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ًتخبة تکٌیک جشاحی ٍاطیٌَپالستی یکی اص هسبئل هْوی است کِ رّي ثسیبسی اص افشاد تشًسی ا

کٌذ.  تٌِ اًجبم دٌّذ سا ثِ خَد هطغَل هی کِ هبیل ّستٌذ عی پشٍسِ تشًضیطي خَیص فول پبییي

ای، ٍ  ثِ سِ سٍش پَستی، سٍدُ غیشثبیٌشیدس حبلت کلی، فول ٍاطیٌَپالستی دس صًبى تشًس ٍ افشاد 

ّبی هختلف جشاحی  تکٌیکتش دس همبالت لجلی دسهَسد جضئیبت  پزیشد. پیص ضکوی اًجبم هی

این؛ حبل دس ایي همبلِ سقی ثش ایي داسین تب سِ تکٌیک  دُثِ عَس کبهل تَضیح دا ٍاطیٌَپالستی

سا ثب ّن همبیسِ ًوَدُ، هضایب ٍ هقبیت ّش یک سا ضشح دّین تب ثتَاًیذ ثب  ضکوی، ٍ ای سٍدُ، پَستی

تشی ثْتشیي تکٌیک جشاحی  ّبی خَیص، آگبّبًِ ٍ ثب خیبل آسَدُ تَجِ ثِ ضشایظ ٍ خَاستِ

 .هٌبست خَد سا اًتخبة ًوبییذ

 َای خًدتان را مطخص کىیذَا ي ايلًیتخًاستٍ.1 

ّب ٍ  کِ اداهِ همبلِ سا هغبلقِ کٌیذ، ّویي حبال للن ٍ کبغزی ثشداسیذ ٍ توبهی خَاستِ پیص اص ایي

ّبی خَدتبى سا سٍی کبغز آٍسیذ. اص خَدتبى ثپشسیذ کِ اص فول ٍاطیٌَپالستی چِ  اٍلَیت

ثب  کٌین تب خَاّیذ؟ ّذفتبى اص اًجبم فول ٍاطیٌَپالستی چیست؟ دس اداهِ چٌذ سَال هغشح هی هی

 .ّبی خَدتبى سا هطخع کٌیذ تش ثتَاًیذ خَاستِ ّب ساحت تَجِ ثِ ایي سَال

کٌٌذُ  خَاّذ ٍاطًی ثب فوك ٍ لغش کبفی داضتِ ثبضن؟ آیب دٍست داسم ٍاطًن هبیـ سٍاى آیب دلن هی

ام  ای ًیست اگش پیص اص فول جشاحی ًبچبس ضَم هَّبی ًبحیِ تٌبسلی تشضح کٌذ؟ آیب ثشاین هسئلِ

تشی سا ثشای سسیذى ثِ ٍاطى هغلَثن اًجبم دّن یب  دّن فول سجک کٌن؟ تشجیح هی الکتشٍلیض/لیضسسا 

 تشی سا پطت سش ثگزاسم؟ کِ حبضشم فول سٌگیي ایي

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/02/13/630/
https://helptranscenter.org/2019/06/21/745/
https://helptranscenter.org/2019/06/21/745/
https://helptranscenter.org/2017/03/04/63/
https://helptranscenter.org/2017/03/04/63/
https://helptranscenter.org/2020/03/08/1076/
https://helptranscenter.org/2019/03/06/635/
https://helptranscenter.org/2018/06/16/324/


4 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  

www.helptranscenter.org 
 

ای  سا هشتت دیالتِ کٌن؟ آیب ثشاین هسئلِ ای ًیست اگش ًبچبس ضَم تب آخش فوش ٍاطًن آیب ثشاین هسئلِ

کٌٌذُ تشضح کٌذ؟ آیب سبثمِ اثتال ثِ سشعبى سٍدُ، ثیوبسی  ًیست اگش ٍاطًن ثیص اص حذ هبیـ سٍاى

دّن جٌس ٍاطًن ثِ ٍاطى صًبى  ام؟ آیب تشجیح هی التْبثی سٍدُ، یب جشاحی تْبجوی ضکوی داضتِ

ام سا ثِ سٍش  دّن فول ٍاطیٌَپالستی سیسجٌذس ضجبّت ثیطتشی داضتِ ثبضذ؟ تشجیح هی

ّبی  کِ هبیلن فولن سا ثِ سٍش تشی اًجبم دّن کِ اهتحبى خَد سا پس دادُ، یب ایي ضذُ ضٌبختِ

 جذیذتشی اًجبم دّن؟

ّبیی کِ اص فول ٍاطیٌَپالستی  ّبی فَق فکش کشدیذ ٍ خَاستِ ثسیبس خَة؛ حبل کِ سٍی پشسص

ّبیتبى، سِ فذد  ت آى فشا سسیذُ تب اص ثیي توبهی خَاستِداسیذ سا ثشای خَدتبى هطخع کشدیذ، ٍل

گزاسی کٌیذ. هطخع کشدى سِ اٍلَیت اٍلتبى دس  تشتیت اًتخبة ٍ ضوبسُ تشیي آًْب سا ثِ اص هْن

کِ سِ اٍلَیت اٍل  کٌذ. پس اص ایي اًتخبة سٍش جشاحی ٍاطیٌَپالستی ثِ ضوب کوک ثضسگی هی

 .غبلقِ ًوبییذخَد سا هطخع کشدیذ، اداهِ همبلِ سا ه

 ای، ي ضکمی را تطىاسیذمسایا ي معایة ياشیىًپالستی تٍ ريش پًستی، ريدٌ.2 

ثشای اًتخبة آگبّبًِ تکٌیک جشاحی ٍاطیٌَپالستی، الصم است کِ هضایب ٍ هقبیت ّش سِ تکٌیک 

 :کٌین ای، ٍ ضکوی سا ثطٌبسیذ. دس اداهِ هضایب ٍ هقبیت ّش سِ تکٌیک سا ثیبى هی پَستی، سٍدُ

 یای ياشیىًپالستی تٍ ريش پًستیمسا 

تَاًٌذ اًتؾبس  دٌّذ، ثقذ اص فول هی افشادی کِ فول ٍاطیٌَپالستی خَد سا ثِ سٍش پَستی اًجبم هی

                       ٍاطًی ثب فوك کبفی سا داضتِ ثبضٌذ. فوك استبًذاسد ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک ثیي

 هتش است؛ سبًتی 15تب  9

سبفت( اًجبم  4الی  2دس هذت صهبى کوتشی )حذٍد  تشی است ٍ ّضیٌِ تش ٍ کن فول ًسجتبً سجک

 پزیشد؛ هی
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ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک ثِ هیضاى کبفی کطسبى ثَدُ ٍ اگش ثب استفبدُ اص پَست خَد آلت تٌبسلی 

ضَد، کوتش احتوبل  سبختِ ضَد، ًسجت ثِ حبلتی کِ ثب استفبدُ اص پَست کیسِ ثیضِ سبختِ هی

 داسد کِ تحلیل ثشٍد ٍ ثستِ ضَد؛

تشیي تکٌیک جشاحی ٍاطیٌَپالستی ثَدُ ٍ تب ثِ حبل ثیطتشیي هغبلقبت دس سغح  ضذُ ضٌبختِ

 .جْبًی سٍی ایي تکٌیک غَست گشفت است

 معایة ياشیىًپالستی تٍ ريش پًستی 

کٌذ. الجتِ ثقذ اص اسگبسن، هبیقی اص پشٍستبت  کٌٌذُ تشضح ًوی ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک هبیـ سٍاى

کٌذ، اهب ایي تشضحبت ًمص  سبصی هی ضَد کِ ًبحیِ تٌبسلی سا اص ثیشٍى سٍاى هیٍ کیسِ هٌی تشضح 

ّب دس سٍش پَستی اص ثبفت پیطبثشاُ  سبصی کبًبل ٍاطیٌبل ًذاسًذ. ثقضی اص جشاح خػَغی دس سٍاى ثِ

ضَد تب ٍاطى  تشی است، اهب ثبفث هی کٌٌذ کِ سٍش پیچیذُ ًیض دس سبخت کبًبل ٍاطى استفبدُ هی

 کٌٌذُ تشضح کشدُ ٍ هشعَة ثوبًذ؛ ول کوی سٍاىثقذ اص ف

پیص اص فول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش پَستی هوکي است الصم ضَد کِ هَّبی ًبحیِ تٌبسلی ٍ 

 کیسِ ثیضِ خَد سا الکتشٍلیض/لیضس کٌیذ تب ثقذ اص فول هَ داخل کبًبل ٍاطًتبى سضذ ًکٌذ؛

ّبی  قوش داسد، ٍ ثیطتش اص سبیش تکٌیکال ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک ًیبص ثِ دیالتِ کشدى هبدام

خػَظ اگش دس سبخت کبًبل ٍاطى اص پَست  جشاحی ٍاطیٌَپالستی هستقذ ثستِ ضذى است، ثِ

 کیسِ ثیضِ یب گشافت پَستی استفبدُ ضذُ ثبضذ؛

فلت  ثِ هثال یقٌی –خَاّذ ثشای افشادی کِ آلت تٌبسلی کَتبّی داسًذ  جشاح هَلقی کِ هی

 فول –ضبى تحلیل سفتِ ثب سضذ ًکشدُ است  ٍساى ثلَك آلت تٌبسلیَّسهَى دسهبًی عی د

اًجبم دّذ، هوکي است اص جبی دیگشی اص ثذى )هثال کطبلِ ساى( گشافت پَستی  ٍاطیٌَپالستی

گیشی اسکبس سا ثِ ّوشاُ داسد ٍ افشادی کِ پیطیٌِ  ثشداسد. ثشداضتي گشافت پَستی سیسک ضکل

 است ایي هسئلِ سا هذًؾش لشاس دٌّذ؛تطکیل اسکبس کلَئیذی داسًذ الصم 
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دٌّذ کِ سبخت  ّبیی اًجبم هی افشادی کِ آلت تٌبسلی کَتبّی داسًذ ٍ فول خَد سا تَسظ جشاح

تَاًٌذ اًتؾبس  سسبًٌذ، ثقذ اص فول ًوی ٍاطى سا فمظ ثب استفبدُ اص پَست آلت تٌبسلی ثِ اًجبم هی

 .ٍاطًی ثب فوك کبفی داضتِ ثبضٌذ

 ای ستی تٍ ريش ريدٌمسایای ياشیىًپال 

تَاًٌذ اًتؾبس  دٌّذ، ثقذ اص فول هی ای اًجبم هی افشادی کِ فول ٍاطیٌَپالستی خَد سا ثِ سٍش سٍدُ

ای  َپالستی ثِ سٍش سٍدُای کِ دس صهیٌِ ٍاطیٌ هغبلقٍِاطًی ثب فوك کبفی سا داضتِ ثبضٌذ. عجك 

هتش است، ثب ایي حبل ایجبد  سبًتی 14غَست گشفتِ، هیبًگیي فوك ٍاطى حبغل اص ایي سٍش حذٍد 

 پزیش است؛ ًیض دس ایي سٍش اهکبى هتش سبًتی 22الی  11ٍاطًی ثب فوك 

خػَظ اگش هشتت ساثغِ جٌسی  ای ًیبص کوتشی ثِ دیالتِ کشدى داسد، ثِ ٍاطى حبغل اص سٍش سٍدُ

 دخَل ٍاطیٌبل ثشلشاس کٌیذ؛

ای ضجبّت ثیطتشی ثِ جٌس ٍاطى صًبى سیسجٌذس داسد، ٍ احتوبل  جٌس ٍاطى حبغل اص سٍش سٍدُ

شیضی پس اص ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دخَل دس ایي سٍش کوتش است، چَى لسوتی اص کَلي کِ خًَ

 گیشد دیَاسُ ضخین ٍ لغش ثضسگی داسد؛ دس سبخت ٍاطى هَسد استفبدُ لشاس هی

کِ ثبفت سٍدُ فبلذ هَ است، پیص اص فول هقوَالً الصم ًیست هَّبی ًبحیِ تٌبسلی  ثب تَجِ ثِ ایي

 کٌیذ؛ خَد سا الکتشٍلیض/لیضس

کٌذ ٍ ّوَاسُ هشعَة است،  کٌٌذُ تشضح هی ای ثِ عَس عجیقی هبیـ سٍاى ٍاطى حبغل اص سٍش سٍدُ

ای ًیست کِ هَلـ دیالتِ کشدى ٍاطى یب ساثغِ  کٌٌذُ دس ثیطتش افشاد ثِ اًذاصُ الجتِ هیضاى تشضح سٍاى

 ًیبص ضًَذ؛ ّبی هػٌَفی ثی کٌٌذُ جٌسی دخَل ٍاطیٌبل، اص استفبدُ اص سٍاى

ای غَست گشفتِ حبکی اص آى است کِ ایي  هغبلقبتی کِ سٍی تکٌیک ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ

 .سٍش جشاحی ثشای سبخت ٍاطًی ثب فوك ٍ فولکشد هٌبست کبسآهذ است

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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 ٌای معایة ياشیىًپالستی تٍ ريش ريد 

شی تشی است ٍ هذت صهبى ثیطت تش ٍ پشّضیٌِ ای فول سٌگیي فول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ

 اًجبهذ؛ سبفت( ثِ عَل هی 7)حذٍداً 

فالٍُ ثش فول سبخت ٍاطى، الصم است تحت فول ضکوی )هقوَال ثِ سٍش الپشاسکَپی( ثشای 

ثشداضتي ثبفت سٍدُ ًیض لشاس گیشیذ، دس ًتیجِ ایي احتوبل ٍجَد داسد کِ ثب فَاسؼ هشثَط ثِ 

ًیض هَاجِ ضَیذ. ثٌبثشایي فول  (… ای )التْبة سٍدُ، ففًَت، اًسذاد سٍدُ، ٍ جشاحی ضکوی ٍ سٍدُ

 تشی است؛ ای دس هجوَؿ فول پشفبسضِ ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ

 تبى هوکي است اسکبس حبغل اص جشاحی ضکوی ثش جبی ثوبًذ؛ سٍی ضکن

عَسیکِ الصم  کٌذ، ثِ کٌٌذُ تشضح هی گبّی ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک ثیص اص اًذاصُ هبیـ سٍاى

 الی ضص هبُ ثقذ اص فول اص پذ ثْذاضتی استفبدُ کٌیذ؛ضَد حذالل تب سِ  هی

ضَد ّوشاُ  تشضحبت ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک هقوَال ثب ثَی خبغی کِ هشثَط ثِ ثبفت سٍدُ هی

 است؛

 سًگ ثَدُ ٍ لشهضی آى هوکي است اص ثیشٍى ًبحیِ تٌبسلی ثِ چطن ثخَسد؛ ثبفت سٍدُ سشخ

ظ ثب استفبدُ اص ثبفت سٍدُ اًجبم پزیشد ٍ اص ثبفت دیگشی ای فم اگش فول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ

)هثالً ثبفت کیسِ ثیضِ( ثشای سبخت دّبًِ ٍاطى استفبدُ ًطَد، ایي اهکبى ٍجَد داسد کِ دس جبیی 

هشٍس صهبى  ای اص اسکبس ضکل گیشد ٍ دّبًِ ٍاطى سا ثِ کِ ثبفت سٍدُ ثِ دّبًِ ٍاطى هتػل ضذُ، حلمِ

 تش کٌذ؛ تٌگ

 پزیشتش است؛ ّبی لبثل اًتمبل جٌسی آسیت ل اص ایي تکٌیک دسثشاثش اثتال ثِ ثیوبسیٍاطى حبغ
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ای  ّبی سٍدُ کٌٌذ یب پیطیٌِ سشعبى یب ثیوبسی ٍپٌجِ ًشم هی افشادی کِ ثب هطکالت سٍدُ دست

تش ثب هطکالت ضکوی یب لگٌی  اًذ، افشادی کِ سي ثبال یب سجک صًذگی ًبسبلوی داسًذ، پیص داضتِ

ٍصى داسًذ، کبًذیذای هٌبسجی ثشای  اًذ، یب اضبفِ ٌجِ ًشم کشدُ ٍ جشاحی ضکوی اًجبم دادٍُپ دست

ای  ّب اص اًجبم جشاحی ثِ سٍش سٍدُ ضًَذ، ٍ ثیطتش جشاح اًجبم ایي تکٌیک جشاحی هحسَة ًوی

 ٍسصًذ؛ ثشای ایي افشاد خَدداسی هی

ّبی  ػ اثتال ثِ سشعبى یب ثیوبسیعَس هشتت اص لحب ثقذ اص فول الصم است کبًبل ٍاطى خَد سا ثِ

 .هختع ثبفت سٍدُ ثشسسی کٌیذ

 مسایای ياشیىًپالستی تٍ ريش ضکمی 

تَاًٌذ اًتؾبس  دٌّذ، ثقذ اص فول هی افشادی کِ فول ٍاطیٌَپالستی خَد سا ثِ سٍش ضکوی اًجبم هی

یگش هتفبٍت ٍاطًی ثب فوك کبفی سا داضتِ ثبضٌذ. فوك ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک اص فشدی ثِ فشد د

 هتش هتغیش است؛ سبًتی 15تب  1، اص دکتش ّبیذی ٍیتٌجشگثَدُ ٍ عجك گفتِ 

خػَظ اگش هشتت ساثغِ جٌسی  ٍاطى حبغل اص سٍش ضکوی ًیبص کوتشی ثِ دیالتِ کشدى داسد، ثِ

 ذ؛دخَل ٍاطیٌبل ثشلشاس کٌی

کِ ثبفت پشیتًَئَم )غطبء ضکوی( فبلذ هَ است، پیص اص فول هقوَال الصم ًیست  ثب تَجِ ثِ ایي

 هَّبی ًبحیِ تٌبسلی خَد سا الکتشٍلیض/لیضس کٌیذ؛

کٌذ ٍ ّوَاسُ هشعَة است،  کٌٌذُ تشضح هی ٍاطى حبغل اص سٍش ضکوی ثِ عَس عجیقی هبیـ سٍاى

ای ًیست کِ هَلـ  ای ًیست ٍ ثِ اًذاصُ حبغل اص سٍش سٍدُالجتِ هیضاى تشضحبت آى ثِ اًذاصُ ٍاطى 

ًیبص  ّبی هػٌَفی ثی کٌٌذُ دیالتِ کشدى ٍاطى یب ساثغِ جٌسی دخَل ٍاطیٌبل، اص استفبدُ اص سٍاى

 ضَیذ؛

 تشضحبت ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک ثَی خبغی ًذاسد؛

https://helptranscenter.org/
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 سیسک پشٍالپس )افتبدگی( ٍاطى حبغل اص ایي تکٌیک کوتش است؛

 بغل اص ایي تکٌیک ًیبصی ثِ هقبیٌِ هشتت اص لحبػ اثتال ثِ ثیوبسی ًذاسد؛ٍاطى ح

ّبست کِ ثشای سبخت ٍاطى دس صًبى سیسجٌذسی کِ ثذٍى کبًبل ٍاطى هتَلذ ضذُ  ایي تکٌیک سبل

 .گیشد ثَدًذ هَسد استفبدُ لشاس هی

 معایة ياشیىًپالستی تٍ ريش ضکمی 

ثشای  (ضکوی )هقوَالً ثِ سٍش الپشاسکَپی فالٍُ ثش فول سبخت ٍاطى، الصم است تحت فول

ثشداضتي ثبفت پشیتًَئبل ًیض لشاس گیشیذ، دس ًتیجِ ایي احتوبل ٍجَد داسد کِ ثب فَاسؼ هشثَط ثِ 

 کل دس. ضَیذ هَاجِ ًیض( …جشاحی ضکوی )ًؾیش آسیت ثِ اسگبى، اًسذاد سٍدُ، فتك، ٍ 

 ضَد؛ تشی هحسَة هی بسضِپَستی فول پشف سٍش ثِ ًسجت ضکوی سٍش ثِ ٍاطیٌَپالستی

ّبی هشثَط ثِ افشاد تشًسجٌذس ضذُ، ثِ ّویي دلیل ٌَّص  ایي تکٌیک جذیذاً ٍاسد فشغِ جشاحی

 ای سٍی آى غَست ًگشفتِ است؛ هغبلقبت کبفی ٍ گستشدُ

ثب تَجِ ثِ ایي کِ هغبلقبت کبفی سٍی ایي سٍش غَست ًگشفتِ است، هطخع ًیست کِ اگش 

کِ خیش. ثب  ضَد یب ایي هٌؾن غَست ًگیشد، فوك کبًبل ٍاطى حفؼ هیدیالتِ کشدى ٍاطى ثػَست 

ّب اص اًجبم ایي تکٌیک دچبس تٌگی کبًبل  اًذ کِ پس اص گزضت سبل کِ افشادی ثَدُ تَجِ ثِ ایي

ّب هقوَال ثِ افشادی کِ فول ٍاطیٌَپالستی خَد سا ثِ ایي سٍش اًجبم  ٍاطى ضذُ ثَدًذ، جشاح

 ِ کبًبل ٍاطى خَد سا هشتت دیالتِ کٌٌذ؛کٌٌذ ک دٌّذ تَغیِ هی هی

کِ هغبلقبت کبفی سٍی ایي سٍش غَست ًگشفتِ است، هطخع ًیست کِ آیب  ثب تَجِ ثِ ایي

 کِ خیش؛ یبثذ یب ایي هشٍس صهبى ٍ پس اص گزضت چٌذ سبل اص فول کبّص هی تشضحبت ٍاطیٌبل ثِ

ُ ٍ جشاحی ضکوی اًجبم ٍپٌجِ ًشم کشد تش ثب هطکالت ضکوی یب لگٌی دست افشادی کِ پیص

 .ضًَذ اًذ، کبًذیذای هٌبسجی ثشای ایي سٍش هحسَة ًوی دادُ

https://helptranscenter.org/
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تریه  َایتان ي تا تررسی مسایا ي معایة َر سٍ ريش، مىاسة تراساس ايلًیت .3

 تکىیک جراحی را اوتخاب کىیذ

احی ّب ٍ اّذافی کِ اص جش ثسیبس خَة؛ حبل کِ لذم اٍل ٍ دٍم سا ثِ اًجبم سسبًذیذ، یقٌی خَاستِ

ٍاطیٌَپالستی داسیذ، ٍ ّویٌغَس سِ اٍلَیت اٍلتبى سا ثشای خَدتبى هطخع کشدیذ ٍ ثب هضایب ٍ 

هقبیت ّش سِ سٍش جشاحی ًیض آضٌب ضذیذ، دیگش ٍلت آى فشا سسیذُ کِ ثْتشیي تکٌیک جشاحی سا 

 .ثشای فول ٍاطیٌَپالستی خَد اًتخبة کٌیذ

تش ٍ  ضذُ اًجبم دادى فول ثِ سٍش ضٌبختِ»اگش ثِ سِ اٍلَیت اٍلتبى ًگبّی ثیبًذاصیذ. هثالً 

« ًیبصی اص اًجبم جشاحی ضکوی ثی»، ٍ «سیسک فَاسؼ ٍ هطکالت کوتش ثقذ اص فول»، «تش سجک

جضء سِ اٍلَیت اٍل ضوبست، ثِ احتوبل صیبد ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش پَستی گضیٌِ ثْتشی ثشای 

القوش دیالتِ کٌیذ، دٍست داسیذ ٍاطًتبى  سا هبدامضوب خَاّذ ثَد. اهب هثالً اگش دٍست ًذاسیذ ٍاطًتبى 

هشعَة ثبضذ ٍ جٌس آى ضجبّت ثیطتشی ثِ جٌس ٍاطى صًبى سیسجٌذس داضتِ ثبضذ، آلت 

تٌبسلی کَتبّی داسیذ ٍ هبیل ًیستیذ فول ٍاطیٌَپالستی خَد سا ثِ سٍش گشافت پَستی اًجبم 

اص داضتي فوك کبفی ٍاطى اعویٌبى ّبی جشاحی ضکوی ًذاسیذ، ٍ هبیلیذ  دّیذ، هطکلی ثب سیسک

ای یب ضکوی حسبة ثبص  تَاًیذ سٍی ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ حبغل کٌیذ، ثِ احتوبل صیبد هی

 .کٌیذ

وسثت تٍ یکذیگر وذاروذ، « مطلقی»َای جراحی ياشیىًپالستی ترتری  یک از تکىیک َیچ

َا را تٍ  َای ضماست کٍ یکی از ایه تکىیک َا ي ايلًیت در حقیقت ایه ضرایط، خًاستٍي 

کىذ. یادتان تاضذ اگر ياشیىًپالستی تٍ ريش  تکىیک ترتری ترای ضخص ضما تثذیل می

ای/ضکمی ترای فرد الف تُتریه گسیىٍ تًدٌ است، معىایص ایه ویست کٍ  پًستی/ريدٌ

ضما ویس تُتریه گسیىٍ تاضذ. تىاترایه تُتریه قرار است َمیه تکىیک ترای ضخص 

 .گردد َا، ي ضرایط ضخص ضما تعییه می َا، ايلًیت تکىیک جراحی تا تًجٍ تٍ خًاستٍ

https://helptranscenter.org/
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دٌّذ فول خَد سا  کٌٌذ چَى تشجیح هی ثقضی اص افشاد ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش پَستی سا اًتخبة هی

القوش  دٌّذ. ثب ًیبص ثِ دیالتِ کشدى هبدامتشی اًجبم  ضذُ تش ٍ ضٌبختِ فبسضِ تش، کن ثِ سٍش سجک

داًٌذ کِ فوك ٍاطًطبى ثقذ اص  ضبى ثِ اًذاصُ کبفی ثلٌذ است ٍ هی ٍاطى هطکلی ًذاسًذ. آلت تٌبسلی

ضبى ثِ اًذاصُ کبفی ثلٌذ ًجبضذ ًیض، ثب ثشداضتي  فول ثِ هیضاى کبفی خَاّذ ثَد. اگش آلت تٌبسلی

یب استفبدُ اص پَست کیسِ ثیضِ دس سبخت کبًبل  گشافت پَستی اص جبی دیگشی اص ثذًطبى

ضبى ّیچ هطکلی ًذاسًذ، ٍ حبضشًذ هَّبی ًبحیِ تٌبسلی ٍ کیسِ ثیضِ خَد سا ًیض  ٍاطى

داًٌذ کِ اگش اص فول پَستی ًتیجِ هغلَثی ًگیشًذ، یقٌی ٍاطًطبى فوك  الکتشٍلیض/لیضس کٌٌذ. ٍ هی

تَاًٌذ ثقذاً فول تشهیوی ثِ سٍش ضکوی یب  هی هشٍس صهبى تحلیل ثشٍد، کبفی ًذاضتِ ثبضذ یب ثِ

 .ای اًجبم دٌّذ ٍ ٍاطى خَد سا تشهین کٌٌذ سٍدُ

کٌٌذ چَى هبیل ّستٌذ فوك ٍاطیٌبل  ای سا اًتخبة هی ثقضی اص افشاد ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ

 کبفی داضتِ ثبضٌذ. دٍست داسًذ جٌس کبًبل ٍاطًطبى ثیطتشیي ضجبّت سا ثِ جٌس کبًبل ٍاطى

کٌٌذُ تشضح کٌذ، ٍ ثب سیسک  صًبى سیسجٌذس داضتِ ثبضٌذ. دٍست داسًذ ٍاطًطبى ثقذ اص فول سٍاى

ّبی ثیطتش هشثَط  تشضحبت ٍاطیٌبل ثیص اص اًذاصُ یب ّوشاُ ثب سایحِ خبظ هطکلی ًذاسًذ. ثب سیسک

ثِ جشاحی ضکوی هطکلی ًذاسًذ. ٍ هبیل ًیستٌذ هَّبی ًبحیِ تٌبسلی خَد سا پیص اص فول 

 .لیضس/الکتشٍلیض کٌٌذ

کٌٌذ چَى هبیل ّستٌذ فوك ٍاطیٌبل  ثقضی اص افشاد ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش ضکوی سا اًتخبة هی

کٌٌذُ ثذٍى ثَ تشضح کشدُ ٍ  کبفی داضتِ ثبضٌذ. دٍست داسًذ ٍاطًطبى ثقذ اص فول هبیـ سٍاى

تع ثبفت سٍدُ هشتجبً ّبی هخ هشعَة ثوبًذ. هبیل ًیستٌذ ٍاطى خَد سا اص لحبػ اثتال ثِ ثیوبسی

هقبیٌِ کٌٌذ. هبیل ًیستٌذ ٍاطى خَد سا هشتجبً دیالتِ کٌٌذ. هبیل ًیستٌذ هَّبی ًبحیِ تٌبسلی خَد 

ّبی ثیطتش هشثَط ثِ جشاحی ضکوی ًیض هطکلی  سا پیص اص فول لیضس/الکتشٍلیض کٌٌذ. ٍ ثب سیسک

 .ًذاسًذ
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داًٌذ. هثال  َپالستی ثِ سٍش پَستی ًویثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ثشای ٍاطیٌ

داًٌذ کِ فوك ٍاطًطبى ثقذ اص فول ثِ هیضاى کبفی ًخَاّذ  آلت تٌبسلی ثسیبس کَتبّی داسًذ ٍ هی

هبیل ًیستٌذ اص  .هبیل ًیستٌذ پیص اص فول هَّبی ًبحیِ تٌبسلی خَد سا الکتشٍلیض/لیضس کٌٌذ .ثَد

َد ٍ احیبًبً دس آى ًبحیِ اسکبس ضکل ثگیشد. هبیل جبی دیگشی اص ثذًطبى گشافت پَستی ثشداضتِ ض

ًیستٌذ خَد سا دس هقشؼ سیسک ثیطتش ثستِ ضذى کبًبل ٍاطیٌبل لشاس دادُ، ٍ ًبچبس ضًَذ تب آخش 

 .فوش کبًبل ٍاطى خَد سا هشتجبً دیالتِ کٌٌذ

ًٌذ. هثالً دا ای ًوی ثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ثشای ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ

ٍصى فشاٍاى داسًذ، یب سجک صًذگی ًبسبلوی  ّبی هشثَط ثِ سٍدُ سا داضتِ، اضبفِ پیطیٌِ ثیوبسی

داًٌذ کِ اگش فول خَد سا ثِ ایي سٍش اًجبم دٌّذ ثب سیسک فَاسؼ ٍ هطکالت  داضتِ ٍ هی

ضًَذ. هبیل ًیستٌذ ثشای سسیذى ثِ ٍاطى هغلَة خَد تحت فول جشاحی  ثیطتشی هَاجِ هی

تَاًٌذ  ای ًیض هَاجِ ضًَذ. ًوی ّبی جشاحی ضکوی ٍ سٍدُ تشی لشاس گشفتِ ٍ ثب سیسک ٌگیيس

سیسک تشضحبت فشاٍاى یب ّوشاُ ثب ثَی خبظ اص کبًبل ٍاطى سا ثپزیشًذ. یب ایي کِ هبیل ًیستٌذ 

 .ّضیٌِ ثیطتشی ثبثت فول ٍاطیٌَپالستی ثپشداصًذ

داًٌذ. هثالً  شای ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش ضکوی ًویثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ث

دٍست ًذاسًذ جشاحی ٍاطیٌَپالستی خَد سا ثِ سٍضی اًجبم دٌّذ کِ ثِ عَس گستشدُ ثشای افشاد 

تشًسجٌذس اًجبم ًپزیشفتِ ٍ هغبلقبت کبفی سٍی آى غَست ًگشفتِ است. یب ایي کِ هبیل ًیستٌذ ثب 

اجِ ضذُ ٍ ثشای سسیذى ثِ ٍاطى هغلَة خَد فول ّبی ثیطتش هشثَط ثِ جشاحی ضکوی هَ سیسک

 .تشی سا پطت سش ثگزاسًذ ًسجتبً سٌگیي

ّبیتبى ٍ ثب هطَست ثب جشاح، تػوین  دس ًْبیت ایي ضوب ّستیذ کِ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ خَاستِ

ای، یب ضکوی ثشایتبى ثْتشیي  یک اص سِ تکٌیک ٍاطیٌَپالستی پَستی، سٍدُ گیشیذ کِ کذام هی

 .ضَد سَة هیگضیٌِ هح
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تًاویذ ريش پًستی را  داویذ کذام ريش جراحی مىاسة ضماست، می اگر ياقعاً ومی .4

 اوتخاب کىیذ

( جَاثگَی ًیبصّبی ضوب ًیست ٍ ثستي ٍ پٌْبى کشدى آلت تٌبسلیّبی جبیگضیي )هثل  اگش سٍش

تٌِ سا اًجبم دّیذ ٍ ثب هغبلقِ هٌبثـ فلوی ٍ هقتجش ٍ پشسص اص افشاد  پبییي هػون ّستیذ کِ فول

ایذ، اهب ثب تَجِ ثِ  ّبی جشاحی ٍاطیٌَپالستی تحمیك کشدُ آگبُ، ثِ اًذاصُ کبفی دسهَسد سٍش

ای ٍ ضکوی سا ثشای خَد  تَاًیذ یکی اص سِ سٍش پَستی، سٍدُ ضشایغی کِ داسیذ، ّوچٌبى ًوی

تٌِ خَد سا ثِ سٍش پَستی اًجبم دّیذ ٍ چٌذ سبلی سا ثب ٍاطى  اًیذ فول پبییيتَ ثشگضیٌیذ، هی

تَاًیذ تػوین ثگیشیذ کِ ًیبص ثِ  تش هی حبغل اص سٍش پَستی صًذگی کٌیذ؛ آًگبُ ثْتش ٍ آگبّبًِ

 .کِ خیش ای یب ضکوی داسیذ یب ایي فول تشهیوی ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ

هشٍس صهبى دچبس  دٌّذ، اگش ثِ َد سا ثِ سٍش پَستی اًجبم هیافشادی کِ فول ٍاطیٌَپالستی خ

تحلیل سفتي کبًبل ٍاطى گشدیذُ، اًتْبی ٍاطًطبى ًکشٍص )دچبس هشگ ثبفت( ضَد، یب دس کل ثب 

ای یب  تَاًٌذ هجذداً تحت فول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ فَاسؼ ایي چٌیٌی هَاجِ ضًَذ، هی

سا تشهین کٌٌذ. اگش فول ٍاطیٌَپالستی خَد سا ثِ سٍش  ضکوی لشاس گیشًذ ٍ کبًبل ٍاطى خَد

گزاسیذ ٍ ثقذاً ًیض دس غَستی کِ  تشی سا پطت سش هی ّضیٌِ تش ٍ کن پَستی اًجبم دّیذ، فول سجک

ای یب ضکوی سا داسیذ. ثِ ایي  کبًبل ٍاطًتبى ثستِ ضَد، ّوچٌبى ضبًس فول تشهیوی ثِ سٍش سٍدُ

ثتذا تحت فول سٌگیي ضکوی لشاس گیشیذ یب ثب سیسک فَاسؼ غَست دیگش ًیبصی ًیست اص ّوبى ا

 .ثیطتشی هَاجِ ضَیذ
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ًیبص سٍش  الجتِ الصم است ثِ ایي ًکتِ تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ سٍش پَستی ثِ ّیچ فٌَاى پیص

ای یب ضکوی ًیست، ّیچ تبثیشی سٍی هیضاى هَفمیت ًتیجِ ًْبیی فول ٍاطیٌَپالستی  سٍدُ

ای یب  ایص حس جٌسی ٍاطى حبغل اص فول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُگزاسد، ٍ سجت افض ًوی

ای یب ضکوی  ضَد. ثٌبثشایي اگش هغوئي ّستیذ کِ فول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش سٍدُ ضکوی ًیض ًوی

ثْتشیي گضیٌِ ثشای ضوبست، اغالً ًیبصی ًیست تحت فول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش پَستی لشاس 

 .ای یب ضکوی اًجبم دّیذ ثِ سٍش سٍدُ  تٌِ خَد سا ول پبییيتَاًیذ هستمیوبً ف گیشیذ، ٍ هی

ًکتِ دیگشی کِ الصم است ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضیذ، ایي است کِ حس داخل کبًبل ٍاطى حبغل اص 

ای ٍ ضکوی ثب ّن تفبٍتی ًذاسد. کبًبل ٍاطى حس  فول ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش پَستی، سٍدُ

ّبی هجبٍس  فبً فطبس ٍسٍد آلت ثِ ٍاطى خَد سا ثب اًذامای ًذاسد، ٍ هَلـ دخَل جٌسی غش الهسِ

کٌیذ. ثٌبثشایي ایٌگًَِ ًجبضذ کِ ثِ اهیذ حس ثیطتش دس کبًبل ٍاطى، ثخَاّیذ ثِ  ٍاطًتبى احسبس هی

سوت سٍش پَستی تشغیت ضَیذ. ثقذ اص فول ٍاطیٌَپالستی ثِ ّش سٍضی، ثب تحشیک کلیتَسیس ٍ 

تَاًیذ ثِ اسگبسن  هتش داخل کبًبل ٍاطًتبى لشاس گشفتِ، هی سبًتی 4-3ًمغِ جی )پشٍستبت( کِ 

 .ثشسیذ

هتش ثَدُ ٍ هیبًگیي فوك استبًذاسد  سبًتی 9الی  1ّوچٌیي فوك کبًبل ٍاطى صًبى سیسجٌذس 

ثِ عَس هتَسظ )هتش  سبًتی 15تب ًْبیتبً  9حبغل اص جشاحی ٍاطیٌَپالستی ثِ سٍش پَستی ثیي 

هتش ضَد، سیسک ٍسٍد اًتْبی  سبًتی 15اطى پَستی اگش ثیص اص هتش( است. فوك ٍ سبًتی 12-13

ای ًیض  سٍد. فوك ٍاطى سٍدُ ٍاطى ثِ فضبی ضکوی ٍ هتقبلجبً هشگ لسوت اًتْبیی کبًبل ٍاطى ثبال هی

گًَِ کبسایی ًذاسد چَى اًتْبی کبًبل ٍاطى ثِ  هتش ضَد، اضبفِ ایي فوك ّیچ سبًتی 22اگش ثیص اص 

سٍ ثِ ثبال لشاس گشفتِ ٍ فوال دس حیي ثشلشاسی ساثغِ جٌسی دخَل  هَاصات استخَاى خبجی

ثیي ثبضیذ ٍ ثِ فوك  ثالاستفبدُ است. ثٌبثشایي الصم است پیص اص اًتخبة تکٌیک جشاحی ٍالـ

 .استبًذاسد ٍاطیٌبل ثسٌذُ کٌیذ
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ِ سٍش ّب فول ٍاطیٌَپالستی سا ث ّویي جب الصم است ثِ ًکتِ هْوی اضبسُ کٌین کِ ثقضی اص جشاح

 تٌبسلی آلت کِ افشادی ثشای هخػَغبً –دٌّذ. یقٌی فول ٍاطیٌَپالستی سا  تشکیجی اًجبم هی

ای  دٌّذ. فول تشکیجی پَستی ٍ سٍدُ ای اًجبم هی ضیَُ تشکیجی پَستی ٍ سٍدُ ثِ داسًذ، کَتبّی

ای  احی سٍدُای سا دسثشداسد، اهب اص ثیطتش هضایبی جش ّب ٍ هقبیت هشثَط ثِ جشاحی سٍدُ ثیطتش سیسک

 .ثشخَسداس ًیست

ای اًجبم دادُ، ّوچٌبى  هثالً فشدی کِ فول ٍاطیٌَپالستی خَد سا ثِ سٍش تشکیجی پَستی ٍ سٍدُ

الصم است ثخص اثتذایی ٍاطى خَد سا کِ اص پَست سبختِ ضذُ هشتجب دیالتِ کٌذ تب دّبًِ ٍ اثتذای 

ای  کشدى ٍاطى کِ هختع سٍش سٍدُ ٍاطًص تٌگ ٍ ثستِ ًطَد )ثٌبثشایي اص اهتیبص کوتش دیالتِ

کِ کبًبل ٍاطًص اص چِ ًَؿ پَستی سبختِ ضذُ  است ثِ عَس کبهل ثشخَسداس ًیست(. یب ثستِ ثِ ایي

ثبضذ، اگش جشاح اص پَست کیسِ ثیضِ دس کبًبل ٍاطًص استفبدُ کشدُ ثبضذ، الصم است پیص اص فول 

ّب خَدضبى دس  ضس کٌذ )الجتِ ثقضی اص جشاحهَّبی ًبحیِ تٌبسلی ٍ کیسِ ثیضِ خَد سا الکتشٍلیض/لی

کٌٌذُ اص الکتشٍلیض/لیضس  کٌٌذ تب هشاجقِ ّبی هَ سا اص پَست کیسِ ثیضِ خبسج هی اتبق فول فَلیکَل

 .(ًیبص گشدد هَّبی ًبحیِ تٌبسلی ثی

ًکتِ دیگشی کِ دس ایٌجب الصم است ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضیذ، تجشثِ ٍ هْبست جشاح است. ّوبًغَس 

کٌٌذ. هثالً  ّبی هختلفی سا پیبدُ هی ّب ثشای اًجبم ّش تکٌیک جشاحی، سٍش داًیذ، جشاح هی کِ

ّب  دٌّذ. ثقضی اص جشاح ّب اغالً فول ٍاطیٌَپالستی سا ثِ سٍش ضکوی اًجبم ًوی ثقضی اص جشاح

ی اص دٌّذ کِ ًیبص ثِ فول تشهیوی داسًذ. ثقض ای یب ضکوی سا فمظ ثشای افشادی اًجبم هی سٍش سٍدُ

داسًذ  کٌٌذ ٍ گشافت پَستی ثشًوی ّب ثشای سبخت ٍاطى فمظ اص پَست آلت تٌبسلی استفبدُ هی جشاح

 .(تبى کَتبُ ثبضذ، ثقذ اص فول فوك ٍاطى کبفی ًخَاّیذ داضت )دس ًتیجِ اگش آلت تٌبسلی
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خَاٌّذ تب هَّبی ًبحیِ تٌبسلی خَد سا لجل اص فول  کٌٌذُ هی ّب اص هشاجقِ ثقضی اص جشاح

کٌٌذ ٍ اعویٌبى  ّبی هَ سا دس حیي فول خبسج هی الکتشٍلیض/لیضس کٌذ، اهب ثقضی دیگش فَلیکَل

ّب فول  کٌٌذ کِ ّیچ تبس هَیی داخل کبًبل ٍاطى سضذ ًکٌذ. ثقضی اص جشاح حبغل هی

ّبی کَچک یب حتی سبخت  دٌّذ، هثالً سبخت لت ٍاطیٌَپالستی سا عی دٍ هشحلِ جشاحی اًجبم هی

کٌٌذ ٍ دس هشحلِ اٍل غشفب ؽبّش ثیشًٍی ًبحیِ تٌبسلی سا  هشحلِ دٍم فول هَکَل هیٍاطى سا ثِ 

 …ّبی جشاحی داسًذ ٍ  ّب هْبست ثیطتشی دس اًجبم ثقضی اص تکٌیک سبصًذ. ثقضی اص جشاح هی

کٌیذ ًیض  ّبیی کِ اًتخبة هی چطوی ثِ جشاح گَضِ ّویطِ جشاحی، تکٌیک اًتخبة هَلـ ثٌبثشایي

ّبی  ّبی اًتخبة ثْتشیي جشاح ثشای فول جْت کست اعالفبت ثیطتش دسهَسد سٍشداضتِ ثبضیذ. 

 .سا هغبلقِ ًوبییذ ایه مقالٍ تٌِ، پبییي

سیذ کبًبل خَاّذ فول ٍاطیٌَپالستی اًجبم دّیذ، اهب دٍست ًذا اگش ّن دس حبلت کلی دلتبى هی

تَاًیذ  داسی کبًبل ٍاطى هَاجِ ضَیذ، هی ّبی سبخت ٍ ًگِ ٍاطى داضتِ ثبضیذ یب ثب فَاسؼ یب سختی

تش ٍلَاپالستی سا اًجبم دّیذ ٍ ثقذاً ّش هَلـ کِ خَاستیذ، سبخت  غشفِ ثِ تش ٍ همشٍى فول سجک

ستی اص لحبػ ؽبّشی ای یب ضکوی اًجبم دّیذ. ًتیجِ جشاحی ٍلَاپال کبًبل ٍاطى سا ثِ سٍش سٍدُ

ّیچ تفبٍتی ثب ًتیجِ جشاحی ٍاطیٌَپالستی ًذاسد؛ تٌْب تفبٍت ٍلَاپالستی ثب ٍاطیٌَپالستی، فمذاى 

   کبًبل ٍاطى دس ایي سٍش جشاحی است. جْت کست اعالفبت ثیطتش دسهَسد فول ٍلَاپالستی،

 .سا هغبلقِ کٌیذ ایه مقالٍ

آلت تٌبسلی خَد سا ًیض ًگِ اگش ّن هبیل ّستیذ فول ٍاطیٌَپالستی اًجبم دّیذ ٍ دس فیي حبل 

ای، یب  ضکوی یب سٍدُتَاًیذ ثب جشاح خَد هطَست ًوَدُ ٍ سبخت کبًبل ٍاطى سا ثِ سٍش  ، هیداسیذ

 .ثب استفبدُ اص گشافت پَستی اًجبم دّیذ
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ثِ خَدتبى فشغت ثذّیذ ٍ خَدتبى ٍ ًیبصّبیتبى سا ثْتش ثطٌبسیذ.  تٍ عىًان وکتٍ پایاوی مقالٍ؛

ّبی جشاحی داضتِ ثبضیذ. هغبلقِ کٌیذ. تحمیك کٌیذ. تػبٍیش  ای اص ًتیجِ فول ثیٌبًِ اًتؾبسات ٍالـ

ّب ٍ افشاد آگبُ هطَست کٌیذ.  یذ ٍ تجشثیبت جشاحی فشاٍاًی ثطٌَیذ. ثب جشاحجشاحی هتقذدی ثجیٌ

ضجِ تکٌیک جشاحی هذًؾشتبى سا اًتخبة کٌیذ. هغوئي ثبضیذ  سَال ثپشسیذ. الصم ًیست حتوبً یک

ّبی هختلف جشاحی، ثب  ّب ٍ تکٌیک ثب ضٌبخت ثْتش خَدتبى ٍ کست آگبّی کبفی پیشاهَى سٍش

تشیي تکٌیک جشاحی سا ثشای ضخع خَدتبى اًتخبة ًوَدُ  ذ ثْتشیي ٍ هٌبستتَاًی خیبل آسَدُ هی

 .ٍ ثِ احسبس ضبدهبًی جٌسیتی دست یبثیذ
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 مطالة مرتثط: 

ًپالستی فرم رضایت آگاَاوٍ جامع جُت اوجام جراحی ارکیکتًمی )تخلیٍ تیضٍ( ي ياشیى

 ياشن()ساخت 

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

 یىًپالستیجراحی ياش َای مختلف معرفی تکىیک

/14/1022/https://helptranscenter.org/2020/01 

 (اطالعات جامع تکىیک َای جراحی ياشیىًپالستی )ساخت ياشن

https://helptranscenter.org/2017/03/04/63/ 
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