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یکی از مسائل مهمی که ذهن بسیاری از افراد ترنسی که مایل هستند طی پروسه 
کند، مسئله انتخاب  تنه انجام دهند را به خود مشغول می ترنزیشن خود عمل پایین

تنه در مردان ترنس و افراد غیرباینری به دو  تنه است. عمل پایین روش جراحی پایین
 و فالوپالستی. گیرد: متودیوپالستی روش اصلی صورت می

به طور  فالوپالستیو  متودیوپالستیهای  تر در مقاالت قبلی درمورد جزئیات عمل پیش
حال در این مقاله سعی بر این داریم تا به مقایسه دو روش  ایم. کامل توضیح داده

متودیوپالستی و فالوپالستی بپردازیم و مزایا و معایب هر کدام از این دو روش را شرح 
تری  های خویش، آگاهانه و با خیال آسوده دهیم تا بتوانید با توجه به شرایط و خواسته

 .دبهترین روش جراحی مناسب خود را انتخاب نمایی

 هایخودتانرامشخصکنیدهاواولویتخواسته .1

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

نه چیست؟ در ادامه چند ت خواهید؟ هدفتان برای انجام عمل پایین تنه چه می پایین
های خودتان را  تر بتوانید خواسته ها راحت کنیم تا با توجه به این سوال سوال مطرح می

 .مشخص کنید

 از خودتان بپرسید که: 

ام به اندازه آلت تناسلی منتسب به مردانه فرد  خواهد طول و قطر آلت تناسلی آیا دلم می
ام رابطه جنسی دخول  نم با آلت تناسلیبزرگسال باشد؟ آیا برایم مهم است که بتوا

خواهد که بتوانم ایستاده ادرار کنم؟ آیا برایم  واژینال یا معقدی برقرار کنم؟ آیا دلم می
مهم است که آلتم از زیر شورت و شلوار، برجستگی قابل توجهی ایجاد کند؟ آیا دلم 

 را عوض کنم؟ خود  خواهد که بتوانم بدون جلب توجه در رختکن به راحتی لباس می
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صورت طبیعی در حالت  ام به خواهد که موقع تحریک جنسی، آلت تناسلی آیا دلم می
تر باشد؟ آیا برایم  خواهد دوره ریکاوری بعد از عملم کوتاه نعوظ قرار گیرد؟ آیا دلم می

یابی به آلت تناسلی  تری برای دست عارضه تر و کم های کمتر، سبک مهم است که عمل
ام دهم؟ آیا برایم مهم است که بعد از عمل ساخت آلت، جای برش بزرگی دلخواهم انج

روی قسمت دیگری از بدنم )مثالً روی ران پا یا ساعد دست( نیفتد؟ آیا برایم مهم است 
 که آلتم بعد از عمل بیشینه حس جنسی را داشته باشد؟

توانم  قدر میآیا برایم مهم است که بعد از عمل، کیسه بیضه بزرگتری داشته باشم؟ چ
ای نیست که موقع برقراری رابطه  برای عمل آلت هزینه کنم؟ آیا بعد از عمل، برایم مسئله

خواهد که بعد از عمل  جنسی دخول همچنان از پروتز مصنوعی استفاده کنم؟ آیا دلم می
 ام را در دستم بگیرم؟ به راحتی بتوانم آلت تناسلی

هایی که از عمل  کر کردید و خواستههای فوق ف بسیار خوب؛ حال که روی پرسش
تنه دارید را برای خودتان مشخص کردید، وقت آن فرا رسیده تا از بین تمامی  پایین

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

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

تنه خود، الزم است که مزایا و معایب هر دو  برای انتخاب آگاهانه روش جراحی پایین
فالوپالستی را بشناسید. در ادامه مزایا و معایب هر دو روش را روش متودیوپالستی و 

 :کنیم بیان می

 مزایای جراحی متودیوپالستی 

 ؛ تری دارد تری است و دوره نقاهت کوتاه هزینه تر و کم عمل متودیوپالستی، عمل سبک

عمل متودیوپالستی با ریسک عوارض کمتری همراه است )جهت کسب اطالعات بیشتر 
 را مطالعه نمایید(؛ این مقالهارض عمل متودیوپالستی، درمورد عو

های دیگری از بدنتان  با انجام عمل متودیوپالستی، هیچگونه جای برشی روی قسمت
 ماند؛ )مثالً ساعد دست یا ران پا( بر جای نمی

گردد )البته به  دیوپالستی، حس جنسی آلت تناسلی کامالً حفظ میبا انجام عمل متو
 هایتان آسیب نبینند(؛ ای رخ نداده و عصب که در حین عمل عارضه شرط این

حس جنسی آلت تناسلی حاصل از عمل متودیوپالستی، همان حس آشنایی است که 
 کردید؛ قبل از عمل نیز با تحریک کلیتوریس تجربه می

صورت طبیعی در  تودیوپالستی، آلت تناسلی موقع تحریک جنسی بهبا انجام عمل م
 گیرد؛ حالت نعوظ قرار می

اگر عمل متودیوپالستی را همراه با افزایش طول پیشابراه انجام دهید، بعد از عمل بسته 
 بتوانید در حالت ایستاده ادرار کنید؛« شاید»به آناتومی بدنتان 
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شود، بنابراین نیازی  تی از کلیتوریس درست میآلت تناسلی حاصل از عمل متودیوپالس
تان متصل  نیست بافت دیگری از جای دیگری از بدنتان برداشته شده و به ناحیه تناسلی

 .گردد

 معایب جراحی متودیوپالستی 

 انجام درمانی هورمون سال دو –پیش از انجام عمل متودیوپالستی حتما باید یک 
 برسد؛ خود رشد بیشینه به تان آلت تا دهید

آلت تناسلی حاصل از عمل متودیوپالستی بسیار کوچک بوده و طول و قطر آن در اکثر 
ای نیست که بتوان با استفاده از آن رابطه جنسی دخول واژینال یا مقعدی  افراد به اندازه

برقرار کرد )طول آلت در بیشتر افراد فقط برای برقراری رابطه جنسی دستی و دهانی 
 مناسب است(؛

شود، حالت  جا نمی آلت تناسلی حاصل از عمل متودیوپالستی آزادانه به اطراف جابه
گیرد نیز،  آویزان ندارد، سر جای خود ثابت است و موقعی که در حالت نعوظ قرار می

اش مثل آلت تناسلی منتسب به مردانه بزرگسال تغییر نکرده و در وضعیتی قرار  زاویه
 .باشدگیرد که مناسب دخول جنسی  نمی

بسیاری از افرادی که عمل متودیوپالستی همراه با افزایش طول پیشابراه انجام 
شود، یا طول  توانند ایستاده ادرار کنند، چون یا ادرارشان پخش می دهند، نمی می

تر از آنی است که بتوانند ایستاده ادرار کنند. این مسئله برای افرادی که  شان کوتاه آلت
 افتد؛ ار بیشتر اتفاق میوزن دارند بسی اضافه

آلت تناسلی حاصل از عمل متودیوپالستی برای بیشتر افراد، برجستگی مشخصی از زیر 
 کند؛ شورت و شلوار ایجاد نمی

https://helptranscenter.org/
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بعد از عمل متودیوپالستی برای برقراری رابطه جنسی دخول واژینال یا مقعدی، الزم 
ا پروتز احساس راحتی است از پروتز آلت مصنوعی استفاده کنید. بعضی از افراد ب

 پسندد؛ کنند، یا شریک جنسی آنها برقراری رابطه جنسی با پروتز مصنوعی را نمی نمی

تنه الغراندامی داشته  بهترین نتیجه عمل متودیوپالستی از آن افرادی است که پایین
تنه ُپری  شان به خوبی رشد کرده باشد. آلت تناسلی افرادی که پایین باشند و کلیتوریس

رسد و گاهی برای بعضی از افراد نیز بین پاها قرار  ارند بسیار کوچک به نظر مید
پالستی )تخلیه و باال کشیدن مونس( را نیز  گیرد؛ این افراد الزم است عمل مونس می

 انجام دهند؛

 .کیسه بیضه عمل متودیوپالستی همواره کوچکتر از کیسه بیضه عمل فالوپالستی است

 ستیمزایای جراحی فالوپال 

طول و قطر آلت تناسلی حاصل از عمل متودیوپالستی در بیشتر موارد کامالً مناسب 
 برقراری رابطه جنسی دخول عمیق واژینال یا مقعدی است؛

آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی برجستگی طبیعی زیر شورت و شلوار ایجاد 
بهتری خواهید  کند، بنابراین در رختکن، استخر، و دستشویی عمومی احساس می

 داشت؛

توانید  اگر عمل فالوپالستی همراه با افزایش طول پیشابراه انجام دهید، بعد از عمل می
 ای جدی برایتان پیش نیاید(؛ که عارضه در حالت ایستاده ادرار کنید )البته به شرط این

 شوید؛ نیاز می با انجام عمل فالوپالستی، از پوشیدن پروتز آلت مصنوعی بی

 .آسانی در دست گرفت توان به ناسلی حاصل از عمل فالوپالستی را میآلت ت
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 معایب جراحی فالوپالستی 

 تری دارد؛ تری است و دوره نقاهت طوالنی تر و پرهزینه عمل فالوپالستی عمل سنگین

تری است )جهت کسب اطالعات بیشتر درمورد عوارض  عمل فالوپالستی، عمل پرعارضه
 را مطالعه نمایید(؛ این مقاله عمل فالوپالستی،

که عمل فالوپالستی خود را به چه روشی انجام دهید،  بسته به آناتومی بدنتان و این
تان بیشتر از آنی باشد که مناسب برقراری رابطه جنسی دخول  امکان دارد قطر آلت

ل یا مقعدی باشد؛ در چنین شرایطی به یک یا چند مرحله عمل کاهش قطر آلت واژینا
 کنید؛ نیاز پیدا می

که آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی در حالت نعوظ قرار گیرد و به اندازه  برای این
کافی سفت و سخت شود، در بیشتر مواقع حتمًا الزم است از دستگاه نعوظی اکسترنال 

 یا عمل کاشت پینایل ایمپلنت )دستگاه نعوظی( انجام دهید؛استفاده کنید 

ماند )همان  بعد از عمل فالوپالستی اسکار بزرگی روی جای دیگری از بدنتان بر جای می
 اند(؛ جایی که پوست و چربی برای ساخت آلت برداشته

د انجام اگر عمل فالوپالستی همراه با اتصال عصب صورت بگیرد، چندین ماه به طول می
تا حس جنسی و المسه در آلت ایجاد شود. برای بعضی از افراد ممکن است حس 

جنسی و المسه در آلت ایجاد نشود، که در این صورت این افراد ناچار هستند همچنان 
 .حس جنسی را با تحریک کلیتوریس تجربه کنند
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نتریهایتانوبابررسیمزایاومعایبهردوروش،مناسببراساساولویت .3
 روشجراحیراانتخابکنید

ها و اهدافی که  بسیار خوب؛ حال که قدم اول و دوم را به انجام رساندید، یعنی خواسته
تنه دارید، و همینطور سه اولویت اولتان را برای خودتان مشخص کردید  از جراحی پایین

 تاه و با مزایا و معایب هر دو روش جراحی نیز آشنا شدید، دیگر وقت آن فرا رسید
 .تنه خود انتخاب کنید بهترین روش جراحی را برای عمل پایین

داشتن آلت تناسلی منتسب »به سه اولویت اولتان نگاهی بیاندازید. به عنون مثال، اگر 
ایستاده »، و «برقراری رابطه جنسی دخول عمیق»، «ای با طول و قطر مناسب به مردانه

احتمال زیاد عمل فالوپالستی گزینه بهتری  جزء سه اولویت اول شماست، به« ادرار کردن
اما اگر مثالً دوست ندارید اسکار بزرگی روی جای دیگری از بدنتان  .برای شما خواهد بود

تان در  برجای بماند، برقراری رابطه جنسی دخول عمیق برایتان مهم نیست، کلیتوریس
تری را  هزینه ر و کمت اثر هورمون درمانی به خوبی رشد کرده، و دوست دارید عمل سبک

 .توانید روی عمل متودیوپالستی حساب باز کنید تجربه کنید، به احتمال زیاد می

کدام از دو روش متودیوپالستی و فالوپالستی، برتری مطلقی نسبت به  در حالت کلی، هیچ
های شماست که یکی از این دو روش را به  ها و اولویت یکدیگر ندارند. این شرایط، خواسته

کند. یادتان باشد اگر روش فالوپالستی برای فرد  روش برتری برای شخص شما تبدیل می
الف بهترین گزینه بوده است، معنایش این نیست که قرار است روش فالوپالستی برای 

ها،  شخص شما نیز بهترین گزینه باشد. بنابراین بهترین روش جراحی با توجه به خواسته
 .گردد ا تعیین میها، و شرایط شخص شم اولویت
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تر  کنند چون شکل ظاهری آن را طبیعی بعضی از افراد عمل متودیوپالستی را انتخاب می
دانند که بعد  میدانند، برقراری رابطه جنسی دخول عمیق برایشان در اولویت نیست،  می

، ایستاده ادرار کردن برایشان دغدغه از عمل برای استفاده کردن از پروتز مشکلی ندارند
شان موقع تحریک جنسی به صورت طبیعی در  خواهند آلت تناسلی مهمی نیست، می

شان باشد،  شان شاهد تغییر سایز آلت حالت نعوظ قرار بگیرد و شریک جنسی
خواهند دوره  خوبی رشد کرده است، و می شان در اثر تستسترون درمانی به کلیتوریس

 .پردازندتری را سپری کرده و هزینه کمتری بابت عمل جراحی ب نقاهت کوتاه

خواهند آلت تناسلی منتسب  کنند چون می بعضی از افراد عمل فالوپالستی را انتخاب می
ای با طول و قطر آلت بزرگسال داشته باشند، بتوانند با آلت خود رابطه جنسی  به مردانه

شان از زیر شورت و شلوار برجستگی طبیعی ایجاد کند، از  دخول عمیق برقرار کنند، آلت
های عمل  نیاز شوند، حاضرند تا تمامی سختی وتز آلت مصنوعی بیپوشیدن پر

اند تا هزینه بیشتری بابت عمل و همینطور  فالوپالستی را به جان بخرند، و آماده
 .های قبل و بعد از عمل خود بپردازند مراقبت

دانند. مثالً  بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای عمل متودیوپالستی نمی
تنه ُپری  شان در اثر هورمون درمانی به اندازه کافی رشد نکرده است، یا پایین لیتوریسک

رسد، یا شاید  شان بعد از عمل بسیار کوچک به نظر می دانند آلت تناسلی دارند و می
 .نتوانند ایستاده ادرار کنند

. مثالً از دانند بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای عمل فالوپالستی نمی
لحاظ جسمانی و با توجه به پیشینه پزشکی، توانایی انجام چند مرحله جراحی سنگین را 

خواهد آلت  خواهند دوران نقاهت طوالنی را تجربه کنند. دلشان نمی ندارند. نمی
خواهد جای  شان از بافت جای دیگری از بدنشان ساخته شود. یا دلشان نمی تناسلی

 .ری از بدنشان بر جای بماندبرش بزرگی روی جای دیگ
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گیرید که  هایتان تصمیم می در نهایت این شما هستید که با توجه به شرایط و خواسته
یک از دو روش متودیوپالستی و فالوپالستی برایتان بهترین گزینه محسوب  کدام
 .شود می

توانیدعملدانیدکدامروشجراحیمناسبشماست،میاگرواقعًانمی .4
 تیراانتخابکنیدمتودیوپالس

های جایگزین )مثل استفاده از پروتز آلت مصنوعی، بزرگ شدن کلیتوریس در  اگر روش
 جوابگوی( …اثر هورمون درمانی، استفاده از وسیله مخصوص ایستاده ادرار کردن و 

تنه را انجام دهید و با مطالعه منابع  عمل پایین که هستید مصمم و نیست شما نیازهای
های جراحی  علمی و معتبر و پرسش از افراد آگاه، به اندازه کافی درمورد روش

اید، اما با توجه به شرایطی که دارید، همچنان  متودیوپالستی و فالوپالستی تحقیق کرده
را برای خود برگزینید،  توانید یکی از دو روش جراحی متودیوپالستی یا فالوپالستی نمی
تنه خود را به روش متودیوپالستی انجام دهید و چند سالی را با  توانید عمل پایین می

توانید  تر می آلت تناسلی حاصل از عمل متودیوپالستی زندگی کنید؛ آنگاه بهتر و آگاهانه
 .که خیر تصمیم بگیرید که نیاز به عمل فالوپالستی دارید یا این

دهند، حتی اگر عمل افزایش طول پیشابراه را نیز  ل متودیوپالستی انجام میافرادی که عم
توانند به راحتی عمل فالوپالستی را نیز انجام دهند. اما  انجام داده باشند، در آینده می

اند  خصوص افرادی که تصمیم گرفته دهند، به افرادی که عمل فالوپالستی انجام می
توانند  از فالوپالستی دفن کنند، در آینده دیگر نمی کلیتوریس خود را درون آلت حاصل

 .عمل متودیوپالستی انجام دهند
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های  تان همراه با عمل اگر عمل متودیوپالستی خود را طبق انتخاب و ترجیح شخصی
پالستی )تخلیه و  ها، و مونس واژینکتومی )تخلیه و بستن واژن(، تخلیه رحم و تخمدان

اده باشید نیز، بعدًا اگر بخواهید عمل فالوپالستی انجام باال کشیدن مونس( انجام د
های لگنی  تری پیش روی خود خواهید داشت، چون بخشی از جراحی دهید عمل سبک

 .اید مربوط به فالوپالستی را از پیش انجام داده

اما الزم است به این نکته توجه داشته باشید که عمل متودیوپالستی به هیچ عنوان 
فالوپالستی نیست، هیچ تاثیری روی میزان موفقیت نتیجه نهایی عمل  نیاز عمل پیش

گذارد، و سبب افزایش حس جنسی آلت تناسلی حاصل از عمل  فالوپالستی نمی
شود. بنابراین اگر مطمئن هستید که عمل فالوپالستی بهترین گزینه  فالوپالستی نیز نمی

توانید  ی قرار گیرید، و میبرای شماست، اصالً نیازی نیست تحت عمل متودیوپالست
 .به روش فالوپالستی انجام دهید  تنه خود را مستقیمًا عمل پایین

که  باشید این است که با توجه به ایننکته دیگری که الزم است به آن توجه داشته 
کیسه بیضه عمل متودیوپالستی کوچکتر از کیسه بیضه عمل فالوپالستی است، در 

وپالستی انجام دهید و بعد از مدتی بخواهید عمل صورتی که ابتدا عمل متودی
فالوپالستی انجام دهید، ممکن است نیاز شود که عمل ساخت کیسه بیضه را نیز دوباره 

توانید راجع به آن با  انجام دهید. اگر این مسئله موضوع مهمی برای شماست، می
 .تان صحبت کنید جراح
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ت که کلیتوریس خود را مستقیمًا تحریک جنسی که، اگر برایتان مهم اس و نکته آخر این
ای با طول و قطر آلت  کنید، اما از طرفی دوست دارید آلت تناسلی منتسب به مردانه

توانید به انتخاب خودتان عمل فالوپالستی انجام دهید و  بزرگسال داشته باشید، می
ورت هم آلت کلیتوریس را نیز داخل آلت حاصل از فالوپالستی دفن نکنید. به این ص

تان را که در قسمت پایه  توانید کلیتوریس تناسلی حاصل از فالوپالستی را دارید و هم می
و زیر آلت قرار گرفته، مستقیمًا تحریک جنسی کنید )این مسئله روی حسی که قرار است 

ها در آلت حاصل از فالوپالستی ایجاد شود تاثیری ندارد، یعنی هم  بعد از اتصال عصب
ید کلیتوریس خود را دفن نکنید و هم حس جنسی را در آلت حاصل از توان می

 .(تان احساس کنید فالوپالستی

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

ت جراحی فراوانی بشنوید. با نید. تصاویر جراحی متعددی ببینید و تجربیاتحقیق ک
شبه روش  ها و افراد آگاه مشورت کنید. سوال بپرسید. الزم نیست حتمًا یک جراح

جراحی مدنظرتان را انتخاب کنید. مطمئن باشید با شناخت بهتر خودتان و کسب 
توانید  احی، با خیال آسوده میهای مختلف جر ها و تکنیک آگاهی کافی پیرامون روش

ترین روش جراحی را برای شخص خودتان انتخاب نموده و به احساس  بهترین و مناسب
 .شادمانی جنسیتی دست یابید
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 مقاالتمرتبط: 

 فرم رضایت آگاهانه جامع جهت انجام جراحی متودیوپالستی
https://helptranscenter.org/2019/06/23/746/ 

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