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انتخاب تکنیک جراحی واژینوپالستی یکی از مسائل مهمی است که ذهن بسیاری از 
تنه انجام دهند را  افراد ترنسی که مایل هستند طی پروسه ترنزیشن خویش عمل پایین

کند. در حالت کلی، عمل واژینوپالستی در زنان ترنس و افراد  به خود مشغول می
 پذیرد. ای، و شکمی انجام می رودهبه سه روش پوستی،  غیرباینری

به  حی واژینوپالستیهای مختلف جرا تکنیکتر در مقاالت قبلی درمورد جزئیات  پیش
، پوستیایم؛ حال در این مقاله سعی بر این داریم تا سه تکنیک  طور کامل توضیح داده

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

 .جراحی مناسب خود را انتخاب نمایید

 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

ت؟ در ادامه خواهید؟ هدفتان از انجام عمل واژینوپالستی چیس واژینوپالستی چه می
های  تر بتوانید خواسته ها راحت کنیم تا با توجه به این سوال چند سوال مطرح می

 .خودتان را مشخص کنید

خواهد واژنی با عمق و قطر کافی داشته باشم؟ آیا دوست دارم واژنم مایع  آیا دلم می
ر شوم ای نیست اگر پیش از عمل جراحی ناچا کننده ترشح کند؟ آیا برایم مسئله روان

تری را برای  دهم عمل سبک کنم؟ ترجیح می الکترولیز/لیزرام را  موهای ناحیه تناسلی
تری را پشت سر  که حاضرم عمل سنگین رسیدن به واژن مطلوبم انجام دهم یا این

 بگذارم؟
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نیست اگر ناچار شوم تا آخر عمر واژنم را مرتب دیالته کنم؟ آیا برایم  ای آیا برایم مسئله
کننده ترشح کند؟ آیا سابقه ابتال به  ای نیست اگر واژنم بیش از حد مایع روان مسئله

ام؟ آیا ترجیح  سرطان روده، بیماری التهابی روده، یا جراحی تهاجمی شکمی داشته
ر شباهت بیشتری داشته باشد؟ ترجیح دهم جنس واژنم به واژن زنان سیسجند می
تری انجام دهم که امتحان خود را  شده ام را به روش شناخته دهم عمل واژینوپالستی می

 های جدیدتری انجام دهم؟ که مایلم عملم را به روش پس داده، یا این

هایی که از عمل  های فوق فکر کردید و خواسته بسیار خوب؛ حال که روی پرسش
دارید را برای خودتان مشخص کردید، وقت آن فرا رسیده تا از بین تمامی  واژینوپالستی

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

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

برای انتخاب آگاهانه تکنیک جراحی واژینوپالستی، الزم است که مزایا و معایب هر سه 
ایب هر سه تکنیک را ای، و شکمی را بشناسید. در ادامه مزایا و مع تکنیک پوستی، روده

 :کنیم بیان می

 مزایای واژینوپالستی به روش پوستی 

دهند، بعد از عمل  افرادی که عمل واژینوپالستی خود را به روش پوستی انجام می
ندارد واژن حاصل از این توانند انتظار واژنی با عمق کافی را داشته باشند. عمق استا می

 متر است؛ سانتی 15ا ت 9 بینتکنیک 

ساعت(  4الی  2تری است و در مدت زمان کمتری )حدود  هزینه تر و کم عمل نسبتًا سبک
 پذیرد؛ انجام می

واژن حاصل از این تکنیک به میزان کافی کشسان بوده و اگر با استفاده از پوست خود 
ه ساخته آلت تناسلی ساخته شود، نسبت به حالتی که با استفاده از پوست کیسه بیض

 شود، کمتر احتمال دارد که تحلیل برود و بسته شود؛ می

ترین تکنیک جراحی واژینوپالستی بوده و تا به حال بیشترین مطالعات در  شده شناخته
 .سطح جهانی روی این تکنیک صورت گرفت است
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 معایب واژینوپالستی به روش پوستی 

کند. البته بعد از ارگاسم، مایعی از  نمیکننده ترشح  واژن حاصل از این تکنیک مایع روان
کند، اما  سازی می شود که ناحیه تناسلی را از بیرون روان پروستات و کیسه منی ترشح می

ها در  سازی کانال واژینال ندارند. بعضی از جراح خصوصی در روان این ترشحات نقش به
کنند که روش  میروش پوستی از بافت پیشابراه نیز در ساخت کانال واژن استفاده 

کننده ترشح کرده و  شود تا واژن بعد از عمل کمی روان تری است، اما باعث می پیچیده
 مرطوب بماند؛

پیش از عمل واژینوپالستی به روش پوستی ممکن است الزم شود که موهای ناحیه 
ن تناسلی و کیسه بیضه خود را الکترولیز/لیزر کنید تا بعد از عمل مو داخل کانال واژنتا

 رشد نکند؛

العمر دارد، و بیشتر از سایر  واژن حاصل از این تکنیک نیاز به دیالته کردن مادام
خصوص اگر در ساخت  های جراحی واژینوپالستی مستعد بسته شدن است، به تکنیک

 کانال واژن از پوست کیسه بیضه یا گرافت پوستی استفاده شده باشد؛

 به مثال یعنی –ه آلت تناسلی کوتاهی دارند خواهد برای افرادی ک جراح موقعی که می
 –شان تحلیل رفته با رشد نکرده است  علت هورمون درمانی طی دوران بلوغ آلت تناسلی

انجام دهد، ممکن است از جای دیگری از بدن )مثال کشاله ران(  واژینوپالستی عمل
گیری اسکار را به همراه دارد  گرافت پوستی بردارد. برداشتن گرافت پوستی ریسک شکل

و افرادی که پیشینه تشکیل اسکار کلوئیدی دارند الزم است این مسئله را مدنظر قرار 
 دهند؛

https://helptranscenter.org/
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دهند که  هایی انجام می مل خود را توسط جراحافرادی که آلت تناسلی کوتاهی دارند و ع
رسانند، بعد از عمل  ساخت واژن را فقط با استفاده از پوست آلت تناسلی به انجام می

 .توانند انتظار واژنی با عمق کافی داشته باشند نمی

 ای مزایای واژینوپالستی به روش روده 

دهند، بعد از عمل  ام میای انج افرادی که عمل واژینوپالستی خود را به روش روده
ای که در زمینه  مطالعهتوانند انتظار واژنی با عمق کافی را داشته باشند. طبق  می

ای صورت گرفته، میانگین عمق واژن حاصل از این روش  واژینوپالستی به روش روده
نیز در  متر سانتی 20الی  18متر است، با این حال ایجاد واژنی با عمق  سانتی 14د حدو

 پذیر است؛ این روش امکان

خصوص اگر مرتب  ای نیاز کمتری به دیالته کردن دارد، به ز روش رودهواژن حاصل ا
 رابطه جنسی دخول واژینال برقرار کنید؛

ای شباهت بیشتری به جنس واژن زنان سیسجندر  جنس واژن حاصل از روش روده
دارد، و احتمال خونریزی پس از برقراری رابطه جنسی دخول در این روش کمتر است، 

گیرد دیواره ضخیم و قطر  لن که در ساخت واژن مورد استفاده قرار میچون قسمتی از کو
 بزرگی دارد؛

که بافت روده فاقد مو است، پیش از عمل معموالً الزم نیست موهای  با توجه به این
 ناحیه تناسلی خود را الکترولیز/لیزر کنید؛

د و همواره کن کننده ترشح می ای به طور طبیعی مایع روان واژن حاصل از روش روده
ای نیست که موقع  کننده در بیشتر افراد به اندازه مرطوب است، البته میزان ترشح روان

های مصنوعی  کننده دیالته کردن واژن یا رابطه جنسی دخول واژینال، از استفاده از روان
 نیاز شوند؛ بی

https://helptranscenter.org/
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/4907208/
https://www.transgendersurgerythailand.com/An-Overview-of-Sigmoid-Colon-Vaginoplasty-for-MtF-Sigmoid-Colon-SRS.html
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ن است ای صورت گرفته حاکی از آ مطالعاتی که روی تکنیک واژینوپالستی به روش روده
 .که این روش جراحی برای ساخت واژنی با عمق و عملکرد مناسب کارآمد است

 ای معایب واژینوپالستی به روش روده 

تری است و مدت زمان  تر و پرهزینه ای عمل سنگین عمل واژینوپالستی به روش روده
 انجامد؛ ساعت( به طول می 7بیشتری )حدودًا 

حت عمل شکمی )معموال به روش الپراسکوپی( عالوه بر عمل ساخت واژن، الزم است ت
برای برداشتن بافت روده نیز قرار گیرید، در نتیجه این احتمال وجود دارد که با عوارض 

نیز مواجه  (…ای )التهاب روده، عفونت، انسداد روده، و  مربوط به جراحی شکمی و روده
 تری است؛ عمل پرعارضهای در مجموع  شوید. بنابراین عمل واژینوپالستی به روش روده

 تان ممکن است اسکار حاصل از جراحی شکمی بر جای بماند؛ روی شکم

طوریکه  کند، به کننده ترشح می گاهی واژن حاصل از این تکنیک بیش از اندازه مایع روان
 شود حداقل تا سه الی شش ماه بعد از عمل از پد بهداشتی استفاده کنید؛ الزم می

این تکنیک معموال با بوی خاصی که مربوط به بافت روده ترشحات واژن حاصل از 
 شود همراه است؛ می

رنگ بوده و قرمزی آن ممکن است از بیرون ناحیه تناسلی به چشم  بافت روده سرخ
 بخورد؛

ای فقط با استفاده از بافت روده انجام پذیرد و از  اگر عمل واژینوپالستی به روش روده
بیضه( برای ساخت دهانه واژن استفاده نشود، این  بافت دیگری )مثالً بافت کیسه

ای از  امکان وجود دارد که در جایی که بافت روده به دهانه واژن متصل شده، حلقه
 تر کند؛ مرور زمان تنگ اسکار شکل گیرد و دهانه واژن را به

https://helptranscenter.org/
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 پذیرتر های قابل انتقال جنسی آسیب واژن حاصل از این تکنیک دربرابر ابتال به بیماری
 است؛

های  کنند یا پیشینه سرطان یا بیماری وپنجه نرم می افرادی که با مشکالت روده دست
تر با مشکالت  اند، افرادی که سن باال یا سبک زندگی ناسالمی دارند، پیش ای داشته روده

وزن دارند،  اند، یا اضافه وپنجه نرم کرده و جراحی شکمی انجام داده شکمی یا لگنی دست
ها  شوند، و بیشتر جراح مناسبی برای انجام این تکنیک جراحی محسوب نمیکاندیدای 

 ورزند؛ ای برای این افراد خودداری می از انجام جراحی به روش روده

طور مرتب از لحاظ ابتال به سرطان یا  بعد از عمل الزم است کانال واژن خود را به
 .های مختص بافت روده بررسی کنید بیماری

  واژینوپالستی به روش شکمیمزایای 

دهند، بعد از عمل  افرادی که عمل واژینوپالستی خود را به روش شکمی انجام می
توانند انتظار واژنی با عمق کافی را داشته باشند. عمق واژن حاصل از این تکنیک از  می

متر  سانتی 15تا  8، از دکتر هایدی ویتنبرگفردی به فرد دیگر متفاوت بوده و طبق گفته 
 متغیر است؛

خصوص اگر مرتب رابطه  واژن حاصل از روش شکمی نیاز کمتری به دیالته کردن دارد، به
 جنسی دخول واژینال برقرار کنید؛

از عمل معموال که بافت پریتونئوم )غشاء شکمی( فاقد مو است، پیش  با توجه به این
 الزم نیست موهای ناحیه تناسلی خود را الکترولیز/لیزر کنید؛

 

https://helptranscenter.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dTN-TRhvGng
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کند و همواره  کننده ترشح می واژن حاصل از روش شکمی به طور طبیعی مایع روان
ای نیست و  مرطوب است، البته میزان ترشحات آن به اندازه واژن حاصل از روش روده

واژن یا رابطه جنسی دخول واژینال، از استفاده ای نیست که موقع دیالته کردن  به اندازه
 نیاز شوید؛ های مصنوعی بی کننده از روان

 ترشحات واژن حاصل از این تکنیک بوی خاصی ندارد؛

 ریسک پروالپس )افتادگی( واژن حاصل از این تکنیک کمتر است؛

 رد؛واژن حاصل از این تکنیک نیازی به معاینه مرتب از لحاظ ابتال به بیماری ندا

هاست که برای ساخت واژن در زنان سیسجندری که بدون کانال واژن  این تکنیک سال
 .گیرد متولد شده بودند مورد استفاده قرار می

 معایب واژینوپالستی به روش شکمی 

 (عالوه بر عمل ساخت واژن، الزم است تحت عمل شکمی )معموالً به روش الپراسکوپی
قرار گیرید، در نتیجه این احتمال وجود دارد که با  برای برداشتن بافت پریتونئال نیز

 نیز( …عوارض مربوط به جراحی شکمی )نظیر آسیب به ارگان، انسداد روده، فتق، و 
پوستی عمل  روش به نسبت شکمی روش به واژینوپالستی کل در. شوید مواجه

 شود؛ تری محسوب می پرعارضه

به افراد ترنسجندر شده، به همین  های مربوط این تکنیک جدیدًا وارد عرصه جراحی
 ای روی آن صورت نگرفته است؛ دلیل هنوز مطالعات کافی و گسترده
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با توجه به این که مطالعات کافی روی این روش صورت نگرفته است، مشخص نیست 
شود یا  که اگر دیالته کردن واژن بصورت منظم صورت نگیرد، عمق کانال واژن حفظ می

ها از انجام این  اند که پس از گذشت سال که افرادی بوده به این که خیر. با توجه این
ها معموال به افرادی که عمل  تکنیک دچار تنگی کانال واژن شده بودند، جراح

کنند که کانال واژن خود را  دهند توصیه می واژینوپالستی خود را به این روش انجام می
 مرتب دیالته کنند؛

افی روی این روش صورت نگرفته است، مشخص نیست که مطالعات ک با توجه به این
یابد  مرور زمان و پس از گذشت چند سال از عمل کاهش می که آیا ترشحات واژینال به

 که خیر؛ یا این

وپنجه نرم کرده و جراحی شکمی  تر با مشکالت شکمی یا لگنی دست افرادی که پیش
 .شوند نمی اند، کاندیدای مناسبی برای این روش محسوب انجام داده
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ترینهایتانوبابررسیمزایاومعایبهرسهروش،مناسببراساساولویت .3
 تکنیکجراحیراانتخابکنید

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

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

انجام دادن عمل به روش »به سه اولویت اولتان نگاهی بیاندازید. مثالً اگر 
نیازی از  بی»، و «مشکالت کمتر بعد از عمل ریسک عوارض و»، «تر تر و سبک شده شناخته

جزء سه اولویت اول شماست، به احتمال زیاد واژینوپالستی به « انجام جراحی شکمی
روش پوستی گزینه بهتری برای شما خواهد بود. اما مثالً اگر دوست ندارید واژنتان را 

ن شباهت بیشتری العمر دیالته کنید، دوست دارید واژنتان مرطوب باشد و جنس آ مادام
به جنس واژن زنان سیسجندر داشته باشد، آلت تناسلی کوتاهی دارید و مایل نیستید 

های  عمل واژینوپالستی خود را به روش گرافت پوستی انجام دهید، مشکلی با ریسک
جراحی شکمی ندارید، و مایلید از داشتن عمق کافی واژن اطمینان حاصل کنید، به 

 .ای یا شکمی حساب باز کنید د روی واژینوپالستی به روش رودهتوانی احتمال زیاد می

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

ان باشد اگر واژینوپالستی به روش کند. یادت تکنیک برتری برای شخص شما تبدیل می
ای/شکمی برای فرد الف بهترین گزینه بوده است، معنایش این نیست که  پوستی/روده

قرار است همین تکنیک برای شخص شما نیز بهترین گزینه باشد. بنابراین بهترین تکنیک 
 .گردد ها، و شرایط شخص شما تعیین می ها، اولویت جراحی با توجه به خواسته
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دهند  کنند چون ترجیح می ضی از افراد واژینوپالستی به روش پوستی را انتخاب میبع
تری انجام دهند. با نیاز به  شده تر و شناخته عارضه تر، کم عمل خود را به روش سبک

شان به اندازه کافی بلند است  العمر واژن مشکلی ندارند. آلت تناسلی دیالته کردن مادام
شان  شان بعد از عمل به میزان کافی خواهد بود. اگر آلت تناسلیدانند که عمق واژن و می

به اندازه کافی بلند نباشد نیز، با برداشتن گرافت پوستی از جای دیگری از بدنشان یا 
شان هیچ مشکلی ندارند، و  استفاده از پوست کیسه بیضه در ساخت کانال واژن

دانند  الکترولیز/لیزر کنند. و می حاضرند موهای ناحیه تناسلی و کیسه بیضه خود را نیز
که اگر از عمل پوستی نتیجه مطلوبی نگیرند، یعنی واژنشان عمق کافی نداشته باشد یا 

ای انجام  توانند بعدًا عمل ترمیمی به روش شکمی یا روده مرور زمان تحلیل برود، می به
 .دهند و واژن خود را ترمیم کنند

کنند چون مایل هستند عمق  ای را انتخاب می روده بعضی از افراد واژینوپالستی به روش
واژینال کافی داشته باشند. دوست دارند جنس کانال واژنشان بیشترین شباهت را به 

جنس کانال واژن زنان سیسجندر داشته باشند. دوست دارند واژنشان بعد از عمل 
مراه با رایحه کننده ترشح کند، و با ریسک ترشحات واژینال بیش از اندازه یا ه روان

های بیشتر مربوط به جراحی شکمی مشکلی ندارند. و  خاص مشکلی ندارند. با ریسک
 .مایل نیستند موهای ناحیه تناسلی خود را پیش از عمل لیزر/الکترولیز کنند

کنند چون مایل هستند عمق  بعضی از افراد واژینوپالستی به روش شکمی را انتخاب می
کننده بدون بو  . دوست دارند واژنشان بعد از عمل مایع روانواژینال کافی داشته باشند

های  ترشح کرده و مرطوب بماند. مایل نیستند واژن خود را از لحاظ ابتال به بیماری
مختص بافت روده مرتبًا معاینه کنند. مایل نیستند واژن خود را مرتبًا دیالته کنند. مایل 

های  عمل لیزر/الکترولیز کنند. و با ریسک نیستند موهای ناحیه تناسلی خود را پیش از
 .بیشتر مربوط به جراحی شکمی نیز مشکلی ندارند
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بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای واژینوپالستی به روش پوستی 
دانند که عمق واژنشان بعد از عمل  دانند. مثال آلت تناسلی بسیار کوتاهی دارند و می نمی

مایل نیستند پیش از عمل موهای ناحیه تناسلی خود را  .نخواهد بودبه میزان کافی 
مایل نیستند از جای دیگری از بدنشان گرافت پوستی برداشته شود  .الکترولیز/لیزر کنند

و احیانًا در آن ناحیه اسکار شکل بگیرد. مایل نیستند خود را در معرض ریسک بیشتر 
چار شوند تا آخر عمر کانال واژن خود را مرتبًا بسته شدن کانال واژینال قرار داده، و نا

 .دیالته کنند

ای  بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای واژینوپالستی به روش روده
وزن فراوان دارند، یا  های مربوط به روده را داشته، اضافه دانند. مثالً پیشینه بیماری نمی

اگر عمل خود را به این روش انجام دهند با دانند که  سبک زندگی ناسالمی داشته و می
شوند. مایل نیستند برای رسیدن به واژن  ریسک عوارض و مشکالت بیشتری مواجه می

های جراحی شکمی و  تری قرار گرفته و با ریسک مطلوب خود تحت عمل جراحی سنگین
اص از توانند ریسک ترشحات فراوان یا همراه با بوی خ ای نیز مواجه شوند. نمی روده

کانال واژن را بپذیرند. یا این که مایل نیستند هزینه بیشتری بابت عمل واژینوپالستی 
 .بپردازند

بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای واژینوپالستی به روش شکمی 
دانند. مثالً دوست ندارند جراحی واژینوپالستی خود را به روشی انجام دهند که به  نمی

ه برای افراد ترنسجندر انجام نپذیرفته و مطالعات کافی روی آن صورت طور گسترد
های بیشتر مربوط به جراحی شکمی  نگرفته است. یا این که مایل نیستند با ریسک

تری را پشت سر  مواجه شده و برای رسیدن به واژن مطلوب خود عمل نسبتًا سنگین
 .بگذارند
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هایتان و با مشورت با جراح،  ایط و خواستهدر نهایت این شما هستید که با توجه به شر
ای، یا شکمی  یک از سه تکنیک واژینوپالستی پوستی، روده گیرید که کدام تصمیم می

 .شود برایتان بهترین گزینه محسوب می

توانیدروشپوستیدانیدکدامروشجراحیمناسبشماست،میاگرواقعًانمی .4
 راانتخابکنید

( جوابگوی نیازهای شما بستن و پنهان کردن آلت تناسلیهای جایگزین )مثل  اگر روش
تنه را انجام دهید و با مطالعه منابع علمی و  نیست و مصمم هستید که عمل پایین

های جراحی واژینوپالستی  رد روشمعتبر و پرسش از افراد آگاه، به اندازه کافی درمو
توانید یکی از سه روش  اید، اما با توجه به شرایطی که دارید، همچنان نمی تحقیق کرده

تنه خود را به روش  توانید عمل پایین ای و شکمی را برای خود برگزینید، می پوستی، روده
نید؛ آنگاه پوستی انجام دهید و چند سالی را با واژن حاصل از روش پوستی زندگی ک

توانید تصمیم بگیرید که نیاز به عمل ترمیمی واژینوپالستی به روش  تر می بهتر و آگاهانه
 .که خیر ای یا شکمی دارید یا این روده

مرور زمان  دهند، اگر به افرادی که عمل واژینوپالستی خود را به روش پوستی انجام می
شان نکروز )دچار مرگ بافت( شود، یا دچار تحلیل رفتن کانال واژن گردیده، انتهای واژن

توانند مجددًا تحت عمل واژینوپالستی به  در کل با عوارض این چنینی مواجه شوند، می
ای یا شکمی قرار گیرند و کانال واژن خود را ترمیم کنند. اگر عمل  روش روده

پشت  تری را هزینه تر و کم واژینوپالستی خود را به روش پوستی انجام دهید، عمل سبک
گذارید و بعدًا نیز در صورتی که کانال واژنتان بسته شود، همچنان شانس عمل  سر می

ای یا شکمی را دارید. به این صورت دیگر نیازی نیست از همان  ترمیمی به روش روده
 .ابتدا تحت عمل سنگین شکمی قرار گیرید یا با ریسک عوارض بیشتری مواجه شوید
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نیاز  کته توجه داشته باشید که روش پوستی به هیچ عنوان پیشالبته الزم است به این ن
ای یا شکمی نیست، هیچ تاثیری روی میزان موفقیت نتیجه نهایی عمل  روش روده

گذارد، و سبب افزایش حس جنسی واژن حاصل از عمل واژینوپالستی  واژینوپالستی نمی
هستید که عمل شود. بنابراین اگر مطمئن  ای یا شکمی نیز نمی به روش روده

ای یا شکمی بهترین گزینه برای شماست، اصالً نیازی نیست  واژینوپالستی به روش روده
توانید مستقیمًا عمل  تحت عمل واژینوپالستی به روش پوستی قرار گیرید، و می

 .ای یا شکمی انجام دهید به روش روده  تنه خود را پایین

اشید، این است که حس داخل کانال نکته دیگری که الزم است به آن توجه داشته ب
ای و شکمی با هم تفاوتی  واژن حاصل از عمل واژینوپالستی به روش پوستی، روده

ای ندارد، و موقع دخول جنسی صرفًا فشار ورود آلت به  ندارد. کانال واژن حس المسه
که به  کنید. بنابراین اینگونه نباشد های مجاور واژنتان احساس می واژن خود را با اندام

امید حس بیشتر در کانال واژن، بخواهید به سمت روش پوستی ترغیب شوید. بعد از 
 4-3عمل واژینوپالستی به هر روشی، با تحریک کلیتوریس و نقطه جی )پروستات( که 

 .توانید به ارگاسم برسید متر داخل کانال واژنتان قرار گرفته، می سانتی

متر بوده و میانگین عمق  سانتی 9الی  8 همچنین عمق کانال واژن زنان سیسجندر
متر  سانتی 15تا نهایتًا  9استاندارد حاصل از جراحی واژینوپالستی به روش پوستی بین 

متر  سانتی 15متر( است. عمق واژن پوستی اگر بیش از  سانتی 13-12به طور متوسط )
هایی کانال شود، ریسک ورود انتهای واژن به فضای شکمی و متعاقبًا مرگ قسمت انت

متر شود، اضافه این عمق  سانتی 20ای نیز اگر بیش از  رود. عمق واژن روده واژن باال می
گونه کارایی ندارد چون انتهای کانال واژن به موازات استخوان خاجی رو به باال قرار  هیچ

گرفته و عمال در حین برقراری رابطه جنسی دخول بالاستفاده است. بنابراین الزم است 
 .بین باشید و به عمق استاندارد واژینال بسنده کنید ش از انتخاب تکنیک جراحی واقعپی
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ها عمل واژینوپالستی را  همین جا الزم است به نکته مهمی اشاره کنیم که بعضی از جراح
 که افرادی برای مخصوصاً  –دهند. یعنی عمل واژینوپالستی را  به روش ترکیبی انجام می

دهند. عمل  ای انجام می شیوه ترکیبی پوستی و روده به ارند،د کوتاهی تناسلی آلت
ای را دربردارد،  ها و معایب مربوط به جراحی روده ای بیشتر ریسک ترکیبی پوستی و روده

 .ای برخوردار نیست اما از بیشتر مزایای جراحی روده

جام داده، ای ان مثالً فردی که عمل واژینوپالستی خود را به روش ترکیبی پوستی و روده
همچنان الزم است بخش ابتدایی واژن خود را که از پوست ساخته شده مرتبا دیالته 
کند تا دهانه و ابتدای واژنش تنگ و بسته نشود )بنابراین از امتیاز کمتر دیالته کردن 

که  ای است به طور کامل برخوردار نیست(. یا بسته به این واژن که مختص روش روده
ه نوع پوستی ساخته شده باشد، اگر جراح از پوست کیسه بیضه در کانال واژنش از چ

کانال واژنش استفاده کرده باشد، الزم است پیش از عمل موهای ناحیه تناسلی و کیسه 
ها خودشان در اتاق عمل  بیضه خود را الکترولیز/لیزر کند )البته بعضی از جراح

کننده از الکترولیز/لیزر  تا مراجعه کنند های مو را از پوست کیسه بیضه خارج می فولیکول
 .(نیاز گردد موهای ناحیه تناسلی بی

نکته دیگری که در اینجا الزم است به آن توجه داشته باشید، تجربه و مهارت جراح 
های مختلفی  ها برای انجام هر تکنیک جراحی، روش دانید، جراح است. همانطور که می

ها اصالً عمل واژینوپالستی را به روش شکمی انجام  کنند. مثالً بعضی از جراح را پیاده می
دهند  ای یا شکمی را فقط برای افرادی انجام می ها روش روده دهند. بعضی از جراح نمی

ها برای ساخت واژن فقط از پوست آلت  که نیاز به عمل ترمیمی دارند. بعضی از جراح
تان  نتیجه اگر آلت تناسلیدارند )در  کنند و گرافت پوستی برنمی تناسلی استفاده می

 .(کوتاه باشد، بعد از عمل عمق واژن کافی نخواهید داشت
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خواهند تا موهای ناحیه تناسلی خود را قبل از عمل  کننده می ها از مراجعه بعضی از جراح
کنند و  های مو را در حین عمل خارج می الکترولیز/لیزر کند، اما بعضی دیگر فولیکول

ها  کنند که هیچ تار مویی داخل کانال واژن رشد نکند. بعضی از جراح اطمینان حاصل می
های کوچک  دهند، مثالً ساخت لب را طی دو مرحله جراحی انجام میعمل واژینوپالستی 

کنند و در مرحله اول صرفا ظاهر  یا حتی ساخت واژن را به مرحله دوم عمل موکول می
ها مهارت بیشتری در انجام بعضی از  سازند. بعضی از جراح بیرونی ناحیه تناسلی را می

 همیشه جراحی، تکنیک تخابان موقع بنابراین …های جراحی دارند و  تکنیک
کنید نیز داشته باشید. جهت کسب اطالعات  هایی که انتخاب می چشمی به جراح گوشه

را  این مقاله تنه، های پایین های انتخاب بهترین جراح برای عمل بیشتر درمورد روش
 .ماییدمطالعه ن

خواهد عمل واژینوپالستی انجام دهید، اما دوست  اگر هم در حالت کلی دلتان می
داری کانال  های ساخت و نگه ندارید کانال واژن داشته باشید یا با عوارض یا سختی

تر ولواپالستی را انجام دهید  صرفه به تر و مقرون توانید عمل سبک واژن مواجه شوید، می
ای یا شکمی انجام  خواستید، ساخت کانال واژن را به روش رودهو بعدًا هر موقع که 

دهید. نتیجه جراحی ولواپالستی از لحاظ ظاهری هیچ تفاوتی با نتیجه جراحی 
واژینوپالستی ندارد؛ تنها تفاوت ولواپالستی با واژینوپالستی، فقدان کانال واژن در این 

را  این مقاله ولواپالستی، روش جراحی است. جهت کسب اطالعات بیشتر درمورد عمل
 .مطالعه کنید

خود را آلت تناسلی اگر هم مایل هستید عمل واژینوپالستی انجام دهید و در عین حال 
توانید با جراح خود مشورت نموده و ساخت کانال واژن را به روش  ، مینیز نگه دارید

 .ای، یا با استفاده از گرافت پوستی انجام دهید شکمی یا روده
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به خودتان فرصت بدهید و خودتان و نیازهایتان را بهتر  به عنوان نکته پایانی مقاله؛
های جراحی داشته باشید. مطالعه کنید.  از نتیجه عملای  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

ودتان و کسب جراحی مدنظرتان را انتخاب کنید. مطمئن باشید با شناخت بهتر خ
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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 مطالبمرتبط: 

وپالستی ارکیکتومی )تخلیه بیضه( و واژینفرم رضایت آگاهانه جامع جهت انجام جراحی 
 )ساخت واژن(

https://helptranscenter.org/2019/06/21/745/ 

 جراحی واژینوپالستی های مختلف معرفی تکنیک
https://helptranscenter.org/2020/01/14/1022/ 

 (اطالعات جامع تکنیک های جراحی واژینوپالستی )ساخت واژن
https://helptranscenter.org/2017/03/04/63/ 
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زنانومردانترنسزندگیروایاتوهامصاحبهتلگرامکانال
 صدیقجنسیتتهایعملنتایجتصاویروتجربیاتازایرانی

https://t.me/iransrsresults 


 اینستاگرامدرسنترترنسهلپ

https://www.instagram.com/helptranscenter 


 مردانترنسآموزشیتلگرامکانال

https://t.me/helpftmcenter 


 زنانترنسآموزشیتلگرامکانال

https://t.me/helpmtf
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