ضىل گالثی اظ ثسى فطم تغییط - ضىن ًبحیِ زض چطثی افعایص ّب؛ ضاى ٍ ، لگي

 ثسًی لسضت ٍ ػؿالًی تَزُ افعایص 

 خٌسی هیل افعایص 

 ٍاغى ذطىی 

 اگط حتی وِ است گفتِ هي ثِ پعضه. است ضٌبذتًِب ثبضٍضی تَاًبیی ثط تستستطٍى تبثیطات وِ ّستن آگبُ هي

 حتی وِ ّستن آگبُ هي. ذیط یب ضَم ثبضزاض تَاًن هی آیب وِ ًیست هطرع ًیع وٌن هتَلف ضا زضهبًی تستستطٍى

 هي زض ثبضزاضی احتوبل ّوچٌبى ًیع ضسم لبػسگی سیىل تَلف زچبض زضهبًی تستستطٍى اثط زض وِ ایي اظ پس

 اگط وِ ّستن آگبُ هي ثؼالٍُ. ّستن آگبُ (لعٍم غَضت زض) ثبضزاضی اظ پیطگیطی ّبی ضٍشاظ  هي. زاضز ٍخَز

 ذَیص ثبضٍض ٍ ًبثبضٍض ّبی تروه شذیطُ ثطای وِ ّستن آگبُ هي. وٌن هػطف تستستطٍى تَاًن ًوی ثبضن ثبضزاض

زض ایي  ثیطتطی اقالػبت هی تَاًن ذَز پعضه ثب پطسص اظ وِ ّستن آگبُ ٍ زاضم ذَز ضٍی پیص ّبیی گعیٌِ

 .ًوبین وستذػَظ 
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 : ضس ًرَاّس تغییط زسترَش ثسًن ّبی لسوت اظ ثؼؿی وِ ّستن آگبُ هي

 پستبى ّب وبّص چطوگیطی  سبیع اهب ، وَچىتط ضًَس اًسوی ّب پستبى هوىي است ثسى چطثی وبّص ثب

 س زاضت.ًرَاّ

 ضس ًرَاّس تط هطزاًِ وطزًن غحجت لحي اهب ، هی ضَز تط ثن غساین. 

 تستسترون های ریسک

ضیسه ّبی  زاضز احتوبل. است ًطسُ ضٌبذتِ وبهل قَض ثِ تستستطٍى ایوٌی ٍ تبثیطات وِ ّستن آگبُ هي

 .است ًطسُ ضٌبذتِ ٌَّظ وِ ثبضس زاضتِ ٍخَز ثلٌسهستی

 وِ ّستن آگبُ هي. وٌن هػطف تستستطٍى است ًوَزُ تدَیع ثطاین پعضه آًچِ اظ ثیص ًجبیس وِ ّستن آگبُ هي

 تدَیع ثطاین پعضه آًچِ اظ ثیص اگط وِ ّستن آگبُ هيسالهتی ام ضا ثب ذكط ثیطتطی هَاخِ هی سبظز.  السام ایي

 هیتَاًس ثسًن وِ ّستن آگبُ هي. یبفت ًرَاّس افعایص تغییطات ایدبز ضست یب سطػت ، ًوبین هػطف است ًوَزُ

 هتَلف یب ًوَزُ آّستِ ضا ظبّطم سبظی هطزاًِ ضًٍس هسئلِ ایي ٍ ، وٌس تجسیل استطٍغى ثِ ضا اؾبفی تستستطٍى

 .وٌس هی

. زّس هی افعایص هي زض ضا للجی ثیوبضی ضیسه وِ آٍضز هی ٍخَز ثِ ضا تغییطاتی تستستطٍى وِ ّستن آگبُ هي

 : است ظیط ضطح ثِ تغییطات ایي

 ذَة ولستطٍل وبّص (HDL) ِثس ولستطٍل افعایص ٍ ، زاضز وٌٌسُ تهحبفظ اثط للجی ثیوبضی ثطاثط زض و 

(LDL) ِزّس هی افعایص ضا للجی ثیوبضی ضیسه و. 

 ذَى فطبض افعایص 

 زاذلی ّبی اضگبى اقطاف زض چطثی شذبیط افعایص 

 ایي یب ، ثبضن زاضتِ ٍظى اؾبفِ اگط ، ثبضٌس ثَزُ للجی ثیوبضی ثِ هجتال ام ذبًَازُ اػؿبی اگط وِ ّستن آگبُ هي

 .است ثبالتط هي زض للجی ثیوبضی ثِ اثتال ضیسه ، ثىطن سیگبض وِ
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اًدبم  هؼیي ظهبًی فَاغل زض للت سالهت چىبح ثبیس وٌن هی هػطف تستستطٍى وِ ظهبًی تب وِ ّستن آگبُ هي

 .ًوبیس ثطضسی ضا هَاضز ایي پعضىن ٍ زلت وٌن ذَز ولستطٍل سكح ٍ ٍظى ثِ ثبیس وِ هؼٌب ثسیي .زّن

 وِ ّستن آگبُ هي. ضَز وجس ثیوبضی ثِ هٌدط ٍ سثطسبً آسیت وجس ثِ است هوىي تستستطٍى وِ ّستن آگبُ هي

 .گیطم لطاض ثطضسی هَضز وجس ثِ احتوبلی آسیت ذػَظ زض ثبیس وٌن هی هػطف تستستطٍى وِ ظهبًی تب

 اضظیبثی هَضزهطا  ، یىی اظ ایي ضطایف زض ذكط ّستنثسلیل  هي وٌس هی فىط پعضىن اگط وِ وٌن هی هَافمت هي

 .ذیط یباست  هي غالحیِ  آى ازاهِ یب زضهبًی تستستطٍى ضطٍع آیب وِ هی سٌدین سپس. زّس لطاض ثطضسی ٍ

 آگبُ هي. زّس افعایص هطا ّوَگلَثیي ٍ ذَى لطهع ّبی گلجَل تَاًس هی تستستطٍى هػطف وِ ّستن آگبُ هي

 ًطهبل سكح ثِ هطا ّوَگلَثیي ٍ ذَى لطهع ّبی گلجَل سكح وِ است ای اًساظُ ثِ هؼوَال افعایص ایي وِ ّستن

 ًساضتِ ام سالهتی ثطای ذكطی ّیچگًَِ هوىي است هسئلِ ایي وِ ّستن آگبُ هي. ضسبًس هی سیسدٌسض هطزاى

 ٍ آٍضز ٍخَز ثِ ثطاین ضا هطىالتی زاضز احتوبل ثبضس اًساظُ اظ ثیص افعایص ایي اگط وِ ّستن آگبُ چِ اگط. ثبضس

 ثِ. ضًٍس هی ضوبض ثِ هطىالت ایي خولِ اظ للجی سىتِ ٍ للجی حولِ. زّس لطاض ذكط هؼطؼ زض ضا ام ظًسگی

 اًدبم ذَى آظهبیص هؼیي ظهبًی فَاغل زض ثبیس وٌن هی هػطف تستستطٍى وِ ظهبًی تب وِ است خْت ّویي

 .زّن

 ثسًن تیحسبس ، زّس افعایص هي زض ضا زیبثت ثِ اثتال ضیسه هی تَاًس تستستطٍى هػطف وِ ّستن آگبُ هي

 ضا ام زاذلی ّبی اضگبى اقطاف چطثی شذبیط ٍ ، ضَز ٍظى افعایص هَخت ، زّس وبّص ضا اًسَلیي ثِ ًسجت

 .وٌن ثطضسی ضا ذًَن لٌس ثبیس وٌن هی هػطف تستستطٍى وِ ظهبًی تب وِ ّستن آگبُ هي. زّس افعایص

 وِ ّستن آگبُ هي ، هسئلِ ایي ثط ػالٍُ. وٌس تجسیل استطٍغى ثِ ضا تستستطٍى تَاًس هی ثسًن وِ ّستن آگبُ هي

 یب ، تروساى ، پستبى سطقبى ضیسه[ ثسى زض استطٍغى ثِ اؾبفی تستستطٍى تجسیل] آیب وِ زاًس ًوی وسی ّیچ

 .ذیط یب زّس هی افعایص ضا ضحن
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هی  هسئلِ ایي وٌس؛ ًبظن ضا ٍاغى ّبی زیَاضُ ٍ ضحن زّبًِ ثبفت تَاًس هی تستستطٍى هػطف وِ ّستن آگبُ هي

 ایي اظ ًظط غطف هسئلِ ایي وِ ّستن آگبُ هي. زَض ٍاغیٌبل زذَل ٌّگبم پبضگی یب ذطاش ایدبز ثِ هٌدطتَاًس 

 خٌسی اًتمبل لبثل ػفًَت ثِ اثتال ضیسه هسئلِ ایي. زّس ضخ است هوىي ظى یب ثبضس هطز ام خٌسی ضطیه وِ

 ظًسگی هَضز زض پعضىن ثب پطزُ ثی ٍ ضن ثبیس وِ ّستن آگبُ هي. زّس هی افعایص هي زض ضا (HIV) ایسظ ًظیط

 .ثیبهَظم ضا ػفًَت ثِ اثتال ٍ ثطضسی پیطگیطی ّبی ضٍش ثْتطیي تب وٌن غحجت ذَز خٌسی

 اٍلبت اغلت زض اگط وِ ّستن آگبُ هي. وٌس هیگطى یب سطزضز زچبض هطا تَاًس هی تستستطٍى وِ ّستن آگبُ هي

 هسئلِ ایي وِ است آى اهط ثْتطیي ، است ضسیس هؼوَلی غیط قطظ ثِ زضز اگط یب ضَم هی هیگطى یب سطزضز زچبض

 .ثگصاضم هیبى زض پعضىن ثب ضا

 شوط ازاهِ زض وِ هَاضزی ًظیط زاضًس ذبغی ضطایف وِ اضربغی زض زضهبًی تستستطٍى وِ ّستن آگبُ هي

 :است ّوطاُ ثیطتطی ذكطات ثب است گطزیسُ

 ٌِاو 

 ثبال ولستطٍل سكح 

 ٌِللجی ثیوبضی ذبًَازگی پیطی 

 ٌِذًَی لرتِ تطىیل َازگیًذب پیطیٌِ یب ذًَی لرتِ تطىیل پیطی 

 وجس ثیوبضی 

 یذًَ ّبی سلَل وبهل ضوبضش ثبالی سكح 

 چبلی 

 سیگبض استؼوبل 

 پصیط تحطیه هطا است هوىي هثال. اثط ثگصاضز هي ضٍی احسبسبت تَاًس هی زضهبًی تستستطٍى وِ ّستن آگبُ هي

 آًْب ، ثب آهسى وٌبض ٍ ایي لجیل تغییطات وطفخْت  وِ ّستن آگبُ هي. وٌس تط ذطوگیي یب ، تط اهیس ًب ، تط

 .زّس یبضی هطاوع هطثَقِ یبفتي زض هطا تَاًس هی پعضىن

. وطز ذَاّستَخِ  خلتتغییطات هي  ثكَضیىِ زّس هی تغییط[ هطا ظبّط] زضهبًی تستستطٍى وِ ّستن آگبُ هي

 حوبیت ثؼؿی. اًس ضسُ هَاخِ ذطًَت ٍ ، تجؼیؽ ، اشیت ٍ آظاض ثب زلیل ّویي ثِ تطًسدٌسض اضربظ اظ ثؼؿی

هطا یبضی  حبهی ٍ هسافغ هطاوع یبفتي زض تَاًس هی پعضىن وِ ّستن آگبُ هي. اًس زازُ زست اظ ضا ذَز ػعیعاى

 .زّس
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 پسشکی عوارض بروز از پیشگیری

 هَافمتٍ  ، ًوبین هػطف است ًوَزُ تدَیع پعضه وِ غَضتی ّوبى ثِ ضا تستستطٍى وِ وٌن هی هَافمت هي

 ثب ذػَظ ایي زض ًجَزم ذَضحبل ٍ ضاؾی ذَز زضهبًی ضًٍس اظ یب ضسم هَاخِ هطىلی ّط ثب اگط وِ وٌن هی

 .وٌن غحجت پعضىن

 ثطای وِ زاضٍیی ًَع ٍ زٍظ ثب است هوىي است ضسُ تدَیع هي ثطای وِ زاضٍیی ًَع ٍ زٍظ وِ ّستن آگبُ هي

 .هتفبٍت ثبضس است ضسُ تدَیع زیگطی ضرع

 سبیط ، گیبّبى زاضٍیی ، ضغیوی ّبی هىولًظیط  ّب زاضٍ سبیط ثب تستستطٍى هوىي است وِ ّستن آگبُ هي

 وٌن خلَگیطی ػَاضؼ ثطٍظ اظ ثبیس وِ ّستن آگبُ هي. تساذل زاضٍیی ایدبز وٌس هَاز هرسض ٍ ، الىل ، ّب َّضهَى

 هی هػطف آًچِ ّط زهَض زض پعضىن ثب ثبیس خْت ّویي ثِ. ثبضس زاضتِزض پی  ضا هطي ذكط است هوىي وِ چطا

 هطالجت زضیبفت ، ی ذَز اضتطان هی ًوبینهػطفزاضٍ ّبی  زض هَضز آًچِ وِ اظ ًظط غطف ، ٍ ثبضن غبزق وٌن

 .زّن ازاهِ ضا هطوع ایي زض پعضىی

 تبییس تطًسدٌسض اضربظ زض سبظی هطزاًِ ایدبز تبثیطات هٌظَض ثِ ضا زضهبًی تستستطٍى زٍلت وِ ّستن آگبُ هي

 ًوَزُ تدَیع ذَیص تدطثِ ٍ لؿبٍت ثطاسبس هطا هٌبست زٍظ ٍ زاضٍ پعضه وِ ّستن آگبُ هي. است ًٌوَزُ

 .است

 وِ ّستن آگبُ هي. ًوبین هتَلف ثبضن هبیل وِ ظهبًی ّط زض ضا زضهبًی تستستطٍى تَاًن هی وِ ّستن آگبُ هي

اظ ثطٍظ  اهط ایي. زّن اًدبم پعضىن ووه ثب ضا آى ثبیس ، ثبضن زاضتِ زضهبًی تستستطٍى تَلف ثِ تػوین اگط

 هوىي پعضىن ، ضَم خسی ثیوبضی زچبض اگط وِ ّستن آگبُ ّوچٌیي هي. ٍاوٌص ّبی هٌفی خلَگیطی هی وٌس

 زض اهط ایي. وٌس هٌغ وبهل قَض ثِ زضهبًی تستستطٍى اظ هطاایي وِ  بی زّس وبّص ضا تستستطٍى زٍظ است

 غبزق ًیع سالهتی ام ضا تْسیس هی وٌس ضیسه ّبیی غیط لبثل وٌتطل یب است ضسیس خبًجی ػَاضؼ وِ ضطایكی

 .است

 جایگسین های روش

 ّبی خبیگعیي ثِ اگط. وٌسهی  تط هطزاًِ ضا فطز ظبّط وِ زاضز ٍخَز زضهبًی تستستطٍى ثطای ّبیی خبیگعیي

 .ًوبییس گفتگَ ذَز پعضه ثب ضٍیتبى پیص ّبی گعیٌِ هَضز زض تَاًیس هی ّستیس هٌس ػاللِ زضهبًی تستستطٍى
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 : که است این منسله به فرم این پایین در من امضای

 ضٍشٍ ،  زضهبًی َّضهَى احتوبلی ًتبیحزضهبًی ،  تستستطٍى ّبی ضیسه ٍ هعایب هَضز زض هي ثب پعضىن 

 گفتگَ ًوَزُ است. خبیگعیي زضهبًی ّبی

 ّستن آگبُ زضهبًی َّضهَى ضًٍس ذكطات اظ هي. 

 زض ایي فطم  زضهبًی َّضهَى ضًٍس ضسُ ضٌبذتِ ذكطات ٍ تبثیطات اقالػبتی پیطاهَى وِ ّستن آگبُ هي

 َّضهَى هست ثلٌس ذكطات ٍ تبثیطات اظ ثؼؿی است هوىي وِ زاًن هی حبل ایي ثب ،گٌدبًسُ ضسُ است

 .ثبضس ًبضٌبذتِ زضهبًی

 ًوبین گفتگَ پعضىن ثب زضهبًی ّبی گعیٌِ هَضز زض تب ام زاضتِ وبفی فطغت هي. 

 ِاست ضسُ زازُ پبسد هي ضؾبیت ثب هكبثك ّبین پطسص توبهی ث. 

 ثِ یب ، اهتٌبع ، ضطٍع خْت زض ذَیص آگبّبًِ ضؾبیت اػالم ثوٌظَض وبفی زاًص اظ وِ ّستن هؼتمس هي 

 .ّستن ثطذَضزاض زضهبًی تستستطٍى اًساذتي تؼَیك

 .هي ّدسُ سبل یب ثیص اظ ّدسُ سبل سي زاضم 

 

 

 (:...ضسُ چبح) لبًًَی ًبم

 (:...ضسُ چبح ، تفبٍت غَضت زض) تطخیحی ًبم

 :...سبػت ٍ تبضید                                                           :...                لبًًَی اهؿبء

 :...سبػت ٍ تبضید                                                             :...             پعضه اهؿبء
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 : تَسف است ضسُ اضائِ تطخوِ ذسهبت ، وٌس ًوی غحجت اًگلیسی ظثبى ثِ وٌٌسُ هطاخؼِ

 :...تبضید              (:... غیطُ ٍ تلفٌی ، سبیت قطیك اظ) تطخوِ ذسهبت ًَع ٍ هتطخن ًبم
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  مرد و زن های ترنس زندگی روایات و ها مصاحبه تلگرام کانال

تغییرجنس عمل نتایج تصاویر و تجربیات از ایرانی  

https://t.me/iransrsresults 

 

اینستاگرام در سنتر ترنس هلپ  

https://www.instagram.com/helptranscenter 

 

مرد به زن ترنس آموزشی تلگرام کانال   

https://t.me/helpftmcenter 

 

زن به مرد ترنس آموزشی تلگرام کانال  

https://t.me/helpmtf 
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