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انتخاب تکنیک جراحی فالوپالستی یکی از مسائل مهمی است که ذهن بسیاری از افراد 
تنه خود را به روش فالوپالستی انجام دهند به خود  ترنسی که مایل هستند عمل پایین

پذیرد؛ دو نوع از  های مختلفی انجام می کند. عمل فالوپالستی به روش مشغول می
اند،  ی که توجه بعضی از افراد ترنس را به خود جلب نمودههای جراحی فالوپالست تکنیک
 است. فالوپالستی عضله کمرو دیگری  فالوپالستی ران پایکی 

به طور  های مختلف جراحی فالوپالستی تکنیکتر در مقاالت قبلی درمورد جزئیات  پیش
ایم؛ حال در این مقاله سعی بر این داریم تا دو تکنیک فالوپالستی ران  کامل توضیح داده

نموده، مزایا و معایب هر یک را شرح دهیم تا بتوانید با  پا و عضله کمر را با هم مقایسه
تری بهترین تکنیک  های خویش، آگاهانه و با خیال آسوده توجه به شرایط و خواسته

 .جراحی مناسب خود را انتخاب نمایید

 هایخودتانرامشخصکنیدهاواولویتخواسته .1

قلم و کاغذی بردارید و تمامی  که ادامه مقاله را مطالعه کنید، همین حاال پیش از این
های خودتان را روی کاغذ آورید. از خودتان بپرسید که از عمل  ها و اولویت خواسته

خواهید؟ هدفتان برای انجام عمل فالوپالستی چیست؟ در ادامه چند  فالوپالستی چه می
تان را های خود تر بتوانید خواسته ها راحت کنیم تا با توجه به این سوال سوال مطرح می
 .مشخص کنید

خواهد آلت تناسلی قطور و بزرگی داشته باشم؟ آیا حفظ عملکرد ران پایم  آیا دلم می
خواهد بعد از عمل بتوانم به راحتی  که دلم می برایم مهم است؟ مثالً دونده هستم، یا این

روی روزانه داشته باشم و دوست ندارم که مجبور شوم تا چند هفته الی چند ماه  پیاده
 روی کنم؟ بعد از عمل به کمک عصا و واکر پیاده
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دهم  که ترجیح می آیا با بر جای ماندن اسکار بزرگ روی ران پایم مشکلی ندارم؟ یا این
تر پوشانده شود؟ آیا روی  اسکار حاصل از عمل فالوپالستی روی کمرم قرار گیرد تا راحت

ام بیفتد؟ آیا ران پا/کمرم  سلیخواهد روی آلت تنا ران پایم/کمرم تتو دارم و دلم نمی
دانم آلتی که با استفاده از بافت ران پا/عضله  طوریکه می بافت چربی بسیاری دارد به

 شود، بسیار قطور خواهد شد؟ کمرم ساخته می

خواستم قطور شود،  ام بیش از آنچه که می ای نیست که اگر آلت تناسلی آیا برایم مسئله
مل کاهش سایز آلت تناسلی )لیپوساکشن( را نیز قبل یا ناچار شوم یک یا چند مرحله ع
دهم  ها و عوارض این عمل را نیز بپذیرم؟ آیا ترجیح می بعد عمل انجام دهم و ریسک

ام با استفاده از بافتی ساخته شود که موهای کمتری داشته و مجبور نشوم  آلت تناسلی
 قبل از عمل موهای ناحیه عملم را الکترولیز/لیزر کنم؟

ام ایجاد نشود؟  ای نیست اگر حس جنسی و المسه کافی در آلت تناسلی یا برایم مسئلهآ
ای نیست اگر ساخت کالهک آلت تناسلی به مرحله دوم یا سوم عمل  آیا برایم مسئله

ای نیست اگر عمل ساخت پیشابراهم طی  ام موکول شود؟ آیا برایم مسئله فالوپالستی
 ا سه مرحله عمل دیگر نیاز داشته باشد؟مرحله تکمیل نشود و به دو ی  یک

ام آنقدری بزرگ نباشد که از زیر شورت و شلوار جلب  آیا برایم مهم است که آلت تناسلی
خواهد آلتم در حین  توجه نموده و مرا معذب کند؟ آیا آدم بسیار فعالی هستم و دلم نمی

تناسلی حاصل از عمل خواهد آلت  های روزمره برایم مزاحمت ایجاد کند؟ دلم می فعالیت
 وجور باشد یا سنگین و حجیم؟ ام سبک و جمع فالوپالستی
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هایی که از عمل  های فوق فکر کردید و خواسته بسیار خوب؛ حال که روی پرسش
فالوپالستی دارید را برای خودتان مشخص کردید، وقت آن فرا رسیده تا از بین تمامی 

گذاری کنید.  ترتیب انتخاب و شماره را به ترین آنها هایتان، سه عدد از مهم خواسته
مشخص کردن سه اولویت اولتان در انتخاب روش جراحی فالوپالستی به شما کمک 

که سه اولویت اول خود را مشخص کردید، ادامه مقاله را  کند. پس از این بزرگی می
 .مطالعه نمایید
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 مزایاومعایبفالوپالستیرانپاوعضلهکمررابشناسید .2

برای انتخاب آگاهانه تکنیک جراحی فالوپالستی، الزم است که مزایا و معایب هر دو 
تکنیک فالوپالستی ران پا و عضله کمر را بشناسید. در ادامه مزایا و معایب هر دو تکنیک 

 :کنیم را بیان می

 مزایای تکنیک فالوپالستی ران پا 

تر و قطورتر است، که  وسط بزرگآلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ران پا به طور مت
 آید؛ برای بعضی از افراد نوعی مزیت به حساب می

اگر عمل فالوپالستی ران پا به روش فلپ پدیکل صورت گیرد )یعنی بافتی که قرار است 
برای ساخت آلت مورد استفاده قرار گیرد، به طور کامل از بدن جدا نگردد و به همان 

چرخانده شده و به ناحیه تناسلی متصل گردد( دیگر صورت که متصل به بدن است 
نیازی به انجام جراحی میکروسکوپی برای اتصال عروق خونی نبوده و بنابراین ریسک 

شود. الزم به ذکر است که  لختگی خون و مشکالت مربوط به خونرسانی آلت کمتر می
ی انجام این روش شان، کاندیدای مناسبی برا بعضی از افراد بسته به آرایش عروق خونی

 شوند؛ محسوب نمی

جای برش حاصل از عمل فالوپالستی ران پا به راحتی زیر شلوار قرار گرفته و پنهان 
 شود؛ می

توانند بدون نیاز  گذارند، می بعضی از افرادی که عمل فالوپالستی ران پا را پشت سر می
 رقرار کنند؛به کاشت پینایل ایمپلنت، با آلت تناسلی خود رابطه جنسی دخول ب

تری است و در بیشتر کشورهای جهان توسط بیشتر  شده تکنیک جراحی شناخته
 .گیرد های مطرح برای ساخت آلت تناسلی مورد استفاده قرار می جراح
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 معایب تکنیک فالوپالستی ران پا 

شود  آلت تناسلی افرادی که چربی بسیاری در قسمت ران پای خود دارند، بسیار قطور می
به انجام یک یا چند مرحله عمل کاهش قطر آلت « بعد از عمل»ه این افراد طوریک به

 کنند؛ )لیپوساکشن( نیاز پیدا می

آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ران پا، در بیشتر افرادی که عمل خود را به این 
تر بوده، و ممکن است از زیر  تر و حجیم دهند به طور متوسط سنگین روش انجام می

 طوریکه فرد را معذب کند؛ و شلوار برجستگی قابل توجهی ایجاد کند بهشورت 

آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ران پا به دلیل وزن و حجم بیشتر، ممکن است با 
 های بدنی روزمره افرادی که زندگی فعالی دارند، تداخل ایجاد کند؛ فعالیت

خصوص اگر همراه با عمل  ای است، به   عمل فالوپالستی ران پا، در مجموع عمل پرعارضه
 افزایش طول پیشابراه صورت گیرد؛

ساخت کالهک و افزایش کامل طول پیشابراه طی مرحله اول عمل فالوپالستی ران پا 
جراحی   پذیر نیست، و افراد متقاضی این تکنیک الزم است حداقل سه مرحله عمل امکان

 سر بگذارند؛ را برای رسیدن به آلت تناسلی مطلوب خود پشت

روی نیاز به عصا یا  تا چند هفته الی چند ماه بعد از عمل فالوپالستی ران پا، برای پیاده
 تان محدود خواهد شد؛ های بدنی واکر خواهید داشت و فعالیت

دارند، در نتیجه این  برمی« عصب حسی»برای ساخت آلت تناسلی، از ران پا فقط یک 
حس در آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی ران پا امکان وجود دارد که شانس ایجاد 

 کمتر از شانس ایجاد حس در آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی ساعد دست باشد؛

https://helptranscenter.org/
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برای پوشاندن ران پا الزم است گرافت پوستی از قسمت دیگری از بدن )اغلب ران پای 
 .دیگر( برداشته شود

 مزایای تکنیک فالوپالستی عضله کمر 

تر و قطورتر است،  از عمل فالوپالستی عضله کمر به طور متوسط بزرگ آلت تناسلی حاصل
 آید؛ که برای بعضی از افراد نوعی مزیت به حساب می

شود که از  جای برش حاصل از عمل فالوپالستی عضله کمر به صورت خطی دیده می
نهان زیربغل تا کمر رو به پایین امتداد یافته و به راحتی زیر پیراهن قرار گرفته و پ

 شود؛ می

شود  دارند، به راحتی به هم آورده می جایی از کمر که از آن برای ساخت آلت عضله برمی
و در اغلب موارد نیازی به برداشتن گرافت پوستی از جای دیگری از بدن برای پوشاندن 
این ناحیه نیست )البته بدین منظور الزم است چندین هفته قبل از عمل، عضله کمرتان 

این ناحیه افزایش پیدا  قابلیت کشسانی پوستداده شود تا  ماساژمتخصص تحت نظر 
فت پوستی از جای دیگری از بدنشان شود که گرا کند. برای بعضی از افراد نیز الزم می

 برداشته شود(؛

توانند بدون  گذارند، می بعضی از افرادی که عمل فالوپالستی عضله کمر را پشت سر می
 نیاز به کاشت پینایل ایمپلنت، با آلت تناسلی خود رابطه جنسی دخول برقرار کنند؛

کردن  الکترولیز/لیزرعمل از  مو بوده بطوریکه بعضی از افراد پیش از ناحیه کمر نسبتًا کم
 .شوند نیاز می موهای کمر خود بی
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 معایب تکنیک فالوپالستی عضله کمر 

شود  آلت تناسلی افرادی که چربی بسیاری در قسمت کمر خود دارند، بسیار قطور می
های  الزم است یا وزن خود را کاهش داده یا چربی« قبل از عمل»افراد طوریکه این  به

 کنند؛ کمر خود را لیپوساکشن 

آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی عضله کمر، در بیشتر افرادی که عمل خود را به 
تر بوده، و ممکن است از زیر  تر و حجیم دهند به طور متوسط سنگین این روش انجام می

 طوریکه فرد را معذب کند؛ وار برجستگی قابل توجهی ایجاد کند بهشورت و شل

آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی عضله کمر به دلیل وزن و حجم بیشتر، ممکن 
 های بدنی روزمره افرادی که زندگی فعالی دارند، تداخل ایجاد کند؛ است با فعالیت

خصوص اگر همراه با  ای است، به   عمل فالوپالستی عضله کمر، در مجموع عمل پرعارضه
 عمل افزایش طول پیشابراه صورت گیرد؛

امکان ساخت کالهک و افزایش کامل طول پیشابراه طی مرحله اول عمل فالوپالستی 
  عضله کمر وجود ندارد، و افراد متقاضی این تکنیک الزم است حداقل سه مرحله عمل

 پشت سر بگذارند؛جراحی را برای رسیدن به آلت تناسلی مطلوب خود 

گیرد، یعنی جراح بافتی که از  عمل فالوپالستی عضله کمر به روش فلپ آزاد صورت می
دارد را بصورت کامل از بدن جدا نموده، سپس  عضله کمر برای ساخت آلت تناسلی برمی

این بافت را طی   کند، و در همین حال عروق و عصب آن را به ناحیه تناسلی متصل می
کند. به همین دلیل در  کوپی به عروق و عصب ناحیه تناسلی متصل میجراحی میکروس

این تکنیک ریسک ایجاد لخته خون یا بروز مشکالتی در خونرسانی به آلت تناسلی 
 مطرح است؛

https://helptranscenter.org/
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است، و به همین « عصب حرکتی»دارند از نوع  عصبی که همراه با بافت عضله کمر برمی
ت تناسلی حاصل از این تکنیک کمتر دلیل شانس ایجاد حس المسه و جنسی در آل

 است؛

های مطرح کشور  تکنیک فالوپالستی عضله کمر، تکنیک جراحی مورد عالقه جراح
های مختلف انجام  صربستان است! اما به صورت گسترده در سراسر دنیا توسط جراح

به های مطرح دنیا، تکنیک فالوپالستی ساعد دست و ران پا را  گیرد. بسیاری از جراح نمی
 .دهند تکنیک فالوپالستی عضله کمر ترجیح می

سازی تکنیک  جالب است بدانید که جراحی در کشور جمهوری چک، اقدام به اصالح
فالوپالستی عضله کمر نموده و با استفاده از این تکنیک، تکنیک جراحی جدیدی را پدید 

دهند، قادر  آورده است. افرادی که عمل فالوپالستی خود را به این روش انجام می
هستند با سفت کردن عضله پشت پای خود، آلت تناسلی منتسب به مردانه خود را در 

شان خود را جمع  قرار دهند، به این صورت که آلت تناسلی« نعوظ پارادوکس»حالت 
گیرد.  شود، اما در زاویه مناسب برای دخول قرار نمی کند و سفت و سخت می می

کند. با  کند، قطر آن نیز افزایش پیدا می خود را جمع می همچنین با توجه به این که آلت  
که مطالعات کافی روی این تکنیک جراحی صورت نگرفته است، میزان  توجه به این

آمیز بودن این روش و درصد عوارض و مشکالت آن مشخص نیست. جهت  موفقیت
 اینجارا از توانید مقاله مرتبط  کسب اطالعات بیشتر در خصوص این تکنیک جراحی، می

 .مطالعه نمایید
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ترینهایتانوبابررسیمزایاومعایبهردوروش،مناسببراساساولویت .3
 تکنیکجراحیراانتخابکنید

فی که ها و اهدا بسیار خوب؛ حال که قدم اول و دوم را به انجام رساندید، یعنی خواسته
از جراحی فالوپالستی دارید، و همینطور سه اولویت اولتان را برای خودتان مشخص 

کردید و با مزایا و معایب هر دو روش جراحی نیز آشنا شدید، دیگر وقت آن فرا رسیده 
 .که بهترین تکنیک جراحی را برای عمل فالوپالستی خود انتخاب کنید

شانس بیشتر ایجاد حس جنسی در ». مثالً اگر به سه اولویت اولتان نگاهی بیاندازید
انجام جراحی با استفاده از »، و «ریسک عوارض و مشکالت کمتر بعد از عمل»، «آلت

جزء سه اولویت اول شماست، به « تری در سطح جهان شده تکنیک جراحی شناخته
گر دوست احتمال زیاد فالوپالستی ران پا گزینه بهتری برای شما خواهد بود. اما مثالً ا 

خواهد که از جای دیگری از  ندارید اسکار بزرگی روی ران پایتان بر جای بماند، دلتان نمی
مو است و نیازی  بدنتان گرافت پوستی برای پوشاندن ناحیه عملتان بردارند، کمرتان کم

تان بصورت  که دوست دارید جای برش جراحی به الکترولیز/لیزر موهای آن ندارید، یا این
توانید روی فالوپالستی عضله کمر  تان پنهان شود، به احتمال زیاد می زیر پیراهنیک خط 

 .حساب باز کنید

نسبت به یکدیگر ندارند، و در « مطلقی»های جراحی فالوپالستی برتری  یک از تکنیک هیچ
ها را به  های شماست که یکی از این تکنیک ها و اولویت حقیقت این شرایط، خواسته

کند. یادتان باشد اگر فالوپالستی ران پا/عضله  برای شخص شما تبدیل میتکنیک برتری 
کمر برای فرد الف بهترین گزینه بوده است، معنایش این نیست که قرار است همین 

تکنیک برای شخص شما نیز بهترین گزینه باشد. بنابراین بهترین تکنیک جراحی با توجه 
 .گردد ا تعیین میها، و شرایط شخص شم ها، اولویت به خواسته
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دهند آلت  کنند چون ترجیح می بعضی از افراد تکنیک فالوپالستی ران پا را انتخاب می
طوریکه بیشترین شباهت را  تناسلی منتسب به مردانه قطورتر و بزرگتری داشته باشند به

چربی  به آلت تناسلی مردان سیسجندر در حالت نعوظ داشته باشد. ران پای بسیار کم
هایشان خواهد بود. اگر آلت  دانند که نتیجه عملشان متناسب با خواسته می داشته و
شان بسیار قطور شود نیز، مشکلی با انجام یک یا چند مرحله عمل کاهش قطر  تناسلی
لیپوساکشن( ندارند. و بدن و سبک زندگی سالمی داشته و از آمادگی جسمانی و )آلت 

 .الی این جراحی برخوردارندروانی الزم برای پذیرش ریسک عوارض احتم

دهند  کنند چون ترجیح می بعضی از افراد تکنیک فالوپالستی عضله کمر را انتخاب می
طوریکه بیشترین  آلت تناسلی منتسب به مردانه قطورتر و بزرگتری داشته باشند به

شباهت را به آلت تناسلی مردان سیسجندر در حالت نعوظ داشته باشد. کمر نسبتًا 
داشته و الزم نیست قبل از عملشان موهایشان را الکترولیز/لیزر کنند. دوست  مویی بی

ندارند از جای دیگری از بدنشان گرافت پوستی برای پوشاندن ناحیه عملشان برداشته 
ای نیست که چندین هفته قبل از عمل در جلسات ماساژ عضله  شود، و برایشان مسئله

ناحیه کمر خود چربی بسیاری داشته باشند  کمر تحت نظر متخصص شرکت کنند. اگر در
نیز، برایشان مهم نیست که قبل از عمل وزن خود را کاهش دهند یا کمر خود را 

لیپوساکشن کنند. و در نهایت این که، برایشان مهم نیست اگر حس جنسی و المسه به 
یس که خواهد با تحریک کلیتور شان ایجاد نشود، و دلشان می قدر کافی در آلت تناسلی

 .گیرد به ارگاسم برسند در پایه آلت قرار می
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دانند. مثالً چربی  بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای فالوپالستی ران پا نمی
شان بعد از عمل بسیار  دانند که آلت تناسلی زیادی در قسمت ران پای خود دارند. می

کاهش قطر آلت )لیپوساکشن( قطور خواهد شد و الزم است یک یا چند مرحله عمل 
دانند  و عروق خونی آلت را نیز بپذیرند. می  انجام دهند و متعاقبًا ریسک آسیب به عصب

شان از  سخت را نیز انجام دهند، آلت که اگر بخواهند عمل کاشت پینایل ایمپلنت نیمه
رار نعوظی ق تر و قطورتر نیز خواهد شد و همواره در حالت نیمه اینی که هست سنگین

خواهند آلت تناسلی بزرگی داشته باشند  خواهد گرفت. سبک زندگی فعالی دارند و نمی
شان از زیر  که بزرگی آلت شان تداخل ایجاد کند. از این های بدنی روزمره که با فعالیت

که مایل  شوند. یا این شورت یا شلوار توجه دیگران را به خود جلب کند معذب می
لت تناسلی مطلوبشان چندین عمل جراحی انجام داده، یا با نیستند برای رسیدن به آ

 .ریسک عوارض و مشکالت بیشتری مواجه شوند
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دانند. مثالً  بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای فالوپالستی عضله کمر نمی
شان بعد از عمل بسیار  دانند که آلت تناسلی چربی زیادی در ناحیه کمر خود دارند. می

طور خواهد شد و بنابراین الزم است قبل از عمل یا وزن خود را کاهش دهند و یا ق
دانند که اگر بخواهند عمل کاشت  های کمر خود را لیپوساکشن کنند. می که چربی این

تر و  شان از اینی که هست سنگین سخت را نیز انجام دهند، آلت پینایل ایمپلنت نیمه
نعوظی قرار خواهد گرفت. سبک زندگی  ر حالت نیمهقطورتر نیز خواهد شد و همواره د

های بدنی  خواهند آلت تناسلی بزرگی داشته باشند که با فعالیت فعالی دارند و نمی
شان از زیر شورت یا شلوار توجه  که بزرگی آلت شان تداخل ایجاد کند. از این روزمره

ند و شانس کمتری خواهند ریسک کن نمی .شوند دیگران را به خود جلب کند معذب می
برای ایجاد حس جنسی یا المسه در آلت خود داشته باشند. مایلند عمل فالوپالستی 

که مایل نیستند برای  تری انجام دهند. یا این شده خود را با استفاده از تکنیک شناخته
رسیدن به آلت تناسلی مطلوبشان چندین عمل جراحی انجام داده، یا با ریسک عوارض 

 .شتری مواجه شوندو مشکالت بی

هایتان و با مشورت با جراح،  در نهایت این شما هستید که با توجه به شرایط و خواسته
یک از دو تکنیک فالوپالستی ران پا و عضله کمر برایتان بهترین  گیرید که کدام تصمیم می

 .شود گزینه محسوب می
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و نیازهایتان را بهتر به خودتان فرصت بدهید و خودتان  به عنوان نکته پایانی مقاله؛
های جراحی داشته باشید. مطالعه کنید.  ای از نتیجه عمل بینانه بشناسید. انتظارات واقع

تحقیق کنید. تصاویر جراحی متعددی ببینید و تجربیات جراحی فراوانی بشنوید. با 
شبه تکنیک  ها و افراد آگاه مشورت کنید. سوال بپرسید. الزم نیست حتمًا یک جراح
ی مدنظرتان را انتخاب کنید. مطمئن باشید با شناخت بهتر خودتان و کسب جراح

توانید  های مختلف جراحی، با خیال آسوده می ها و تکنیک آگاهی کافی پیرامون روش
ترین تکنیک جراحی را برای شخص خودتان انتخاب نموده و به  بهترین و مناسب

 .احساس شادمانی جنسیتی دست یابید
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 مطلبمرتبط: 

 فرم رضایت آگاهانه جامع جهت انجام جراحی فالوپالستی
https://helptranscenter.org/2019/06/16/744/ 
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