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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

ترین  پذیرد، که رایج های مختلفی انجام می کند. عمل فالوپالستی به روش مشغول می
 هستند. ران پاو  ساعد دستها فالوپالستی  این روش

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

ساعد دست و ران پا را با هم مقایسه نموده، مزایا و معایب هر یک را شرح دهیم تا 
تری بهترین  هانه و با خیال آسودههای خویش، آگا بتوانید با توجه به شرایط و خواسته

 .تکنیک 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
پرسید که از عمل های خودتان را روی کاغذ آورید. از خودتان ب ها و اولویت خواسته

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

 .مشخص کنید

ین ام از لحاظ شکل و سایز بیشتر خواهد آلت تناسلی منتسب به مردانه آیا دلم می
که دوست دارم آلت  شباهت را به آلت تناسلی مردان سیسجندر داشته باشد، یا این

تناسلی قطور و بزرگی داشته باشم؟ آیا حفظ عملکرد دستم برایم مهم است؟ مثالً نوازنده 
 رایی دستم تمام و کمال حفظ گردد؟خواهد کا هستم و دلم می
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خواهد  که دلم می دونده هستم، یا اینآیا حفظ عملکرد ران پایم برایم مهم است؟ مثالً 
روی روزانه داشته باشم و دوست ندارم که مجبور شوم  بعد از عمل بتوانم به راحتی پیاده

 روی کنم؟ تا چند هفته الی چند ماه بعد از عمل به کمک عصا و واکر پیاده

جیح که تر آیا با بر جای ماندن اسکار بزرگ روی ساعد دستم مشکلی ندارم؟ یا این
تر  دهم اسکار بزرگ حاصل از عمل فالوپالستی روی ران پایم قرار گیرد تا راحت می

خواهد روی آلت  پوشانده شود؟ آیا روی ساعد دست/ران پایم تتو دارم و دلم نمی
و دلم ام بیفتد؟ آیا اسکارهای حاصل از خودزنی روی ساعد دستم دارم  تناسلی

 خواهد روی آلتم بیفتد؟ نمی

دانم آلتی که با استفاده از بافت چربی  طوریکه می دست بسیار کم چربی دارم بهآیا ساعد 
شود، قطر کافی نخواهد داشت؟ آیا ران پایم بافت چربی بسیاری  ساعد دستم ساخته می

شود، بسیار  دانم آلتی که با استفاده از بافت چربی ران پایم ساخته می طوریکه می دارد به
 قطور خواهد شد؟

خواستم قطور شود،  ام بیش از آنچه که می ای نیست که اگر آلت تناسلی م مسئلهآیا برای
ناچار شوم یک یا چند مرحله عمل کاهش سایز آلت تناسلی )لیپوساکشن( را نیز انجام 

 و عوارض این عمل را نیز بپذیرم؟ ها دهم و ریسک

خواستم باریک شود،  ام بیش از آنچه که می ای نیست که اگر آلت تناسلی آیا برایم مسئله
ناچار شوم یک یا چند مرحله عمل تزریق چربی جهت افزایش سایز آلت تناسلی را نیز 

 ها و عوارض این عمل را نیز بپذیرم؟ انجام دهم و ریسک
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آیا برایم مهم است که بیشترین شانس ایجاد حس جنسی در آلت حاصل از 
های کمتری را برای  تعداد عمل ام را داشته باشم؟ آیا برایم مهم است که فالوپالستی

ای نیست اگر ساخت  رسیدن به آلت تناسلی مطلوبم پشت سر بگذارم؟ آیا برایم مسئله
ای  ام موکول شود؟ آیا برایم مسئله کالهک آلت تناسلی به مرحله دوم عمل فالوپالستی

مرحله تکمیل نشود و به دو یا سه مرحله   نیست اگر عمل ساخت پیشابراهم طی یک
 ل دیگر نیاز داشته باشد؟عم

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

ز عمل خواهد آلت تناسلی حاصل ا های روزمره برایم مزاحمت ایجاد کند؟ دلم می فعالیت
 وجور باشد یا سنگین و حجیم؟ ام سبک و جمع فالوپالستی

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.  تخاب و شمارهترتیب ان ترین آنها را به 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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 مزایاومعایبفالوپالستیساعددستورانپارابشناسید .2

ه تکنیک جراحی فالوپالستی، الزم است که مزایا و معایب هر دو برای انتخاب آگاهان
تکنیک فالوپالستی ساعد دست و ران پا را بشناسید. در ادامه مزایا و معایب هر دو 

 :کنیم تکنیک را بیان می

 مزایای تکنیک فالوپالستی ساعد دست 

شباهت  آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی ساعد دست از لحاظ شکل و سایز، بیشترین
را به آلت تناسلی مردان سیسجندر دارد، بطوریکه بعد از عمل نیازی به انجام یک یا چند 

 مرحله عمل کاهش قطر آلت تناسلی نخواهید داشت؛

ساعد دست خونرسانی بسیار خوبی دارد و از همین رو بعد از عمل فالوپالستی، ریسک 
)جراح طی جلسه مشاوره پیش نکروز )مرگ( قسمتی از بافت آلت یا کل آلت کمتر است 

 سنجد(؛ از عمل، وضعیت خونرسانی به ساعد دست را با انجام آزمون آلن می

گیرد. بیشتر افراد  عمل فالوپالستی ساعد دست معموالً طی مراحل کمتری صورت می
های  ها و ترجیحات خویش، و همینطور با توجه به توانایی متقاضی بسته به خواسته

ها، ساخت کالهک، ساخت  های ساخت آلت همراه با اتصال عصب عملتوانند  جراح، می
 کیسه بیضه، و افزایش طول پیشابراه را طی همان مرحله اول جراحی به انجام برسانند؛

ها و  ریسکهای فالوپالستی، با  عمل فالوپالستی ساعد دست نسبت به سایر تکنیک
 کمتری همراه است؛ عوارض

شانس ایجاد حس جنسی در آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی ساعد دست به دلیل 
 .های فالوپالستی است برداشتن دو عصب حسی از ساعد دست، بیشتر از سایر تکنیک
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 معایب تکنیک فالوپالستی ساعد دست 

 ماند؛ بزرگی روی ساعد دستتان برجای می بعد از عمل فالوپالستی ساعد دست، اسکار

ساعد دست بیشتر افرادی که عمل فالوپالستی خود را به روش ساعد دست انجام 
شود. گاهی گستره حرکتی ساعد دست نیز  تر از دست دیگرشان می دهد، ضعیف می

کند. این مسئله ممکن است مثالً برای افرادی که نوازنده گیتار هستند،  کاهش پیدا می
 شکالتی ایجاد کند؛م

ها بعد از عمل فالوپالستی ساعد دست، موقعی که اشیاء سنگین بلند  ممکن است تا سال
ای انجام  تان ورم کند. افرادی که ورزش بدنسازی را بصورت حرفه کنید، دست می
 دهند، الزم است این نکته را درنظر داشته باشند؛ می

ست در افرادی که الغراندام هستند یا آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ساعد د
آید و این افراد الزم  چربی کافی در ناحیه ساعد دست خود ندارند، بسیار باریک درمی

ها انجام دهند تا  است چند مرحله عمل تزریق چربی درون آلت با پذیرش تمامی ریسک
دست  آلتشان به قطر کافی برسد )الزم به ذکر است که بزرگ بودن حجم عضالت ساعد

ای از  تان ندارد، چون طی این عمل هیچ عضله هیچگونه تاثیری روی سایز آلت تناسلی
 شود(؛ ساعد دست برداشته نمی

چربی داشته باشد، ممکن است نتواند عمل ساخت  اگر فردی ساعد دست بسیار کم
 .کالهک را طی اولین مرحله عمل فالوپالستی به انجام برساند
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 ی ران پامزایای تکنیک فالوپالست 

تر و قطورتر است، که برای بعضی از  آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ران پا بزرگ
 آید؛ افراد نوعی مزیت به حساب می

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

صورت که متصل به بدن است چرخانده شده و به ناحیه تناسلی متصل گردد( دیگر 
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
شان، کاندیدای مناسبی برای انجام این روش  ه آرایش عروق خونیبعضی از افراد بسته ب

 شوند؛ محسوب نمی

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

توانند بدون نیاز  گذارند، می بعضی از افرادی که عمل فالوپالستی ران پا را پشت سر می
 .ایمپلنت، با آلت خود رابطه جنسی دخول برقرار کنندبه کاشت پینایل 
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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
لیپوساکشن( نیاز )طوریکه این افراد به انجام یک یا چند مرحله عمل کاهش قطر آلت  به

 کنند؛ پیدا می

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

 طوریکه فرد را معذب کند؛ برجستگی قابل توجهی ایجاد کند به

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

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

اول عمل فالوپالستی امکان ساخت کالهک و افزایش کامل طول پیشابراه طی مرحله 
های بیشتری برای  ران پا وجود ندارد، و افراد متقاضی این تکنیک الزم است تعداد عمل

 رسیدن به آلت تناسلی مطلوب خود پشت سر بگذارند؛

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

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

 .کمتر از شانس ایجاد حس در آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی ساعد دست باشد
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ترینهایتانوبابررسیمزایاومعایبهردوروش،مناسبولویتبراساسا .3
 تکنیکجراحیراانتخابکنید

ها و اهدافی که  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 

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

داشتن آلت تناسلی منتسب به »به سه اولویت اولتان نگاهی بیاندازید. مثالً اگر 
، «داشته باشد ای که بیشترین شباهت را به آلت تناسلی مردان سیسجندر مردانه

شانس بیشتر ایجاد حس جنسی در »، و «ریسک عوارض و مشکالت کمتر بعد از عمل»
جزء سه اولویت اول شماست، به احتمال زیاد فالوپالستی ساعد دست گزینه « آلت

بهتری برای شما خواهد بود. اما مثالً اگر دوست ندارید اسکار بزرگی روی ساعد دستتان 
چربی دارید، و یا دوست دارید آلت تناسلی بزرگ و  بسیار کم بر جای بماند، ران پای

 .توانید روی فالوپالستی ران پا حساب باز کنید قطوری داشته باشید، به احتمال زیاد می
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ساخت آلت تناسلی منتسب « استاندارد طالئی»در حالت کلی، فالوپالستی ساعد دست 
پا نیز به عنوان تکنیکی جایگزین برای  شود، و فالوپالستی ران به مردانه محسوب می

فالوپالستی ساعد دست معرفی گردیده است. اما این گفته به معنای برتری مطلق 
ها و  فالوپالستی ساعد دست بر فالوپالستی ران پا نیست. در حقیقت این شرایط، خواسته

ا تبدیل های شماست که یکی از این دو تکنیک را به تکنیک برتری برای شخص شم اولویت
کند. یادتان باشد اگر فالوپالستی ساعد دست/ران پا برای فرد الف بهترین گزینه بوده  می

است، معنایش این نیست که قرار است همین تکنیک برای شخص شما نیز بهترین گزینه 
ها، و شرایط شخص  ها، اولویت باشد. بنابراین بهترین تکنیک جراحی با توجه به خواسته

 .گردد شما تعیین می

دهند  کنند چون ترجیح می بعضی از افراد تکنیک فالوپالستی ساعد دست را انتخاب می
شان بیشترین شباهت را به آلت تناسلی  شکل و سایز آلت تناسلی منتسب به مردانه

مردان سیسجندر داشته باشد، برایشان مهم نیست که اسکار بزرگی روی ساعد دستشان 
شانس بیشتری برای ایجاد حس جنسی در آلت  دهند بر جای بماند، ترجیح می

خواهد که بعد از عمل فالوپالستی محدودیت  شان داشته باشند، دلشان نمی تناسلی
راحتی از پاهای خود استفاده کنند،  خواهند که بتوانند به حرکتی داشته باشند و می

رسانند، و در دهند عمل فالوپالستی خود را در تعداد مراحل کمتری به انجام ب ترجیح می
 .شان با ریسک عوارض و مشکالت کمتری همراه باشد عین حال عمل
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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

دانند که در صورت  ر در حالت نعوظ داشته باشد. میبه آلت تناسلی مردان سیسجند
تر و  شان، عمل کاهش قطر آلت تناسلی )لیپوساکشن( آسان قطور شدن آلت

خواهد  تر از عمل افزایش قطر آلت )تزریق چربی( خواهد بود. دلشان نمی بخش نتیجه
ر دهند عملکرد دست خود را د جای برش بزرگی روی ساعد دستشان بیفتد. ترجیح می

شان  معرض خطر قرار ندهند، و طی دوره ریکاوری نیز بتوانند با استفاده از هر دو دست
دانند که نتیجه  چربی داشته و می بهتر از خودشان مراقبت کنند. ران پای بسیار کم

هایشان خواهد بود. و بدن و سبک زندگی سالمی داشته و  عملشان متناسب با خواسته
الزم برای پذیرش ریسک عوارض احتمالی این جراحی از آمادگی جسمانی و روانی 

 .برخوردارند

دانند. مثالً  بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای فالوپالستی ساعد دست نمی
شان بعد از عمل  دانند که قطر آلت تناسلی چربی دارند و می ساعد دست بسیار کم

برایشان مطلوب نخواهد بود و ناچارًا باید یک یا چند مرحله عمل تزریق چربی درون 
ها و عروق  ریسک دائمی نبودن تزریق چربی، آسیب به عصب آلت انجام داده و متعاقباً 

خونی، یا بدشکلی آلت را بپذیرند. تحت هیچ شرایطی دوست ندارند جای برش بزرگی 
خواهند  ای هستند و نمی ساز حرفه روی ساعد دستشان بر جای بماند. نوازنده یا بدن

ساعد دستشان تتو یا  ریسک کنند و عملکرد ساعد دست خود را به خطر اندازند. روی
خواهند تتو یا اسکارهایشان روی آلت  جای اسکارهای ناشی از خودزنی وجود دارد و نمی

دانند که اگر آلت بسیار باریکی داشته باشند، در صورتی که  شان قرار گیرد. یا می تناسلی
زدگی  سخت( انجام دهند، ریسک بیرون خصوص از نوع نیمه به) پینایل ایمپلنتکاشت 

 .شان بیشتر خواهد بود ایمپلنت از آلت

https://helptranscenter.org/
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دانند. مثالً چربی  بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای فالوپالستی ران پا نمی
د از عمل بسیار شان بع دانند که آلت تناسلی زیادی در قسمت ران پای خود دارند. می

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

سخت را نیز انجام دهند،  دانند که اگر بخواهند عمل کاشت پینایل ایمپلنت نیمه می
تر و قطورتر نیز خواهد شد. سبک زندگی فعالی دارند  ت سنگینشان از اینی که هس آلت

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

تند برای رسیدن به آلت تناسلی که مایل نیس شوند. یا این جلب کنند معذب می
مطلوبشان چندین عمل جراحی انجام داده، یا با ریسک عوارض و مشکالت بیشتری 

 .مواجه شوند

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

 .شود بهترین گزینه محسوب می

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

انی بشنوید. با تحقیق کنید. تصاویر جراحی متعددی ببینید و تجربیات جراحی فراو
شبه تکنیک  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  های مختلف جراحی، با خیال آسوده می ها و تکنیک آگاهی کافی پیرامون روش

کنیک جراحی را برای شخص خودتان انتخاب نموده و به ترین ت بهترین و مناسب
 .احساس شادمانی جنسیتی دست یابید
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 مطالبمرتبط: 

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

 نگر در زمینه مقایسه دو تکنیک فالوپالستی ساعد دست و ران پا مطالعه گذشته
https://helptranscenter.org/2019/01/11/554/ 
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