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سلب مسئولیت
اعالفبت ایي همبلِ نطفب ثِ خْت همبنس آهَظقی اضائِ گطزیسُ اؾتًَ .یؿٌسُ ایي همبلِ پعقک هترهم ًیؿت،
ٍ ایي اعالفبت ًجبیس ثِ فٌَاى تَنیِ پعقکی زض ًؾط گطفتِ قَز .ایي اعالفبت «ًجبیس» ثِ فٌَاى خبیگعیٌی ثطای
هكبٍضُ یب زضهبى تَؾظ پعقک هترهم هدطة هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطزًَ .یؿٌسُ ایي همبلِ لیؿت زاضٍّبیی ضا
کِ زض ایي همبلِ شکط گطزیسُ اؾت تبییس یب ضز ًویکٌس.

هقذهَ
ّسف اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی ثطای هطزاى تطًؿی کِ ثب «خؿن هٌتؿت ثِ ظًبى (تروساىّبی فقبل)» یب خؿن
ایٌتطؾکؽ (ثیٌبخٌؿی) هتَلس قسُاًس ،ایدبز نفبت ثبًَیِ خٌؿی هطزاًِ ٍ حفؼ ایي نفبت اؾت.

تؿتؿتطٍى (کِ اغلت ثِ اذتهبض »ً «Tبهیسُ هیقَز) خْت َّضهَى زضهبًی خبیگعیي زض هطزاى تطًؽ ثِ
ضٍـّبی هرتلفی تدَیع هیگطزز .ضایحتطیي هتس تؿتؿتطٍى زضهبًی ،تعضیك ظیطخلسی یب زضٍىفضالًی
تؿتؿتطٍى ثب ؾطًگ اؾت .اظ خولِ ؾبیط ضٍـّبی تؿتؿتطٍى زضهبًی هیتَاى ثِ اؾتقوبل هَضقی غل ،کطم ٍ
چؿت هَضقی تؿتؿتطٍى؛ ههطف تؿتؿتطٍى ذَضاکی ثب ثلـ لطل تؿتؿتطٍى (کِ الجتِ ایي هتس ضایح ًیؿت،
چطا کِ ههطف تؿتؿتطٍى  C-17 alpha alkylatedتبثیطات هٌفی ضٍی کجس هیگصاضز)؛ ههطف تؿتؿتطٍى
ظیطظثبًی/گًَِای ثب حل قسى لطل ظیط ظثبى یب کٌبض لثِ؛ یب تؿتؿتطٍى زضهبًی ثب کبقت گلَلِ حبٍی تؿتؿتطٍى
ظیط پَؾت اقبضُ ًوَز .هتس تؿتؿتطٍى زضهبًی ثِ ًَؿ زاضٍی هَخَز زض کكَض هحل ؾکًَت فطز،
ضیؿکّب/هعایبیی کِ ّط ضٍـ ثطای ؾالهتی فطز ثِ ّوطاُ زاضز ،تطخیح قرهیّ ٍ ،عیٌِ ثؿتگی زاضز.

تؿتؿتطٍى ایٌگًَِ ًیؿت کِ ثطای ههبضف آتی زض ثسى شذیطُ گطزز ،ثٌبثطایي ثطای ایي کِ ؾغح تؿتؿتطٍى
ّویكِ زض هحسٍزُ ؾالهت لطاض گیطز الظم اؾت کِ تؿتؿتطٍى زض ثبظُّبی ظهبًی هكرم ٍ ثب زٍظ هٌبؾت هَضز
اؾتفبزُ لطاض گیطز .تؿتؿتطٍى ثِ فطم تعضیمی ٍ گلَلِّبی ظیطخلسی عَالًیتطیي هبًسگبضی ضا زض ثسى زاضًس.
تؿتؿتطٍى ثِ فطم تعضیمی هقوَال ثیي ّفتِای یکجبض تب ؾِ ّفتِای یکجبض تدَیع هیگطزز ٍ ،گلَلِّبی ظیطخلسی
تؿتؿتطٍى ًیع ّط ؾِ – چْبض هبُ یکجبض ثب گلَلِّبی خسیس خبیگعیي هیگطزًس.

تؿتؿتطٍى هَضقی (چؿت ،غل ،یب کطم) هقوَال ثب زٍظ کن ثهَضت ضٍظاًِ ضٍی پَؾت اؾتقوبل هیگطزز؛
تؿتؿتطٍى ذَضاکی ٍ ظیطظثبًی/گًَِای ًیع هقوَال ضٍظاًِ هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز .خْت کؿت اعالفبت ثیكتط
زضهَضز اًَاؿ َّضهَى تؿتؿتطٍى ٍ عطیمِ ههطف آًْب همبلِ هطثَعِ ضا زض ایٌدب هغبلقِ ًوبییس.
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تستسترّى درهاًی چَ تغییراتی را بَ ّجْد هیآّرد؟
ثب ههطف هساٍم تؿتؿتطٍى ثِهطٍض ظهبى نفبت ثبًَیِ خٌؿی هطزاًِ زض فطز قکل هیگیطز ٍ ؾیکل لبفسگی
(فبزت هبّیبًِ) هتَلف هیگطزز.

تؿتؿتطٍى زضهبًی تبثیطات هطزاًِؾبظی کِ زض ازاهِ شکط قسُ اؾت ضا ایدبز هیکٌس .هوکي اؾت چٌسیي هبُ
عَل ثکكس تب ایي تبثیطات آقکبض گطزًس ٍ ،ؾبلّب ثِ عَل اًدبهس تب ثِ حس کوبل ذَز ثطؾٌس.

 ضرین قسى تبضّبی نَتی ٍ ثن قسى نسا
 ضقس هَی نَضت (ضٍیف ؾجیل ٍ/یب ضیف)
 افعایف ضٍیف هَی ثسى (ثِذهَل ضٍی ثبظٍّب ،پبّب ،ؾیٌِ ،قکن ٍ ،کوط)
 افعایف تَزُ فضالًی ثسى
 ثعضگ قسى کلیتَضیؽ
 تَلف ؾیکل لبفسگی (فبزت هبّیبًِ)
 ضیعـ هَ زض ًبحیِ گیدگبّی ٍ تبج ؾط ٍ هطزاًِ قسى ذظ ضٍیف هَ؛ احتوبل عبؾی ثب الگَی هطزاًِ
ًیع ٍخَز زاضز
 هطزاًِ قسى فطم تدوـ چطثی زض ثسى (یقٌی چطثیّبی شذیطُ قسُ زض ًبحیِ لگي ،ضاى پب ٍ ثبؾي ثِ
ؾوت قکن خبثِخب هیقًَس)
 افعایف فقبلیت غسز چطثی پَؾت (یقٌی پَؾت چطةتط هیقَز ٍ ،هوکي اؾت زچبض اکٌِ قَیس)
 افعایف گلجَلّبی لطهع ذَى ()RBC
 هوکي اؾت تغییطاتی زض ؾغح کلؿتطٍل ایدبز قَز — یقٌی ؾغح کلؿتطٍل "ذَة "( )HDLکبّف ٍ
ؾغح کلؿتطٍل "ثس "( )LDLافعایف پیسا کٌس
 ثَی ثسى ٍ ازضاض هوکي اؾت تغییط پیسا کٌس
 پَؾت اظ لحبػ ؽبّطی هوکي اؾت ضرینتط ثِ ًؾط ثطؾس یب ٍلتی آى ضا لوؽ هیکٌیس ضرینتط
احؿبؼ قَز
 افعایف هیل خٌؿی
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تغییرات دیگری کَ هرداى ترًس گسارش کردٍاًذ
تغییطاتی کِ زض ازاهِ شکط قسُ اؾت ضا ثقضی اظ هطزاى تطًؽ عجك تدطثیبت ذَز گعاضـ کطزُاًس .ایي تغییطات
زض هتَى پعقکی ثِ فٌَاى تبثیطات هطزاًِؾبظی حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی لیس ًكسُاًس.

 نَضت هوکي اؾت ظاٍیِزاضتط قسُ ٍ فک هطثقیتط ثِ ًؾط ثطؾس
 ؾبیع پبّب هوکي اؾت افعایف پیسا کٌس ٍ/یب زؾتّب ثعضگتط/پْيتط قًَس .ثقضی اظ هطزاى ًطًؽ
هیگَیٌس کِ پؽ اظ قطٍؿ تؿتؿتطٍى زضهبًی ؾبیع کففّبی آًْب ثبالتط ضفتِ ٍ ثقضی زیگط ًیع گعاضـ
کطزُاًس کِ زؾتّبیكبى کوی پْيتط قسُ اؾت .ایي تغییطات هوکي اؾت زض اثط ضقس غضطٍف،
هبّیچِ ،یب ثبفت ّوجٌس ضخ زازُ ثبقس.

 افعایف ؾغح اًطغی
 افعایف اقتْب
 تطاکن ثبفت چطثی پؿتبى هوکي اؾت کوی کبّف پیسا کٌس( .ایي تغییط هوکي اؾت ؾبیع پؿتبى ثقضی
اظ افطاز ضا تب حسٍزی کبّف زّس ،اهب الظم ثِ شکط اؾت کِ تؿتؿتطٍى زضهبًی ؾبیع پؿتبى ضا ثِ اًساظُ
چكوگیطی کبّف ًویزّس  -ثیكتط هطزاى تطًؽ ثطای ترلیِ ثبفت پؿتبى ثِ فول خطاحی ًیبظ زاضًس).
 تغییطات احؿبؾی .ثقضی اظ هطزاى تطًؽ هیگَیٌس کِ زض هطاحل هرتلف زٍضُ تؿتؿتطٍى زضهبًی ذَز
(هثال ثالفبنلِ ثقس اظ تعضیك تؿتؿتطٍى ،یب چٌس ضٍظ لجل اظ تعضیك تؿتؿتطٍى) احؿبؼ تحطیکپصیطی یب
ثیحبلی/افؿطزگی هیکٌٌس .ثقضی اظ هطزاى تطًؽ ًیع هیگَیٌس کِ ثب تؿتؿتطٍى زضهبًی ذًَؿطزتط ٍ
آضامتط قسُاًسً .ویقَز ثِ آؾبًی پیفثیٌی کطز کِ افطازی کِ تؿتؿتطٍى زضهبًی هیکٌٌس چِ تغییطات
احؿبؾی ضا تدطثِ هیکٌٌس (الجتِ اگط انال تغییط احؿبؾی ضا تدطثِ کٌٌس) .ثِعَضکلی کبض هٌغمی ٍ
زضؾت ایي اؾت کِ ّط هَلـ زاضٍ یب هبزُ خسیسی (اظ خولِ تؿتؿتطٍى) ضا ثطای اٍلیيثبض ههطف
هیکٌیس ،احؿبؾبتی کِ ثِ قوب زؾت هیزّس ضا ثب زلت ثطضؾی کٌیس ،اظ آًْب یبززاقتثطزاضی کٌیسٍ ،
اگط ثطایتبى ًگطاىکٌٌسُ ّؿتٌس زضهَضز آًْب ثب پعقکتبى گفتگَ کٌیسًَ .ؾبًبت ثبضظ ذلكٍذَ گبّی ثب
تٌؾین زٍظ تؿتؿتطٍى ٍ ثبظُ ظهبًی ههطف تؿتؿتطٍى کبّف پیسا هیکٌس ٍ ،گبّی ًیع ذَزثِذَز ٍ
ثِهطٍض ظهبى ثطعطف هیقَز.
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آیا تستسترّى از هي آدم دیگری هیسازد؟
ثؿیبضی اظ افطاز ًگطاى ایي ّؿتٌس کِ تؿتؿتطٍى قرهیتقبى ضا ثِ عطظ چكوگیطی تغییط زّس ،یب آًْب ضا اظ
زضٍى ثِ فطز زیگطی تجسیل کٌس .تؿتؿتطٍى هوکي اؾت ضٍی ذلكٍذَ ٍ احؿبؾبت فطز تبثیط ثگصاضز ،اهب ایٌگًَِ
ًیؿت کِ ثِ عطظ خبزٍیی ّؿتِ قرهیتی ضا تغییط زّس .قطٍؿ تؿتؿتطٍى زضهبًی هقوَال تدطثِای
ؾطًَقتؾبظ اؾت ٍ ،ثب ّط تدطثِ ؾطًَقتؾبظی ثبیس اًتؾبض تغییطاتی چِ هثجت ٍ چِ هٌفی ضا زاقتِ ثبقیس .اهب
ایٌگًَِ ًیؿت کِ ثب قطٍؿ تؿتؿتطٍى زضهبًی ثِ ًبگْبى ثِ آزم زیگطی تجسیل قَیس.

چقذر طْل هیکشذ تا تغییرات حاصل از تستسترّى درهاًی خْد را ًشاى دٌُذ؟
ؾطفت ایدبز تغییطات حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی ثؿتِ ثِ فَاهل هتقسزی ًؾیط زٍظ تؿتؿتطٍى ههطفی ،فبنلِ
ثیي ههطف زٍ زٍظ تؿتؿتطٍى ،هتس تحَیل تؿتؿتطٍى ثِ ثسى ٍ ،هیعاى حؿبؾیت ثسى ذَز فطز ًؿجت ثِ
تبثیطات تؿتؿتطٍى هتفبٍت اؾت .ثِ فجبضت زیگط ًتیدِ تؿتؿتطٍى زضهبًی ثطای ّوِ افطاز یکی ًرَاّس ثَز —
حتی اگط زٍظ تؿتؿتطًٍی کِ ههطف هیکٌٌس یکؿبى ثَزُ ثبقس ٍ عی هست ظهبى یکؿبًی تؿتؿتطٍى زضهبًی
کطزُ ثبقٌس!

ًتیدِ حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی ثِ آضایف غًتیکیٍ/ضاثت ثؿتگی زاضز .هَی نَضت یب ثسى ثقضی اظ هطزاى
(ّن هطزاى تطًؽ ٍ ّن هطزاى غیطتطًؽ) پطپكت ًویقَز .ثقضی اظ هطزاى زچبض عبؾی ثب الگَی هطزاًِ
هیقًَس ٍ ،نسای ثقضی اظ هطزاى ثنتط اظ زیگطاى هیقَز .نفبتی کِ زض افطاز هرتلف ایدبز هیقَز ّویكِ ثِ
نَضت یک عیف اؾت.

تهَض ثط ایي ثَزُ اؾت کِ ّط چِ َّضهَى زضهبًی ظٍزتط قطٍؿ قَز ،تبثیطات هطزاًِؾبظی حبنل اظ تؿتؿتطٍى
زضهبًی ًیع ثْتط ٍ ثیكتط ایدبز هیقَز .اهب ثؿیبضی اظ هطزاى تطًؽ َّضهَى زضهبًی ضا زض ؾٌیي ثبال قطٍؿ
کطزُاًس ٍ اظ ًتیدِ َّضهَى زضهبًی ذَز ًیع ثؿیبض ضاضی ثَزُاًس.

ثِعَضکلی ًرؿتیي تغییطاتی کِ پؽ اظ قطٍؿ تؿتؿتطٍى زضهبًی زض ثیكتط هطزاى تطًؽ پسیس هیآیٌس فجبضت
اًس اظ :ثن قسى نسا ،افعایف هیل خٌؿی ٍ ،ثعضگ قسى کلیتَضیؽ .ایي تغییطات هقوَال عی چٌس هبُ ًرؿت
پؽ اظ قطٍؿ َّضهَى زضهبًی ذَز ضا ًكبى هیزٌّس.
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تغییطات حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی" ثِتسضیح "پسیس هیآیٌس .ثؿیبضی اظ هطزاى تطًؽ پؽ اظ قف الی زٍاظزُ
هبُ تؿتؿتطٍى زضهبًی اظ لحبػ ثسًی ثِ اًساظُای تغییط هیکٌٌس کِ زض ذیبثبى ثِ فٌَاى هطز قٌبذتِ هیقًَس.
هْنتطیي تغییطات حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی هقوَال ثیي زٍ تب پٌح ؾبل ثِ حس کوبل ذَز هیضؾٌس ،ثغَضیکِ
هطزاى تطًؽ حتی پؽ اظ ؾبلّب تؿتؿتطٍى زضهبًی ّوچٌبى تغییطاتی زض ضٍیف هَ ،ضیعـ هَ ٍ ،تغییطات
زیگطی ضا گعاضـ هیکٌٌس .هثال چٌسیي ؾبل عَل هیکكس تب ضٍیف ضیف ثِ ؾط حس کوبل ذَز ثطؾس ،حتی اگط
عی چٌس هبُ ًرؿت پؽ اظ قطٍؿ تؿتؿتطٍى زضهبًی ًرؿتیي ًكبًِّبی ضٍیف ضیف (ضٍیف هَّبی پكت لت
یب چبًِ) پسیس آهسُ ثبقس.

اگر دّز تستسترّى خْد را دّبرابر کٌن ،آیا تغییرات حاصل از تستسترّى درهاًی ًیس دّبرابر زّدتر
پذیذ هیآیٌذ؟
قبیس ثبٍضـ ثطایتبى ؾرت ثبقس ،اهب زٍثطاثط کطزى زٍظ تؿتؿتطٍى اظ ؾطفت ضًٍس ایدبز تغییطات حبنل اظ
َّضهَى زضهبًی هیکبّس .زلیلف ایي اؾت کِ تؿتؿتطٍى هبظاز زض ثسى ثِ ٍاؾغِ آًعیوی ثِ ًبم «آضٍهبتبظ» ثِ
اؾتطٍغى تجسیل هیقَز .ایي تجسیل خعء ؾیؿتن عجیقی فیسثک ثسى اؾت .اگط تؿتؿتطٍى فطاٍاًی زض ثسى ٍخَز
زاقتِ ثبقس ،تؿتؿتطٍى هبظاز ثِ اؾتطٍغى تجسیل («آضٍهبتیعُ») گطزیسُ تب تقبزل َّضهًَی «عجیقی» ثسى ثطلطاض
گطزز .ثٌبثطایي ههطف زٍظ ثؿیبض ثبالی تؿتؿتطٍى ایسُ ذَثی ًیؿت.

نجَض ثبقس؛ ثب پعقکتبى ضاحت گفتگَ کٌیس ،ؾغح تؿتؿتطٍى ذَز ضا زض فَانل ظهبًی هقیي ثطضؾی کٌیس (ثِ
ذهَل عی اٍلیي ؾبل تؿتؿتطٍى زضهبًی) ،اظ تغییطاتی کِ هیکٌیس ٍ احؿبؾبتی کِ ثِ قوب زؾت هیزّس
یبززاقت ثطزاضیس ٍ ،زض نَضت لعٍم زٍظ تؿتؿتطٍى ذَز ٍ ثبظُ ظهبًی ههطف تؿتؿتطٍى ضا [تحت ًؾبضت پعقک]
تٌؾین کٌیس .هوکي اؾت حتی اگط زٍظ تؿتؿتطٍى ههطفی ذَز ضا [تحت ًؾبضت پعقک] کوی کبّف زّیس،
تبثیطات ثْتطی اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی ذَز ثگیطیس .خْت کؿت اعالفبت ثیكتط زضهَضز زٍظ تؿتؿتطٍى،
همبلِ هطتجظ ضا زض ایٌدب هغبلقِ ًوبییس.
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آیا هیتْاًن تغییرات حاصل از تستسترّى درهاًی را بَ اًتخاب خْدم گلچیي کٌن؟
اًتربة کطزى یب گلچیي کطزى تغییطات حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی هوکي ًیؿت ،زضؾت ّوبًغَض کِ هوکي
ًیؿت ثتَاى زلیك پیفثیٌی کطز کِ تغییطات حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی چِ ظهبًی ٍ ثب چِ قستی پسیس
هیآیٌس .قبیس ثطای پیفثیٌی تغییطات احتوبلی حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی ثتَاًیس ثِ پسض ،ثطازض ،یب ؾبیط
ذَیكبًٍساى هطز ذبًَازُ پسضی یب هبزضی ذَز ًگبّی ثیبًساظیس ،اهب حتی ثب ایي کبض ًیع ًویتَاًیس تغییطات حبنل
اظ َّضهَى زضهبًی ضا ثِ عَض زلیك پیفثیٌی کٌیس.

ّویكِ ایي حمیمت ضا یبزتبى ثبقس کِ حتی ثیكتط پؿطاى غیطتطًؽ ّن ًویتَاًٌس عی زٍضاى ثلَك ذَز تغییطاتی
کِ زض ثسىقبى اتفبق هیافتس ضا اًتربة یب گلچیي کٌٌس .ثقضی اظ هطزاى غیطتطًؽ عی زٍضاى ثلَك زچبض اکٌِ
هیقًَس ،زض حبلی کِ ثمیِ پَؾت قفبف ٍ تویعی زاضًس .هَی نَضت ثقضی اظ هطزاى غیطتطًؽ ثِؾطفت ضقس
هیکٌس ٍ پطپكت هیقَز ،زض حبلی کِ ثمیِ ّیچ هَلـ ًویتَاًٌس ضیف یب ؾجیل پطپكتی زاقتِ ثبقٌس .نسای
ثقضی اظ هطزاى غیطتطًؽ ثن هیقَز ،زض حبلی کِ نسای ثمیِ ثِهطٍض ظهبى فمظ کوی تغییط هیکٌس .ثقضی اظ
هطزاى غیطتطًؽ زض ؾي پبییي زچبض عبؾی ثب الگَی هطزاًِ هیقًَس ،زض حبلی کِ هَی ؾط ثمیِ زض کل فوطقبى
پطپكت اؾت ٍ .غیطُ.

نفبتی کِ زض توبهی هطزاى (ٍ الجتِ ّوِ هطزم) پسیس هیآیس ثِ نَضت عیفی گؿتطزُ اؾت ٍ ،هب ًویتَاًین ثطای
افطاز هرتلف پیفثیٌی کٌین کِ چِ تغییطات یب چِ نفبتی ثطایكبى ایدبز هیقَز.

آیا بایذ تا آخر عور تستسترّى درهاًی کٌن؟
هقوَال ثیكتط هطزاى تطًؽ حتی ثقس اظ ایي کِ تبثیطات هطزاًِؾبظی لبثل تَخْی ضا تدطثِ کطزًس ًیع ،تؿتؿتطٍى
زضهبًی ضا ّوچٌبى ازاهِ زازُ ٍ ؾغح تؿتؿتطٍى ذَى ذَز ضا تب آذط فوط زض هحسٍزُ هتَؾظ ًگِ هیزاضًس.
زالیل هتقسزی زض پؽ ایي تهوین ًْفتِ اؾت کِ ّن ثِ هؿبئل ثْساقتی ٍ ّن ثِ هؿبئل احؿبؾی ثبظهیگطزًس.

یک .اگط تروساىّبیتبى ضا ًگِ زاقتِ ثبقیس ٍ تروساىّب ٌَّظ کبضایی ذَز ضا زاقتِ ثبقٌسٍ ،لتی تؿتؿتطٍى
زضهبًی ضا هتَلف هیکٌیس هوکي اؾت نفبت ثبًَیِ خٌؿی ظًبًِ ثسًتبى ثبظگطزز(.هثال هوکي اؾت فبزت
هبّیبًِتبى ثبظگطزز [الجتِ زض نَضتی کِ "ضحن" ذَز ضا ًگِ زاقتِ ثبقیس ٍ ٌَّظ ثِ ؾي یبئؿگی ًطؾیسُ
ثبقیس]) .خْت کؿت اعالفبت ثیكتط زضهَضز تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی ،پبؾد ثِ پطؾف " کسامیک اظ تغییطات
حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی زائوی ّؿتٌس؟" ضا زض ازاهِ ّویي همبلِ هغبلقِ ًوبییس.
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زٍ .اگط تروساىّبیتبى ضا ترلیِ کطزُ ثبقیس یب تروساىّبیتبى زیگط کبضایی الظم ضا ًساقتِ ثبقٌسٍ ،لتی
تؿتؿتطٍى زضهبًی ضا هتَلف هیکٌیس ثسىتبى زیگط لبزض ًرَاّس ثَز ثِ همساض "عجیقی" َّضهَى اؾتطٍغى یب
تؿتؿتطٍى تَلیس کٌس .ثٌبثطایي ثسىتبى زض حبلت قجِیبئؿگی لطاض هیگیطز ٍ زچبض فالئن یبئؿگی ًؾیط
گطگطفتگی ،کبّف تَزُ اؾترَاًی ٍ ،زیگط هؿبئل پعقکی هیقَیس .خْت کؿت اعالفبت ثیكتط زض ایي
ذهَل ،ثرف هطثَط ثِ تطاکن اؾترَاى ضا زض ازاهِ ّویي همبلِ هغبلقِ ًوبییس.

اگط هطزاى تطًؽ ثِ نَضت هبزامالقوط ؾغح تؿتؿتطٍى ثسى ذَز ضا زض هحسٍزُ ؾالهت ًگِ زاضًس ،چٌیي
هكکالت ثبلمَُای ثطایكبى ایدبز ًویقَز .پعقکبى هرتلف زیسگبُّبی هتفبٍتی زضهَضز هعایب ٍ هقبیت َّضهَى
زضهبًی خبیگعیي زاضًس  -اگط ثِ ّط زلیلی هبیلیس تؿتؿتطٍى زضهبًی ضا هتَلف کٌیس ،حتوب زض ایي ذهَل ثب
پعقکتبى هكَضت کٌیس.

زالیل زیگطی ًیع ثطای تؿتؿتطٍى زضهبًی هبزامالقوط هطزاى تطًؽ ٍخَز زاضز .ثؿیبضی اظ هطزاى تطًؽ ٍلتی
ؾغح تؿتؿتطٍى ثسى ذَز ضا زض هحسٍزُ هتَؾظ ًگِ هیزاضًس ،اظ لحبػ احؿبؾی ٍ فبعفی تقبزلی ضا زض ذَز
احؿبؼ هیکٌٌس ٍ ثب ثسى ذَز ثیكتط احؿبؼ ضاحتی هیکٌٌس .تؿتؿتطٍى زضهبًی اظ افت هیل خٌؿی ًیع
خلَگیطی هیکٌس .تؿتؿتطٍى ثركی خساییًبپصیط اظ َّیت هطزاًِ ثقضی اظ هطزاى تطًؽ هحؿَة هیقَز.

اگر تستسترّى درهاًی را هتْقف کٌن چَ اتفاقی هیافتذ؟ کذامیک از تغییرات حاصل از تستسترّى
درهاًی دائوی ُستٌذ؟
قوب ّط هَلـ کِ ثرَاّیس هیتَاًیس ثِ زالیل پعقکی یب قرهی تؿتؿتطٍى زضهبًی ضا هتَلف کٌیس .ثقضی اظ
تبثیطات حبنل اظ تؿتؿتطٍى زضهبًی زائویاًس ٍ ثقضی زیگط ثطگكتپصیط .ایي تبثیطات زض ازاهِ ثِ عَض ذالنِ
شکط گطزیسُاًس.

الظم ثِ شکط اؾت کِ کِ قطٍؿ ٍ تَلف َّضهَى زضهبًی تبثیط ثعضگی ضٍی ثسىتبى هیگصاضز ٍ ثسىتبى ضا هدجَض
هیکٌس تب ذَز ضا ثب تغییطات ؾبظگبض ؾبظز .ثٌبثطایي لجل اظ ایي کِ َّضهَى زضهبًی ضا قطٍؿ یب هتَلف کٌیس ،الظم
اؾت زضهَضز توبهی هؿبئل پعقکی هطثَعِ ثب پعقک هترهم گفتگَی زلیمی زاقتِ ثبقیس.

 صدا :پؽ اظ تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی نسا تغییط ًویکٌس ٍ ثِ ّوبى نَضتی کِ تب پبیبى تؿتؿتطٍى
زضهبًی ثَزُ ثبلی هیهبًس.
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 موی صورت/بدن :هَیی کِ تب پبیبى تؿتؿتطٍى زضهبًی ضٍی نَضت ٍ ثسى ضٍییسُ اؾت ،ثقس اظ تَلف
تؿتؿتطٍى زضهبًی ًیع ثِ ضقس ذَز ازاهِ هیزّس ،اهب ثِ احتوبل ظیبز زیگط هَّبی خسیس ضٍییسُ
ًویقَز .اگط ضیف فطزی کنپكت ٍ ذبلی اؾت ،ثقس اظ تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی ًیع ثِ ّویي نَضت
ثبلی ذَاّس هبًس؛ ایي فطز هیتَاًس ضیف ذَز ضا انالح کٌس ٍ ضیف زٍثبضُ ضقس هیکٌس .ثقس اظ تَلف
تؿتؿتطٍى زضهبًی هوکي اؾت تغییطات اًسکی زض خٌؽ یب ؾطفت ضقس هَّب پسیس آیس  -کِ الجتِ
ثركی ثِ ایي ثؿتگی زاضز کِ تروساىّبی فطز ٌَّظ فقبل ّؿتٌس ٍ اؾتطٍغى تَلیس هیکٌٌس یب ایي کِ
ًِ  -اهب ضیكی کِ ضقس کطزُ ثب تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی ًبپسیس ًویقَز .ثطای حصف زائوی هَّب الظم
اؾت الکتطٍلیع نَضت گیطز.

 رشد کلیتوریس :ثقس اظ تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی هقوَال عَل/لغط کلیتَضیؽ ثِ ّوبى اًساظُ کِ زض
حبلت ذَاثیسُ ضقس کطزُ ثَز ثبلی ذَاّس هبًس.

 تغییر در عضالت/چربی :اگط تروساىّب ضا ًگِ زاقتِ ثبقیس ٍ کبضایی زاقتِ ثبقٌس ،فطم ثسى زٍثبضُ
حبلت ظًبًِتطی ثِ ذَز هیگیطز .اگط زضنس چطثی ثسى فطز ثبال ًجبقسٍ ،لتی الگَی تَظیـ چطثی ثسى فطز
ثِ فطم ظًبًِ ثبظ هیگطزز ،تبثیط لبثل تَخْی زض ؽبّط فطز ایدبز ًویقَز.

 ریزش موی سر :هطزاى تطًؿی کِ تؿتؿتطٍى زضهبًی ضا هتَلف کطزُاًس تدطثیبت هتفبٍتی زضهَضز
هیعاى ضیعـ هَ پؽ اظ تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی زاقتِاًس .ثقضی اظ افطازی کِ تؿتؿتطٍى زضهبًی ضا
هتَلف کطزُاًس هیگَیٌس کِ ضیعـ هَیكبى فَضا هتَلف قسُ اؾت .ثقضی زیگط هیگَیٌس کِ ضیعـ
هَیكبى تب هستی ثقس اظ تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی ًیع ازاهِ پیسا کطزُ اؾت .اگط فطزی تب حسٍزی زچبض
عبؾی قسُ ثبقس ،ثِ احتوبل ظیبز هَّبیی کِ اظ زؾت زازُ ثب تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی ًیع زیگط ضقس
ًرَاٌّس کطز.


سیکل قبعدگی :اگط تروساىّب ٌَّظ کبضایی زاقتِ ثبقٌس ،ؾیکل لبفسگی ثبظهیگطزز.



چربی پوست و اکنه هوکي اؾت کبّف پیسا کٌس.



بوی بدن هوکي اؾت تغییط کٌس.



میل جنسی هوکي اؾت کبّف پیسا کٌس.

 احتوبال سطح کلسترول و شمبرش گلبولهبی قرمز خون تمطیجب ثِ ّوبى ؾغحی کِ لجل اظ
تؿتؿتطٍى زضهبًی ثَزُ ثبظهیگطزز .هدسزا الظم ثِ شکط اؾت کِ فقبلیت یب فسم فقبلیت تروساىّب
هوکي اؾت تبثیطی ضٍی ًتیدِ تَلف تؿتؿتطٍى زضهبًی ٍ ؾالهت فوَهی زاقتِ ثبقس.
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تراکن استخْاى :فاکتْر هِوی کَ بایذ هْرد تْجَ قرار گیرد
زض حبلت کلی ،حفؼ تطاکن اؾترَاى زض ّوِ افطاز تب حسٍزی ّن ثِ ؾغح اؾتطٍغى ثؿتگی زاضز ٍ ّن ثِ ؾغح
تؿتؿتطٍىٍ .لتی کِ ثسى فطزی (هثال افطازی کِ ثب خؿن هٌتؿت ثِ ظًبى هتَلس قسُاًس) َّضهَى اؾتطٍغى ضا ثِ
فٌَاى َّضهَى غبلت ثسى تَلیس هیکٌس ،ؾغح اؾتطٍغى زض هحسٍزُ ؾالهت لطاض گطفتِ ٍ اظ پَکی اؾترَاى
خلَگیطی هیکٌس .اگط فطزی کِ ثب خؿن هٌتؿت ثِ ظًبى هتَلس قسُ قطٍؿ ثِ تؿتؿتطٍى زضهبًی کٌس ،هستی
عَل هیکكس تب تقبزل ؾغح َّضهَىّبی ثسى ٍی زٍثبضُ ثطلطاض گطزز.

تؿتؿتطٍى پؽ اظ هست کَتبّی ثِ َّضهَى غبلت ثسى هطزاى تطًؽ تجسیل هیگطزز ،ثب ایي حبل کوی اؾتطٍغى
ّن زض ثسى ثبلی هیهبًس .ایي اؾتطٍغى ّن تَؾظ تروساىّب تطقح هیقَز (الجتِ اگط فول اٍفطکتَهی یب ترلیِ
تروساىّب نَضت ًگطفتِ ثبقس) ٍ/یب ّن ثب تجسیل عجیقی تؿتؿتطٍى ثِ اؾتطٍغى ثِ زؾت هیآیس (آضٍهبتیعاؾیَى
یب تجسیل تؿتؿتطٍى ثِ اؾتطٍغى اضتجبعی ثب ترلیِ یب فسم ترلیِ تروساىّب ٍ فقبلیت یب فسم فقبلیت تروساىّب
ًساضز ٍ زض ّط نَضت اتفبق هیافتس).
اگط هطز تطًؿی تؿتؿتطٍى زضهبًی ضا هتَلف کٌس ،زٍ پیبهس زض اًتؾبض تقبزل َّضهًَی ثسى ٍی ذَاّس ثَز .اگط
ٍی تروساىّبیف ضا ًگِ زاقِ ثبقس ٍ تروساىّب ًیع ٌَّظ کبضایی الظم ضا زاقتِ ثبقٌسٍ ،لتی تؿتؿتطٍى زضهبًی
ضا هتَلف هیکٌس ثسًف زٍثبضُ ثِ ّوبى ٍضقیت ؾبثك کِ اؾتطٍغى َّضهَى غبلت هحؿَة هیقس ثبظ هیگطزز.

اهب اگط هطز تطًؽ تروساىّبیی ثب کبضایی الظم ضا ًساقتِ ثبقس ،هثال فول اٍفطکتَهی (ترلیِ تروساىّب) ضا اًدبم
زازُ یب ایي کِ ثِ زالیل زیگطی تروساىّبیف کبضایی الظم ضا ًساقتِ ثبقٌسٍ ،لتی تؿتؿتطٍى زضهبًی ضا هتَلف
هیکٌس ثسًف ثسٍى تؿتؿتطٍى یب اؾتطٍغى کبفی ثبلی هیهبًس .ایي ٍضقیت ثطای حفؼ تطاکن اؾترَاى
هكکلؾبظ اؾت.

ثِ ّویي خْت ثقضی اظ پعقکبى هترهم تَنیِ هیکٌٌس کِ ٍلتی فول ترلیِ تروساىّب نَضت گطفتِ یب
تروساىّبی فطز زیگط کبضایی الظم ضا ًساضًس ،تؿتؿتطٍى زضهبًی انال ًجبیس هتَلف قَز .ثبٍض ثط ایي اؾت کِ اگط
تؿتؿتطٍى زضهبًی (یب اؾتطٍغى زضهبًی زض نَضتی کِ فطز زیگط هبیل ثِ ازاهِ تؿتؿتطٍى زضهبًی ًجبقسّ ،طچٌس
تبثیطات ظًبًِؾبظی ضا ًیع ثِ ّوطاُ ذَاّس زاقت) ثب زٍظ هتَؾظ ازاهِ یبیس ،فطز زیگط زچبض کبّف تطاکن
اؾترَاًی ٍ اؾتئَپطٍظ (پَکی اؾترَاى) ًویقَز.
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افطازی کِ هیذَاٌّس زض ثطاثط اثتال ثِ پَکی اؾرَاى اظ ذَز هحبفؾت کٌٌس ،هیتَاًٌس هکول کلؿین ًیع ههطف
ًوَزُ ٍ ٍضظـّبیی کِ ثب تحول ٍظى ثسى ّوطاُ ّؿتٌس ضا ًیع اًدبم زٌّس .ثطای ایي کِ ذیبل ذَز ضا اظ ثبثت
ؾالهت اؾترَاىّبیتبى آؾَزُ کٌیس ،الظم اؾت ثِ توبهی ایي فبکتَضّب تَخِ زاقتِ ثبقیس ٍ زضهَضز آًْب ثب
پعقکتبى هكَضت کٌیس.

تستسترّى بَ چَ شکل ّ فرمُایی هْجْد است ّ چگًَْ بَ هصرف هیرسذ؟
خْت کؿت اعالفبت ثیكتط زضهَضز اًَاؿ هرتلف َّضهَى تؿتؿتطٍى ،زٍظ ّط کسام ٍ ،هتسّبی هتفبٍت تحَیل
تؿتؿتطٍى ثِ ثسى ،لغفب همبلِ" اعالفبت اًَاؿ َّضهَى تؿتؿتطٍى ٍ عطیمِ ههطف آًْب خْت َّضهَى زضهبًی
خبیگعیي زض هطزاى تطًؽ)" (FTMضا هغبلقِ ًوبییس.

ًگراًیُای بِذاشتی هربْط بَ تستسترّى درهاًی در هرداى ترًس کذاماًذ؟
خْت کؿت اعالفبت ثیكتط زضهَضز ًگطاًیّبی ثْساقتی هطتجظ ،لغفب همبلِ" اعالفبت خبهـ هطالجتّبی
ثْساقتی پؽ اظ قطٍؿ تؿتؿتطٍىزضهبًی ٍیػُ هطزاى تطًؽ)" (FTMضا هغبلقِ ًوبییس.
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