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 ها لیست پرسش
که حس جنسی پس از عمل فالوپالستی در قسمت پایه آلت تناسلی جدید  با توجه به این .1 سوال

توانم صرفًا با  گیرد، آیا پس از انجام جراحی فالوپالستی می متمرکز است و از کلیتوریس نشأت می
 8 ........... که الزم است حتمًا از دستم نیز کمک بگیرم؟ گاسم برسم یا اینانجام رابطه جنسی دخول به ار 

 9 ............... دارند؟ گذارند، حس جنسی تنه را پشت سر می چه تعداد از افرادی که عمل پایین .2سوال 

تنه کالً حس جنسی نداشته باشد چقدر است؟ و  احتمال این که فردی بعد از جراحی پایین .3سوال 
 10 .................... اش نداشته باشد چقدر است؟ تنه ناحیه پایینکه فردی کالً هیچ حسی در  احتمال این

ها حداکثر تا  انجامد تا کل حس ناحیه تناسلی بازگردد؟ بهبودی عصب چه مدت به طول می .4سوال 
 11 ............................................................................................... انجامد؟ چه مدت به طول می

سخت؟ آیا تفاوتی بین حس این نوع دستگاه وجود دارد یا  پینایل ایمپلنت بادی یا نیمه .5سوال 
 12 .................................................................... دستگاه با هم یکسان است؟نتیجه کاشت هر دو 

خواستم بدانم که پس از جراحی واژینوپالستی،  همسرم میل جنسی بسیار باالیی دارد؛ می .6سوال 
 12 ............................ جنسی واژینال داشته باشم که واژن جدیدم آسیب نبیند؟ توانم رابطه چقدر می

برای پر کردن سر من اکتبر پارسال عمل کاشت پینایل ایمپلنت را پشت سر گذاشتم؛ آیا عملی  .7سوال 
ای سخت شود که بتوانم راحت با آلتم رابطه جنسی دخول برقرار  آلت وجود دارد تا سر آلت به اندازه

شود، اما سرش خیلی نرم و منعطف است و باعث شده نتوانم به  کنم؟ آلتم به خوبی سفت و سخت می
 14 .............................................................................................. .راحتی رابطه دخول برقرار کنم

تر است یا با  بخش برقراری رابطه جنسی با آلت حاصل از عمل متودیوپالستی برای پارتنر لذت .8سوال 
 16 ........................................................................................... آلت حاصل از عمل فالوپالستی؟

ام. اگر با مردی سیسجندر رابطه  من عمل واژینوپالستی )ساخت واژن( را پشت سر گذاشته .9سوال 
مادرزاد احساس کند؟تواند تفاوتی بین واژن من و واژن  جنسی دخول واژینال برقرار کنم، آیا وی می

 ...................................................................................................................................... 17 

 19 ............................................... گیرد؟ تنه چگونه صورت می انزال پس از جراحی پایین .10سوال 

 20 ............................................... ای استفاده کنیم؟ کننده کنید از چه نوع روان توصیه می .11سوال 
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برقراری رابطه جنسی با آلت تناسلی منتسب به مردانه جدیدم تا چه اندازه برای پارتنرم  .12سوال 
 22 ................................................................................................... بخش خواهد بود؟ رضایت

توانم رابطه جنسی برقرار نموده یا خودارضایی کنم؟ چه مدت بعد از عمل واژینوپالستی می .13سوال 
 ...................................................................................................................................... 23 

ام بعد از عمل آسیب ببیند؟ پارتنرم دوست دارد کیسه  چقدر احتمال دارد که کیسه بیضه .14سوال 
 24 ...................................................... .ترسد که به آن آسیبی برسد ام را بکشد، اما از این می بیضه

توانم به ارگاسم برسم؟ و اگر پاسخ مثبت  آیا موقع برقراری رابطه جنسی با واژن جدیدم می .15سوال 
 26 ................................................. واژینوپالستی چه حسی دارد؟است، ارگاسم واژینال بعد از عمل 

حداقل قطر آلت حاصل از عمل فالوپالستی برای کاشت پینایل ایمپلنت بادی باید چقدر  .16سوال 
 27 .............................................................................................................................. باشد؟

اگر بعد از عمل واژینوپالستی از واژنم استفاده نکنم، آیا ممکن است بافت اسکاری درون آن  .17سوال 
 29 .................................................................................... شکل گرفته و کانال واژنم بسته شود؟

تواند با آلت  اگر فردی عمل فالوپالستی بدون کاشت پینایل ایمپلنت انجام دهد، آیا می .18سوال 
 30 ................................................................ کند؟ اش رابطه جنسی دستی یا دهانی برقرار تناسلی

پس از عمل واژینوپالستی موقع برقراری رابطه جنسی دخول واژینال، آیا پوزیشن جنسی  .19سوال 
 32 ...................................................................... خاصی هست که برای واژن جدیدم بهتر باشد؟

آیا پس از جراحی واژینوپالستی، ممکن است رابطه جنسی دخول واژینال باعث پارگی  .20سوال 
 33 ..............................................................................................................دیواره واژنم شود؟

آیا امکانش هست که هر دو سیلندر پینایل ایمپلنت بادی درون آلت تناسلی حاصل از عمل  .21سوال 
 34 .......... شود؟ کاشته میفالوپالستی کاشته شود؟ یا این که همواره فقط یکی از سیلندرها درون آلت 

ای است که آلت تناسلی منتسب به مردانه  آیا پس از جراحی واژینوپالستی، واژنم به اندازه .22سوال 
 34 ...................................................................................................... را درون خود جای دهد؟

ماندگاری پروتزهای بیضه چقدر است؟ آیا پروتزهای بیضه بعد از مدتی نیاز به تعویض پیدا  .23سوال 
 35 .......................................................................................................................... کنند؟ می

 36 ................................... آیا پس از جراحی واژینوپالستی، داخل کانال واژنم حس دارد؟ .24سوال 
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پس از جراحی فالوپالستی/متودیوپالستی، اشکالی ندارد اگر برای کسب لذت جنسی، شیء  .25سوال 
 36 ................................................................................................ خارجی وارد پیشابراهم کنم؟

آیا پس از جراحی واژینوپالستی، بعد از برقراری رابطه جنسی باید دوش واژینال انجام  .26سوال 
 37 ............................................................................................................................... دهم؟

 38 ..................................... ماندگاری پروتز بیضه چقدر است؟ آیا پروتز بیضه حس دارد؟ .27سوال 

 38 ....................................................... شوم؟ آیا پس از جراحی واژینوپالستی، انزال می .28سوال 

توانم بعد از عمل  غدد اسکن چه هستند و چه کارایی دارند؟ آیا می .29سوال 
کنم؟سازی  ام را روان متودیوپالستی/فالوپالستی غدد اسکن را نگه دارم و با ترشحات آنها آلت تناسلی

 ...................................................................................................................................... 39 

خواهد به خاطر سایز آلت، عمل فالوپالستی ران پا انجام دهم، اما شوهرم  من واقعًا دلم می .30سوال 
قطور شود که مناسب برقراری رابطه جنسی دخول مقعدی )که هدف نگران این است که آلتم آنقدر 

اصلی ماست( نباشد. آیا برقراری رابطه جنسی دخول مقعدی با آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی 
 40 .............................................................. دشوارتر از برقراری رابطه جنسی دخول واژینال است؟

 41 .... آیا پس از جراحی واژینوپالستی، امکانش هست که سایز کانال واژنم را افزایش دهم؟ .31 سوال

 41 ................ آیا ممکن است آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی دچار شکستگی شود؟ .32سوال 

ام. برای برقراری رابطه جنسی  من مردی گی هستم و عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته .33سوال 
 42 ....................................................... کنید؟ دخول مقعدی، چه نوع پینایل ایمپلنتی را توصیه می

 42 .......... توانم واژن جدیدم را با ویبراتور تحریک کنم؟ پس از جراحی واژینوپالستی، آیا می .34سوال 

 43 ...............................................کنید؟ طی عمل فالوپالستی، کلیتوریس را کجا دفن می .35سوال 

کنم دچار  آیا پس از جراحی واژینوپالستی، دفعه اولی که با واژنم رابطه جنسی برقرار می .36سوال 
 43 ............................................................................................................. شوم؟ خونریزی می

 44 ............................................................. توانم رابطه جنسی دهانی برقرار کنم؟ آیا می .37سوال 

ام به ارگاسم برسم؟ توانم فقط با استفاده از آلت تناسلی پس از جراحی فالوپالستی، آیا می .38سوال 
 ...................................................................................................................................... 44 
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کند؟ های قابل انتقال جنسی نسبت به قبل تغییر می آیا بعد از عمل، ریسک ابتال به عفونت .39سوال 
 ...................................................................................................................................... 45 

هایم بسیار حساس است و موقع برقراری رابطه جنسی دوست دارم لمسشان کنم؛  نوک سینه .40سوال 
رود؟ آیا راهی برای  میام از بین  آیا بعد از انجام جراحی باالتنه )تخلیه سینه( حس جنسی نوک سینه

 46 .............................................................................. حفظ حس جنسی نوک سینه وجود دارد؟

اش رابطه جنسی  فالوپالستیآیا احتمال دارد مرد ترنسی که با آلت تناسلی حاصل از عمل  .41سوال 
 48 ................................................................کند، دچار عفونت قابل انتقال جنسی شود؟ برقرار می

کنم، آیا همچنان نیاز است واژنم  برقرار میمرتبه رابطه جنسی دخول واژینال  ای یک من هفته .42سوال 
 49 ................................................................................................. که خیر؟ را دیالته کنم یا این

خودارضایی کردن، ریسک جدا  ام موقع آیا کشیدن آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی .43سوال 
 50 ................................................................................... دهد؟ شدن آلت از بدنم را افزایش می

واژینوپالستی را پشت من پیش از عمل واژینوپالستی مبتال به هرپس بودم. حال که عمل  .44سوال 
 50 ......................................................... ام، آیا واژن جدیدم نیز آلوده به هرپس است؟ سر گذاشته

 51 ... پیشابراه جدیدم را با آب شستشو دهم؟توانم داخل  پس از جراحی فالوپالستی، آیا می .45سوال 

بردم؛ حال که عمل واژینوپالستی را  پیش از عمل واژینوپالستی از تحریک پروستات لذت می .46سوال 
 52 ........................................... که نه؟ ام، آیا هنوز هم غده پروستاتم را دارم یا این سر گذاشتهپشت 

کردن، ریسک جدا آیا کشیدن آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی موقع خودارضایی  .47سوال 
 54 .............................................................................. دهد؟ شدن پینایل ایمپلنت را افزایش می

اسمیر انجام دهم؟ پاپام؛ آیا الزم است آزمایش  من عمل واژینوپالستی را پشت سر گذاشته .48سوال 
 ...................................................................................................................................... 54 

خواهد کاشت پینایل ایمپلنت انجام  ام، اما دلم نمی من عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته .49سوال 
کنید تا برای نعوظ آلت بتوانم از آن استفاده  اکسترنال )خارجی( خاصی را معرفی میدهم. دستگاه 

 55 ................................................................................................................................ کنم؟

 55 .. در استخر یا جکوزی رابطه جنسی برقرار کنم؟توانم  آیا پس از جراحی واژینوپالستی، می .50سوال 
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آلت رسم، وجود  ام، اما موقعی که به ارگاسم می من عمل واژینوپالستی را پشت سر گذاشته .51سوال 
 56 ............................................................ .کنم صورت عضو فانتوم احساس می تناسلی سابقم را به

سوپراپیوبیک دارم؛ آیا خاطر تنگی پیشابراهم، هنوز سوند  من پس از جراحی فالوپالستی به .52سوال 
 56 ................................................................... توانم رابطه جنسی برقرار کنم؟ در این وضعیت می

ام را با استفاده از کاندوم و بانداژ  تناسلیتوانم آلت  ام که بعد از عمل فالوپالستی می شنیده .53سوال 
کوبان به اندازه کافی سفت و سخت کنم. آیا این روش برای برقراری رابطه جنسی، کارایی الزم را دارد؟

 ...................................................................................................................................... 57 

توانم بانداژ کوبان و کاندوم یا حلقه آلت تناسلی را روی آلتم نگه  حداکثر تا چه مدت می .54سوال 
 57 ....... که چهارچوب زمانی مشخصی وجود دارد؟ رنگ شود؟ یا این آبیکبود و دارم؟ تا موقعی که آلتم 

شود که بعد از برقراری رابطه جنسی ادرار کنند تا  آیا معموالً به زنان سیسجندر توصیه می .55سوال 
 58 ................................................................................................ دچار عفونت ادراری نشوند؟

رسم، حالت  تنه، موقعی که با ناحیه تناسلی جدیدم به ارگاسم می آیا بعد از عمل پایین .56سوال 
 59 .............................................................................................. کند؟ ام کالً تغییر پیدا می چهره
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 ی( از مرکز جراحDr. Curtis Crane: یسی)به انگل نیدکتر کورتس کر، این ویدیودر 
 ی؛ و دکتر اشلکیپالست یجراحبورد و  یمیترم یارولوژ  پی، فلوشCraneترنسجندر 

 پیو تروما و فلوش یعموم یجراحورد ب ،(Dr. Ashley DeLeon: یسی)به انگل ونیل ید
است، به تمامی سواالت مردان  دهیآموزش د نینظر دکتر کر ترنسجندر که تحت  یجراح

درمورد رابطه جنسی پس از  جندرفلویدو  غیرباینریترنس، زنان ترنس، افراد 
 دهند. های تصدیق جنسیت پاسخ می جراحی

که حس جنسی پس از عمل فالوپالستی در قسمت پایه آلت  با توجه به این. 1 سوال
، آیا پس از انجام جراحی گیرد تناسلی جدید متمرکز است و از کلیتوریس نشأت می

که الزم  توانم صرفًا با انجام رابطه جنسی دخول به ارگاسم برسم یا این فالوپالستی می
 است حتمًا از دستم نیز کمک بگیرم؟

ای است، و  دانید، ارگاسم موضوع واقعًا پیچیده سوال خوبی است. می :پاسخ دکتر کرین
گردن به پایین هیچ حسی ندارند نیز  پلژیک )دچار فلجی( که از حتی افراد کوادری

توانند به ارگاسم برسند. ارگاسم واقعًا وابسته به ذهن و روان است، نسبتًا عینی بوده  می
و برای هر فردی با فرد دیگر متفاوت است. بیشتر افرادی که عمل فالوپالستی انجام 

کلیتوریس را دفن  % افراد یا بیشتر حتی، در قسمتی که95توانم بگویم  دهند، یا می می
توانستیم کلیتوریس را تا  شد اگر می کنیم حس جنسی قوی دارند. بله خیلی خوب می می

ای بلند نیستند که بتوانیم  ها به اندازه سر آلت حاصل از فالوپالستی بکشیم، اما عصب
 .کنیم چنین کاری انجام دهیم. به همین دلیل کلیتوریس را در پایه آلت دفن می

هایی که از  بسیاری از افراد در پایه آلت خود حس جنسی قوی دارند، اما وقتی که عصب
های جراحی  ایم را با استفاده از تکنیک ساعد دست، ران پا، یا عضله کمر برداشته

شود.  کنیم، حس در آلت ایجاد می های کلیتوریس متصل می میکروسکوپی به عصب
 تفاوت است. حس آلت از فردی به فرد دیگر بسیار م

https://helptranscenter.org/
https://youtu.be/M4BIAND4WHE
https://helptranscenter.org/2019/02/13/630/
https://helptranscenter.org/2019/05/20/709/
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بخش بیشتری وجود دارد و برای افراد دیگر نقاط  گاهی برای بعضی از افراد نقاط لذت
بخش کمتری. حس آلت بعضی از افراد بهتر از بعضی دیگر است. بنابراین پاسخ  لذت

 .که در نهایت چه حسی را بدست آورید سوالتان بستگی دارد به این

 گذارند، حس جنسی دارند؟ تنه را پشت سر می پایینچه تعداد از افرادی که عمل  .2سوال 
درمورد جراحی واژینوپالستی )ساخت واژن(، اکثریت قریب به  :لیون پاسخ دکتر دی

گیرند، پس از جراحی حس جنسی  اتفاق افرادی که تحت عمل واژینوپالستی قرار می
ام که  ای نداشته کننده مراجعهاز این افراد. من تا به حال هیچ  %95دارند. یعنی بیش از 

نسبت به این مسئله شکایتی داشته باشد و این مسئله را با ما در میان بگذارد. بیشتر 
دهند، بعد از عمل حس جنسی  نظر ما عمل واژینوپالستی را انجام می افرادی که تحت

 .خوبی دارند

داریم، مثالً هایی در بدن خود  دکتر کرین به این حقیقت اشاره کردند که ما عصب
کنند؛ اینها  هایی که حس فشاری، حس المسه، حس دما، و حس درد را منتقل می عصب
هایی هستند که داریم. ما هیچ عصبی برای حس جنسی یا حس شهوانی نداریم،  عصب

های  و چنین عصبی وجود خارجی ندارد. بلکه در اصل فعل و انفعاالت بین سایر عصب
آورد. بنابراین حس  حس جنسی را در بدن به وجود میموجود و ذهن انسان است که 

 .جنسی برای هر فردی متفاوت و متغیر است

که ما طی عمل واژینوپالستی، عصب دورسال آلت تناسلی  در حالت کلی، با توجه به این
کنیم و کلیتوریس را از  منتسب به مردانه که تا کالهک آلت امتداد یافته را حفظ می

 کنیم.  ها را در حین عمل دستکاری نمی سازیم، هیچکدام از این عصب کالهک می
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کنندگانم  ل بعد از عمل واژینوپالستی که با مراجعهو بارها برایم پیش آمده هفته او
بار بعد از عمل  گفتند که موقع دیالته کردن واژن برای اولین کردم، به من می صحبت می

اند. بنابراین تا جایی که اطالع داریم، حس جنسی پس از عمل  به ارگاسم رسیده
 .واژینوپالستی برای بیشتر افراد عالی خواهد بود

% از افراد بعد از عمل فالوپالستی حس 85درمورد جراحی فالوپالستی،  :کرینپاسخ دکتر 
های حسی  همانطور که در پاسخ پرسش قبلی نیز توضیح دادم، ما عصب .جنسی دارند

کنیم، که در نتیجه بعد از  ساعد دست، کمر یا ران پا را به عصب کلیتوریس متصل می
 .عمل حس جنسی خواهید داشت

تنه کالً حس جنسی نداشته باشد  این که فردی بعد از جراحی پایین احتمال .3سوال 
اش نداشته باشد  تنه که فردی کالً هیچ حسی در ناحیه پایین چقدر است؟ و احتمال این

 چقدر است؟
کنندگان ما حس جنسی  % از مراجعه85همانطور که گفتم، حدود  :پاسخ دکتر کرین
اند که حس جنسی ندارند. هر چند  از افراد گفته% 10یا شاید هم  %15دارند، بنابراین 

شود، و  تدریج بهتر و بهتر می ونیم بعد از عمل فالوپالستی به سال که حس آلت طی دو
اند. بنابراین اگر فردی بعد از  کنندگانم نیز این موضوع را تجربه کرده بسیاری از مراجعه

جنسی در آلت خود  اش حس ونیم از عمل فالوپالستی سال سال یا یک گذشت یک
 .نداشت، هنوز فرصت برای ایجاد حس جنسی در آلتش وجود دارد

توانم بگویم که اگر فردی  تنه نیز می خوب درمورد نداشتن هیچ حسی در ناحیه پایین
ایم  دچار نوروما شود، یعنی اگر بافت اسکار بین دو پایانه عصبی که به هم متصل کرده

زه ندهد که جریان بین دو عصب متصل شده به هم شکل گیرد و این بافت اسکار اجا
دهد.  برقرار گردد و مانعی بر سر راه ارتباط دو عصب به وجود آورد، این اتفاق رخ می

 .کنندگان ما بعد از عمل حس دارند درصد از مراجعه 97تا  95توانم بگویم که حدود  می
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. این امکان نیز وجود دارد خاطر نوروما حسی ندارند درصد از افراد نیز به 5تا  3حدود 
که طی عمل جراحی دیگری، نوروما را خارج نموده و دو سر عصب را مجددًا به هم 

 .توانید در نظر داشته باشید . اما به هر حال اینها آمارهای کلی بودند که میمتصل کنیم

 ها انجامد تا کل حس ناحیه تناسلی بازگردد؟ بهبودی عصب چه مدت به طول می .4سوال 
 انجامد؟ حداکثر تا چه مدت به طول می

دکتر کرین به این سوال پاسخ دادند. حس ناحیه تناسلی در  :لیون پاسخ دکتر دی
دهند، چون عصب  اکثریت قریب به اتفاق افرادی که عمل واژینوپالستی را انجام می

شان را دست نخورده نگه داشته و به  دورسال آلت تناسلی منتسب به مردانه
 . گردد داریم، نسبتًا سریع بازمی شان متصل نگه می سکلیتوری

کنیم، به همین  ها را زیر میکروسکوپ به هم متصل می ما طی عمل فالوپالستی، عصب
ها بسیار متفاوت است، بطوریکه عصب پیرامونی در  دلیل روند بهبودی این عصب

کند. بنابراین  د میمتر رش گیرند روزی یک میلی افرادی که تحت عمل فالوپالستی قرار می
 .انجامد توانید تصورش را بکنید که کل پروسه باززایی عصبی چقدر به طول می می

انجامد تا  در حالت کلی، بعد از عمل فالوپالستی معموالً نه ماه تا یکسال به طول می
حس طبیعی آلت تناسلی بازگردد. همانطور که دکتر کرین نیز اشاره کردند، گاهی پروسه 

انجامد، و چندین نفر از  تری نیز به طول می ی حس در آلت مدت طوالنیگیر  شکل
 .اند مان نیز تجربه این موضوع را داشته کنندگان مراجعه
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سخت؟ آیا تفاوتی بین حس این نوع دستگاه وجود  پینایل ایمپلنت بادی یا نیمه .5سوال 
 دارد یا نتیجه کاشت هر دو دستگاه با هم یکسان است؟

هیچ تفاوتی بین حس این دو نوع دستگاه وجود ندارد. کاشت پینایل  :کرین پاسخ دکتر
دهیم که  ایمپلنت بادی یا نیمه سخت را ترجیحًا موقعی برای افراد متقاضی انجام می

شان تا حدودی حس داشته باشد، تا ریسک بیرون زدن ایمپلنت از آلت کاهش پیدا  آلت
د به نوعی محافظ پینایل ایمپلنت است. چون حسی که در آلت وجود داشته باش .کند

یعنی مثالً به این صورت که اگر بافت آلت در اثر ایمپلنت آسیب ببیند، شخص دردی در 
تواند آلت خود را در حالت دیگری قرار دهد. اما در کل  کند و می آلت خود حس می

 .وردآ سخت یا بادی، تغییری در حس آلت به وجود نمی کاشت پینایل ایمپلنت نیمه

خواستم بدانم که پس از جراحی  همسرم میل جنسی بسیار باالیی دارد؛ می .6سوال 
توانم رابطه جنسی واژینال داشته باشم که واژن جدیدم آسیب  واژینوپالستی، چقدر می

 نبیند؟
کنیم که پس از  در خصوص جراحی واژینوپالستی، توصیه می :لیون پاسخ دکتر دی

ماه( دست نگه داشته و از کانال واژن خود استفاده  سه)هفته  12جراحی به مدت 
جا گردیده و  های زیادی طی عمل جابه نکنید. واژینوپالستی عمل سنگینی است، بافت

چیزهای زیادی باید بهبود پیدا کند، بنابراین اگر این مدتی که گفتم را دست نگه دارید، 
رسیدن به واژن جدیدتان،  توانید بدون نگرانی از آسیب معموالً پس از این مدت می

 .رابطه جنسی دخول واژینال برقرار نمایید

تان و بافت اسکاری که داخل  توجه داشته باشید که بسته به پروسه بهبودی کانال واژن
کانال واژن شکل گرفته، ممکن است گاهی موقع برقراری رابطه جنسی دخول تاحدودی 

خونریزی شوید. این مسائل معموالً اوایل احساس درد و ناراحتی داشته باشید یا دچار 
 دهد. ی تا یکسال پس از عمل رخ میدوره ریکاور 
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تان گذشته باشد نیز، ضرورتًا اینگونه نیست که  اگر چندین سال از عمل واژینوپالستی
ام  برقراری رابطه جنسی دخول به واژنتان آسیب برساند، حداقل من که تا به حال ندیده

 .کسی اتفاق افتاده باشد ای برای چنین مسئله

کنید. واژنتان  های بسیاری واژنتان را احاطه کرده که معموالً آنها را فراموش می اندام
اینگونه نیست که شبیه به پاکتی خالی در فضایی رها شده باشد. اطراف واژنتان را 

واقعًا اند. بنابراین وقتی که گرافت  ها در بر گرفته ها، و سایر اندام عضالت، استخوان
ای نخواهد  بهبود پیدا کرد، کانال واژنتان استحکام کافی را بدست آورده و دیگر به گونه

بود که آسیب قابل توجهی به آن وارد شود. بنابراین اگر همسرتان میل جنسی باالیی 
دارد، کافی است تا مدت زمان توصیه شده بعد از عمل دست نگه دارید تا مطمئن شوید 

 .رساند ه جنسی برایتان خطری نداشته و آسیبی به شما نمیکه برقراری رابط

های مراقبت بعد از عمل  پاسخ کوتاه به این سوال این است که خیر، اگر از دستورالعمل
کنم برقراری رابطه جنسی دخول  پیروی کنید و واژنتان به خوبی بهبود پیدا کند، فکر نمی

 .با همسرتان بتواند به واژن شما آسیبی برساند
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من اکتبر پارسال عمل کاشت پینایل ایمپلنت را پشت سر گذاشتم؛ آیا عملی برای  .7سوال 
ای سخت شود که بتوانم راحت با آلتم  پر کردن سر آلت وجود دارد تا سر آلت به اندازه

شود، اما سرش خیلی نرم  رابطه جنسی دخول برقرار کنم؟ آلتم به خوبی سفت و سخت می
 .ث شده نتوانم به راحتی رابطه دخول برقرار کنمو منعطف است و باع

سوال خیلی خوبی است. یکی از نقاط ضعف عمل کاشت پینایل  :پاسخ دکتر کرین
ایمپلنت، ریسک بیرون زدن ایمپلنت از آلت تناسلی است. اگر ما پینایل ایمپلنت را 

ریسک طوریکه از داخل با پوست آلت تماس پیدا کند،  خیلی باال قرار دهیم به
رود. اما اگر پینایل ایمپلنت را خیلی پایین به سمت  زدگی ایمپلنت بسیار باال می بیرون

رسد. واضح است  زدگی ایمپلنت به صفر می پایه آلت تناسلی قرار دهیم، ریسک بیرون
 .که هر دو روش به دالیل مختلفی، روش خوبی نیستند

ت عالی است، اما اگر پینایل زدگی ایمپلن درست است که به صفر رسیدن ریسک بیرون
طوریکه فقط در راستای پایه آلت تناسلی قرار گیرد،  ایمپلنت را خیلی پایین قرار دهیم به

کند. به همین دلیل است که  آنگاه آلت تناسلی را به اندازه کافی سفت و سخت نمی
ر کند مزایا را به حداکثر رسانده و د گوییم پزشکی یک هنر است. پزشک سعی می می

 .ها را به حداقل کاهش دهد عین حال ریسک

کنیم پینایل ایمپلنت را حدود یک یا دو بند انگشت از سر  بنابراین ما همیشه سعی می
زدگی ایمپلنت کاهش پیدا کند. آلت تناسلی هر فردی  آلت فاصله دهیم تا ریسک بیرون

ا فرد دیگر زدگی ایمپلنت برای هر فردی ب با فرد دیگر متفاوت است، ریسک بیرون
متفاوت است، پتانسیل بهبودی هر فردی نیز با فرد دیگر متفاوت است. طی چند سال 

اش بیرون زده باشد، بنابراین فکر  ام پینایل ایمپلنت فردی از نوک آلت تناسلی اخیر ندیده
کنندگانمان انجام  ای ایمن برای مراجعه ایم این عمل جراحی را به شیوه کنم موفق شده می

 .دهیم
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متر بیشتر به نوک آلت  توانیم پینایل ایمپنت را یک سانتی داند که آیا می کسی نمی
زدگی ایمپلنت در حد قابل قبولی باقی  نزدیک کنیم یا نه، و اگر بله، آیا ریسک بیرون

روی در علم پزشکی یا در زندگی  ماند یا خیر، و آیا ممکن است این کار به نوعی زیاده می
روی  فهمید که زیاده گیرید، می چون موقعی که نتیجه بدی می روزمره محسوب شود؟

دانید، ما در  ماند. می اید. و دیگر راه برگشتی نیست. مثل یک هدف متحرک می کرده
 .ای ایمن انجام دهیم خواهیم این عمل را به شیوه تر، می چیز مهم وهله اول و از همه

اید و برایتان غیرممکن است که  اگر عمل کاشت پینایل ایمپلنت را پشت سر گذاشته
بتوانید دخول جنسی انجام دهید، به ما مراجعه کنید تا مسئله پیش آمده را برایتان 

برطرف کنیم. هدف ما این است که بتوانید با موفقیت رابطه جنسی دخول برقرار کنید. 
نید البته خیلی خوب است که ریسک بیرون زدن ایمپلنت پایین باشد، اما خوب اگر نتوا

خورد؟ بنابراین اگر با  با موفقیت رابطه جنسی دخول برقرار کنید، ایمپلنت به چه درد می
 .چنین مشکلی مواجه هستید، با ما تماس بگیرید

توانید پوست سر آلت را تا جایی که  و همیشه یادتان باشد که می :لیون پاسخ دکتر دی
تر رابطه جنسی  تا بتوانید راحتپینایل ایمپلنت را حس کنید، به سمت پایین تاه کنید 

دخول برقرار کنید. وقتی برای یکبار هم که شده توانستید با موفقیت رابطه جنسی 
شود. اما در کل انجام  دخول برقرار کنید، طرز استفاده از پینایل ایمپلنت برایتان عادی می

ی از پذیر است، هر چند که ممکن است برای بعض رابطه جنسی دخول برایتان امکان
 .برانگیزتر از سایرین باشد افراد کمی چالش
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برقراری رابطه جنسی با آلت حاصل از عمل متودیوپالستی برای پارتنر  .8سوال 
 تر است یا با آلت حاصل از عمل فالوپالستی؟ بخش لذت

کنم. رابطه جنسی مبحث گسترده و متنوعی  فالو! البته شوخی می :لیون پاسخ دکتر دی
سوالتان به این بستگی دارد که چگونه بخواهید پارتنرتان را تحریک کنید. است. پاسخ 

تان تحریک کنید، حائز  اگر قصد دارید پارتنرتان را با آلت تناسلی منتسب به مردانه
% بتوانید با موفقیت این کار 100اهمیت است که روشی را انتخاب کنید که بعد از عمل 

 .را انجام دهید

نسی دهانی یا دیگر انواع رابطه جنسی، مثل رابطه جنسی با دست، اگر صرفًا رابطه ج
را در نظر داشته باشیم، موضوع متفاوتی است. اما وقتی که  …بازی جنسی و  اسباب

تان  تصمیم دارید پارتنرتان را با برقراری رابطه جنسی دخول با استفاده از اندام تناسلی
ای است و بعد از انجام این  العاده فوقارضا کنید، درست است که متودیوپالستی عمل 

توانید ایستاده ادرار کنید، اما طول آلت حاصل از این عمل برای بیشتر افراد به  عمل می
 .شان رابطه جنسی دخول برقرار کنند ای نیست که بتوانند با استفاده از آلت تناسلی اندازه

پارتنر را مدنظر داشته باشیم، دانید اگر بخواهیم رضایت  موافقم. می :پاسخ دکتر کرین
توانیم هیچ پاسخ یکسان و واحدی به این سوال بدهیم. من مردان ترنس بسیاری  نمی

شناسم که عمل متودیوپالستی را پشت سر گذاشته، گی هستند، و مایلند رابطه  را می
جنسی دخول )پوزیشن باتم( داشته باشند، و آلت حاصل از عمل متودیوپالستی 

از آنهاست. بنابراین واقعًا به این بستگی دارد که هدف شما چیست، هدف جوابگوی نی
 .پارتنرتان چیست، دوست دارید موقع برقراری رابطه جنسی استرپ بپوشید یا خیر
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گویند با آلت حاصل از عمل متودیوپالستی نیز  ام که می کنندگانی نیز داشته من مراجعه
شان عالی انجام شده و  د، و عمل متودیوپالستیتوانند رابطه جنسی دخول برقرار کنن می

تر  بخش برد. بستگی به این دارد که چه چیزی برایتان لذت پارتنرشان نیز از آن لذت می
دو اینچ برایتان  –است. آیا برقراری رابطه جنسی دخول با آلتی به طول یک 

چ دخول این 8الی  7.5که دوست دارید با آلتی به طول  بخش است؟ یا این رضایت
 جنسی انجام دهید؟

ام. اگر با مردی  من عمل واژینوپالستی )ساخت واژن( را پشت سر گذاشته .9سوال 
تواند تفاوتی بین واژن من و  سیسجندر رابطه جنسی دخول واژینال برقرار کنم، آیا وی می

 واژن مادرزاد احساس کند؟
ایم که نتیجه جراحی  داشتهکنندگانی  هم بله هم خیر. ما مراجعه :لیون پاسخ دکتر دی
 .زده است شان با واژن مادرزاد مو نمی واژینوپالستی

ام،  های واژینوپالستی که تا به حال انجام داده یکی از بهترین جراحی: پاسخ دکتر کرین
برای فردی بوده که شغل رقصندگی را برای خویش برگزیده است، و مردان به او پول 

 .آوردهایش را در  دهند تا لباس می

ای داشتم که عمل واژینوپالستی برایش  کننده بله، و من هم مراجعه :لیون پاسخ دکتر دی
دانم که  کند. و بله، می ها ایفای نقش می انجام دادم و حاال بازیگر شده است و در فیلم

تواند بسیار بسیار طبیعی باشد، و درمورد این  واژن حاصل از عمل واژینوپالستی می
توانند تفاوت واژن حاصل از عمل واژینوپالستی و واژن مادرزاد  دیگران میسوال که آیا 

 .توانم بگویم که پاسخ برای هر فردی متفاوت است را تشخیص دهند یا نه، می
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به این بستگی دارد که واژنتان بعد از عمل چطور بهبود پیدا کرده، آیا روی ناحیه 
تان  یش از لخت شدن موهای ناحیه تناسلیتان اسکاری برجای مانده یا نه، آیا پ تناسلی

اید یا نه؟ چون اگر اسکارهایتان کمی در معرض دید قرار داشته یا کمی  را اصالح کرده
تان بر جای مانده، رویش موهای ناحیه تناسلی این اسکارها را  اسکار روی ناحیه تناسلی

 .کند تا حدی پنهان می

ود که گویا پارتنرتان دارد آلت خود ش در خصوص حس نیز، رابطه جنسی جوری حس می
رسد که گویا  کننده استفاده کنید، جوری به نظر می کند. اگر از روان را وارد کانال واژن می

کننده بر پایه آب استعمال کنید، با  واژنتان بافت مخاطی دارد. اگر به اندازه کافی روان
ها و سایر  طراف با ماهیچهکه واژنتان به شیوه طبیعی طراحی شده و از ا توجه به این

های بدن احاطه گردیده، با وجود این که واژنتان از جنس پوست است، حسی  اندام
 .شبیه به واژن زنان سیسجندر خواهد داشت

تنها تفاوتی که بین واژن حاصل از عمل واژینوپالستی و واژن مادرزاد وجود دارد این 
واژن حاصل از عمل واژینوپالستی  است که واژن مادرزاد از جنس بافت مخاطی است و

کننده استفاده کنید، واژنتان از لحاظ حسی برای  از جنس پوست. بنابراین اگر از روان
 .پارتنرتان هیچ تفاوتی با واژن مادرزاد نخواهد داشت

تواند تفاوتی بین واژن شما و  بنابراین پاسخ کوتاه احتماالً خیر است، و پارتنرتان نمی
 .خوبی صورت گرفته باشد تان به که عمل احساس کند. البته به شرط اینواژن مادرزاد 

 

 

https://helptranscenter.org/


19 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 گیرد؟ تنه چگونه صورت می انزال پس از جراحی پایین .10سوال 
خواهم عمل افزایش طول پیشابراه را انجام دهم، بسیار  وقتی که می: پاسخ دکتر کرین

نخورده نگه  توانم، همه غدد اطراف پیشابراه را دست کنم که تا جایی که می دقت می
کنندگانی که  کنند. تعداد کمی از مراجعه کننده تولید می دارم، چون این غدد مایع روان

نفری که  700دو نفر از  –دم، و شاید یکی برایشان عمل متودیوپالستی انجام داده بو
برایشان فالوپالستی انجام داده بودم، گفتند که مقدار کمی مایع انزالی از غددشان خارج 

 .کنم که این پدیده نسبتًا نادر است شود. اما در کل فکر می می

واهد تان خارج خ اگر زنی ترنس هستید، بعد از عمل مقداری مایع انزالی از ناحیه تناسلی
شد، چون تا جایی که اطالع دارم، هیچ جراحی در دنیا طی عمل واژینوپالستی غده 

کند، و حجم بسیار بسیار زیادی از انزال از غده  پروستات و کیسه منی را از بدن خارج نمی
ها و مایع خیلی  گردد. بنابراین بعد از عمل صرفًا اسپرم پروستات و کیسه منی ترشح می

ها را  رود. ما طی عمل واژینوپالستی بیضه شده از بین می ها ترشح می کمی که از بیضه
سازیم، بنابراین وقتی  نخورده رها می کنیم، اما پروستات و کیسه منی را دست تخلیه می

 .شود اش خارج می رسد، مایع انزالی از ناحیه تناسلی یک زن ترنس به ارگاسم می

تر از قبل  شابراه بعد از عمل واژینوپالستی کوتاهبا توجه به این که پی :لیون پاسخ دکتر دی
سازی ناحیه  گیرد، مایع انزالی به نوعی سبب روان شده است، وقتی انزال صورت می

شود. البته اینگونه نیست که واژنتان که از جنس پوست ساخته شده، از  تناسلی می
یا ناحیه تناسلی از سازی شود، بلکه بیشتر به این صورت است که گو داخل و تا عمق روان

 .شود سازی می بیرون روان

 .گیرد سازی از بیرون ناحیه تناسلی صورت می بله درست است، روان :پاسخ دکتر کرین
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 ای استفاده کنیم؟ کننده کنید از چه نوع روان توصیه می .11سوال 
اگر زن ترنسی هستید که عمل واژینوپالستی را پشت سر  :لیون پاسخ دکتر دی

خواهید رابطه جنسی دخول واژینال برقرار کنید، فقط از  اید، اگر می گذاشته
های برپایه آب استفاده کنید. به این دلیل که واژن زنان ترنسی که عمل  کننده روان
اند، از جنس  سر گذاشته سازی آلت تناسلی }روش پوستی{ را پشت ای وارونه مرحله یک

شان مثل مثالً پوست ساعد دست است، و پوست ساخته شده است. یعنی جنس واژن
 .شبیه به پوشش داخل دهان از جنس بافت مخاطی نیست که مدام مایعات ترشح کند

کننده  به همین دلیل چون واژنتان از جنس پوست ساخته شده، الزم است حتما از روان
 .استفاده کنید

وست بقیه که، چون واژنتان از جنس پوست ساخته شده، مثل پ و مورد دیگر این
شود. یعنی پوست مرده به سطح پوست  مرور زمان نوسازی می های بدن به قسمت

گیرد. به این پروسه، پروسه نوسازی  افتد، و پوست تازه در زیر آن شکل می آید، می می
گویند. و به همین دلیل است که موقع استحمام، بدنمان را با لیف و این جور  پوست می
روسه درون کانال واژنتان که از جنس پوست ساخته شده نیز شوییم. همین پ چیزها می
های مرده پوست در کانال واژن جمع شوند. اگر  شود تا سلول افتد، و باعث می اتفاق می

کننده بر پایه سیلیکن استفاده کنید، شستن آن از داخل کانال واژنی که هیچگونه  از روان
مرده داخل آن جمع شده، برایتان  دیدی نسبت به داخل آن ندارید و همینطور پوست

 .شود العاده مشکل می فوق

بنابراین اگر بعد از انجام جراحی واژینوپالستی به روش پوستی، موقع انجام رابطه 
های مرده  کننده بر پایه سیلیکن استفاده کنید، سلول جنسی دخول واژینال از روان

یکنی مخلوط گردیده و بیرون کننده سیل اند با روان پوست که در این ناحیه جمع شده
گردد. این مسئله سبب ایجاد  آوردن آنها و شستشوی کانال واژن تقریبا ناممکن می

 گردد. اخوشآیند از کانال واژن میترشحاتی بدبو و ن
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خواهید بعد از عمل واژینوپالستی، رابطه جنسی دخول واژینال  به همین دلیل اگر می
 .کننده بر پایه آب استفاده کنید ط از روانکنیم که فق برقرار کنید، توصیه می

خواهید برای برقراری سایر انواع رابطه جنسی دخول، مثال دخول مقعدی، از  اما اگر می
کننده بر پایه سیلیکن برای  کننده استفاده کنید، انتخاب با شماست. از نظر من روان روان

کند. اما برای  منتقل میبرقراری رابطه جنسی دخول مقعدی بهتر است و حس بهتری را 
کننده  برقراری رابطه جنسی دخول واژینال بعد از عمل واژینوپالستی، الزامًا باید از روان

 .بر پایه آب استفاده کنید

کنم تفاوتی  اند، گمان نمی اما در خصوص افرادی که عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته
ن افراد هر کدام را که بخواهند های مختلف وجود داشته باشد و ای کننده بین روان

 توانند استفاده کنند. موافقید؟ می

دهم، چون  کننده برند استروگالید را ترجیح می دانید، من روان می :پاسخ دکتر کرین
دانم بر پایه سیلیکن است یا آب،  شعارشان را دوست دارم و به نظرم جالب است. نمی

 .صرفًا شعارشان را دوست دارم

اند،  به عقیده من، افرادی که عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته :لیون دیپاسخ دکتر 
توانند از  بسته به این که با چه کسی بخواهند رابطه جنسی برقرار کنند، می

خواهید با زنی ترنس رابطه جنسی دخول  های مختلفی استفاده کنند. اگر می کننده روان
ننده بر پایه آب استفاده کنید. اما برای انواع ک واژینال برقرار کنید، الزم است از روان

کننده بر پایه سیلیکن نیز گزینه مناسبی است. اگر  کنم روان روابط جنسی دیگر، فکر می
کند،  کننده بر پایه سیلیکن حس بهتری را منتقل می کنید که روان مثل من فکر می

 .کننده استفاده کنید توانید از همین نوع روان می
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برقراری رابطه جنسی با آلت تناسلی منتسب به مردانه جدیدم تا چه اندازه  .12سوال 
 بخش خواهد بود؟ برای پارتنرم رضایت

بستگی دارد به این که پارتنرتان چه بخواهد. واقعًا به پارتنرتان  :پاسخ دکتر کرین
بستگی دارد که برای رسیدن به رضایت جنسی، چه انتظاراتی از شما داشته باشد. طول 

ای که طی عمل فالوپالستی برای متقاضیان درست  آلت تناسلی منتسب به مردانه
راد هستند که دوست دارند با آلت اینچ است. بعضی از اف 8.5اینچ تا  3.5کنیم، از  می

اینچی  ها هم آلت هشت اینچی رابطه جنسی دخول برقرار کنند، بعضی پنج –چهار 
 .دوست دارند

در خصوص میزان سختی آلت نیز، به عقیده من پینایل ایمپلنت بادی، آلت تناسلی را به 
کند.  می سخت، سفت و سخت میزان کافی و حتی بیشتر از پینایل ایمپلنت مدل نیمه

سخت، همانطور که از نامش نیز مشخص است،  چون پینایل ایمپلنت نیمه
سخت است، یعنی قسمتی از آن سخت است و قسمتی از آن سخت نیست. اما «نیمه»

پینایل ایمپلنت بادی اینگونه نیست؛ یعنی یا کامالً سخت است یا کامالً خوابیده. 
ادی از لحاظ میزان سختی دستگاه بهتری بنابراین از نظر شخصی من، پینایل ایمپلنت ب

چیز واقعًا به این بستگی دارد که پارتنرتان از  ها که بگذریم، همه است. اما از این صحبت
 .چه چیزی خوشش بیاید
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توانم رابطه جنسی برقرار نموده یا  چه مدت بعد از عمل واژینوپالستی می .13سوال 
 خودارضایی کنم؟

برقراری رابطه جنسی دخول یا هر نوع رابطه جنسی که  برای :لیون پاسخ دکتر دی
هفته )سه ماه( بعد از  12تان سر و کار داشته باشد، الزم است تا  مستقیمًا با ناحیه لگنی

سواری هم همینطور؛ چون تصورش را بکنید اگر  عمل دست نگه دارید. برای دوچرخه
جلو و عقب حرکت دهید، باعث تان بنشینید و پاهایتان را به  بخواهید روی ناحیه عمل

های تازه بخیه ناحیه  جا شده و همینطور خط هایی که طی عمل جابه شوید که بافت می
شوید.  تان آسیب ببینند، که در نتیجه دچار مشکالت و عوارض بعد از عمل می عمل

بنابراین برای برقراری رابطه جنسی دخول بعد از عمل واژینوپالستی، الزم است به مدت 
 .هفته صبر کنید 12

کنم که برای برقراری رابطه جنسی دخول مقعدی نیز  کنندگانم توصیه می من به مراجعه
متر با رکتوم  هفته دست نگه دارند، چون کانال واژن از پایین تنها چند میلی 12به مدت 

از متر با پیشابراه و مثانه فاصله دارد، و لذا  روده( و از باال نیز تنها چند میلی )راست
خواهم که پیش از برقراری رابطه جنسی دخول مقعدی نیز به مدت  کنندگانم می مراجعه

کند و ریسک  هفته دست نگه دارند. چون اینگونه بدن فرصت بهبودی پیدا می 12
 .رسد آسیب رسیدن به ناحیه عمل نیز به حداقل می

هفته  12که به مدت گویم  کنندگانم می برای برقراری رابطه جنسی دهانی نیز، به مراجعه
بعد از عملشان دست نگه دارند، چون دهان انسان اصالً تمیز نیست و اگر رابطه جنسی 

دهانی برقرار کنید، این احتمال وجود دارد که دچار عفونت شوید. بنابراین من به 
خواهد برایتان رابطه جنسی دهانی انجام  گویم که اگر کسی می کنندگانم می مراجعه

خواهید برای  تان دست نگه دارد. اما اگر شما می هفته بعد از عمل 12ست تا دهد، الزم ا
توانید این کار  پارتنرتان رابطه جنسی دهانی انجام دهید، هر موقع که راحت هستید می

 .را انجام دهید
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برای خودارضایی و تحریک دستی ناحیه تناسلی نیز، هر موقع که راحت هستید 
که بامالیمت این کار را  جنسی را برقرار کنید، البته به شرط اینتوانید این نوع رابطه  می

که  …های جنسی مثل ویبراتور و  بازی هایتان و سایر اسباب انجام دهید و دست
 .کنید را از قبل تمیز کنید استفاده می

ای  اند چه توصیه دکتر کرین، برای افرادی که فالوپالستی و متودیوپالستی انجام داده
توانند خودارضایی کنند یا رابطه جنسی داشته  چه مدت بعد از عملشان می کنید؟ می

 باشند؟

هفته دست نگه  12کنم در حالت کلی خوب است به مدت  فکر می :پاسخ دکتر کرین
از افراد ممکن است دارید. سرعت بهبودی هر فردی با فرد دیگر متفاوت است؛ بعضی 

اند، اما به هر حال ما  کامالً بهبود پیدا کردههفته احساس کنند که  8بعد از گذشت 
توانیم بدون این که شما را از نزدیک مالقات کنیم، به این مسئله پی ببریم. بنابراین  نمی

 .هفته دست نگه دارید 12در حالت کلی خوب است که به مدت 

وست ام بعد از عمل آسیب ببیند؟ پارتنرم د چقدر احتمال دارد که کیسه بیضه .14سوال 
 .ترسد که به آن آسیبی برسد ام را بکشد، اما از این می دارد کیسه بیضه
به نظرم بستگی دارد. اگر عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته باشید : پاسخ دکتر کرین

و طی عمل برایتان کیسه بیضه درست کرده باشیم، اما کاشت پروتزهای بیضه را از 
تان چهار هفته، ده  کنم روند بهبودی کیسه بیضه میهمان ابتدا انجام نداده باشیم، فکر 

تان  هفته یا شاید هم دوازده هفته به طول انجامد. بنابراین بعد از این که کیسه بیضه
بهبود پیدا کرد، اشکالی ندارد که آن را بکشید. البته بستگی به این دارد که پارتنرتان 

تان آسیب  بخواهد به کیسه بیضهتان را چقدر محکم بکشد. اگر پارتنرتان  کیسه بیضه
تواند این کار را انجام دهد. به  برساند، که البته امیدوارم چنین قصدی نداشته باشد، می

 .خوب است اجازه دهید درد راهنمایتان باشد نظرم خیلی
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اما اگر عمل کاشت پینایل ایمپلنت و پروتزهای بیضه را پشت سر گذاشته باشید، بسیار 
تان بگذرد. چون طی این  هفته کامل از عمل 12ه اجازه بدهید حائز اهمیت است ک

دهد  ها از خود نشان می مدت دارید با میلی که بدنتان نسبت به بیرون راندن ایمپلنت
کنید چیز  رود، حس می کنید. دیدید وقتی خار کوچکی زیر پوست دستتان می مقابله می

راند؟ در  ر نهایت آن را به بیرون میای آنجا قرار گرفته، و بدنتان هم غالبًا د اضافه
ها را که  ها، ایمپلنت ها نیز، بدنتان تمایل دارد طی دوره بهبودی بخیه خصوص ایمپلنت

 .به عنوان شیئی خارجی آنجا قرار گرفته، به بیرون براند

تر شدن  گیرد، و باعث ایمن ها شکل می مرور زمان بافت اسکار اطراف ایمپلنت اما به
ها که اشیاء ساخته دست انسان  خواهیم که اطراف ایمپلنت شود. ما می میها  ایمپلنت

تازگی عمل کاشت پروتز  اند، اسکار شکل گیرد. بنابراین اگر به بوده و در بدن کاشته شده
اید، چه متودیوپالستی انجام داده باشید چه فالوپالستی،  بیضه را پشت سر گذاشته

زدگی  فته دست نگه دارید تا ریسک بیرونه 12بهترین کار این است که به مدت 
 .ایمپلنت کاهش پیدا کند

کنم پارتنرتان بتواند ایمپلنت را به بیرون  اما من فکر نمیدقیقًا!  :لیون پاسخ دکتر دی
بکشد. چون سرخرگ قدامی البیال از باال همچنان به کیسه بیضه متصل است، و در کل 

لت نگه داشته و خونرسانی آن را تامین های بسیاری کیسه بیضه را به این حا بافت
تواند به  کنند. بنابراین اگر پارتنرتان قصد آسیب زدن به شما را نداشته باشد، نمی می

 تان آسیبی برساند. کیسه بیضه
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کنم صرف بازی کردن با کیسه بیضه باعث آسیب  بله، من هم فکر می :پاسخ دکتر کرین
گویم که بیرون کشیدن پروتزهای بیضه امری  نمیشود. با این حال  رسیدن به آن نمی

ناممکن است، چون ممکن است یک نفر تماس بگیرد و بگوید که بله دکتر کرین شما 
گفتید ناممکن است، اما اشتباه کردید، چون من االن کیسه بیضه پارتنرم را جدا کرده و 

 .نیستام! بنابراین ناممکن نیست، اما به هر حال آسان هم  در دست گرفته

توانم به ارگاسم برسم؟ و اگر  آیا موقع برقراری رابطه جنسی با واژن جدیدم می .15سوال 
 پاسخ مثبت است، ارگاسم واژینال بعد از عمل واژینوپالستی چه حسی دارد؟

توانید با واژن  سوال خوبی است. بله، بعد از عمل واژینوپالستی می :لیون پاسخ دکتر دی
که ارگاسم واژینال چه حسی دارد، برایم  تجربه کنید، اما در مورد اینجدیدتان ارگاسم را 

سخت است که بخواهم توضیح بدهم. عصبی که بعد از عمل دارید همان عصبی است 
ترین نقطه  که تا کالهک آلت تناسلی منتسب به مردان امتداد یافته بوده، که حساس

صب را طی عمل واژینوپالستی شود. ما این ع آلت تناسلی مردان سیسجندر محسوب می
 .تان بعد از عمل معموالً خیلی خوب است کنیم. بنابراین حس ناحیه تناسلی حفظ می

حسی شود،  تان بعد از عمل کمی دچار بیش کنم که شاید ناحیه تناسلی البته من فکر می
 ایم و به جای آن کرده را برداشته چون ما اندام بزرگتری که عصب در آن حس ایجاد می

که  ام مطمئن نیستم، اما این % از گفته100ایم؛ البته من  اندام کوچکتری را ایجاد کرده
حس ناحیه تناسلی فردی بعد از عمل مثل قبل از عملش باشد، موضوعی کامالً فردی و 

 .شخصی است

همانطور که قبالً هم در این خصوص صحبت کردیم، ما چیزی به عنوان عصب جنسی 
های موجود و ذهن  حس جنسی در اثر فعل و انفعاالت بین عصب نداریم، و در حقیقت

شود. خوب پس در پاسخ به این سوال که آیا حس بعد از عمل مثل  است که ایجاد می
 .توانم به این سوال پاسخ بدهم قبل از عمل خواهد بود یا نه، صادقانه بگویم که نمی
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اند که حس بعد  داده بودم، گفته بسیاری از افرادی که برایشان عمل واژینوپالستی انجام
اند  ام که گفته کنندگانی نیز داشته هاز عملشان حتی از قبل از عمل هم بهتر است. مراجع

توانم پاسخ  حس بعد از عمشان مثل حس قبل از عملشان است. به همین دلیل نمی
 .این پرسش را مشخصًا برای شخص شما بیان کنم

توانم بگویم که احتمالش  یز، در حالت کلی میدر خصوص دخول واژینال و ارگاسم ن
% احتمال دارد که بعد از عمل واژینوپالستی بتوانید صرفًا با 50پنجاه/پنجاه است؛ یعنی 

برقراری رابطه جنسی دخول واژینال و بدون تحریک کلیتوریس به ارگاسم برسید، و 
و برای رسیدن به  % نیز احتمال دارد که نتوانید به این صورت به ارگاسم برسید،50

 .ارگاسم عالوه بر دخول واژینال به تحریک کلیتوریس نیز نیاز داشته باشید

که بعد از عمل فقط با دخول واژینال بتوانید به ارگاسم برسید،  بنابراین احتمال این
پنجاه/پنجاه است؛ اما ناراحت نباشید، چون برای زنان سیسجندر )غیرترنس( نیز دقیقا 

بنابراین به دنیای زنان خوش آمدید! این مسئله برای من و همه زنان  همینگونه است.
توانند صرفا با  % از زنان سیسجندر می50سیسجندر دنیا نیز همینگونه است. یعنی 

% دیگر 50دخول واژینال و بدون تحریک جنسی سایر نقاط بدن به ارگاسم برسند، اما 
شان نیز تحریک شود تا بتوانند به  الزم است که عالوه بر دخول واژینال، کلیتوریس

 .توانستم به این پرسش بدهم کنم این بهترین جوابی بود که می ارگاسم برسند. فکر می
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حداقل قطر آلت حاصل از عمل فالوپالستی برای کاشت پینایل ایمپلنت بادی  .16سوال 
 باید چقدر باشد؟
داشته باشم و به او گفته باشم  ای کننده یادم نیست تا به حال مراجعه :پاسخ دکتر کرین
تر از آنی است که بتوانم برایش کاشت پینایل ایمپلنت بادی انجام دهم.  که آلتش باریک

شک ما کاشت پینایل ایمپلنت را در آلت حاصل از عمل متودیوپالستی انجام   بدون
انجام  ام که عمل فالوپالستی ای نداشته کننده دهیم، اما بشخصه تا به حال مراجعه نمی

داده باشد و به او بگویم کاشت پینایل ایمپلنت به دلیل بیش از حد باریک بودن آلتش 
 .کنیم ناممکن است. همیشه راهی برایش پیدا می

وقت آلت تناسلی منتسب به  کنم هیچ خوب حاال در پاسخ به این سوال، فکر نمی
کنندگانمان که  مراجعهبه ساعد دست  .ای درست کنیم که بیش از حد باریک باشد مردانه

کنم را برای  نگاهی بیاندازید، همه پوستی که االن دارم روی دست خودم لمس می
شود. و با این  داریم، که به نوعی کل دورتادور ساعد دست را شامل می ساخت آلت برمی

داریم، فضای کافی برای کاشت پینایل ایمپلنت در آلت حاصل از عمل نیز  بافتی که برمی
 .داشت خواهیم
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اگر بعد از عمل واژینوپالستی از واژنم استفاده نکنم، آیا ممکن است بافت  .17سوال 
 اسکاری درون آن شکل گرفته و کانال واژنم بسته شود؟

کنندگانمان  بدون شک! دقیقًا به همین دلیل است که به مراجعه :لیون پاسخ دکتر دی
واژینوپالستی، یعنی بعد از این که کنیم پنج الی هفت روز پس از جراحی  توصیه می

قالب واژینال را خارج کردیم، پروسه دیالته کردن واژن را شروع کنند. بدن تمایل دارد 
فضاهایی که درونش ایجاد شده را ببندد، بنابراین اگر بدن احساس کند که واژن فضایی 

کند تا این  ، تالش می(است که ما درون آن ایجاد کردیم )که واقعًا هم همینطور است
فضای ایجاد شده را ببندد. بنابراین بعد از عمل واژینوپالستی، بدنتان تا آخر عمر تالش 

 .کند با ایجاد بافت اسکار در کانال واژن، این فضای باز را ببندد می

البته این که بدنتان چقدر برای بستن کانال واژنتان تالش کند، به این بستگی دارد که 
تان سپری شده باشد. واضح است که در اوایل دوره ریکاوری،  کاوریچه مدت از دوره ری

خصوص طی سه ماه نخست بعد از عمل، بدن حداکثر تالش خود را برای بستن کانال  به
خواهیم روزی  کنندگانمان می دهد. به همین دلیل است که از مراجعه واژن انجام می

خود را دیالته کنند. اما بعد از این دقیقه واژن  15الی  10مرتبه، هر مرتبه به مدت  سه
توانند  کنندگانمان می واژینوپالستی گذشت، بیشتر مراجعه  که حدودًا یکسال از عمل

 .آید مرتبه در هفته دیالته کنند و هیچ مشکلی هم برایشان پیش نمی واژنشان را یک

بدن های زمانی مختلف بسیار بسیار متفاوت است. وقتی  بنابراین وضعیت در دوره
پروسه ریکاوری پس از جراحی را آغاز کرد، به طور کامل بهبود یافت، اسکار )جای برش( 

تری  جراحی بالغ گردید، کالژن در بستر زخم جمع شد، و وضعیت بدن به حالت طبیعی
توانید واژن خود را به تعداد دفعات کمتری دیالته کنید. چون بدنتان  بازگشت، آنگاه می
در تالش نیست تا بافت اسکاری درون کانال واژنتان ایجاد کرده و آن  دیگر به اندازه قبل

 .را مسدود سازد
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اگر واژنتان را دیالته نکنید و بعد از گذشت سه ماه از عملتان رابطه جنسی دخول 
واژینال نیز برقرار نکنید، یعنی اگر هیچ کاری انجام ندهید که به بدنتان این پیام را 

زم است باز بماند و تولید اسکار الزم است متوقف شود، بدنتان برساند که این کانال ال
شوید که به آن  بندد. اگر واژنتان بسته شود، دچار وضعیتی می هم کانال واژن را می

گوییم؛ معنایش این است که کانال واژنتان به صورت کامل  استنوزیس کامل واژینال می
رد. طی عمل ترمیمی نیز الزم است با دچار افتادگی گردیده و نیاز به عمل ترمیمی دا

استفاده از پوست کانال واژن را ترمیم کنیم، یا شاید هم الزم شود که با هم درمورد کولن 
 .ای{ صحبت کنیم واژینوپالستی }روش روده

ای  مرحله گوییم دیالته کردن واژن بعد از عمل یک به همین دلیل است که می
العاده مهم است تا  روش پوستی{ فوق}آلت تناسلی سازی  واژینوپالستی به روش وارونه

چنین مسائلی برایتان پیش نیاید و مجبور نشوید عمل جراحی ترمیمی انجام داده و در 
قرار گیرید. بنابراین بله، دیالته کردن واژن  … دیدگی و معرض ریسک باالتر آسیب

 .العاده مهم است فوق

اشت پینایل ایمپلنت انجام دهد، آیا اگر فردی عمل فالوپالستی بدون ک .18سوال 
 اش رابطه جنسی دستی یا دهانی برقرار کند؟ تواند با آلت تناسلی می

تواند. برای تحریک کردن آلت تناسلی منتتسب به  بله بدون شک می: پاسخ دکتر کرین
تان با دست یا برقراری رابطه جنسی دهانی )یعنی فرد دیگری برایتان این نوع  مردانه
جنسی را انجام دهد( اصالً نیازی نیست که عمل کاشت پینایل ایمپلنت را انجام رابطه 

 ای دارید؟ داده باشید. شما چه تجربه
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توانید مرد سیسجندری را در  برای دریافتن پاسخ به این سوال، می :لیون پاسخ دکتر دی
ین فرد گیرد. درست است که ا اش در حالت نعوظ قرار نمی نظر بگیرید که آلت تناسلی

رو شود، اما  هایی روبه ممکن است در برقراری بعضی از انواع روابط جنسی با محدودیت
بنابراین  .تواند با برقراری رابطه جنسی دستی یا دهانی تحریک جنسی شود همچنان می

گیرد انجام شده  چه عمل کاشت پینایل ایمپلنت در آلتی که در حالت نعوظ قرار نمی
نجام نشده باشد، این آلت توانایی تحریک جنسی شدن طی باشد و چه این عمل ا

 .رابطه جنسی دستی یا دهانی را دارد

که آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی فاقد  که، با توجه به این و یک نکته دیگر این
کنم  تر شود، فکر می بافت نعوظی است که بخواهد ُپر از خون شده، بزرگتر و سخت

تر باشد. آیا با گفته  تر و سخت خوابیده مرد سیسجندر کمی سفتنسبت به آلت تناسلی 
 من موافقید؟

 .بله :پاسخ دکتر کرین

چون آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی تمامًا از پوست و بافت  :لیون پاسخ دکتر دی
نرم ساخته شده و ساختارش با آلت تناسلی مردان سیسجندر متفاوت است. بنابراین به 

مردان ترنسی که عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته و کاشت پینایل عقیده من، 
پذیر است که رابطه جنسی دستی یا  اند، کامالً برایشان امکان ایمپلنت انجام نداده

تری نسبت به مردان سیسجندری که آلت  دهانی برقرار کنند، و احتماالً تجربه موفق
 .اهند داشتشان در حالت خوابیده قرار دارد نیز خو تناسلی
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پس از عمل واژینوپالستی موقع برقراری رابطه جنسی دخول واژینال، آیا  .19سوال 
 پوزیشن جنسی خاصی هست که برای واژن جدیدم بهتر باشد؟

خواهید رابطه جنسی برقرار  توانید با هر پوزیشنی که می خیر. می :لیون پاسخ دکتر دی
 اند چطور؟ را پشت سر گذاشته کنید. در خصوص افرادی که عمل فالوپالستی

هر کاری که دوست دارید انجام دهید. فقط در اینجا نکته کوچکی را  :پاسخ دکتر کرین
، با باالترین معکوس بیان کنم که، برقراری رابطه جنسی با پوزیشن جنسی دختر گاوچران

ریسک شکستگی آلت تناسلی مردان سیسجندر همراه است. من موقعی که در دارتموند 
و دیترویت رزیدنت ارولوژی بوده و در بخش اورژانس مشغول به کار بودم، این نکته را 

 .آموختم

زنم بروز این مسئله به آناتومی آلت تناسلی نیز بستگی  حدس می :لیون پاسخ دکتر دی
داشته باشد، درست است؟ چون اگر آلت تناسلی مرد سیسجندر به سمت پایین خمیده 

ریسک شکستگی آلت تناسلی را افزایش  معکوس ر گاوچرانباشد، پوزیشن جنسی دخت
دهد، درست است؟ البته من ارولوژیست نیستم. )در اینجا الزم است اشاره کنم که  نمی

ای کامالً طبیعی است و محض اطالعتان، اگر عمل  خمیدگی آلت تناسلی مسئله
ر نکنید که تان خمیده است، فک اید و آلت تناسلی فالوپالستی را پشت سر گذاشته

 (.ای غیرطبیعی است مسئله

ام، اما اجازه  ای در این زمینه مطالعه نکرده من تا به حال هیچ مقاله :پاسخ دکتر کرین
بدهید ژورنال پزشکی نیوانگلند را در گوگل جستجو کنم و ببینم که ریسک شکستگی 

و با  ای داشته آلت تناسلی منتسب به مردان برای افرادی که آلت تناسلی خمیده
اند چگونه است؛ کلیدواژه  رابطه جنسی برقرار کرده معکوس پوزیشن دختر گاوچران

 .کنم را هم جستجو می« معکوس دختر گاوچران»
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آیا پس از جراحی واژینوپالستی، ممکن است رابطه جنسی دخول واژینال  .20سوال 
 باعث پارگی دیواره واژنم شود؟

موعد رابطه جنسی دخول واژینال برقرار کنید، بله قطعًا. اگر زودتر از  :لیون پاسخ دکتر دی
اما اگر پیش از برقراری رابطه جنسی دخول واژینال، صبر کنید تا کامالً بهبود پیدا کنید و 

مدت زمانی که به شما گفته شده دست نگه دارید، در اثر برقراری رابطه جنسی دخول 
 .شوید نمی دیدگی کانال واژن واژینال دچار پارگی یا آسیب

اید و با این حال موقع  اگر دوره ریکاوری پس از جراحی واژینوپالستی را سپری کرده
شوید،  بینی می کنید یا دچار خونریزی و لکه برقراری رابطه جنسی احساس ناراحتی می

کنید، و بدنتان مجددًا در  تان را به اندازه کافی دیالته نمی معنایش این است که واژن
ا داخل کانال واژنتان اسکار ایجاد کند. بدین ترتیب، هر موقع که رابطه تالش است ت

کنید، بافت اسکاری که داخل واژنتان شکل گرفته دچار  جنسی دخول واژینال برقرار می
بینی  شود، و از همین رو در حین رابطه دچار ناراحتی، خونریزی یا لکه پارگی می

 .شوید می

گوید الزم است بیش  گیریم که به ما می ای در نظر می انهو ما این مسئله را به عنوان نش
از پیش واژنتان را دیالته کنید، یا بیش از پیش رابطه جنسی دخول واژینال برقرار کنید، 

تان از کانال واژنتان مرتب استفاده کنید تا باز  و الزم است طی این دوره از روند بهبودی
نه همان مواردی است که بیان کردم، مسئله بماند. اما در حالت کلی، این مسئله نشا

که نیاز باشد واژنتان را بیشتر دیالته کنید یا این که بیشتر از قبل  شایعی نیست، مگر این
 .رابطه جنسی دخول واژینال برقرار کنید تا کانال واژنتان باز بماند

شته باشید، اگر در دیالته کردن واژن یا برقراری رابطه جنسی دخول واژینال پشتکار دا
گیرد، در نتیجه موقع برقراری  ماند و اسکاری درون آن شکل نمی کانال واژنتان باز می

 .شوید رابطه جنسی دخول دچار درد و ناراحتی قابل توجهی نمی
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آیا امکانش هست که هر دو سیلندر پینایل ایمپلنت بادی درون آلت تناسلی  .21سوال 
یا این که همواره فقط یکی از سیلندرها درون آلت حاصل از عمل فالوپالستی کاشته شود؟ 

 شود؟ کاشته می
سوال بسیار خوبی است. بستگی به قطر آلت تناسلی دارد.  :پاسخ دکتر کرین

توانم برایشان کاشت  ام که در صورت تمایل می ام که به آنها گفته کنندگانی داشته مراجعه
زدگی سیلندر از آلت تناسلی را  بیرونخواهیم ریسک  هر دو سیلندر را انجام دهم. ما می

به حداقل ممکن کاهش دهیم؛ کاشت دو سیلندر به جای یک سیلندر در آلت تناسلی 
دهد. اما  ای که قطر باریکی دارد، بدون شک این ریسک را افزایش می منتسب به مردانه

جای اگر فردی آلت تناسلی منتسب به مردانه قطوری داشته باشد، کاشت دو سیلندر به 
 .دهد. بنابراین به آناتومی هر فرد بستگی دارد یک سیلندر، این ریسک را افزایش نمی

ای است که آلت تناسلی  آیا پس از جراحی واژینوپالستی، واژنم به اندازه .22سوال 
 منتسب به مردانه را درون خود جای دهد؟

از عمل های حاصل  پاسخ کوتاه، بله است. ما همه واژن :لیون پاسخ دکتر دی
متر عمق داشته باشند،  سانتی 15الی  12کنیم که  ای درست می واژینوپالستی را به گونه

اینچ، و برخالف آنچه که بسیاری از مردان سیسجندر به شما  6-5شود حدود  که می
گویند، طول متوسط آلت تناسلی مردان سیسجندر به اندازه عمق متوسط کانال واژن  می

نیز همواره طی عمل واژینوپالستی، واژنی با عمق استاندارد  زنان سیسجندر است. ما
تواند آلت تناسلی مردان سیسجندر با  کنیم، بطوریکه بدون هیچ مشکلی می درست می

 .هر سایزی را درون خود جای دهد

نکته مهمی که در اینجا الزم است به آن اشاره کنم این است که اگر بخواهیم عمق واژن 
که گفتم درآوریم، انتهای واژن وارد فضای شکمی یا پرویتونئال گردیده، را بیشتر از آنچه 

 گردد. چک روی کانال واژن مطرح میو ریسک افتادگی روده کو
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اگر پزشک جراحی طی جلسه مشاوره پیش از عمل واژینوپالستی به شما بگوید که 
، الزم است کند کنندگانش درست می متر برای مراجعه سانتی 20معموالً واژنی به عمق 

تان وارد  انگیز و ترسناک است، چون انتهای کانال واژن بدانید که این حرف واقعًا غم
آید که کولن، روده کوچک، مثانه، و  شود، و این احتمال به وجود می فضای شکمی می

 .ها روی کانال واژنی که برایتان ساخته شده بیفتند همه این اندام

متر است، و در  سانتی 15تا  12برای هر فرد همان  بنابراین متوسط عمق کانال واژن
مرکز جراحی کرین نیز همواره همین عمق را برای متقاضیان جراحی واژینوپالستی ایجاد 

 .کنیم. خوب، این هم از داستان عمق کانال واژنتان می

ماندگاری پروتزهای بیضه چقدر است؟ آیا پروتزهای بیضه بعد از مدتی نیاز به  .23سوال 
 کنند؟ عویض پیدا میت

توانند تا آخر عمر در  پروتزهای بیضه نیازی به تعویض نداشته و می :پاسخ دکتر کرین
ها  بسیار خوب، حاال بیاییم این ایمپلنت»جای خود باقی بمانند. دلیلی ندارد که بگوییم 

کنیم که از پوستتان  های بیضه را خارج می فقط در صورتی ایمپلنت«. را خارج کنیم
که عفونی شوند. این دو عارضه  بیرون بزنند و بتوانید آنها را با چشم خود ببینید، یا این

نیز اگر قرار باشد رخ بدهند، طی چند هفته تا چند ماه نخست بعد از عمل کاشت 
 .دهند ایمپلنت در کیسه بیضه رخ می

تان  ز بیضهاز عمل کاشت پروت …بنابراین اگر دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال و 
ام که بعد از این مدت  ای نداشته کننده توانم بگویم که تا به حال مراجعه گذشته، می

کنندگان  اند. بعضی از مراجعه اش نیاز به تعویض پیدا کرده بگوید که پروتزهای بیضه
شان را با پروتزهای بزرگتری تعویض کنند،  دهند پروتزهای بیضه گویند که ترجیح می می

توانند  ن ترجیح شخصی خود این افراد است. اما در کل، پروتزهای بیضه میکه خوب ای
 .تا همیشه در جای خود باقی بمانند
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 آیا پس از جراحی واژینوپالستی، داخل کانال واژنم حس دارد؟ .24سوال 
ایم. پاسخ مثبت است.  قبالً درباره این موضوع صحبت کرده :لیون پاسخ دکتر دی

دهند، و در کانال واژنتان حس  رشد و باززایی خود ادامه میهای محیطی به  عصب
المسه خواهید داشت؛ اما این پروسه ممکن است مدتی به طول انجامد. پس آیا 

دهید، در کانال واژنتان چیزی حس  موقعی که رابطه جنسی دخول واژینال انجام می
 !کنید؟ صددرصد می

ز عمل در واژنتان قرار داده بودیم و ببینید که به زمانی فکر کنید که قالب واژینال را بعد ا
کردید؛ هر موقع که  چه حسی داشتید و چه فشاری را در ناحیه لگنی خود احساس می

رابطه جنسی دخول واژینال برقرار کنید یا واژنتان را دیالته کنید نیز، همین حس را 
رابطه جنسی  بنابراین پاسخ کوتاه به این پرسش این است که بله، .خواهید داشت

کنید، و بله، داخل کانال واژن جدیدتان حس خواهید  دخول واژینال را احساس می
 .داشت

پس از جراحی فالوپالستی/متودیوپالستی، اشکالی ندارد اگر برای کسب لذت  .25سوال 
 جنسی، شیء خارجی وارد پیشابراهم کنم؟

وارد کردن شیئی خارجی به  (Sounding: سوندینگ )به انگلیسی :لیون پاسخ دکتر دی
 .شود به درون پیشابراه جهت کسب لذت جنسی گفته می

کردم، چون اگر طی این پروسه  من اگر جای شما بودم این کار را نمی :پاسخ دکتر کرین
تان  خطایی از شما سر بزند، یعنی سهوا سر جسم خارجی را وارد پوست یا بدنه پیشابراه

 .نگی پیشابراه، یا فیستول شویدکنید، احتمال دارد دچار عفونت، ت
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کنندگانی دارند که عمل افزایش طول پیشابراه را  کمترین عوارض بعد از عمل را مراجعه
شود گفت عمل ساخت آلت تناسلی بدون افزایش طول پیشابراه  دهند. می انجام نمی

برانگیزترین مرحله از پروسه عمل  خطر است. ساخت پیشابراه چالش ای بی پروسه
 دیوپالستی و فالوپالستی است. متو

ای عمل ساخت پیشابراه انجام دهم و با  کننده تا به حال نشده که بخواهم برای مراجعه
خودم بگویم که آن شش سالی که آموزش ارولوژی و ارولوژی ترمیمی دیدم آنقدرها هم 

 کنم که آن سه سالی که آموزش جراحی ضروری نبود! اتفاقًا همیشه با خودم فکر می
دانید  پالستیک و دوره فلوشیپ جراحی ترنسجندر را گذراندم چقدر به دردم خورده! می

 .ای است منظورم این است که عمل ساخت پیشابراه، عمل واقعًا پیچیده

تان آسیب برسانید، بدون  ترین بخش جراحی خواهید که به پیچیده بنابراین مطمئنًا نمی
تر است از وارد کردن شیء خارجی به که از عواقب آن آگاه باشید! پس به این

 .تان برای کسب لذت جنسی خودداری کنید پیشابراه

آیا پس از جراحی واژینوپالستی، بعد از برقراری رابطه جنسی باید دوش  .26سوال 
 واژینال انجام دهم؟

پاسخ کوتاه، بله است. بعد از هر مرتبه که واژنتان را دیالته کردید  :لیون پاسخ دکتر دی
سازی داخل کانال واژنتان استفاده کردید، الزم است واژنتان را  کننده برای روان از روان یا

ای  شده خریداری  بشویید. البته منظور این نیست که هر مرتبه از دوش واژینال از پیش 
توانید از پمپ، دوشی که در اختیار دارید یا هر وسیله دیگری برای  استفاده کنید؛ می

ترتیب  استفاده کرده و آب گرم و صابون وارد کانال واژنتان کنید و بدین انجام این کار
 .های مرده پوست را از درون کانال واژنتان بشویید کننده بر پایه آب و سلول روان
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ای یک  ای یک مرتبه یا دو هفته کنیم که حداقل هفته کنندگانمان توصیه می ما به مراجعه
ترتیب  ای بشویند، و بدین ال از پیش خریداری شدهشان را با دوش واژین مرتبه، واژن

اند خارج  های مرده پوست را که طی پروسه نوزایی پوست داخل واژن جمع شده سلول
نموده تا هم واژنشان تمیز شود و هم بهتر از قبل بتوانند رابطه جنسی دخول واژینال 

 .برقرار کنند

استفاده کردید دوش واژینال انجام دهید؟ بنابراین، آیا الزم است هر مرتبه که از واژنتان 
ضرورتًا خیر. آیا الزم است هر مرتبه که از واژنتان استفاده کردید آن را تمیز کنید؟ بله. و 

تصمیم با خود شماست که برای تمیز کردن کانال واژنتان از دوش واژینال از پیش 
د و ببینید کدام روش ای استفاده بکنید یا نکنید. الزم است امتحان کنی خریداری شده

 .تان را تمیز نگه دارید برایتان بهترین است، چون صرفًا حائز اهمیت است که واژن

 ماندگاری پروتز بیضه چقدر است؟ آیا پروتز بیضه حس دارد؟ .27سوال 
تر به قسمت اول این سوال پاسخ دادیم، پروتزهای بیضه  پیش :پاسخ دکتر کرین

های بیضه از جنس  مورد حس، پاسخ منفی است؛ ایمپلنتالعمر هستند. اما در  مادام
های زیادی در  کند. با این حال عصب سیلیکن هستند و عصبی درون آنها رشد نمی

ها  پوست اطراف پروتزهای بیضه وجود داشته و حس کیسه بیضه نیز از همین عصب
 .گردد تامین می

 شوم؟ آیا پس از جراحی واژینوپالستی، انزال می .28سوال 
شوید، چون همچنان غده پروستات و کیسه منی را دارید  بله! انزال می :پاسخ دکتر کرین

شود. بنابراین پس از جراحی  و بیشتر حجم مایع انزالی نیز از آنها ترشح می
 .واژینوپالستی، انزال فاقد اسپرمی برایتان رخ خواهد داد
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توانم بعد از عمل  میغدد اسکن چه هستند و چه کارایی دارند؟ آیا  .29سوال 
ام را  متودیوپالستی/فالوپالستی غدد اسکن را نگه دارم و با ترشحات آنها آلت تناسلی

 سازی کنم؟ روان
غدد اسکن در واقع غددی هستند که اطراف واژن و پیشابراه واقع  :پاسخ دکتر کرین

حین عمل آیند. من تا جایی که بتوانم، در  اند، و جزء غدد مترشحه به حساب می شده
کننده  تر نیز اشاره کردم، چند مراجعه کنم. همانطور که پیش غدد اسکن را حفظ می

تان را بعد از  که بتوانید آلت تناسلی شوند. این گفتند تا حدودی انزال می داشتم که می
سازی کنید یا نه، بستگی به حجم مایعاتی دارد که از این غدد  عمل با این غدد روان

 .شود ترشح می

گفتند با برانگیختگی جنسی، مایعات فراوانی از  ام که می کنندگانی داشته راجعهم
اند. بنابراین بستگی دارد.  شده شده به طوری که به نوعی انزال می غددشان ترشح می

سازی ناحیه تناسلی را بر عهده دارند، در کانال واژن واقع  بیشتر غددی که نقش روان
می )تخلیه و بستن واژن( را انجام دهید، ما همه این غدد اند، و اگر عمل واژینکتو شده

اند را  کنیم و فقط تعداد کمی از این غدد که اطراف پیشابراه واقع شده را نیز تخلیه می
 .داریم نگه می

اش از غدد اسکن  کننده ناحیه تناسلی بنابراین اگر فردی هستید که بیشتر مایعات روان
اما اگر مثل بیشتر افراد هستید و بیشتر مایعات  .استشده، بخت با شما یار  ترشح می

شده، موقعی که واژینکتومی انجام  تان از کانال واژن خارج می کننده ناحیه تناسلی روان
 .دهید دهید، این ترشحات را نیز از دست می
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اگر مایل به انجام عمل واژینکتومی نباشید نیز، درست است که به غدد داخل واژنتان 
کنیم، بنابراین  تان متصل نمی زنیم، اما انتهای کانال واژن را نیز به پیشابراه نمیدست 

شود در خود کانال واژن باقی خواهد ماند  ای که از این غدد ترشح می کننده مایعات روان
 .و ضرورتًا اینگونه نخواهد بود که از سر آلت تناسلی جدیدتان خارج شوند

اهد به خاطر سایز آلت، عمل فالوپالستی ران پا انجام دهم، خو من واقعًا دلم می .30سوال 
اما شوهرم نگران این است که آلتم آنقدر قطور شود که مناسب برقراری رابطه جنسی 

دخول مقعدی )که هدف اصلی ماست( نباشد. آیا برقراری رابطه جنسی دخول مقعدی با 
رابطه جنسی دخول واژینال  آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی دشوارتر از برقراری

 است؟
خواهم انجامش  کنندگانم می یک تست عالی وجود دارد که از مراجعه :پاسخ دکتر کرین

گویند. برای انجام  می« تست پینچ»کنندگان به آن  کنم بعضی از مراجعه دهند. فکر می
کنید،  این تست، پای خود را کامل دراز کنید، سپس زانویتان را خم و عضالتتان را سفت

سپس پوست و چربی ران پایتان را با دو انگشت بگیرید و باال آورید. هر چقدر که 
ضخامت پوست و چربی که در دستتان آمد کمتر باشد، قطر آلت تناسلی حاصل از 

 .فالوپالستی ران پایتان نیز کمتر خواهد بود

ل تا بسیار بزرگ های تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ران پا معموالً از نرما قطر آلت
متغیر است. اما در مورد فالوپالستی ساعد دست اینگونه نیست، چون ساعد دست 

های  تری دارد، بنابراین ما هیچ موقع آلت نسبت به ران پا چربی کمتر و پوست نازک
دانیم. مشکل بسیار  نمی« بسیار بزرگ»تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ساعد دست را 

 .سلی خاص تکنیک ران پا است، نه ساعد دستبزرگ بودن آلت تنا
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خصوص در ناحیه  اگر از تناسب اندام خیلی خوبی برخوردارید، و درصد چربی بدنتان به
توانیم با استفاده از ران پایتان، آلت تناسلی با قطر متوسط یا  ران پا اندک است، می

حاصل از عمل کمی بزرگتر از متوسط برایتان درست کنیم. گاهی قطر آلت تناسلی 
توانیم قطر آلت این افراد را  شود؛ می فالوپالستی ران پا در بعضی از افراد خیلی بزرگ می

با چند مرحله لیپوساکشن کاهش داده و آن را تا حد متوسط برسانیم. بنابراین پاسخ 
این سوال واقعًا به آناتومی پای شما و همینطور حداکثر سایزی که مدنظر پارتنرتان بوده 

 .تگی داردبس

آیا پس از جراحی واژینوپالستی، امکانش هست که سایز کانال واژنم را  .31سوال 
 افزایش دهم؟

سازیم خاصیت کشسانی  پوستی که با آن کانال واژن را می !البته :لیون پاسخ دکتر دی
توانید پوست ساعد دستتان را بگیرید و  دارد، مثل پوست بقیه جاهای بدنتان )می

وجه منظورم شوید(. بنابراین اگر پس از جراحی واژینوپالستی، مرتب بکشید تا مت
مرور زمان از دیالتورهای بزرگتری استفاده کنید، بدون شک  واژنتان را دیالته کنید و به

توانید سایز کانال واژنتان را نیز افزایش دهید. بسته به دیالتورهایی که استفاده  می
 .عمق و قطر کانال واژنتان را افزایش دهیدتوانید  مرور زمان می کنید، به می

 آیا ممکن است آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی دچار شکستگی شود؟ .32سوال 
 .دانید، هر چیزی ممکن است می :پاسخ دکتر کرین

تان  اگر کاشت پینایل ایمپلنت انجام داده باشید، پینایل ایمپلنت :لیون پاسخ دکتر دی
 !ممکن است بشکند
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تان نیز دچار شکستگی  بله، ولی به هر حال ممکن است خود آلت :پاسخ دکتر کرین
تان الی درب ماشین بماند و آسیب ببیند! یا مثال یک چکش  شود. مثالً فرض کنید آلت

که چکشی  تان رها شود و روی آن بیفتد! بنابراین جای نگرانی نیست، مگر این از دست
تان را  تان ببندد و آلت تناسلی موش روی آلت تناسلی ۀروی آن بیاندازید. یا مثالً تل

البته آلت تناسلی که ما  .بشکند! کالً بستگی به این دارد که چه بالیی سرتان بیاید
 .(خنده)موش را هم بشکند  ۀتواند تل کنیم، می درست می

ام. برای برقراری  من مردی گی هستم و عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته .33سوال 
 کنید؟ ابطه جنسی دخول مقعدی، چه نوع پینایل ایمپلنتی را توصیه میر

سخت،  از نظر من، پینایل ایمپلنت بادی )پمپ( از پینایل ایمپلنت نیمه :پاسخ دکتر کرین
سخت، همانطور که از نامش نیز مشخص است،  تر است. پینایل ایمپلنت نیمه سخت

ای است که برای فرد  اش به اندازه سخت است نه کامالً سخت، و میزان سختی«نیمه»
اش راحت باشد، و همواره و در هر شرایطی به یک میزان سخت بوده و  دارنده
پمپ( )شود، و در حالت کلی نسبت به پینایل ایمپلنت بادی  اش کم یا زیاد نمی سختی

 .سختی کمتری دارد

توانم واژن جدیدم را با ویبراتور تحریک  اژینوپالستی، آیا میپس از جراحی و .34سوال 
 کنم؟

توانید! بعد از عمل تا مدتی که به شما توصیه شده  البته که می :لیون پاسخ دکتر دی
دست نگه دارید، و بعد از این مدت حتمًا از ویبراتور استفاده کنید. ما شما را به انجام 

 .کنیم این کار تشویق می
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 کنید؟ طی عمل فالوپالستی، کلیتوریس را کجا دفن می .35سوال 
شد، خیلی دوست  تر هم به این مورد اشاره کردم که اگر می من پیش :پاسخ دکتر کرین

های  کشیدم، اما متاسفانه عصب داشتم تمام کلیتوریس را تا سر آلت تناسلی می
چنین کاری انجام داد؛ ای بلند نیستند که بتوان  کلیتوریس و جسم نعوظی آن به اندازه

کشیم،  بنابراین طی عمل فالوپالستی تا جایی که ممکن است کلیتوریس را بیرون می
بخشی برای افراد است، و معموال آن را در قسمت پایه آلت  چون نقطه واقعًا لذت

 .دهیم تناسلی قرار می

جنسی برقرار آیا پس از جراحی واژینوپالستی، دفعه اولی که با واژنم رابطه  .36سوال 
 شوم؟ کنم دچار خونریزی می می

های بسیاری  به احتمال زیاد، بله. طی عمل واژینوپالستی، بافت :لیون پاسخ دکتر دی
شود، و بنابراین بعد از عمل  جا می شود، واژنتان با استفاده از گرافت ساخته می جابه

ارید و بهبود گذ ترشحات و خونریزی خواهید داشت. همه این مراحل را پشت سر می
خواهید با واژن جدیدتان رابطه  بار که می کنید، با این حال بله، برای اولین پیدا می

خصوص اگر سه ماه بعد از عمل  شوید؛ به جنسی برقرار کنید، دچار خونریزی می
واژینوپالستی رابطه جنسی برقرار کنید، چون هنوز جا دارد که ناحیه عملتان بیش از این 

 .ندبهبود پیدا ک

تان گذشت، موقعی که خواستید  اما اگر پس از این که یکسال از عمل واژینوپالستی
رابطه جنسی دخول واژینال برقرار کنید دچار خونریزی شدید، نشانه این است که الزم 

که کانال واژنتان را به نحوی بیشتر باز  است بیشتر از قبل واژنتان را دیالته کنید یا این
 .عی نکند داخل کانال واژنتان بافت اسکاری تشکیل دهد و آن را ببنددکنید تا بدنتان س

گیریم که نیاز است واژنتان را بیشتر دیالته  بنابراین از این عالمت اینگونه نتیجه می
 .سالی از عملتان گذشته باشد کنید، البته این در صورتی است که یک
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از عمل، خونریزی واژینال  اما پیش از گذشت یکسال از عملتان و طی سال نخست بعد
ای کامالً طبیعی بوده و جای نگرانی  در حین برقراری رابطه جنسی دخول واژینال مسئله

 .نیست

 توانم رابطه جنسی دهانی برقرار کنم؟ آیا می .37سوال 
اید، تا سه ماه بعد از عمل، فرد  اگر عمل واژینوپالستی انجام داده :لیون پاسخ دکتر دی

خواهید برای  ند برای شما رابطه جنسی دهانی انجام دهد. اما اگر شما میتوا دیگری نمی
ه فرد دیگری رابطه جنسی دهانی انجام دهید، هیچ مشکلی نیست و هر موقع ک

 توانید انجام دهید. بخواهید می

اند، چه موقع  برای عمل فالوپالستی چطور؟ افرادی که عمل فالوپالستی انجام داده
دهند که فرد دیگری برایشان رابطه جنسی دهانی انجام دهد؟ من که توانند اجازه  می
گویم هشت هفته بعد از عملشان باید دست نگه دارند تا ناحیه عملشان کامال بهبود  می

 پیدا کند. هشت تا دوازده هفته، قبول؟

بله، بهتر است هشت هفته دست نگه دارند. بله هشت تا دوازده  :پاسخ دکتر کرین
 .استهفته قبول 

ام به  توانم فقط با استفاده از آلت تناسلی پس از جراحی فالوپالستی، آیا می .38سوال 
 ارگاسم برسم؟

دانید، هر فردی با فرد دیگر متفاوت است، میزان حس  امیدواریم! می :پاسخ دکتر کرین
در توانند  % از افراد می85تر گفتم که  آلت هر فردی نیز با فرد دیگر متفاوت است. پیش

% از افراد نیز 98% یا شاید هم 97% الی 95آلت خود حس جنسی را احساس کنند، 
کنندگان ما بعد از  توانند در آلت خود حس المسه را احساس کنند. و بله، مراجعه می

 .توانند به ارگاسم برسند عمل راحت می

https://helptranscenter.org/


45 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

ت به قبل های قابل انتقال جنسی نسب آیا بعد از عمل، ریسک ابتال به عفونت .39سوال 
 کند؟ تغییر می

کنیم که هر موقع  ما به عنوان متخصصان مراقبت بهداشتی توصیه می :پاسخ دکتر کرین
شناسید، رابطه جنسی با رضایت هر دو طرف  خواهید با فرد بزرگسالی که نمی که می

وی برایتان جا  آی که مبحث انتقال اچ استفاده کنید. خوب برای این کاندومبرقرار کنید، از 
خواهد با  وی مثبت می آی بیفتد، بیاییم فرض را بر این بگیریم که یک مرد سیسجندر اچ

 .نیست، رابطه جنسی برقرار کندیک زن سیسجندر که آلوده به این ویروس 

وی را به زن سیسجندر انتقال دهد،  آی که مرد سیسجندر حامل ویروس، اچ احتمال این
وی مثبت بوده و مرد سیسجندر  آی بیشتر از موقعیتی است که زن سیسجندر از ابتدا اچ

خاطی آلوده به این ویروس نبوده باشد. دلیل این مسئله، انزال و همینطور وجود بافت م
گیرد.  هایش از فرد دیگری بیماری جنسی نمی کسی با دست است. دقت کنید، هیچ

 .دانید چرا؟ چون پوست دست ضخیم است می

های این چنینی از طریق پوست بدن از  البته هرپس و بیماری :لیون پاسخ دکتر دی
 .شود. هر چند که احتمالش کم است کننده پوست منتقل می های برنزه تخت

بله انتقال از این روش نیز غیرممکن نیست، اما به هر حال احتمالش  :کتر کرینپاسخ د
های قابل انتقال جنسی، بستری از جنس مخاط را برای انتقال  بیشتر بیماری .کمتر است

دهند. مثال قبالً به افریقا سفر کرده و در آنجا افراد بسیاری  یافتن به فرد دیگر ترجیح می
دهد، و متاسفانه  وی را کاهش می آی ختنه کردن ریسک انتقال اچ ام، چون را ختنه کرده

 .وی در افریقا بسیار باالست آی شیوع اچ
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گاه واقع شده  کنید، بافت مخاطی که زیر پوست ختنه وقتی که آلت تناسلی را ختنه می
که مثل پوست  شود، یعنی به جای این فرشی مطبق تبدیل می به بافت پوششی سنگ

شود؛ همین امر سبب کاهش انتقال  دهانتان باشد، مثل پوست ساعد دستتان میداخل 
شود. البته اینجا قصد من این نیست که بخواهم ختنه کردن را تبلیغ  وی به فرد می آی اچ

 .بکنم

که زنان ترنسی که عمل  هایی که برایتان شرح دادم، احتمال این بنابراین طبق داده
وی آلوده شوند، کمتر از  آی اند به اچ را پشت سر گذاشته واژینوپالستی به روش پوستی

 .احتمال آلودگی زنان سیسجندری است که واژن مادرزاد دارند

های کوچک ناحیه  با این حال یادتان باشد که ناحیه بین لب :لیون پاسخ دکتر دی
های  تان از بافت مخاطی ساخته شده که ناحیه پرخطری برای انتقال بیماری تناسلی

 .تان نیز همینطور شود؛ اطراف کلیتوریس جنسی محسوب می

هایم بسیار حساس است و موقع برقراری رابطه جنسی دوست دارم  نوک سینه .40سوال 
ام از  لمسشان کنم؛ آیا بعد از انجام جراحی باالتنه )تخلیه سینه( حس جنسی نوک سینه

 دارد؟رود؟ آیا راهی برای حفظ حس جنسی نوک سینه وجود  بین می
توانم به طور دقیق به شما بگویم که بعد از  هم بله و هم خیر! نمی :لیون پاسخ دکتر دی

شود یا نه. اگر عمل باالتنه خود را  هایتان حفظ می عمل باالتنه حس جنسی نوک سینه
هایتان را به طور کامل از  دهید، طی این عمل اجبارًا نوک سینه انجام برش دبلبه روش 

کنیم، سپس  تر می کنیم و شکل و اندازه آنها را تغییر داده و آنها را نازک بدنتان جدا می
توانید  دهیم. بنابراین می مجددًا آنها را در موقعیت کامالً متفاوتی روی بدنتان قرار می

هایی که وظیفه خونرسانی به بافت  ها و سیاهرگ رگتصور کنید که طی عمل، همه سرخ
تان را  هایی که وظیفه ایجاد کردن حس در سینه سینه را برعهده دارند و همینطور عصب

 .کنیم زنیم و از بدنتان خارج می به عهده دارند را برش می
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تر نیز بیان کردیم،  خوب حاال به موضوع اصلی سوال که بازگردیم، همانطور که پیش
کند،  روی می متر در روز پیش های محیطی به اندازه یک میلی وسه باززایی عصبپر

کشد تا شاید حس  بنابراین مدت زمانی طوالنی از نه ماه گرفته تا یک سال طول می
% از افرادی که 80تان بعد از عمل باالتنه بازگردد. حس نوک سینه در حدود  نوک سینه

کند. حس نوک  نسبت به قبل از عمل کاهش پیدا میگذارند،  عمل باالتنه را پشت سر می
مرور زمان مثل قبل از  گذارند، به % از افرادی که عمل باالتنه را پشت سر می10سینه در 
گذارند نیز،  % از افرادی که عمل باالتنه را پشت سر می10شود. حس سینه در  عمل می

چیز  این مسئله نداریم، و همهگردد. و صادقانه بگویم، ما هیچ کنترلی روی  اصال بازنمی
 .های شما بستگی دارد به آناتومی شما، روند بهبودی شما، و باززایی عصب

تان  انجام دهید نیز، حس نوک سینه کلید سوراخحتی اگر عمل باالتنه خود را به روش 
کند. چون به هر حال طی این عمل نیز  از عمل نسبت به قبل کاهش پیدا می احتماالً بعد

زنیم. طی این عمل برشی دور مرز هاله سینه و پوست  تان را برش می های سینه بافت
تان دسترسی پیدا کنیم و بافت  کنیم تا بتوانیم به بافت داخل سینه بدنتان ایجاد می

تان  هایی که زیر نوک سینه طی این عمل، بافتتان را از این طریق تخلیه کنیم.  سینه
هایی که از پایین در  کنیم. بنابراین طی این عمل نیز، عصب واقع شده را نیز تخلیه می

هایی که از داخل بافت  اند و همینطور عصب سطح پوست تا نوک سینه امتداد یافته
. با این حال بعد از عمل کنیم اند را ناچارًا دستکاری می پستان تا نوک سینه امتداد یافته

ماند که حس  تان باقی می هایی در قسمت فوقاتی هاله و نوک سینه همچنان عصب
 .کنند تان را تامین می جنسی نوک سینه

ای نیست که  کلید به اندازه به همین دلیل از بین رفتن حس جنسی طی روش سوراخ
ست که بعد از عمل افتد. با این حال شکی در این نی طی روش برش دبل اتفاق می

کلید نیز، مثل هر عمل سینه دیگری، تا حدودی حس نوک  باالتنه به روش سوراخ
 .کنم دیگر جان کالم را بیان کرده باشم تان را از دست خواهید داد. خوب فکر می سینه
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اش  آیا احتمال دارد مرد ترنسی که با آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی .41سوال 
 کند، دچار عفونت قابل انتقال جنسی شود؟ برقرار میرابطه جنسی 

ای از مردان سیسجندر یا  آییم دسته دانید، علم اینگونه است که می می :پاسخ دکتر کرین
دهیم تا متوجه شویم که  ای از مردان ترنسجندر را مورد مطالعه طولی قرار می دسته

خوب  .ه به چه صورت استهای قابل انتقال جنسی در هر دست ریسک ابتدا به بیماری
دانیم و  ای صورت نگرفته است. اما طبق آنچه که می دانید، تا به حال چنین مطالعه می

های قابل انتقال جنسی بستری از  گفتگویی که چند دقیقه پیش با هم داشتیم، بیماری
 .دهند جنس بافت مخاطی را برای انتقال یافتن به افراد دیگر ترجیح می

ام پشتیبانی کند، اما به لحاظ  علمی در اختیار ندارم که از گفته البته هیچ داده
زنم که ریسک ابتال به بیماری قابل انتقال جنسی در مردان ترنس  فیزیولوژیکی حدس می

تر از مردان سیسجندر باشد، چون پیشابراه مردان ترنسی که عمل فالوپالستی را  پایین
ه، و پوست نسبت به بافت مخاطی )که اند از جنس پوست ساخته شد پشت سر گذاشته

های قابل انتقال جنسی مقاومت بیشتری  مردان سیسجندر دارند( در برابر انتقال بیماری
 .دارد

گیرد، نقش مانعی را برای انتقال  و پوستی که مورد استفاده قرار می :لیون پاسخ دکتر دی
منظورم این است که به هر کند. درست است؟  های قابل انتقال جنسی ایفا می بیماری

حال این یکی از وظایف پوست ماست که دربرابر ابتال به عفونت از ما محافظت کند. به 
همین دلیل است که پوست بسیار حساس بوده و حتی نسبت به نخ بخیه نیز از خود 

کنیم،  دهد. چون مثالً حتی وقتی که از نخ بخیه ابریشمی استفاده می واکنش نشان می
ه ناگهان واکنشی از خود نشان داده و نخ بخیه را به عنوان شیئی خارجی تلقی پوست ب

 .شود که چیزی وارد بدن گردد کند. و در حالت کلی، پوست مانع از این می می
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های تناسلی سایبورگی  بله درست است. ما اساسًا ارتشی از اندام :پاسخ دکتر کرین
ای داشته  تی آلت تناسلی منتسب به مردانهاند. وق سازیم که فناناپذیر و ضدگلوله می

تواند تا  تان می باشید و پینایل ایمپلنت بادی )پمپ( نیز در آن قرار دهید، آلت تناسلی
ها در حالت نعوظ باقی بماند. این آلت تناسلی نسبت  ها، و ماه ها، روزها، هفته ساعت

عش را هم شکست دهد تواند دا های قابل انتقال جنسی مقاوم بوده، و می به بیماری
 .()خنده

کنم، آیا همچنان  مرتبه رابطه جنسی دخول واژینال برقرار می ای یک من هفته .42سوال 
 که خیر؟ نیاز است واژنم را دیالته کنم یا این

رود. اگر  بستگی به این دارد که اوضاع برایتان چگونه پیش می :لیون پاسخ دکتر دی
ای یک مرتبه رابطه جنسی برقرار  گذشته و وقتی هفته تان سالی از عمل واژینوپالستی یک
شوید و کانال واژنتان نیز باز مانده است، همان  کنید، دچار ناراحتی یا خونریزی نمی می

کند و نیازی به دیالته کردن  یک مرتبه رابطه جنسی دخول واژینال برایتان کفایت می
تان  نسی دخول واژینال به روند بهبودیمرتبه رابطه ج ای یک واژنتان ندارید. اما اگر هفته

کند، معنایش این است که چه رابطه جنسی داشته باشید چه نداشته  کمک چندانی نمی
 .باشید، الزم است واژنتان را بیشتر دیالته کنید
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ام موقع خودارضایی کردن،  آیا کشیدن آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی .43سوال 
 دهد؟ بدنم را افزایش میریسک جدا شدن آلت از 

تان را تا حد معقولی بکشید، خیر، مشکلی نیست. آیا  اگر آلت تناسلی :پاسخ دکتر کرین
تان را بعد از بهبودی کامالً از بدنتان جدا کنید؟ من تا به  ممکن است که آلت تناسلی

با این  کنم این کار به قدرت زیادی نیاز داشته باشد، ام، فکر می حال چنین موردی ندیده
گویم که ناممکن است. به هر حال کار آسانی نیست. مثل این است که کسی  حال نمی

بپرسد آیا ممکن است دست کسی را از تنش جدا کنم؟ اتفاقی نیست که معموال رخ 
 .بدهد، اما به هر حال چیز غیرممکنی هم نیست. پس معقوالنه رفتار کنید

تال به هرپس بودم. حال که عمل من پیش از عمل واژینوپالستی مب .44سوال 
 ام، آیا واژن جدیدم نیز آلوده به هرپس است؟ واژینوپالستی را پشت سر گذاشته

است. ویروس هرپس در سطح پوست آلوده پاسخ کوتاه، بله  :لیون پاسخ دکتر دی
هایتان که به سمت ستون فقرات امتداد  کند. عفونت هرپس در ریشه عصب زندگی نمی

اند که  های ستون فقراتتان نیز به شیوه خاصی توزیع شده عصب .گیرد می اند جای یافته
کند، بنابراین  هایتان زندگی می گوییم. ویروس هرپس در ریشه عصب به آن درماتوم می

ای که  پذیرد که در فضای توزیع درماتومال، یعنی در ناحیه هرپس از چیزی تاثیر می
 .ها حضور دارند رخ دهد عصب

اید، مکانی که ویروس هرپس النه کرده، و  ته به کارهایی که انجام دادهبنابراین بس
مسائل اینچنینی که برایتان توضیح دادم، جراحی کردن تاثیری روی ویروس هرپس 

دهد، و  گذارد و این ویروس همچنان در ریشه عصب به زندگی خود ادامه می نمی
کردید یا مسائل  موقعی که سیستم ایمنی بدنتان سرکوب شد، احساس خستگی

 .آورد اینچنینی برایتان پیش آمد، دوباره در جایی که توزیع عصبی واقع شده سربرمی
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که جراحی کرده یا نکرده باشید،  نظر از این کنم ویروس هرپس صرف بنابراین بله، فکر می
دهد، چون هرپس ناحیه تناسلی ویروسی سطحی  همچنان به زندگی خود ادامه می

تان زندگی کند و با عمل جراحی از بین برود؛ این  روی سطح پوستنیست که مثالً 
تر از چیزی است که  کند که در واقع بسیار عمقی ها جا خوش می ویروس در عصب

 .ینیدبتوانید از بیرون ب می

توانم داخل پیشابراه جدیدم را با آب  پس از جراحی فالوپالستی، آیا می .45سوال 
 شستشو دهم؟

توانید پیشابراهتان را با آب و صابون بشویید.  توانید. می البته که می :پاسخ دکتر کرین
توانید  رسد؛ می گویند که از پیشابراهشان بویی به مشام می کنندگانم می بعضی از مراجعه

پراکساید ُپر  که فنجانی را تا نیمه از هیدروژن پیشابراهتان را با بتادین بشویید، یا این
پراکساید بسیار رقیق شود، سپس این  را آب بریزید تا هیدروژنکرده و نیمه دیگر آن 

 .سی کشیده و با آن پیشابراهتان را بشویید سی 10محلول را درون سرنگ 

توانید همانطور که روزانه یا هر  پیشابراهتان از جنس پوست ساخته شده، و شما نمی
د، پوست پیشابراهتان شویی چند روز یکبار پوست بدنتان را زیر دوش یا در وان حمام می

گذارد، و باکتری در این  را نیز لیف بکشید! پوست پیشابراه پروسه نوزایی را پشت سر می
کند. مثانه محیط استریلی است، اما پیشابراه اینگونه نیست. بنابراین هر  ناحیه رشد می

 خواهید، داخل پیشابراهتان را نیز بشویید. موقع که می
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بردم؛ حال که عمل  واژینوپالستی از تحریک پروستات لذت میپیش از عمل  .46سوال 
 که نه؟ ام، آیا هنوز هم غده پروستاتم را دارم یا این واژینوپالستی را پشت سر گذاشته

البته که دارید. ما طی عمل واژینوپالستی، پروستاتتان را خارج  :لیون پاسخ دکتر دی
های  نیز همچنان الزم است آزمایشکنیم، بنابراین بعد از عمل واژینوپالستی  نمی

های پروستات را مثل قبل انجام دهید. اگر پیش از عمل از تحریک  غربالگری بیماری
توانید از تحریک کردن  بردید، بعد از عمل نیز همچنان می کردن غده پروستات لذت می

 .غده پروستاتتان لذت ببرید

وجود دارد این است که وقتی که و البته نکته جالبی که در خصوص عمل واژینوپالستی 
روده( از  سازیم، در حقیقت کانال واژن را در فضایی بین رکتوم )راست کانال واژن را می

 دهیم. و پروستات از باال قرار میپایین 

های پروستات،  غربالگری بیماری .توانید یک بنابراین بعد از انجام عمل واژینوپالستی می
ات را از طریق کانال واژن انجام دهید، و دیگر نیاز و دو. تحریک جنسی غده پروست

 .نیست این کار را از طریق روده انجام دهید

این سوال نیز بارها از من پرسیده شده که آیا بعد از عمل واژینوپالستی، احتمال بروز 
سرطان پروستات وجود دارد یا نه؟ و آیا همچنان نیاز است غربالگری سرطان پروستات 

که  البته که باید غربالگری سرطان پروستات را ادامه دهید. با توجه به این هم؟را ادامه د
ما طی عمل واژینوپالستی، غدد بیضه را که منشأ اصلی تولید تستسترون در بدن 

کنیم، بعد از عمل سطح تستسترون بدنتان کاهش یافته و در نتیجه  هستند تخلیه می
 .تات مبتال شویدکمتر از قبل احتمال دارد که به سرطان پروس
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معنایش این است که اگر بعد از عمل واژینوپالستی به سرطان پروستات مبتال شوید، 
های وابسته به  تری خواهد داشت، چون از نوع سرطان این نوع سرطان طبیعت وخیم

هورمون نخواهد بود. چون بعد از عمل منشأ اصلی تولید تستسترون در بدن از بین 
 .رفته است

تر از سایر انواع  های پروستات کمی آسان که شیوه درمان سرطان دانیم می
ها به واسطه تستسترون تشدید شده و بر  هاست، چون بیشتر این نوع سرطان سرطان

های  ترین انواع سرطان اند. اما متاسفانه تهاجمی مبنای تستسترون شکل گرفته
اگر مبتال به نوعی سرطان  ها ندارند. بنابراین پروستات، هیچگونه ارتباطی با هورمون

های  تان نسبت به سرطان پروستات شوید که وابسته به هورمون نباشد، وضعیت سرطان
 .تر خواهد بود پروستات وابسته به هورمون وخیم

بنابراین در حالت کلی، بعد از عمل واژینوپالستی که منشأ اصلی تولید هورمون 
که  ن بدنتان کاهش یافته، احتمال اینتستسترون در بدن از بین رفته و سطح تستسترو

مبتال به سرطان پروستات شوید نسبت به قبل از عمل خیلی کمتر است. اما اگر احیانًا 
که این نوع سرطان وابسته  بعد از عمل مبتال به سرطان پروستات شوید، با توجه به این

ن خواهد های وابسته به هورمو به هورمون نیست، وضعیت آن کمی شدیدتر از سرطان
 بود.

و البته دقت داشته باشید، ابتال به این نوع سرطان هیچ ارتباطی به جراحی کردن یا 
 .های ژنتیکی و مسائلی از این قبیل است نکردن ندارد، و وابسته به ژنتیک، جهش

اید،  که اگر زن ترنسی هستید که عمل واژینوپالستی را پشت سر گذاشته جان کالم این
که بعد از عمل نیز به غربالگری سرطان پروستات ادامه دهید، و همچنان الزم است 

که از طریق روده انجام دهید، از طریق  توانید به جای این آزمایش های غربالگری را می
 .واژن جدیدتان انجام دهید
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آیا کشیدن آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی موقع خودارضایی کردن،  .47سوال 
 دهد؟ ایمپلنت را افزایش می ریسک جدا شدن پینایل

سوال خوبی است. اگر جای شما بودم و عمل کاشت پینایل ایمپلنت را  :دکتر کرین پاسخ
هایی ساخته  ها دستگاه کردم. پینایل ایمپلنت پشت سر گذاشته بودم، بیشتر احتیاط می

زدگی پینایل ایمپلنت از  دست انسان هستند؛ وقتی ریسک ابتال به عفونت یا بیرون
کند ریسک شکستگی ایمپلنت است، که  سرتان گذشت، تنها ریسکی که تهدیدتان می

 .اند رخ داده است ام برای افرادی که رابطه جنسی خشن برقرار کرده دیده

ام که طی آن پینایل ایمپلنت را با فایبروایر )نخ بخیه بسیار  من تکنیکی را پدید آورده
( به استخوان شود  ها استفاده می ن تاندونمقاومی مثل سیم که از آن برای بخیه کرد

شود و امکان بیرون کشیدن پینایل ایمپلنت از آن  کنم. فایبروایر پاره نمی عانه بخیه می
تان کار خشنی انجام  اما به هر حال مراقب باشید و با پینایل ایمپلنت. نیز وجود ندارد

 .ندهید

اسمیر  ام؛ آیا الزم است آزمایش پاپ گذاشتهمن عمل واژینوپالستی را پشت سر  .48سوال 
 انجام دهم؟

رحم ندارید. طی آزمایش  خیر است. چون شما دهانۀ پاسخ کوتاه، :لیون پاسخ دکتر دی
برداری کرده و با بررسی طبیعی یا غیرطبیعی  رحم نمونه ۀهای دهان اسمیر، از سلول پاپ

اگر  .سنجند رحم را می زی دهانۀابتال به سرطان یا دیسپالها، وضعیت  بودن این سلول
 شید، ما طی این عمل برایتان دهانۀتان را در این مرکز انجام داده با عمل واژینوپالستی

کنیم، به همین دلیل بعد از عمل  های فالوپ، و تخمدان درست نمی رحم، رحم، لوله
 اسمیر نخواهید داشت. آزمایش پاپ واژینوپالستی نیازی به انجام
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خواهید برای معاینه واژینال به پزشک زنان مراجعه کنید، هیچ اشکالی ندارد و  میاگر 
توانید این نوع معاینات را انجام دهید. اما بعد از عمل واژینوپالستی نیازی به انجام  می

 .اسمیر ندارید آزمایش پاپ

ینایل خواهد کاشت پ ام، اما دلم نمی من عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته .49سوال 
کنید تا برای نعوظ  ایمپلنت انجام دهم. دستگاه اکسترنال )خارجی( خاصی را معرفی می

 آلت بتوانم از آن استفاده کنم؟
برایشان کارایی  Erektor اند که دستگاه کنندگانم گفته بعضی از مراجعه :پاسخ دکتر کرین

تان را درون  تناسلیتوانید آلت  خوبی داشته است. این دستگاه مثل قفسی است که می
تان ایجاد نمایید. دستگاه خیلی  آن قرار داده و سختی الزم را برای آلت تناسلی

توانید امتحان کنید و ببینید که  قیمتی نیست، بنابراین امتحانش ضرری ندارد. می گران
 .که نه آیا دوستش دارید و برای شما و پارتنرتان کارایی الزم را دارد یا این

توانم در استخر یا جکوزی رابطه جنسی  یا پس از جراحی واژینوپالستی، میآ .50سوال 
 برقرار کنم؟

هفته از  12توانید! عالی است. فقط اجازه بدهید  البته که می :لیون پاسخ دکتر دی
چیز کامالً بهبود پیدا کرده باشد، تا دچار عوارض  عملتان بگذرد تا مطمئن شوید که همه

وان )توانید در استخر یا جکوزی  هفته می 12جانبی یا عفونت نشوید. بعد از گذشت 
م موقع برقراری رابطه جنسی از کن آب داغ( رابطه جنسی برقرار کنید. توصیه می

خصوص با توجه به این  کند، به کننده استفاده کنید، چون آب پوست را خشک می روان
کننده استفاده کنید،  که واژنتان از جنس پوست ساخته شده است. بنابراین حتما از روان

)وان آب تان، برقراری رابطه جنسی در استخر یا جکوزی  اما در حالت کلی بعد از بهبودی
 .داغ( هیچ مشکلی ندارد
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رسم،  ام، اما موقعی که به ارگاسم می من عمل واژینوپالستی را پشت سر گذاشته .51سوال 
 .کنم صورت عضو فانتوم احساس می وجود آلت تناسلی سابقم را به

ام برای کسی چنین اتفاقی بیفتد؛ ما برای صدها  من تا به حال نشنیده :پاسخ دکتر کرین
ایم، و بشخصه تا به حال از کسی  عمل جراحی واژینوپالستی انجام داده زن ترنس

 .ام که از این مسئله شکایت داشته باشد. اما احتماالً مسئله ناممکنی نیست نشنیده

مسئله ناممکنی نیست. چندین زن ترنسی که برایشان عمل  :لیون پاسخ دکتر دی
بعد از عمل نیز همچنان درد فانتوم را واژینوپالستی انجام داده بودم، گفته بودند که 

که برایشان دردناک باشد، بلکه بیشتر آلت تناسلی سابق  کنند، البته نه این احساس می
خود را که طی عمل واژینوپالستی حذف شده بود، به صورت عضو فانتوم احساس 

ی رخ ای است که بعد از جراحی واژینوپالست کردند. و این مسئله پدیده شناخته شده می
دانم چطور این مسئله با حسی که موقع رسیدن به ارگاسم به شما  دهد، اما نمی می

 .کند دهد ارتباط برقرار می دست می

خاطر تنگی پیشابراهم، هنوز سوند  من پس از جراحی فالوپالستی به .52سوال 
 توانم رابطه جنسی برقرار کنم؟ سوپراپیوبیک دارم؛ آیا در این وضعیت می

 .توانید بله می :ر کرینپاسخ دکت
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ام را با استفاده از  توانم آلت تناسلی ام که بعد از عمل فالوپالستی می شنیده .53سوال 
کاندوم و بانداژ کوبان به اندازه کافی سفت و سخت کنم. آیا این روش برای برقراری رابطه 

 جنسی، کارایی الزم را دارد؟
الزم را داشته باشد. فقط یادتان باشد آلت تواند کارایی  بله می :پاسخ دکتر کرین

خواهید که به مدت طوالنی  تان را به مدت طوالنی نبندید، چون بدون شک نمی تناسلی
تان را به این روش  خواهید آلت تناسلی تان شوید. اگر می مانع خونرسانی به آلت تناسلی

 .سخت کنید، طی کمتر از چند ساعت این کار را انجام دهید

 چطور؟ (Cock Ring) های آلت تناسلی درمورد حلقه :لیون کتر دیپاسخ د

رنگ  آبی کبود و تان برای آنها هم همینطور. اگر دیدید که آلت تناسلی :پاسخ دکتر کرین
 .شده، آن را در آورید

توانم بانداژ کوبان و کاندوم یا حلقه آلت تناسلی را روی  حداکثر تا چه مدت می .54سوال 
که چهارچوب زمانی  رنگ شود؟ یا این آبیکبود و آلتم نگه دارم؟ تا موقعی که آلتم 

 مشخصی وجود دارد؟
اش متفاوت است.  این موضوع برای هر آلتی با توجه به خونرسانی :پاسخ دکتر کرین

ل فالوپالستی موقعی که خونرسانی به آلت در اثر تشکیل لخته خونی در مثالً بعد از عم
گیرد، ما حدودًا فقط چهار  شود و آلت در حال مرگ قرار می آلت قطع یا بسیار کم می

ساعت وقت داریم تا قبل از آسیب رسیدن به بافت آلت، خونرسانی آن را دوباره برقرار 
بستگی دارد که بانداژ کوبان را چقدر محکم به تان به این  کنیم. حال خونرسانی به آلت

شوید و هر  تر بپیچید، کمتر مانع خونرسانی می تان بپیچید. هر چه شل دور آلت تناسلی
 .شوید تر بپیچید، بیشتر مانع خونرسانی می چه سفت
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خواهید جانب احتیاط و ایمنی را رعایت کنید، بانداژ  بنابراین به نظر من اگر واقعًا می
تان بپیچید. اگر این مدت برایتان کافی نیست،  را کمتر از یک ساعت به دور آلت کوبان

دو ساعت هم احتماالً مدت مناسبی است چون نصف آن چهار ساعتی است که در 
سناریوی قطع خونرسانی به آلت برایتان توصیف کردم. سه ساعت کمی پرخطرتر است. 

سیاه یا سفیدی برای این پرسش  ای است، و هیچ پاسخ زندگی مثل یک طیف زنجیره
تان را با بانداژ کوبان سفت و سخت نکنید، از  توانید اصالً آلت وجود ندارد. از طرفی می

 توانید همیشه این کار را انجام دهید. متوجه هستید؟ طرفی دیگر می

کبود و تان دارد  بینید آلت تان تشخیص دهید. اگر می با قوه تعقل :لیون پاسخ دکتر دی
 .شود، بانداژ کوبان را باز نموده و به این کار پایان دهید رنگ می آبی

شود که بعد از برقراری رابطه جنسی  آیا معموالً به زنان سیسجندر توصیه می .55سوال 
 ادرار کنند تا دچار عفونت ادراری نشوند؟

از چند اینچ بله! پیشابراه زنان سیسجندر بسیار کوتاه بوده، بیشتر  :لیون پاسخ دکتر دی
طول ندارد، و مستقیمًا از زیر استخوان عانه تا مثانه و گردنٔه مثانه امتداد یافته است. به 

همین دلیل است که زنان سیسجندر بیشتر در معرض ریسک ابتدا به عفونت ادراری و 
عفونت مثانه قرار دارند. اگر هر نوع باکتری به سمت دهانه پیشابراه قرار گیرد، ریسک 

 .رود ها از طریق پیشابراه به مثانه باالتر می این باکتری ورود

ای مواجه هستید، حتمًا بالفاصله بعد از برقراری رابطه  بنابراین اگر با چنین مسئله
ترین  جنسی دخول واژینال، به دستشویی بروید و ادرار کنید. این کار یکی از اصلی

 انه است.ری از ابتال به عفونت مثاقدامات دفاعی جهت جلوگی
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اید، معنایش این است  اگر زن ترنسی هستید که عمل واژینوپالستی را پشت سر گذاشته
که پیشابراه کوتاهی مثل زنان سیسجندر دارید؛ بنابراین هر موقع رابطه جنسی دخول 

تان تخلیه گردیده و در  واژینال برقرار کردید، دستشویی بروید و ادرار کنید تا مثانه
 . به عفونت ادراری قرار نگیریدمعرض ریسک ابتال

رسم،  تنه، موقعی که با ناحیه تناسلی جدیدم به ارگاسم می آیا بعد از عمل پایین .56سوال 
 کند؟ ام کالً تغییر پیدا می حالت چهره

خنده( بله، دیگر قابل شناسایی نخواهید بود. بنابراین خیلی خوب ) :پاسخ دکتر کرین
تان، مشخصات اسم و شماره تامین  گواهینامه رانندگیاست که کارت شناسایی و 

تان را همراه خودتان داشته باشید، چون شاید آنقدر  تان، و گروه خونی اجتماعی
تان شدید باشد که به خونریزی بیافتید و نیاز به انتقال خون پیدا کنید. این  ارگاسم

 (توانید انجام دهید. )خنده ترین روشی است که می ایمن
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ما سواالت بسیاری را دریافت کردیم که فرصت پاسخگویی به همه آنها را  :لیون دکتر دی
که یک  دهیم و یا این نیافتیم. اگر سوالی دارید، از ما بپرسید، یا مستقیمًا پاسختان را می

مانده یا سواالت جدیدی که مطرح  جلسه فیسبوکی دیگر برای پاسخ به سواالت باقی
کنیم. پس با ما همراه  داده و تاریخ برگزاری آن را به شما اعالم میشوند ترتیب  می

 .باشید

 .سپاسگزارم از سواالتی که مطرح کردید :دکتر کرین
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