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ها از مفهوم جنسیت و مسائل وابسته به آن نقش  ها در درک ما انسان دبیات و واژها
تدریج به  توانیم به های مناسب، می کنند. با دانستن ادبیات و واژه یفا میبسیار مهمی را ا

توانیم به درک و  خودشناسی رسیده و جنس و جنسیت خویش را بهتر توصیف کنیم، می
خواهیم ابراز  ای که می شناخت بهتری از جنسیت خود برسیم، جنسیت خود را به شیوه

ایی را که خارج از چهارچوب مرسوم ه خصوص جنسیت کنیم، و طیف جنسیتی را )به
باینری مرد و زن قرار دارند( با دید بازتری درک کنیم، و همینطور نسبت به افرادی که 

کننده و حامی در پیش گیریم. دانستن  های دیگری دارند رویکردی تصدیق جنسیت
 نامه جنس و جنسیت برای همه حامیان، فعاالن و مدافعان حقوق ادبیات صحیح و واژه

 .ای برخوردار است افراد ترنس و غیرباینری نیز از اهمیت ویژه

هر چند در عصر حاضر با امکان دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، فرصت بیشتری 
برای یادگیری مفاهیم جنس و جنسیت و مسائل وابسته به آن در اختیار مردم جامعه 

ای جامع و کامل به  ه به شیوهقرار گرفته است، با این حال همچنان جای خالی مراجعی ک
 .شود مفاهیم جنس و جنسیت و مسائل وابسته به آن پرداخته باشند احساس می

ایم و در آن به بسیاری از واژگان  نامه جنس و جنسیت کرده تر اقدام به تدوین واژه پیش
 توانند مندان می رایج در جامعه ترنس و مفاهیم هر یک از این واژگان پرداختیم. عالقه

 .دانلود کنند اینجانامه جنس و جنسیت را از  کتابچه واژه

ایم. در  ای ویژه مردان ترنس و افراد غیرباینری تدوین نموده حال در اقدامی دیگر، کتابچه
یری از چندین منبع و مرجع معتبر، خأل گ ایم تا با بهره این کتابچه سعی بر این داشته

ای که دربرگیرنده بسیاری از واژگانی که  نامه اطالعاتی جامعه ترنس را با تدوین واژه
 .اختصاصی جامعه مردان ترنس و افراد غیرباینری است ُپر کنیم
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تعاریفی که در این کتابچه ارائه گردیده به افرادی که به تازگی قدم به جامعه مردان 
کند تا درک و شناخت بهتری از  اند کمک می مردانه نهاده س و افراد غیرباینری ترنسترن

توانند با  موضوعات مربوط به خود پیدا کنند. پزشکان و حامیان افراد ترنس نیز می
مطالعه این کتابچه، به شناخت بهتری از مسائل مربوط به مردان ترنس و افراد 

 .غیرباینری دست یابند

مرور زمان و با پیشرفت علم و دانش تعاریف برخی  است که امکان دارد به الزم به ذکر
طورکلی، این کتابچه نقطه شروعی برای  تر گردد. به ها تغییر پیدا کرده یا گسترده واژه

کسب آگاهی، دانش و شناخت مسائل مربوط به مردان ترنس و افراد غیرباینری است. 
ها با هم متفاوت هستند، بنابراین بهترین  انهمیشه به یاد داشته باشید که همه انس

ها را محترم شمارید، و با  روش یادگیری این است که کنجکاو و پرسشگر باشید، تفاوت
 .دید باز به مسائل مختلف بنگرید

اند. برای  نامه به ترتیب حروف الفبای فارسی درج شده های به کار رفته در این واژه واژه
نظرتان کافی است به بخش حرف اول واژه موردنظرتان رجوع های مد یافتن تعریف واژه

های مختلفی  توانید به دسته کنید. جهت کسب اطالعات بیشتر درمورد هر واژه نیز می
سنتر مراجعه نمایید، یا  ترنس که مرتبط با موضوع مدنظرتان است در وبسایت هلپ

ت جستجوی وبسایت که واژه مدنظرتان را به زبان فارسی یا انگلیسی در قسم این
 .سنتر تایپ و جستجو نمایید تا به مقاالت مرتبط هدایت شوید ترنس هلپ
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 حرف الف

 Endometrial Atrophy  آتروفی اندومتریال

 .آتروفی اندومتریال به معنای تحلیل رفتن و نازک شدن پوشش داخلی رحم است

 Aromatase  آروماتاز

روماتاز وجود دارد که روی سطح استروژن و نسبت ها آنزیمی به نام آ در بدن همه انسان
های  گذارد. این آنزیم در بافت بین تستسترون و استروژن در بدن تاثیر مهمی می

( یافت …ها ، بافت چربی و  ها ، بیضه کلیوی ، تخمدان مختلف بدن )اعم از غدد فوق
کند  ول( تبدیل میشود. این آنزیم، تستسترون مازاد در بدن را به استروژن )استرادی می

)یا اصطالحًا آروماتیزه می کند( تا تعادل هورمونی بدن برقرار گردد. بنابراین چه مردان 
سیسجندر که تخمدان ندارند و چه مردان ترنسجندر یا افراد غیرباینری که تخلیه 

اند، اگر بیش از اندازه تستسترون وارد بدن خود کنند، این آنزیم  تخمدان انجام داده
 .کند ترون مازاد در بدن آنها را به استروژن تبدیل میتستس

 )هاله سینه( Areolaآرئول 

شود. نوک سینه وسط  شکل روی سینه گفته می ای آرئول )هاله( به قسمت رنگی دایره
 .هاله سینه قرار گرفته است
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 Clitoral Release  آزادسازی کلیتوریس

های تصدیق  ساده، یکی از جراحیجراحی آزادسازی کلیتوریس یا متودیوپالستی 
رود. طی جراحی آزادسازی  جنسیت مردان ترنس و افراد غیرباینری به شمار می

کلیتوریس، جراح آلت تناسلی منتسب به مردانی را از کلیتوریسی که در اثر هورمون 
های اطراف کلیتوریس را برش  کند؛ به این صورت که رباط درمانی رشد کرده درست می

ا تنه کلیتوریس آزاد شود و به شکل آلت تناسلی منتسب به مردان درآید. جراح زند ت می
زند )بنابراین عمل افزایش  طی جراحی آزادسازی کلیتوریس، به پیشابراه فرد دست نمی

، «آزادسازی کلیتوریس»ها به جای عبارت  گیرد(. بعضی از جراح طول پیشابراه انجام نمی
کنند. در حالت کلی،  استفاده می« افزایش طول پیشابراهمتودیوپالستی بدون »از عبارت 

شود.  اولین مرحله از جراحی متودیوپالستی کامل محسوب می« آزادسازی کلیتوریس»
 رجوع کنید.« متودیوپالستی کامل»به تعریف 

 (RLT)  آزمون زندگی واقعی

ترنس باید  ای است که افراد ( دورهReal Life Testآزمون زندگی واقعی )به انگلیسی: 
کنند زندگی کنند )مثال اگر با  یابی می در نقش جنس/جنسیتی که خود را با آن هویت

وقت به عنوان یک مرد در جامعه زندگی کنند(  اند، تمام جسم منتسب به زنان متولد شده
تا مجاز شوند که اقدامات پزشکی پروسه ترنزیشن نظیر هورمون درمانی یا جراحی را 

های استانداردهای مراقبتی  شرط ون زندگی واقعی سابقًا یکی از پیشانجام دهند. آزم
ویژه افراد ترنس بود؛ اما حال بسیاری از پزشکان و متخصصان بهداشت روان دیگر 

 WPATHشرط از استانداردهای مراقبتی  دانند و این پیش چنین روشی را الزامی نمی
سازمان تخصصی جهانی استانداردهای مراقبتی »حذف گردیده است. به تعریف 

 رجوع کنید.« استانداردهای مراقبتی»و (« WPATHبهداشت افراد ترنسجندر )
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 Coming Out  آشکارسازی

شود که فردی گرایش جنسی یا هویت  ای گفته می آشکارسازی اصطالحًا یک. به پروسه
، کند( می« آشکارسازی»شناسد )یعنی برای خودش  پذیرد و/یا می جنسیتی خویش را می

شود که فردی گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خویش را  ای گفته می و دو. به پروسه
 گذارد. با دیگران درمیان می

 AFAB  آفاب

 «.متولد شده با جسم منتسب به زنان»مخفف 

 Alloderm  آلودرم

آلودرم نوعی ماتریکس فاقدسلول بافت انسانی است که از بافت جسد انسان بدست 
یاکننده دارد. بعضی از افرادی که مایل هستند فالوپالستی ساعد آید و خاصیت اح می

دست انجام دهند، به این معنا که از ساعد دست آنها پوست، چربی، عروق و عصب 
برداشته شود و با آن آلت تناسلی منتسب به مردان ساخته شود، اما میزان چربی اندکی 

یش قطر آلت تناسلی خود همزمان توانند برای افزا در ناحیه ساعد دست خود دارند، می
با ساخت آلت تناسلی، کاشت پوست مصنوعی آلودرم را نیز در آلت تناسلی منتسب به 

مردان خود انجام دهند. کاشت پوست مصنوعی آلودرم با ریسک عفونت همراه است و 
احتمال دارد مانع از عمل کاشت پینایل ایمپلنت در آینده گردد. با این حال افرادی 

اند و هم عمل کاشت پینایل  اند که هم کاشت آلودرم را باموفقیت انجام داده بوده
 .ایمپلنت آنها باموفقیت انجام شده است

 AMAB  آماب

 «.متولد شده با جسم منتسب به مردان»مخفف 
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 Pulmonary Embolism  آمبولی ریوی

ا( شکل گرفته ها )مخصوصًا پاه دهد که لخته خونی که در رگ آمبولی ریوی زمانی رخ می
های ریه را مسدود، و در نتیجه مانع خونرسانی به  به ریه راه پیدا کند و یکی از سرخرگ

 .آمبولی ریوی یکی از عوارض شایع مربوط به بیهوشی است .بخشی از ریه شود

 Omnadren  آمدرن

های تستسترون  آمدرن نام برند محصولی است از چهار استر تستسترون به نام
(، تستسترون C28H36O3پروپیونات ) (، تستسترون فنیلC22H32O3)پروپیونات 

( تشکیل شده است. C29H4603(، و تستسترون دکانوآت )C25H3803ایزوکاپروآت )
در گذشته آمدرن از استرهای متفاوتی تشکیل شده بود، اما در حال حاضر دقیقًا فرمولی 

رهش تشکیل شده  آهسته رهش و مشابه با سوستانون دارد. آمدرن از استرهای سریع
گیرد. آمدرن  بار صورت می ای یک بار الی چهار هفته ای یک است؛ تزریق آمدرن هفته

رجوع « سوستانون»گردد. به تعریف  گهگاهی در بعضی از کشورهای اروپایی تجویز می
 کنید.

 Amenorrhea  آمنوره

با جسم  اصطالح پزشکی آمنوره به معنای توقف سیکل قاعدگی است. افرادی که
اند، اگر سه ماه پیاپی سیکل قاعدگی نداشته باشند،  منتسب به زنان متولد شده

 .اند اصطالحًا آمنوره شده

 Anastomosis  آناستوموز

 .رجوع کنید« اتصال عصب»به تعریف 
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 (GnRH)  هورمون آزادساز گنادوتروپین  آنالوگ

ی هستند که در جهت ( داروهایGnRHهای هورمون آزادساز گنادوتروپین ) آنالوگ
های  گناد مغز )و متعاقبا توقف تولید هورمون –هیپوفیز  –سرکوب محور هیپوتاالموس 

گیرند. این داروها معموال برای نوجوانان ترنس یا  جنسی( مورد استفاده قرار می
شود تا موقتًا از شروع بلوغ طبیعی  غیرباینری که اوایل دوره بلوغ هستند تجویز می

زا در این افراد جلوگیری به عمل آید. مردان ترنس و افراد  احتماالً آسیب ناخواسته و
کنند، معموالً نیازی به مصرف  ای که تستسترون درمانی می مردانه غیرباینری ترنس

های هورمون آزادساز گنادوتروپین ندارند، چون تستسترون به اندازه کافی تولید  آنالوگ
 کند. وابسته به آن را سرکوب می هورمون استروژن در بدن و تاثیرات

 Gender Expression  ابراز جنسیتی

شود. ابراز جنسیتی مواردی از  ابراز جنسیتی به نحوه ابراز عمومی جنسیت افراد گفته می
قبیل نحوه برخورد و رفتار، ظاهر و پوشش، مدل مو، آرایش، زبان بدن، و صدا را 

های رایج ابراز جنسیت  ز یکی از روشگیرد. انتخاب نام و ضمائر صحیح نی دربرمی
که چه نوع هویت جنسیتی داشته باشند،  نظر از این گردد. همه افراد، صرف محسوب می

کنند. ابراز  های مختلفی در جامعه حضور پیدا می ابراز جنسیتی داشته و به روش
گونه،  جنسیتی اغلب، اما نه همیشه، با واژگانی همچون مردانه، زنانه، خنثی، آندروجین

گردد. ابراز جنسیتی ارتباطی با هویت جنسیتی افراد  منطبق، یا نامنطبق توصیف می
تواند ابراز جنسیتی منتسب به زنان را داشته باشد یا یک زن  ندارد؛ مثال یک مرد می

هایی که برای توصیف ابراز  واژه …گونه داشته باشد و  تواند ابراز جنسیتی آندروجین می
ها و هنجارهای اجتماعی یا فرهنگی بستگی  کار می روند به کلیشه جنسیتی افراد به

 .مرور زمان تغییر کنند داشته و ممکن است به
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 Urethral Hookup  اتصال دو سر پیشابراه

اتصال دو سر پیشابراه یکی از مراحل ساخت پیشابراه )یوریتروپالستی( محسوب 
را به سر پیشابراهی که با استفاده  شود. طی این عمل، جراح سر پیشابراه اصلی بدن می

کند تا فرد متقاضی بتواند از نوک آلت  های بدن خود فرد درست کرده متصل می از بافت
 .رجوع کنید« یوریتروپالستی»تناسلی منتسب به مردان خود ادرار کند. به تعریف 

 Nerve Anastomosis  اتصال عصب

نای اتصال بوده و برای اشاره به آناستوموز اصطالحی است که در حالت کلی به مع
رود. اتصال عصب طی  ها به یکدیگر نیز به کار می جراحی میکروسکوپی اتصال عصب

یک مرحله جراحی و همزمان با ساخت آلت تناسلی منتسب به مردان در عمل 
گیرد. جراحی میکروسکوپی اتصال عصب سبب ایجاد حس  فالوپالستی صورت می

 .گردد تناسلی حاصل از جراحی فالوپالستی میالمسه و حس جنسی در آلت 

 HBSOC  اوسی اس بی اچ

استانداردهای مراقبتی سازمان »مخفف استانداردهای مراقبتی هری بنجامین. به تعریف 
 رجوع کنید.(« WPATHتخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر )

 HBIGDA  ای دی جی آی بی اچ

سازمان تخصصی »ی بنجامین؛ به تعریف المللی مالل جنسیتی هر  مخفف سازمان بین
 رجوع کنید.(« WPATHجهانی بهداشت افراد ترنسجندر )
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 Gender Identity Disorder  اختالل هویت جنسیتی

و  3ام اس برانگیز بوده که در دی ( عبارتی بحثGIDاختالل هویت جنسیتی یا اختصارًا )
و سایر افراد جنسیت نامنطبق نوعی تشخیص پزشکی برای افراد ترنسجندر  4ام اس دی

که به افراد ترنس « اختالل»شد. عبارت اختالل هویت جنسیتی بدلیل انگ  تعریف می
اغلب برای « اختالل هویت جنسیتی»شود.  آمیز درنظر گرفته می زند، عبارتی توهین می

ها  شد که از هنجارهای جنسیتی در زمینه نوع پوشش، بازی کودکانی تشخیص داده می
کردند. این کودکان اغلب تحت رواندرمانی شدید یا درمان اصالح  فتار پیروی نمییا ر

« مالل جنسیتی»، عبارت 5ام اس شدند. در دی گرفتند یا بستری می رفتاری قرار می
 2018شد، و سازمان جهانی بهداشت نیز در سال « اختالل هویت جنسیتی»جایگزین 

( عبارت 11–دی سی ها )آی ری بیماریالمللی آما بندی بین در آخرین نسخه طبقه
« سالمت جنسی»را جایگزین این عبارت کرده و آن را در دسته « ناهمخوانی جنسیتی»

 های افراد ترنس زدود. را از هویت« بیماری»و « اختالل»ترتیب انگ  قرار داد، و بدین

 Edema  اِدم

شود. ادم  ا گفته میادم به تجمع غیرعادی مایعات در ناحیه مچ پا، روی پا، و ساق پ
معموالً بدون درد است. تستسترون به عنوان عامل احتباس آب و الکترولیت )سدیم، 

شود. گاهی  شناخته شده و سبب بدتر شدن ورم می (پتاسیم، کلسیم و فسفات معدنی
دهد یا حتی کامالً برطرف  اوقات افزایش میزان مصرف آب روزانه مشکل را کاهش می

 .کند می

 Bladder Spasms  انهاسپاسم مث

اسپاسم مثانه یعنی نیاز به دفع ناگهانی ادرار، که گاهی اوقات با درد/ناراحتی همراه 
کنند، چرا  دهد که از سوند ادراری استفاده می است؛ این مسئله اغلب در افرادی رخ می

 .که مثانه آنها در تالش است تا سوند را دفع کند
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 (SOC)  استانداردهای مراقبتی

آورد، اغلب )اما نه همیشه(  را بر زبان می« استانداردهای مراقبتی»ی کسی عبارت وقت
است )که سابقا به عنوان استاندادهای  WPATHمنظورش استانداردهای مراقبتی 

ای از  شد(. استانداردهای مراقبتی مجموعه شناخته می HBSOCمراقبتی هری بنجامین 
متخصصان از آنها در زمینه بهداشت جسمی و ها هستند که  استانداردها و دستورالعمل
های جنسیت  های بهداشت و کلینیک جویند. بعضی از کلینیک روانی افراد ترنس بهره می

کنند، که  نیز استانداردهای مراقبتی مخصوص به خود را برای افراد ترنسجندر تدوین می
هایی داشته  وت)بخوانید دبلیوَپث( تفا WPATHممکن است با استانداردهای مراقبتی 

و (« WPATHسازمان تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر )»باشد. به تعریف 
 WPATHاستانداردهای مراقبتی سازمان تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر )»

SOC »).رجوع کنید 

 WPATHاستانداردهای مراقبتی سازمان تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر )
SOC) 

ترین و معتبرترین مجموعه  )بخوانید دبلیوَپث( رایج WPATHمراقبتی استانداردهای 
هایی هستند که توسط پزشکان و متخصصان بهداشت روان  استانداردها و دستورالعمل

گیرند. این استانداردها سابقًا با  در جهت بهداشت افراد ترنسجندر مورد استفاده قرار می
شدند. دبلیوپث  ( شناخته میHBSOCنام استانداردهای مراقبتی هری بنجامین )

کند و مطالعات و کشفیات  روزرسانی می استانداردهای مراقبتی را هر چند وقت یکبار به
کند.  علمی جدید و اطالعات پزشکی معتبر را به آن افزوده یا جایگزین اطالعات قبلی می

 نید.رجوع ک(« WPATHسازمان تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر )»به تعریف 
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 (HBSOC)  استانداردهای مراقبتی هری بنجامین

استانداردهای مراقبتی سازمان تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر »به تعریف 
(WPATH »).رجوع کنید 

 Ester  استر

اسید و الکل شکل  استر نام ترکیبی شیمیایی بوده که از واکنش بین کربوکسیلیک
گردند به فرم  جهت هورمون درمانی تجویز می هایی که گیرد. بیشتر تستسترون می

ترین استرهای  استری هستند. تستسترون سیپیونات و تستسترون انانتات از جمله رایج
تستسترون هستند که در ایاالت متحده جهت هورمون درمانی مردان ترنس و افراد 

 .رجوع کنید« انانتات»و « سیپیونات»گردند. به تعریف  غیرباینری تجویز می

 )دگرجنسگرا( Straightاستریت 

شود که نسبت به افراد جنسیت  استریت نوعی گرایش جنسی بوده و به فردی گفته می
معنی است. استریت  هم« هتروسکشوال»با « استریت»مخالف خود گرایش دارد. لفظ 

معادلی برای سیسجندر )غیرترنس( نبوده و نباید به اشتباه به جای این واژه مورد 
 قرار گیرد.استفاده 

 Scar  اسکار

اسکارها انواع مختلفی دارند که از  .شود اسکار به جای برش حاصل از جراحی گفته می
توان به اسکارهای هایپرتروفیک )برآمده(، اسکارهای کلوئیدی، اسکارهای  آن جمله می

آتروفیک )فرورفته(، و اسکارهای کنترکچر )انقباضی( اشاره نمود. مردان ترنس و افراد 
گذارند، الزم است از احتمال  های تصدیق جنسیت را پشت سر می غیرباینری که عمل

گیری بافت اسکار آگاه بوده و اقدامات مراقبتی الزم را در جهت جلوگیری از  شکل
 .گیری بافت اسکار انجام دهند شکل
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 )ساخت کیسه بیضه( Scrotoplastyاسکروتوپالستی 

ای برای مردان ترنس و افراد  یسه بیضهاسکروتوپالستی عملی است که طی آن ک
های مختلفی صورت  اسکروتوپالستی به روش .شود غیرباینری متقاضی ساخته می

های بزرگ ناحیه  پذیرد؛ با این حال تکنیک رایج اینگونه است که معموال جراح لب می
ت آورد، سپس کاش چرخاند و آنها را به شکل کیسه بیضه درمی تناسلی را برش زده و می

رساند. بعضی از  های بیضه سیلیکنی یا سالین را در کیسه بیضه به انجام می ایمپلنت
آورند. بهترین و  ای پدید می کیسه کنند و تک ها نیز کیسه بیضه را به هم بخیه می جراح

 .اسکروتوپالستی است V-Y ترین تکنیک ساخت کیسه بیضه، تکنیک طبیعی
جام عمل فالوپالستی یا متودیوپالستی صورت اسکروتوپالستی معموالً همزمان با ان

 .گیرد، اما گاهی ممکن است به مراحل بعدی جراحی نیز موکول شود می

 Urethral Lenghening  افزایش طول پیشابراه

افزایش طول پیشابراه یکی از مراحل ساخت پیشابراه )یوریتروپالستی( محسوب 
هایی از بدن خود فرد، طول پیشابراه  شود. طی این عمل، جراح با استفاده از بافت می

رساند  دهد و آن را به نوک آلت تناسلی منتسب به مردانش می اصلی وی را افزایش می
رجوع « یوریتروپالستی»تا فرد متقاضی بتواند از نوک آلت خود ادرار کند. به تعریف 

 .کنید
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 Acne  اکنه

و پیمپل( است که واحدهای  اکنه نوعی اختالل پوستی )با مشخصه سرسفید، سرسیاه،
ها، و گاهی نیز  اکنه عمدتًا روی صورت و شانه .کند را درگیر می (PSU) پیلوسباسه پوست

کند. اکنه در اثر تغییرات هورمونی؛ استرس؛  روی بدن، دست، پا، و باسن بروز می
استعمال محصوالت چرب روی صورت، بدن یا مو؛ رطوبت؛ تعریق؛ و تحریک ایجاد 

دهد و لذا ممکن است  درمانی فعالیت غدد سباسه را افزایش می تستسترون  شود. می
 .احتمال بروز اکنه را نیز تشدید کند

 Oligomenorrhea  الیگومنوره

 .اصطالح پزشکی الیگومنوره به معنای سیکل قاعدگی نامنظم یا سبک است

 Enanthate  انانتات

( است. C26H40O3ایی انانتات مخفف تستسترون انانتات )با فرمول شیمی
تستسترون انانتات یکی از اشکال اصلی تستسترون تزریقی است که در ایاالت متحده 

گردد. انانتات استری  جهت هورمون درمانی مردان ترنس و افراد غیرباینری تجویز می
گردد. نام برند  تدریج در بدن آزاد می روز به 14الی  10رهش است که طی  آهسته

باشد که محلول در روغن  می« دلتسترل»ات موجود در ایاالت متحده تستسترون انانت
ای یکبار به صورت  بار الی سه هفته ای یک کنجد است. تستسترون انانتات معموال هفته

 رجوع کنید.« تستسترون»گردد. به تعریف  زیرجلدی یا درون عضالنی تزریق می
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 )تخلیه تخمدان( Oophorectomyاوفرکتومی 

گردد.  ی نام عملی جراحی است که طی آن یک یا هر دو تخمدان تخلیه میاوفرکتوم
دهند که به عنوان بخشی از پروسه  بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری ترجیح می

ترنزیشن خود یا به دالیل بهداشتی و سالمتی، معموال همزمان با عمل هیسترکتومی 
ه تخمدان( نیز قرار گیرند. بعضی از )تخلیه رحم( تحت عمل جراحی اوفرکتومی )تخلی

های امریکا عمل هیسترکتومی را پیشنیازی برای تغییر مدارک قانونی مردان ترنس  ایالت
اصطالح سالپینِگکتومی دوطرفه به معنای تخلیه هر دو لوله فالوپ، و اصطالح  .دانند می

س و اوفرکتومی دوطرفه نیز به معنای تخلیه هر دو تخمدان است. مردان ترن
توانند به انتخاب خود فقط عمل تخلیه رحم را انجام دهند و یک یا  افرادغیرباینری می

 .رجوع کنید« هیسترکتومی»هر دو تخمدان خود را در بدن نگه دارند. به تعریف 
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 Packing  ایجاد برآمدگی زیر شلوار

به آلت تناسلی  ایجاد برآمدگی زیر شلوار اصطالحًا به پروسه ایجاد برآمدگی شبیه
شود. بعضی از افراد برای ایجاد برآمدگی زیر  منتسب به مردان در زیر شلوار گفته می

کنند یا این که پروتز زیرشلواری خریداری  شلوار از وسائل موجود در خانه استفاده می
گفته  packerکنند. استفاده از پروتز زیرشلواری که در زبان انگلیسی اصطالحا به آن  می
شود، برای ایجاد برآمدگی زیر شلوار روش خوبی است. بعضی از افراد نیز از پروتز  می

کنند.  ( استفاده میSTP packerزیرشلواری با قابلیت ایستاده ادرار کردن )به انگلیسی: 
 دهند برای اشاره به پروتز زیرشلواری یا پروتز سکس خود از بعضی از افراد ترجیح می

استفاده کنند. بعضی از مردان ترنس و افراد  …یضه، آلت و و ب پینسواژگانی همچون 
غیرباینری مایل نیستند برآمدگی زیرشلوار خود ایجاد کنند؛ بعضی از این افراد احساس 

کند و خوششان  کنند یا پروتز روی بدنشان حالت چسبندگی پیدا می حرارت شدید می
کنند، و بعضی از افراد نیز  تی میآید، بعضی از افراد با پوشیدن پروتز احساس ناراح نمی

دانند. بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری مایلند  پوشیدن پروتز را غیرضروری می
های خاص  برآمدگی طبیعی زیرشلوار خود داشته باشند. بعضی نیز فقط در موقعیت

نگ و روند، قرار است در رختکن لباس عوض کنند، یا شلوار ت )مثالً موقعی که استخر می
کنند .بعضی از افراد نیز بدون  اند( برآمدگی زیر شلوار خود ایجاد می چسبان پوشیده

کنند که کامل نیستند.  ایجاد برآمدگی زیرشلوار یا پوشیدن پروتز زیرشلواری احساس می
توانند آن را طی  چسبد و می بعضی از افراد پروتزهای طبیعی دارند که روی پوست می

ایجاد برآمدگی »عضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری نیز عبارت شب و روز بپوشند. ب
برند، چون پروتز را بیشتر به چشم  را برای پوشیدن پروتز زیرشواری به کار نمی« زیرشلوار

ای که زیر شلوارشان برآمدگی ایجاد  دانند نه صرفًا وسیله ای برای بدن خود می افزونه
 کرده باشد.
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 یناجنسی()ب Intersexاینترسکس 

ها،  رود که با صفات جنسی )کروموزوم چترواژه اینترسکس در توصیف افرادی به کار می
های تناسلی( مشخصی متولد گردیده که در  های جنسی، یا اندام غدد جنسی، هورمون

گنجند. واژه اینترسکس  شود نمی تعریف پزشکی مرسومی که از بدن مذکر یا مونث می
رود، نه هویت جنسیتی آنها. البته  سی افراد به کار میصرفًا جهت توصیف صفات جن
برند. بسیاری  را به عنوان هویت به کار می« اینترسکس»بعضی از افراد اینترسکس واژه 

از افراد اینترسکس در دوران نوزادی یا اوایل کودکی بدون اخذ رضایت شخصی تحت 
مورد پذیرش « بدن نرمال»شان با طرح  اند تا صفات جنسی بدن عمل جراحی قرار گرفته

در جامعه تطبیق پیدا کند. اخیرا جنبش رو به رشدی شکل گرفته که انجام جراحی روی 
کند تا افراد اینترسکس بتوانند از آزادی انتخاب برای بدن خود  کودکان را نهی می

شد، که در  برخوردار گردند. سابقًا به افراد اینترسکس اصطالحًا هرمافرودیت گفته می
 .شود ای منسوخ و غلط در نظر گرفته می ل حاضر واژهحا

 Integra  اینتگرا

اى ضخيم  پوست مصنوعى اينتگرا محصولی است كه از دو اليه تشكيل شده است؛ اليه
اى به نام گلیکوزآمینوگلیکان، و اليه نازک  از جنس كالژن )پروتئين( خالص و ماده

وند رشد سلولى و ترميم زخم را خارجى از جنس سيليكن. پوست مصنوعى اينتگرا ر
اى كه نياز به گرافت پوستى دارد را بهبود بخشیده،  كند، زيبايى و ظاهر ناحيه تسريع مى

كند. بعضی از افرادی که تصمیم دارند  و در برابر باكترى و عفونت از ناحیه محافظت مى
اینتگرا دهند از پوست مصنوعی  عمل فالوپالستی ساعد دست انجام دهند، ترجیح می

روی ساعد دست خود استفاده کنند تا زخم حاصل از جراحی زودتر ترمیم گردد و ظاهر 
 .بهتری پیدا کند
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 حرف ب

 Assigned Male/Female At Birth  با جسم منتسب به مردان/زنان متولد شده

دهنده جنس/جنسیتی است که با توجه به اندام جنسی کودک در بدو  این عبارت نشان
و نسبت داده شده است. کودکی که با اندام جنسی منتسب به مردان متولد تولد به ا

شود، و کودکی که با اندام جنسی  شود، جنس/جنسیت مرد به او نسبت داده می می
شود. این عبارت  منتسب به زنان متولد شود، جنس/جنسیت زن به او نسبت داده می

 .شود مخفف می AFAB و AMAB بصورت

 بند( نه)سی Binderبایندر 

بایندر نوعی پوشش چسبان برای باالتنه است که هدف اصلی آن بستن و پنهان کردن 
های خود را  باشد. مردان ترنس و افراد غیرباینری که مایل هستند سینه ها می سینه

ساز  توان به صورت دست توانند بایندر بپوشند. بایندر را هم می ببندند و پنهان کنند، می
کننده لوازم ورزشی یا پزشکی خریداری  های عرضه و هم از فروشگاه در خانه درست کرد

 .نمود
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 شکل( معکوس )برش لنگری Tبرش 

های جراحی تخلیه سینه  شکل( یکی از تکنیک معکوس )برش لنگری T الگوی برش
های بزرگ و پوست  ای مناسب برای متقاضیانی است که پستان است. این تکنیک گزینه

ماند و لذا دیگر  طی این روند، هاله و نوک سینه متصل به بدن باقی می اضافی دارند.
تواند  نیازی به گرافت آزاد نوک سینه وجود ندارد. هرچند که جراح طی این روند می

حجم پستان را به خوبی کاهش دهد، اما این احتمال نیز وجود دارد که حس نوک سینه 
که نوک سینه پس از جراحی کامالً بیحس به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کند یا این 

تدریج بازگردد. عیب این روند نیز وجود برش عمودی اضافه است، و  شود و حس آن به
این که نتیجه حاصل از این روند به اندازه نتیجه حاصل از روند برش دبل تخت 

 .شود نمی

 Lollipop Incision  چوبی نبات برش آب

های جراحی تخلیه سینه است. طی این تکنیک قدری  چوبی یکی از تکنیک نبات برش آب
ای دورهاله و برش عمودی که از هاله  از پوست و بافت اضافی سینه از طریق برش دایره

گردد. با توجه به این که افراد نسبتا کمی کاندیدای  شود، تخلیه می رو به پایین زده می
پسندند، این  چوبی را نمی نبات بتکنیک برش دورهاله بوده و بسیاری از آنها نوع اسکار آ

 .روش جراحی چندان رایج نیست
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 Double Incision  برش دبل

های جراحی  شود، یکی از روش نیز گفته می« مستکتومی دوطرفه»برش دبل که به آن 
های متوسط تا بزرگی دارند.  سینه است. این روش جراحی مناسب افرادی است که سینه

کند،  ها ایجاد می رش بزرگ بصورت افقی روی هر کدام از سینهطی این روش، جراح دو ب
کند.  کشد و غدد شیری و بافت چربی اضافی را تخلیه می سپس پوست سینه را عقب می

های سینه که  زند. جراح ممکن است بعضی از قسمت جراحی به عضالت سینه دست نمی
یپوساکشن کند. جراح در تر است )مثال ناحیه زیربغل( را نیز ل دسترسی به آنها سخت

آورد. پس از  زند و برش جراحی را به هم می پایان پوست اضافی سینه را نیز برش می
ماند.  ای بزرگ( بر جای می جراحی دو اسکار افقی زیر عضالت پکتورال )عضالت سینه

جراح معموالً طی این روند، هاله و نوک سینه را نیز جداسازی و کوچک نموده و آنها را 
« گرافت نوک سینه»و « جراحی سینه»دهد. به تعریف  اره روی بدن فرد قرار میدوب

 .رجوع کنید
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 Peri-areolar Incision  برش دورهاله

شود، یکی از  نیز گفته می« هاله»تکنیک دورهاله که گاهی بصورت مخفف به آن 
ه های جراحی تخلیه سینه است. این روش جراحی مناسب افرادی است ک روش
های کوچک تا متوسطی داشته و از پوست کشسانی برخوردار هستند. طی عمل  سینه

زند، و  جراحی تخلیه سینه به روش برش دورهاله، جراح دورتادور مرز هاله را برش می
دارد تا حس جنسی هاله و نوک  هاله و نوک سینه را از یک سمت به بدن متصل نگه می

اح بافت پستان را با استفاده از چاقوی سینه بعد از عمل حفظ گردد. سپس جر
کند. جراح دایره نسبتًا بزرگتری نیز ایجاد نموده  کالبدشکافی و/یا لیپوساکشن تخلیه می

دارد. سپس جراح پوست سینه را محکم جمع  و پوست اضافی سینه را از این طریق برمی
ی این که تصور کند. برا ها را نیز دوباره سر جای خود متصل می کند و نوک سینه می

ای را با  ای که درب کیف کیسه توانید به شیوه بهتری از انجام این کار پیدا کنید، می
بندیم بیاندیشید؛ به همین دلیل گاهی به این عمل اصطالحًا  کشیدن بندهای آن می

شود. جراح ممکن است هاله را نیز برش بزند و سایز آن  نیز گفته می« تکنیک بندکیفی»
کند. جراح بسته به سایز سینه و مقدار پوست موجود، ممکن است بتواند را کوچکتر 

جراحی »جا کند. به تعریف  هاله و نوک سینه را نیز نسبت به مکان قبلی خود کمی جابه
 .نیز رجوع کنید« سینه

 Fishmouth Incision  ماهی برش دهان

احی های جراحی تخلیه سینه است. برش جر ماهی یکی از تکنیک برش دهان
شود، بطوریکه خط اسکار  ماهی در مکانی باالتر از خط زیر عضالت پکتورال زده می دهان

کند.  عبور می -0-افتد و از دو طرف هاله سینه به شکل  حاصل از جراحی وسط سینه می
که متقاضی فردی  گیرد، مگر این ندرت انجام می ماهی به به همین دلیل برش دهان

 .اشد و آگاهانه خواستار انجام چنین تکنیکی باشدمردانه ب غیرباینری ترنس
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 Keyhole Incision  کلید برش سوراخ

های جراحی تخلیه سینه است. این تکنیک برای  کلید یکی از تکنیک برش سوراخ
های کوچک و پوست کشسانی دارند. طی روند برش  آل است که پستان متقاضیانی ایده

ی هاله )پوست رنگی دور نوک سینه( یا روی مرز کلید، برش کوچکی زیر مرز پایین سوراخ
تواند بافت پستان را تخلیه  کلید، جراح می شود. طی روند سوراخ پایینی هاله زده می

کند، اما قادر نیست پوست اضافی را جمع کند. طی این روند، هاله و نوک سینه از بدن 
ود. طی این عمل گردد تا حس نوک سینه بعد از عمل حفظ ش به صورت کامل جدا نمی

« جراحی سینه»کند. به تعریف  معموالً سایز یا موقعیت هاله و نوک سینه تغییر پیدا نمی
 رجوع کنید.« قابلیت کشسانی پوست»و 

 Liposuction Incision  برش لیپوساکشن

تنهایی  ندرت به های کمکی جراحی تخلیه سینه بوده و به لیپوساکشن یکی از روش
های بسیار کوچک و بدون هیچگونه افتادگی  که متقاضی سینه اینگیرد )مگر  صورت می

داشته باشد(. لیپوساکشن بیشتر همراه با سایر الگوهای برش جراحی )که برای برداشتن 
گیرد. برای لیپوساکشن نیاز است برش بسیار  گردد( انجام می پوست اضافی ایجاد می

بافت زیرین دسترسی پیدا کند. برای متر( ایجاد شود تا جراح به  میلی 4کوچکی )حدودا 
بیشتر متقاضیان الزم است که بافت بیشتری تخلیه گردد تا بتوانند به نتیجه دلخواه 

 خود دست یابند.
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 Binding  ها بستن و پنهان کردن سینه

ها اصطالحًا به پروسه تخت کردن بافت پستان و ایجاد  بستن و پنهان کردن سینه
هایی که برای بستن و پنهان کردن  شود. مواد و روش نه گفته میای با ظاهر مردا سینه
گیرد، بسته به سایز سینه و شکل و فرم بدن فرد بسیار  ها مورد استفاده قرار می سینه

متنوع هستند. بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری به دلیل ترجیحات شخصی، 
بندند.  های خود را نمی صالً سینههایشان ا احساس راحتی، یا به خاطر کوچک بودن سینه

های خود چند الیه لباس  بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری برای پنهان کردن سینه
های خاصی  پوشند. بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری فقط در موقعیت می

وقت  دهند به صورت تمام بندند، در حالی که بعضی دیگر ترجیح می های خود را می سینه
 .رجوع کنید« بایندر»های خود را ببندند و پنهان کنند. به تعریف  سینه

 Tissue Expander  دهنده بافت بسط

نمک( که جهت افزایش حجم  آب)دهنده بافت دستگاهی است حاوی سالین  بسط
دهنده بافت را در  ها بسط شود. مثال بعضی از جراح ای از بدن در بدن کاشته می نقطه

تدریج داخل آن  دهند و به ننده بدن متقاضیان جراحی فالوپالستی قرار میناحیه اهداک
کنند تا حجم ناحیه اهداکننده افزایش پیدا کند و پس از انجام جراحی  سالین تزریق می

فالوپالستی، این ناحیه بدون نیاز به برداشت گرافت پوستی از ناحیه دیگری از بدن 
دهند تا  دهنده بافت قرار می در کیسه بیضه بسطها  بسته شود. یا مثال بعضی از جراح

دهنده را  خود فرد بتواند با تزریق سالین از طریق پورت هر چند روز یکبار، حجم بسط
مرور زمان جا باز کند؛ پس از چند ماه جراح  ترتیب کیسه بیضه به افزایش داده و بدین

خارج نموده و آن را دهنده را معموالً با بیحسی موضعی  طی عمل جراحی دیگری بسط
کاشت پروتز »، «ناحیه اهداکننده»کند. به تعریف  های بیضه جایگزین می با ایمپلنت

 .رجوع کنید« فالوپالستی»، و «بیضه
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 Gender Presentation  بیان جنسیتی

بیان جنسیتی نیز مانند ابراز جنسیتی، به طرز برخورد، آداب و معاشرت، عالیق، 
 .شود ری در راستای بیان خارجی جنسیت افراد گفته میخصوصیات فیزیکی، یا ظاه

 Masculine-presenting  بیان مردانه

رود که ابراز یا بیان جنسیتی )یعنی استایل و  این واژه در توصیف افرادی به کار می
پوشش، خصوصیات فیزیکی، طرز برخورد، یا زبان بدن( آنها در دسته مردانه قرار 

دهنده هویت جنسیتی، یا جنس و جنسیتی که در بدو  ًا نشانگیرد. این واژه ضرورت می
به اشتباه گرفته « مردانه در مرکز»تولد به فردی نسبت داده شده نیست، و نباید با واژه 

 .شود

 حرف پ

 Propionate  پروپیونات

(، استری C22H32O3پروپیونات مخفف تستسترون پروپیونات )فرمول شیمیایی 
انجامد. تستسترون  روز به طول می 4-3زی آن در بدن رهش است که آزادسا سریع

پروپیونات جهت جلوگیری از نوسانات بسیار سطح تستسترون خون معموالً بین یک تا 
گردد، به همین دلیل جهت هورمون درمانی در مردان ترنس  سه مرتبه در هفته تزریق می
 شود. و افراد غیرباینری تجویز نمی

 Packer  ریپروتز آلت تناسلی زیرشلوا

 رجوع کنید.« ایجاد برآمدگی زیر شلوار»به تعریف 

 

 

https://helptranscenter.org/


28 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 Progesterone  پروژسترون

پروژسترون هورمونی استروئیدی است که در افرادی که با جسم منتسب به زنان متولد 
های  گاهی پزشک در خالل تجوز هورمون .شود ها ترشح می اند، از تخمدان شده

برای مردان ترنس و افراد غیرباینری، اقدام به جنسیت )تستسترون(  کننده تصدیق
گیرد که  کند. تجویز پروژسترون معموالً برای افرادی صورت می تجویز پروژسترون نیز می

سیکل قاعدگی آنها با تجویز تستسترون متوقف نشده است؛ برای این افراد ممکن است 
کن است برای افرادی که آنزیم آروماتاز نیز تجویز گردد. پزشک مم  داروهای مهارکننده

ها تستسترون درمانی و توقف سیکل قاعدگی، بدلیل تجمع بافت پوششی  پس از سال
اند نیز، طی دوره کوتاهی  بینی یا درد لگنی شده رحم دچار خونریزی نامنظم/لکه

یعنی چیزی شبیه  -پروژسترون تجویز کند تا بافت اندومتریال اضافی ریزش پیدا کند 
 .ر بدن ایجاد کندتحریک قاعدگی د

 )پیش از عمل( Pre-opآپ -پره

شود که در جهت تصدیق جنسیت، هنوز تحت عمل  آپ به افراد ترنسی گفته می-پره
جراحی موردنیاز خود قرار نگرفته، اما در آینده قصد انجام عمل جراحی را دارند. بعضی از 

آپ برای اشاره به افراد ترنس -اند که بهتر است از به کار بردن واژه پره افراد بر این عقیده
خودداری گردد، چرا که این واژه تاکید روی عمل جراحی دارد، در حالی که هر فرد ترنسی 

تواند بدون انجام عمل جراحی ترنزیشن کند یا روند تصدیق جنسیت را طی کند، و  می
 .شتنباید موقع اشاره به افراد ترنس روی عمل جراحی کردن یا نکردن آنها تاکیدی دا

 Extrusion  پس زدن ایمپلنت

شود. ریسک پس  پس زدن ایمپلنت به خروج ایمپلنت از بدن در اثر عفونت گفته می
 .زدن ایمپلنت در عمل کاشت پروتز بیضه و کاشت پینایل ایمپلنت وجود دارد
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 Breast  پستان

چربی شود. مقدار بافت  پستان به غدد و بافت چربی روی سینه بعضی از افراد گفته می
از فردی به فرد دیگر متفاوت است. بعضی از افراد بافت چربی خیلی کمی دارند بطوریکه 

از افراد بافت چربی بیشتری در این ناحیه   هایشان تخت است، اما بعضی دیگر پستان
 .بند و/یا بایندر استفاده کنند دارند بطوریکه برای راحتی خود الزم است از سینه

 ز عمل()پس ا Post-opآپ -پست

شود که در جهت تصدیق جنسیت، تحت عمل جراحی  آپ به فرد ترنسی گفته می-پست
اند که بهتر است از به کار  موردنیاز خود قرار گرفته است. بعضی از افراد بر این عقیده

آپ برای اشاره به افراد ترنس خودداری گردد، چرا که این واژه تاکید -بردن واژه پست
تواند بدون انجام عمل جراحی  در حالی که هر فرد ترنسی میروی عمل جراحی دارد، 

ترنزیشن کند یا روند تصدیق جنسیت را طی کند، و نباید موقع اشاره به افراد ترنس 
 .روی عمل جراحی کردن یا نکردن آنها تاکیدی داشت

 Biological Boy  پسر بیولوژیکی

است که برای اشاره به افرادی  ای نه چندان صحیح پسر بیولوژیکی یا پسر ژنتیکی، واژه
پسر »رود. به جای واژه  اند به کار می متولد شده (AMAB) که با جسم منتسب به مردان

 .استفاده شود« سیسجندر»یا « غیرترنس»بهتر است از واژه « بیولوژیکی

 Neophallus Plication  پلیکاسیون نئوفالس

 .مراجعه کنید« کاهش قطر آلت تناسلی »به تعریف 
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 Pumping  پمپ کردن

تر شود،  شان بزرگ بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری که مایل هستند کلیتوریس
کنند. تا به حال هیچ مطالعه علمی به تایید یا  اقدام به پمپ کردن کلیتوریس خود می

رد تاثیرگذاری پمپ کردن نپرداخته است. پمپ کردن باید به روش صحیح انجام پذیرد 
گویند که از پمپ کردن  اندام تناسلی آسیب وارد نکند. بعضی از افراد ترنس میتا به 

ای  گویند هیچ نتیجه تر شده است، بعضی می شان بزرگ اند و کلیتوریس نتیجه گرفته
اند اما موقتی بوده است، یعنی بعد از  گویند نتیجه گرفته اند، و بعضی دیگر نیز می نگرفته

شان به اندازه سابق بازگشته است.  کنار گذاشته اند، طول آلتکه مدتی پمپ کردن را  این
معموالً افرادی که متقاضی عمل متودیوپالستی هستند، پیش از عمل کلیتوریس خود را 

کنند. جراح ممکن است به افرادی که عمل متودیوپالستی خود را پشت سر  پمپ می
ز پمپ کنند تا طول آلت کاهش اند نیز توصیه کند که آلت خود را بعد از عمل نی گذاشته

 .پیدا نکند

 Closeted  پنهان

شود که هویت جنسیتی یا گرایش جنسی خود را برای  پنهان اصطالحًا به فردی گفته می
در « Stealthنهان »و « Closetedپنهان »خود یا دیگران آشکار نکرده است. تفاوت 

خویش را مخفی نگه این است که فرد پنهان پیش از ترنزیشن موضوع ترنس بودن 
داشته است، اما فرد نهان پس از ترنزیشن موضوع ترنس بودن خویش را مخفی نگه 

داشته است. هر فردی ممکن است به انتخاب خویش و/یا به دالیل دیگری از جمله 
ترس از به خطر افتادن امنیت، طرد شدن از طرف همساالن یا خانواده، عدم پذیرش 

ترجیح دهد که هویت جنسیتی یا گرایش جنسی  …نه و و/یا از دست دادن شغل، خا
نیز « In the closetدر کمد بودن »خویش را پنهان نگه دارد. به این واژه اصطالحًا 

 شود. گفته می
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 Urethra  پیشابراه

 .شود ای است که ادرار از طریق آن از بدن دفع می پیشابراه لوله

 Penile Implant  پینایل ایمپلنت

( دستگاهی است که Erectile Deviceلنت یا دستگاه نعوظی )به انگلیسی: پینایل ایمپ
به منظور ایجاد قابلیت نعوظ در آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی، با انجام عمل 

شود. پس از جراحی کاشت پینایل ایمپلنت، فرد  جراحی درون بدن فرد کاشته می
د در حالت نعوظ قرار داده یا به حالت تواند آلت تناسلی خود را هر موقع که بخواه می

خودی اتفاق  خوابیده بازگرداند. نعوظ پس از عمل کاشت ایمپلنت بصورت خودبه
افتد، بلکه الزم است آلت به کمک دست یا با فشردن پمپ در حالت نعوظ قرار داده  نمی

مپلنت توان به پینایل ای شود. پینایل ایمپلنت انواع مختلفی دارد که از آن جمله می
 سخت و پینایل ایمپلنت بادی اشاره نمود. منعطف نیمه

 Penis  پینس

پینس اصطالحی پزشکی است که برای اشاره به بافت نعوظی بیرون از بدن که از بدو 
رود. آلت تناسلی منتسب به مردان به دست جراح نیز  تولد همراه فرد است به کار می

منتسب به مردانی که به دست جراح  شود. پزشکان اغلب به آلت تناسلی ساخته می
 .گویند پینس یا آلت تناسلی منتسب به مردان جدید می-ساخته شده باشد، نئو
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 Penis Sleeve  پینس اسلیو

ای است شبیه به آلت تناسلی منتسب به مردان که  پینس اسلیو یا روکش آلت وسیله
ی رابطه دخول جنسی را شود و سختی الزم برای برقرار  مثل روکش روی آلت کشیده می

کند. مردان ترنس و افراد غیرباینری که عمل فالوپالستی را پشت سر  ایجاد می
توانند موقع  اند و مایل نیستند عمل کاشت پینایل ایمپلنت را انجام دهند، می گذاشته

شان سختی الزم  برقراری رابطه دخول جنسی از پینس اسلیو استفاده کنند تا آلت تناسلی
 .ا کندرا پید

 Penis Extender  پینس اکستندر

ای است شبیه به آلت تناسلی  دهنده آلت وسیله پینس اکستندر یا روکش افزایش
شود و سختی الزم برای برقراری  منتسب به مردان که مثل روکش روی آلت کشیده می

تی کند. مردان ترنس و افراد غیرباینری که عمل فالوپالس رابطه دخول جنسی را ایجاد می
اند و مایل نیستند عمل کاشت پینایل ایمپلنت را انجام دهند،  را پشت سر گذاشته

توانند موقع برقراری رابطه دخول جنسی از پینس اکستندر استفاده کنند تا آلت  می
 .شان سختی الزم را پیدا کند تناسلی
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 Penis Transplant  پیوند آلت تناسلی منتسب به مردان

لی منتسب به مردان روندی نادر و پیچیده بوده که تا به حال پیوند آلت تناس
های محدودی داشته است. پیوند آلت تناسلی منتسب به مردان در حال حاضر  موفقیت

شود، با این حال تحقیقات در این زمینه رو  روندی آزمایشی و تجربی در نظر گرفته می
ردان تا به حال عالوه بر این به پیشرفت گذاشته است. پیوند آلت تناسلی منتسب به م

های تولیدمثلی منتسب به مردان  زننده ارگان که برای افرادی که در اثر صدمات آسیب
اند انجام شده است، برای افراد دیگر، مثالً مردی که تحت درمان  خود را از دست داده

انجام  سرطان آلت تناسلی قرار داشت )و در نهایت آلت تناسلی خود را از دست داد( نیز
پیوند آلت تناسلی منتسب به مردان فعالً برای افراد ترنسجندری که مایل به  .شده است

 .شود انجام جراحی ناحیه تناسلی هستند انجام نمی

 Testicle Transplant  پیوند بیضه

پیوند بیضه به معنای برداشتن بیضه از بدن فردی دیگر و پیوند زدن آن به بدن فردی 
اولین پیوند بیضه توسط دکتر شرمن جی. سیلبر متخصص باروری در فاقد بیضه است. 

لوییس گزارش شد. این عمل روی دو برادر دوقلوی غیرترنس انجام گرفت. گزارش  سنت
 2019در یک ژورنال پزشکی انتشار یافته بود. در دسامبر سال  1978این عمل در سال 

میرو در بلگراد صربستان موفق المللی به سرپرستی پروفسور  های بین نیز، تیم جراح
شدند عمل پیوند بیضه را روی دو برادر دوقلوی غیرترنس انجام دهند. پیوند بیضه به 

پذیرد، چرا که انجام این کار باعث  عنوان بخشی از روند ترنزیشن افراد ترنس انجام نمی
ود و از این رو دار ش های فرد اهداکننده بچه شود تا فرد گیرنده پیوند بتواند با اسپرم می

گردد. اگر قرار باشد پیوند بیضه صورت گیرد،  مسائلی اخالقی در این زمینه مطرح می
ای  حتمًا الزم است از خود فرد اهداکننده پیش از فوتش، یا از خانواده وی مجوز ویژه

 .اخذ گردد
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 حرف ت

 Gender Affirming  تأییدکننده جنسیت

که برای اشاره به اقدامات یا مداخالتی به کار صفتی است « تأییدکننده جنسیت»عبارت 
پذیرند )مثالً  رود که در جهت تأیید هویت جنسیتی فرد ترنسجندر صورت می می

پزشکانی که تجویز هورمون برای افراد ترنس و غیرباینری را برعهده دارند به نوعی 
ا با ضمائر شوند. آنهایی که افراد ترنسجندر ر پزشکان تأییدکننده جنسیت نامیده می

 (.کنند نیز همینطور صحیح خطاب می

 Medical Tattooing  تتو پزشکی

تتو پزشکی یا میکروپیگمنتیشن پزشکی روندی است که با هدف ترمیم یا زیباسازی بدن 
پذیرد. مردان ترنس و افراد غیرباینری که عمل تخلیه سینه را پشت سر گذاشته  انجام می

که هاله و  شان در حین عمل برداشته شود، یا این سینهاند هاله و نوک  و ترجیح داده
بعدی را  توانند هاله و نوک سینه کامالً طبیعی و سه نوک سینه آنها از بین رفته است، می

اند و  روی سینه خود تتو پزشکی کنند. همچنین افرادی که عمل فالوپالستی انجام داده
تر داشته باشد،  و ظاهری طبیعیشان رنگ  مایل هستند آلت تناسلی منتسب به مردان

 .توانند آلت تناسلی خود را به صورت کامل تتو پزشکی کنند می
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 )گذار( Transitionترنزیشن 

شود که بعضی از افراد ترنس در  ترنزیشن به مراحل اجتماعی، قانونی، و پزشکی گفته می
. پروسه دهند جهت تصدیق هویت جنسیتی یا تسکین مالل جنسیتی خود انجام می
تواند دربرگیرنده  ترنزیشن برای هر فردی با فرد دیگر متفاوت است. پروسه ترنزیشن می

عمل جراحی و هورمون درمانی، تغییر نام و ضمائر، تغییر ظاهر و پوشش، آشکارسازی 
دار،  ای طوالنی و ادامه باشد. ترنزیشن ممکن است پروسه …برای دوستان و خانواده و 

مدت باشد. پروسه ترنزیشن سبب افزایش یا کاهش اعتبار هویت  های کوتا یا پروسه
شود؛ یعنی مثالً هویت فرد ترنسی که فقط دست به مراحل تغییر  جنسیتی افراد نمی

زند با هویت فرد ترنس دیگری که مایل است یک یا دو مرحله جراحی نیز  اجتماعی می
ز افراد دشوار است که ابتدا و انجام دهد به یک اندازه معتبر است. گاهی برای بعضی ا
بعضی از افراد احساس  .انتهای پروسه ترنزیشن خود را بصورت دقیق تعیین کنند

اند آغاز  کنند که پروسه ترنزیشن آنها از روزی که هورمون درمانی را شروع کرده می
کنند پروسه ترنزیشن آنها از روزی آغاز گردیده که برای  گردیده است. بعضی فکر می

زان خود آشکارسازی کردند. بعضی از افراد شروع پروسه ترنزیشن خود را از روزی عزی
کنند تا  اند. بعضی از افراد احساس می دانند که نام خود را بصورت قانونی تغییر داده می

در حال »زمانی که تغییرات حاصل از هورمون درمانی روی بدن آنها بنشیند، همچنان 
دانند که از  فراد پایان دوره ترنزیشن خود را زمانی میهستند. بعضی از ا «ترنزیشن

لحاظ قانونی به عنوان مرد شناخته شوند. بعضی از افراد زمانی دوره ترنزیشن خود را 
دانند که جراحی ناحیه تناسلی را انجام داده باشند. به طور خالصه، دوره  خاتمه یافته می

 .تی داردترنزیشن برای افراد مختلف معنا و مفهوم متفاو
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 Trans  ترنس

شود که جنسیت آنها با جنسیتی که در بدو تولد به  چترواژه ترنس به افرادی گفته می
به معنای قدم گذاشتن فراسوی طیف « ترنس»آنها نسبت داده شده همراستا نیست. 

جنسیتی، جایی روی طیف جنسیتی، یا عبور از طیف جنسیتی است. چترواژه ترنس 
یابی  را ترنسجندر، ترنسکشوال، غیرباینری یا جنسیت نامنطبق هویت افرادی را که خود

های زیر چتر ترنس به همین چند مورد محدود  گیرد، اما لیست هویت کنند دربرمی می
 مخفف ترنسجندر و ترنسکشوال است.« ترنس»شود. واژه  نمی

 Transgender  ترنسجندر

ود که هویت جنسیتی و/یا ابراز ش ترنسجندر یک چترواژه است و به افرادی گفته می
جنسیتی آنها با جنسی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده و/یا انتظارات اجتماعی و 

رود همراستا نیست. افراد ترنسجندر  فرهنگی که از جنس منتسب به آنها انتظار می
بدانند. این توانند خود را مرد، زن یا غیرباینری )خارج از چهارچوب دوگانه مرد و زن(  می

دهند  توانند هر نوع گرایش جنسی داشته باشند، به هر روشی که ترجیح می افراد می
های جنسیتی  ها و نقش جنسیت خود را با ظاهر و پوشش خود ابراز کنند، و با کلیشه

ها و  مورد انتظار جامعه همخوانی داشته یا نداشته باشند. چترواژه ترنسجندر هویت
توان به افراد  دهد که از آن جمله می ای را پوشش می دهتجربیات بسیار گستر

های  ها، افراد جندرکوئیر، هویت کوئین ها و درگ گینگ ها، درگ پوش ترنسکشوال، مبدل
جنسیتی غیرباینری و ... اشاره نمود، بنابراین طبیعی است که تجربیات افراد مختلفی که 

 اشد.گیرند با هم متفاوت ب زیر چتر ترنسجندر قرار می
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 Trans-Friendly  دوست ترنس

ها یا  شود( به سازمان نوشته می «T-Friendly» دوست )که گاهی بصورت مخفف ترنس
شود که نسبت به افراد ترنس و نیازهای اجتماعی، سیاسی و  انستیتوهایی گفته می

 .کنند کننده عمل می ای پذیرا و تصدیق فرهنگی آنها با دید باز و به شیوه

 Transsexual  لترنسکشوا

شد که هویت  ای است که سابقًا در جامعه پزشکی به افرادی گفته می ترنسکشوال واژه
جنسیتی آنها با جنسی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده متفاوت است. افراد 

ترنسکشوال ممکن است ترجیح دهند یک یا چند مورد از اقدامات پزشکی )نظیر 
( در جهت همسوسازی جسم و هویت …صدیق جنسیت و هورمون درمانی، جراحی ت

که تمایلی به انجام اقدامات پزشکی نداشته باشند.  جنسیتی خویش انجام دهند، یا این
واژه ترنسکشوال اغلب )اما نه همیشه( تجربه جنسیت افراد را به تشخیص پزشکی یا 

ازی آناتومی و س در جهت دگرگون –مثال هورمون درمانی یا جراحی  –تغییرات پزشکی 
« ترنسکشوال»زند. واژه  سازی آن با هویت جنسیتی وی پیوند می ظاهر فرد و همخوان

که به اختالالت روانپزشکی یا مسائل  ای که داشته و با توجه به این به دلیل پیشینه
شده است، واژه منسوخی است و بسیاری از افراد آن را  پزشکی پیوند زده می

بنابراین این واژه نباید برای اشاره به افرادی به کار برده شود که دانند.  آمیز می توهین
 کنند. یابی نمی خود را با این واژه هویت
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 Trans Medicalist  مدیکالیست ترنس

خصوص مردان ترنس( به  میالدی، جنبشی توسط افراد ترنسکشوال )به 2010در دهه 
افرادی ترنس واقعی هستند که شان سر این موضوع بود که فقط  راه افتاد که بحث

ضوابط تشخیصی مالل جنسیتی را داشته باشند، چرا که این افراد ترنسکشوال بودن را 
تروسکام »نگریستند. به این افراد اصطالحًا  فقط به چشم وضعیتی پزشکی می

Truscum »ها بر این باورند که افراد غیرباینری نیز صرفًا  شود. تروسکام گفته می
معنای « تروسکام»برند. واژه  ه بوده و آبروی افراد ترنس واقعی را میتظاهرکنند

آمیزی دارد، و به همین دلیل افرادی که ترنس نیستند نباید این واژه را برای  توهین
از واژه « تروسکام»اشاره به افراد ترنس به کار ببرند، و بهتر است به جای 

تفاده کنند. افراد ترنسی که نسبت به برای اشاره به این افراد اس« مدیکالیست ترنس»
ها  نامیده شدند. توکیوت« Tucuteتوکیوت »جنبش تروسکام واکنش نشان دادند، 

 هستند.« نما ترنس»و « ترنس واقعی»بندی جامعه ترنس به دو دسته  مخالف دسته

 Transmasculine  مردانه ترنس

شود( نوعی هویتی جنسیتی  َمسک نیز گفته می َمْسِکِلن )ترنس مردانه یا ترنس ترنس
ای داشته که با جنس یا  شود که هویت جنسیتی مردانه است و به افرادی گفته می

مردانه  جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده متفاوت است. افراد ترنس
 .ممکن است هویت جنسیتی غیرباینری داشته باشند
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 (DVT)  ترومبوز ورید عمقی

عمقی به معنای تشکیل لخته خونی در دیواره ورید عمقی بوده که معموالً ترومبوز ورید 
دهد. ترومبوز ورید عمقی یکی از عوارض شایع مربوط به بیهوشی  بیشتر در پاها رخ می

های خونی شکل گرفته معموالً از جای خود جدا گردیده و به طرف سایر  است. لخته
توانند مشکالت جدی نظیر  کنند و می ت میحرک …های بدن نظیر ریه، قلب، مغز و  اندام

 .سکته و مرگ را برای فرد در پی داشته باشند

 Fat Injection  تزریق چربی درون آلت

بعضی از افرادی که مایل هستند فالوپالستی ساعد دست انجام دهند، به این معنا که از 
ناسلی ساخته ساعد دست آنها پوست، چربی، عروق و عصب برداشته شود و با آن آلت ت

توانند برای افزایش  شود، اما میزان چربی اندکی در ناحیه ساعد دست خود دارند، می
قطر آلت تناسلی منتسب به مردان خود، پس از انجام جراحی فالوپالستی تزریق چربی 

هایی از جمله نامتقارن شدن  درون آلت تناسلی انجام دهند. تزریق چربی نیز با ریسک
تناسلی منتسب به مردان همراه است، و امکان دارد چربی تزریق شده فرم آلت   شکل و

 .پس از مدت کوتاهی کامالً جذب بدن گردیده و قطر آلت به اندازه سابق بازگردد
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 Allen’s Testتست آلن 

گیرد.  تست آلن آزمونی است که جهت سنجش میزان خونرسانی به دست صورت می
 آلن تست تان دست ساعد دو هر روی جراحست، پیش از عمل فالوپالستی ساعد د

 را شما دست به خونرسانی وظیفه که را سرخرگی دو که صورت این به. دهد می انجام
 رها دیگری از پس یکی را ها سرخرگ از یک هر سپس دهد، می فشار هستند دار عهده

 جراح و شود می مشخص شما دست به خونرسانی وضعیت تست این انجام با. کند می
 اگر. خیر یا کنند می خونرسانی شما دست کل به سرخرگ دو هر آیا که شود می متوجه

 سرخرگ طریق از هم و گردد تامین رادیال سرخرگ طریق از هم تان دست خونرسانی
 خواهید دست ساعد فالوپالستی تکنیک برای مناسبی کاندیدای شما احتماال آنگاه اولنار،

 .بود

 Pinch Test تست پینچ 

 فالوپالستی جراحی از حاصل تناسلی آلت سایز آن وسیله به که است متدی پینچ تست
انجام این تست . شود می زده تخمین به صورت تقریبی جراحی انجام از پیش پا ران

 ناحیه عنوان به پا ران کدام از است بهتر شود متوجه تا کند می کمک جراح به ساده
 لوله روش به براهاپیش ساخت است بهتر که کند می مشخصکند، و  استفاده اهداکننده

 کاندیدای آیا که کند می مشخص نهایت در و دیگری، روش از یا گیرد انجام لوله در
 پای پینچ تست انجام برای .نه یا دیشو می محسوب پا ران فالوپالستی برای مناسبی

 عرض و دبگیری دست با را پا ران وسط پوست شود، منقبض ران عضله تا بکشید را خود
 طول ،دکتر کورتس کرین گفته طبق .کنید گیری اندازه را شده کشیده پوست فوقانی
 محیط. تناسلی آلت قطر با است معادل تقریبا پنج در ضرب شده کشیده پوست

 پی عدد در آمده بدست قطر کردن ضرب با توانید می نیز را تناسلی آلت( دورتادور)
 .آورید بدست( 3.14)
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 Testosterone  تستسترون

شود(، هورمونی آندروژنیک است که  نامیده می «T» تستسترون )که اغلب به اختصار
وظیفه ایجاد صفات ثانویه جنسی منتسب به مردان )نظیر رشد موی صورت، بم شدن 

صدا، افزایش رشد موهای بدن، و افزایش پرورش عضالنی( را برعهده دارد. تستسترون 
گردد تا صفات ثانویه جنسی  اینری متقاضی تجویز میبرای مردان ترنس و افراد غیرب

منتسب به مردان در بدن آنها پدید آمده یا حفظ گردد. افراد غیرباینری در صورت تمایل 
توانند روند تستسترون درمانی خود را با دوز پایین و تا جایی که تغییرات حاصل  می

 .بخش باشد پیش ببرند برایشان رضایت

 Testosterone Enanthate  تستسترون انانتات

 .رجوع کنید« انانتات»به تعریف 

 Testosterone Propionate  تستسترون پروپیونات

 .رجوع کنید« پروپیونات»به تعریف 
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 Oral Testosterone  تستسترون خوراکی

رسد. دو  تستسترون خوراکی نوعی تستسترون است که از طریق دهان به مصرف می
اکی، اصالح شیمیایی گردیده و نشان داده شده که پس از مصرف از فرم تستسترون خور

کنند؛ این دو فرم تستسترون  راه دهان با موفقیت تاثیرات خود را روی بدن اعمال می
تستسترون خوراکی  تستسترون و تستسترون آندکانوآت. متیل خوراکی عبارتند از: متیل

ن ترنس و افراد غیرباینری تجویز برای کبد سمی است و جهت هورمون درمانی در مردا
گردد. درمورد فرم دیگر تستسترون خوراکی، یعنی تستسترون آندکانوآت خوراکی نیز  نمی

الزم به ذکر است که یکی از معایبش این است که بدن آن را به سرعت و معموالً در 
در  عدد کپسول 6-3برد، از همین رو نیاز است که معموالً  ساعت از بین می 4-3عرض 

روز مصرف گردد تا تاثیرات خود را روی بدن بگذارد، و واضح است که نسبت به تزریق 
شود. مردان ترنسی که جهت هورمون  تری محسوب می تستسترون روش پرهزینه

اند که سیکل  اند نیز گفته درمانی از تستسترون آندکانوآت خوراکی استفاده نموده
 .شود نمی خوبی متوقف قاعدگی با مصرف این قرص به

 Sublingual/Buccal Testosterone  ای تستسترون زیرزبانی/گونه

ای قرصی قابل جذب است که زیرزبان )فرم زیرزبانی( یا کنار  تستسترون زیرزبانی/گونه
شود و از این طریق جذب بدن گردیده و تاثیرات خود را  ای( قرار داده می لثه )فرم گونه

ای با متد خوراکی متفاوت است؛ در این متد مقدار  نهکند. متد زیرزبانی/گو اعمال می
شود و از سمیت بالقوه کبدی جلوگیری بعمل  خیلی کمی از ماده از راه دهان بلعیده می

 .آورد می
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 Bioidentical Testosterone  همسان تستسترون زیست

ر ای است که ساختار شیمیایی آن دقیقًا مانند ساختا ماده« همسان زیست»هورمون 
شیمیایی هورمون طبیعی تولید شده در بدن انسان است. مثال فرمول شیمیایی 

است و  C19H28O2 شود تستسترونی که به طور طبیعی در بدن انسان تولید می
کند در صورتی  ساختار شیمیایی مشخصی دارد. تستسترونی که پزشک تجویز می

آن با ساختار  شود که ساختار شیمیایی محسوب می« همسان زیست»تستسترون 
 .شیمیایی تستسترون طبیعی عینًا مطابقت داشته باشد

 Testosterone Cypionate  تستسترون سیپیونات

 .رجوع کنید« سیپیونات»به تعریف 

 Testosterone phenylpropionate  پروپیونات تستسترون فنیل

ست رهش ا ( استری آهستهC28H36O3پروپیونات )فرمول شیمیایی  تستسترون فنیل
نام برند محبوب « Testolent»انجامد.  که آزادسازی آن یک الی سه هفته به طول می

پروپیونات یکی از ترکیبات سوستانون  پروپیونات است. تستسترون فنیل تستسترون فنیل
 رجوع کنید.« آمدرن»و « سوستانون»باشد. به تعریف  و آمدرن نیز می
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 Detransition  سابق تصدیق جنسیت مجدد و بازگشت به وضعیت

)گذار مجدد، تصدیق جنسیت مجدد( که گاهی  Detransitionترنزیشن  دی
ای است که طی آن افراد  شود، نام پروسه نیز گفته می Retransitionترنزیشن  ری

گردند.  دانند و یا به وضعیت سابق خود بازمی ترنسجندر دیگر خود را ترنسجندر نمی
ای  ترنزیشن، روشی واحد و چهارچوب از پیش تعیین شده ترنزیشن نیز درست مانند دی

ندارد. افراد مختلف ممکن است متدهای بسیار متفاوتی را برای تصدیق جنسیت مجدد 
توان به تصدیق مجدد ابراز جنسیتی )بازگشت به  در پیش گیرند، که از آن جمله می

ارک شناسایی پوشش و رفتار سابق(، تصدیق مجدد هویت اجتماعی، تصدیق مجدد مد
 قانونی، و/یا تصدیق مجدد آناتومی اشاره نمود.

 Urethral Stricture  تنگی پیشابراه

شود؛ این عارضه ادرار کردن را  تنگی پیشابراه به باریک شدن مجرای عبور ادرار گفته می
سازد. تنگی پیشابراه یکی از عوارض شایع عمل یوریتروپالستی  دشوار یا غیرممکن می

 .رجوع کنید« یوریتروپالستی»ریف است. به تع

 Referral Letter  نامه جراحی توصیه

شود که پزشک )معموالً روانپزشک، روانشناس، یا  ای گفته می نامه جراحی به نامه توصیه
نویسد و در آن صالحیت فرد متقاضی را برای  پزشک غدد( خطاب به پزشک جراح می

ن/مراکز جراحی خارج از ایران جهت بیشتر جراحا .کند انجام عمل جراحی تأیید می
های تصدیق جنسیت از ضوابط مندرج در استانداردهای مراقبتی سازمان  انجام جراحی

دانند که  پیروی نموده و الزم می (WPATH) تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر
ی متقاضیان براساس این ضوابط، شرایط انجام جراحی را داشته باشند. لذا یکی از موارد

نامه از طرف  که متقاضی جراحی در خارج از ایران باید به انجام برساند، ارائه دو توصیه
 .دو متخصص سالمت روان واجد شرایط است
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 T-penis  پینس-تی

شود در اثر چندین ماه تستسترون درمانی رشد کرده و  پینس به کلیتوریسی گفته می-تی
 .بزرگ شده باشد

 حرف ج

 (SRS)  جراحی انتساب مجدد جنس

را بعضی از  Sex Reassignment Surgeryعبارت جراحی انتساب مجدد جنس یا 
سازی  برند که در جهت دگرگون هایی به کار می پزشکان برای اشاره به دسته جراحی

پذیرند. مردان ترنس و افراد  جنس بیولوژیک نسبت داده شده به افراد انجام می
توانند  ود دارند که در صورت تمایل میغیرباینری چندین گزینه جراحی پیش روی خ

اند از: جراحی بازسازی سینه،  ها عبارت انجام دهند؛ این دسته جراحی
(. GRSهیسترکتومی/اوفرکتومی، و انواع مختلف جراحی بازسازی ناحیه تناسلی )

دهند، اما عمل  بسیاری از مردان ترنس و افراد غیرباینری عمل تخلیه سینه را انجام می
تناسلی را خیر. بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری عمل ناحیه تناسلی را نیز ناحیه 

دهند. بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری استطاعت مالی برای انجام  انجام می
دهند جراحی نکنند، و در عین حال  جراحی را ندارند، یا به دالیل مختلفی ترجیح می

کنند. عبارت  به عنوان افراد موفقی در جامعه زندگی می تستسترون درمانی انجام داده و
گیرد. بسیاری از  جراحی انتساب مجدد جنس جدیدًا بسیار کمتر مورد استفاده قرار می

را عبارت  Gender Confirmation Surgeryیا « جراحی تصدیق جنسیت»افراد عبارت 
، و («GCSیق جنسیت )جراحی تصد»، «ترنزیشن»دانند. به تعریف  تری می تأییدکننده

رجوع کنید. جهت کسب اطالعات بیشتر در (« GRSجراحی بازسازی ناحیه تناسلی )»
 .مطالعه نمایید اینجااز این زمینه، مقاله مرتبط را 
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 (GRS)  جراحی بازسازی ناحیه تناسلی

ای  شود، پروسه نیز گفته می« تنه پایین»سازی ناحیه تناسلی که گاهی جراحی جراحی باز
است که جراح برای مردان ترنس یا افراد غیرباینری متقاضی، آلت تناسلی منتسب به 

کند )که معموالً این روند  مردان را با استفاده از بافت بدن خود فرد درست می
وریسی که در اثر هورمون درمانی بزرگ شده است که کلیت نام دارد(، یا این« فالوپالستی»

کند تا در موقعیت آلت  می« آزادسازی»های همبند اطراف خود اصطالحًا  را از بافت
نام دارد(. « متودیوپالستی»تناسلی منتسب به مردان قرار گیرد )که معموالً این روند 

ضیان انجام بدهد یا جراح ممکن است طی این روند، کاشت پروتز بیضه را نیز برای متقا
 .رجوع کنید« متودیوپالستی»و « فالوپالستی»ندهد. به تعریف 

 Nipple Reconstruction Surgery  جراحی بازسازی نوک سینه

جراحی بازسازی نوک سینه نام عملی جراحی است که طی آن جراح نوک سینه فرد را 
سازی سینه، نوک سینه  انهکند. بعضی از افرادی که بعد از جراحی تخلیه و مرد ترمیم می

اند هاله و نوک سینه نداشته باشند،  آنها از بین رفته است یا از همان ابتدا ترجیح داده
 .توانند تحت عمل بازسازی نوک سینه قرار بگیرند. انتخاب کامالً با خود فرد است می

 Top Surgery  جراحی باالتنه

 .رجوع کنید« جراحی سینه»به تعریف 

 Bottom Surgery  تنه جراحی پایین

 .رجوع کنید« جراحی بازسازی ناحیه تناسلی»به تعریف 
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 (GAS)  جراحی تأیید جنسیت

جراحی تأیید جنسیت یا  Gender Affirming Surgeryجراحی تأیید جنسیت یا 
Gender Affirming Surgery شود که به عنوان  های جراحی گفته می به مجموعه عمل

پذیرند. اینگونه نیست که همه  نزیشن( افراد ترنس انجام میبخشی از پروسه گذار )تر
دهند تحت عمل جراحی قرار گیرند، یا استطاعت مالی برای این نوع  افراد ترنس ترجیح 

ها، واژگان دیگری نیز به کار  ها را داشته باشند. برای اشاره به این دسته از جراحی جراحی
آمیز، یا منسوخ هستند: عمل  تباه، توهینشود که از نظر بعضی از افراد اش برده می

 Gender(، جراحی انتساب مجدد جنسیت )Sex Change Operationتغییرجنس )
Reassignment/Realignment Surgery چون جنسیت با انجام عمل جراحی )

 Sex Reassignment/Realignmentکند، جراحی انتساب مجدد جنس ) تغییر نمی
Surgeryترین عبارتی که برای اشاره به این دست  ن و تاییدکننده(، و غیره. بهتری

 Genderگیرد، عبارت جراحی تصدیق جنسیت ) ها مورد استفاده قرار می جراحی
Confirmation/Confirming Surgery و جراحی تأیید جنسیت است. جهت کسب )

 .مطالعه نمایید اینجااز در این زمینه مقاله مرتبط را  اطالعات بیشتر

 Revision Surgery  جراحی ترمیمی

شود که در جهت اصالح نواقص و مشکالت جراحی  جراحی ترمیمی به عملی گفته می
پذیرد. به عنوان مثال افراد ترنسی که عمل فالوپالستی همراه با افزایش  اصلی انجام می

اند، در صورتی که دچار فیستول پیشابراهی شوند  شابراه را پشت سر گذاشتهطول پی
ممکن است نیاز به عمل ترمیمی پیدا کنند. گاهی عمل ترمیمی در جهت اصالح نواقض 

رود. مثال افراد ترنسی که پس از جراحی تخلیه سینه  ظاهری جراحی اصلی نیز به کار می
عمل جراحی ترمیمی قرار بگیرند تا جراح بتواند  توانند تحت اند، می دچار گوشواره شده

 .گوشواره ایجاد شده را بردارد و ظاهر نتیجه عمل را زیباتر کند
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 (GCS)  جراحی تصدیق جنسیت

( یکی از Gender Confirmation Surgeryجراحی تصدیق جنسیت )به انگلیسی: 
اره به روندهای جراحی هایی است که برای اش ترین عبارت نگرانه ترین و مثبت تاییدکننده

 …مختلف اعم از جراحی سینه، جراحی ناحیه تناسلی، هیسترکتومی )تخلیه رحم( و 
از گیرد. جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه مقاله مرتبط را  مورد استفاده قرار می

 .عه نماییدمطال اینجا

 Chest Surgery  جراحی سینه

نیز گفته « باالتنه»جراحی سینه یا جراحی بازسازی سینه که گاهی به آن جراحی 
ترین عمل جراحی است که مردان ترنس و افراد غیرباینری انجام  شود، به نوعی رایج می
 ای با فرم و ظاهر منتسب به مردان یا دهند. هدف جراحی سینه، ایجاد سینه می

گیرد: یک. برش  غیرباینری است. جراحی سینه معموال به دو روش رایج صورت می
های جراحی  کلید/دورهاله. البته روش دبل/مستکتومی دوطرفه، یا دو. برش سوراخ
توان به روش برش  گیرد، که از آن جمله می دیگری نیز در جهت بازسازی سینه انجام می

«T هایی که جراح با توجه  ها و برش سایر روش، و «دکمه سوراخ»، روش برش «معکوس
 کند اشاره نمود. به آناتومی بدن فرد به او توصیه می
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 (BMS)  سازی بدن جراحی مردانه

( BMSیا به اختصار  Body Masculinization Surgeryسازی بدن ) جراحی مردانه
ت. این سازی شکل و فرم بدن اس ای از روندهای جراحی با هدف مردانه نام دسته

کنند شکل و فرم بدنشان با  ها ویژه مردان ترنسی است که احساس می جراحی
سازی سینه به اندازه کافی مردانه نشده  تستسترون درمانی و جراحی تخلیه و مردانه

سازی بدن به طور معمول روی ناحیه باالتنه )سینه و کمر(، شکم  است. جراحی مردانه
های پهلو و  شود(، پهلوها )چربی نیز گفته می« تاک تامی»)ابدومینوپالستی که به آن 

سازی بدن به  گیرد. جراحی مردانه ها صورت می کمر(، لگن، باسن، داخل و خارج ران
پذیرد. افراد غیرباینری که مایل به تغییر ظاهر بدن خود  روش لیپوساکشن انجام می

خواه خود نرسیده است هستند و با رژیم غذایی، ورزش، یا هورمون درمانی به نتیجه دل
ها و نیازهای خود بهره  سازی بدن طبق خواسته های مردانه توانند از جراحی نیز می
 جویند.
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 (VMS)  سازی صدا جراحی مردانه

( نام Voice Masculinization Surgeryسازی صدا )به انگلیسی:  جراحی مردانه
تر  د غیرباینری متقاضی بمعملی جراحی است که طی آن صدای مردان ترنس یا افرا

کرده اما  گردد. بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری که تستسترون درمانی می می
صدایشان تغییر نکرده است، و گفتاردرمانی و تمرینات دیگری در جهت بم شدن صدای 

توانند به  بخش نبوده است، در صورت تمایل می خود انجام داده اما برایشان رضایت
های  سازی صدا به روش آخرین روش تحت عمل جراحی قرار گیرند. جراحی مردانه عنوان

سازی، الرینگوپالستی  ترین روش جراحی مردانه پذیرد. رایج مختلفی انجام می
های  سازی نام دارد. طی این عمل، جراح تارهای صوتی را با استفاده از ایمپلنت مدیالیزه

کند. متقاضیان  تر می صدای فرد متقاضی را بم ترتیب تر نموده و بدین سیلیکنی ضخیم
ها الزم است با پزشک  ها و تکنیک این عمل جهت کسب اطالعات بیشتر درمورد روش

 جراح مدنظر خود مشورت نمایند.

 (FMS)  سازی صورت جراحی مردانه

( به Facial Masculinization Surgeryسازی صورت )به انگلیسی:  جراحی مردانه
سازی کردن اجزاء صورت انجام  که در جهت مردانهشود  هایی گفته می مجموعه جراحی

توان به جراحی بزرگ و بلند  سازی صورت می های مردانه پذیرند. از جمله جراحی می
سازی بینی و چانه، جراحی بزرگ  کردن پیشانی، جراحی بزرگ کردن گونه، جراحی مردانه

 .ساخت سیب آدم اشاره نمود کردن فک، و جراحی بزرگ کردن غضروف تیروئید و
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 Compression Garment  جلیقه گنی

ها و همینطور  جلیقه گنی نوعی جلیقه چسبان است که جهت بستن و پنهان کردن سینه
گیرد. پوشیدن  طی دوره ریکاوری پس از عمل جراحی تخلیه سینه مورد استفاده قرار می

دهد و با جذب عرق و  کاهش میجلیقه گنی پزشکی ورم، کبودی و درد ناحیه عمل را 
کند. جلیقه گنی بافت کالژن شکل گرفته روی  چربی پوست از ایجاد عفونت جلوگیری می

ترتیب  كند، و بدین جذب آن کمک میهای جراحی را تخریب نموده و به باز جای برش
 شود. مانع از برآمده شده اسکار )جای برش جراحی( می

 Genderqueer  جندرکوئیر

های جنسیتی که در بدو تولد براساس  شود که از کلیشه به افرادی گفته می جندرکوئیر
کنند. افراد  رود، پیروی نمی اندام جنسی به آنها نسبت داده شده و از آنها انتظار می

گونه، خارج از  ، آندروجین«زنان مردانه»، «مردان زنانه»جندرکوئیر ممکن است خود را 
یابی و ابراز کنند. افراد جندرکوئیر  هویت …و « ندختر/ز »و « پسر/مرد»بندی  دسته

 ممکن است خود را ترنس نیز بدانند یا ندانند.

 )شادمانی جنسیتی( Gender Euphoriaفوریا یوجندر 

شادمانی جنسیتی اصطالحی است که توسط اعضای جامعه ترنس ایجاد گردیده و به 
زیستن در نقش جنسیتی شود که فرد ترنس به خاطر  احساس شادی و لذتی گفته می

کند. شادمانی جنسیتی خالف مالل  صحیح خویش در جامعه، در خود احساس می
شناسی برده و با مفهوم غم و ناراحتی  جنسیتی است که مسئله را در حیطه علم آسیب

همراه است. بعضی از افراد ترنس بر این عقیده هستند که شادمانی جنسیتی الزمه 
 جنسیتی. ترنس بودن است، نه مالل
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 Sex  جنس

بندی بدن انسان و بیولوژی به  بندی کردن افراد برمبنای سیستم طبقه جنس به دسته
شود. جنس معموال در بدو تولد  عنوان مذکر، مونث، یا اینترسکس )بیناجنسی( گفته می

های جسمی به افراد  ها، و سایر ویژگی ها، کروموزوم دستگاه تولیدمثلی، هورمونبراساس 
 شود. نسبت داده می

 Biological Sex  جنس بیولوژیکی

جنس بیولوژیکی اصطالحی پزشکی بوده و به خصوصیات کروموزومی، هورمونی، و 
اینترسکس بندی افراد به عنوان مونث، مذکر یا  شود که جهت دسته آناتومیکی گفته می

جنس »، «جنس»گیرند. عبارت جنس بیولوژیکی اغلب به صورت  مورد استفاده قرار می
سازی  ساده« جنس نسبت داده شده در بدو تولد»، یا «جنس آناتومیکی»، «فیزیکی

 .شود می

 Sex Assigned At Birth  جنس منتسب در بدو تولد

ساب یا تعیین جنسی به معنای اقدام به انت« جنس منتسب در بدو تولد»عبارت 
های تولیدمثلی داخلی و  ها، ارگان ها، هورمون مشخص برای افراد برمبنای کروموزوم

را « نسبت دادن جنس در بدو تولد»هاست. عمل  خارجی، و صفات ثانویه جنسی آن
اغلب پزشکان در دوران بارداری والد یا بالفاصله بعد از متولد شدن نوزاد انجام 

دهنده یا  شود، نشان در بدو تولد به فردی نسبت داده میدهند. جنسی که  می
 .کننده هویت جنسیتی او نیست تعیین

 

 

https://helptranscenter.org/


53 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 Gender  جنسیت

جنسیت به درک فردی و/یا اجتماعی افراد از مرد بودن، زن بودن، یا نه مرد و نه زن 
های اجتماعی مرتبط با  گردد. هنجارهای اجتماعی، انتظارات و نقش بودن اطالق می

، از دورانی به دوران دیگر، از مکانی به مکان دیگر، از فرهنگی به فرهنگ دیگر، و جنسیت
 .از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند

ق  جنسیت  Gender Creative  خالا

ق به افرادی )مخصوصًا کودکان( گفته می یابی یا ابراز  شود که نوع هویت جنسیت خالا
 .همراستا نیستجنسیتی آنها با انتظارات جامعه و فرهنگ 

 Gender Expansive  جنسیت گستر

شود که تعریف مرسوم فرهنگ خود از  چترواژه جنسیت گستر به افرادی گفته می
های  های جنسیتی، نقش جنسیت، و انتظارات جامعه خود از ابراز جنسیتی، هویت
دهند. افراد جنسیت گستر  جنسیتی، و/یا سایر هنجارهای جنسیتی را گسترش می

کنند؛ البته هر فرد دیگری که جنسیتش به نوعی  یابی می  خود را ترنسجندر هویتمعموال
کند نیز فردی جنسیت گستر محسوب  به گسترش مفهوم جنسیت در جامعه کمک 

 .شود می

 Gender Diverse  جنسیت گوناگون

شود که همراستای  های جنسیتی و/یا ابراز جنسیتی گفته می جنسیت گوناگون به نقش
رات فرهنگی و اجتماعی نیستند. جنسیت نامنطبق و جنسیت مختلف مترادف این انتظا

 .شوند واژه محسوب می
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 Gender Variant  جنسیت مختلف

رود که  نامنطبق برای توصیف افرادی به کار می  چترواژه جنسیت مختلف مثل جنسیت
ی یا گروه هویت جنسیتی، ابراز جنسیتی، یا بیان جنسیتی آنها با هنجارهای اجتماع
رود. بعضی از  غالب در جامعه متفاوت است. این واژه بیشتر در متون پزشکی به کار می

افراد این واژه را دوست ندارند چون بر این عقیده هستند که از معنای این واژه اینگونه 
های جنسیتی افراد غیرسیسجندر و بیان جنسیتی افراد  شود که هویت برداشت می

اندازه افراد سیسجندر یا جنسیت منطبق، طبیعی یا عادی نیست.  جنسیت نامنطبق به
 های دیگری مانند جنسیت گستر به همین دلیل به جای این واژه معموالً از واژه

Gender Expansive یا جنسیت خالق Gender Creative کنند استفاده می. 

 Gender Nonconforming  جنسیت نامنطبق

های اجتماعی  شود که ابراز جنسیتی آنها با کلیشه ته میجنسیت نامنطبق به افرادی گف
یا فرهنگی مرتبط با جنس یا جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده همراستا 

آید، با این حال  نیست. واژه جنسیت نامنطبق نوعی هویت جنسیتی به حساب نمی
سیسجندر،  -د با هر جنسیتی کنند. افرا یابی می بعضی از افراد خود را با این واژه هویت

ممکن است جنسیت نامنطبق نیز باشند. یکی از کاربردهای  -ترنس، یا غیرباینری 
جنسیت »متداول این عنوان برای موقعی است که افراد بزرگسال، کودکان را به طور عام 

ترتیب از نسبت دادن هویت جنسیتی یا گرایش جنسی  نامند تا بدین می« نامنطبق
اند خودداری  یابی نیافته وسال بوده و فرصت هویت سن دکانی که هنوز کمخاص به کو

 .ورزند

 

 

https://helptranscenter.org/


55 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 GRS  آراس جی

 .رجوع کنید« جراحی بازسازی ناحیه تناسلی»به تعریف 

 GID  دی آی جی

 .رجوع کنید« اختالل هویت جنسیتی»به تعریف 

 حرف چ

 T-patch  چسب تستسترون

ب است که آن را به صورت روزانه چسب تستسترون نوعی تستسترون به شکل برچس
تدریج جذب بدن شود. در  چسبانند تا تستسترون موجود در آن به روی پوست خود می

در ایاالت « تستودرم»و « آندرودرم»های  حال حاضر دو برند چسب تستسترون با نام
ها محلول در ژلی بر پایه الکل  متحده موجود است. تستسترون موجود در این برچسب

ها  های شیمیایی جهت افزایش نفوذپذیری پوست به این چسب کننده تقویتاست. 
ها به میزان کافی جذب بدن شود.  گردد تا تستسترون موجود در این چسب افزوده می
 .رجوع کنید« تستسترون»به تعریف 

 حرف ح

 Sexual Sensation  حس جنسی

خصی از بدن شود که با لمس نقاط مش حس جنسی به احساس خوشآیندی گفته می
دهد. افرادی که حس جنسی آنها  ها( به فرد دست می )مثالً ناحیه تناسلی یا نوک پستان

در اثر آسیب یا علل دیگری از بین رفته باشد، حتی اگر میل جنسی باالیی نیز داشته 
های جنسی و ارگاسم  توانند حس خوشآیند اندام باشند نیز، با برقراری رابطه جنسی نمی

 .رجوع کنید« میل جنسی»نسی( را تجربه کنند. به تعریف )اوج لذت ج
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 حرف د

 Doppler  داپلر

دستگاهی است در بیمارستان که میزان خونرسانی آلت تناسلی منتسب به مردان حاصل 
 .سنجد از جراحی فالوپالستی را طی روزهای نخست پس از عمل می

 Gate Keeper  بان دروازه

شود که از  ان، روانشناسان، و پزشکان غیرترنسی گفته میبان اصطالحًا به روانپزشک دروازه
دسترسی افراد ترنس و غیرباینری به مداخالت پزشکی نظیر هورمون، جراحی، یا سایر 

 .آورند خدمات الزم در پروسه ترنزیشن ممانعت به عمل می

 Surgical Drains  درین جراحی

آوری  یده و به حباب جمعخارج گرد  ای است که از ناحیه جراحی درین جراحی لوله
های جراحی مایعاتی که زیر پوست نزدیک ناحیه  مایعات متصل شده است. درین

کنند، در نتیجه از بروز عفونت جلوگیری نموده و روند  شود را تخلیه می جراحی جمع می
 .بخشند بهبودی را سرعت می

 Desistance  برداشتن  دست

می است و به توقف انجام هر کاری اشاره ای عمو واژه« Desistanceبرداشتن   دست»
یابی به عنوان ترنسجندر و مالل جنسیتی  طور ویژه به پایان هویت دارد، اما معموال به

دهند را  ترنزیشن( انجام می گردد. افرادی که ترنزیشن مجدد )دی مربوط به آن اطالق می
تصدیق جنسیت  نامند. ترنزیشن مجدد یا ( میDetransitionerکننده ) ترنزیشن دی

مجدد معموال با پشیمانی از ترنزیشن )گذار( همراه است، اما همواره اینگونه نیست که 
 دهد لزومًا از ترنزیشن خود پشیمان شده باشد. هر فردی که ترنزیشن مجدد انجام می
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 (PCA)  دستگاه پمپ درد

ه آن در دستگاهی است در بیمارستان که دارای مخزنی حاوی داروی مسکن بوده و دکم
گیرد. با فشردن دکمه، مقدار مشخصی مسکن از  اختیار فردی که جراحی کرده قرار می

 .کند گردد و درد وی تسکین پیدا می طریق سرم به بدن فرد تزریق می

 External Erectile Device  دستگاه نعوظی خارجی

ان را از ای است که مثل آتل، آلت تناسلی منتسب به مرد دستگاه نعوظی خارجی وسیله
گیرد، آن را راست و محکم نگه داشته و امکان برقراری رابطه دخول جنسی  بیرون دربرمی

کند. مردان ترنس و افراد غیرباینری که عمل فالوپالستی را پشت سر  را ایجاد می
توانند موقع  اند و مایل نیستند عمل کاشت پینایل ایمپلنت را انجام دهند، می گذاشته

شان  خول جنسی از دستگاه نعوظ خارجی استفاده کنند تا آلت تناسلیبرقراری رابطه د
       های نعوظ خارجی، دستگاه ترین دستگاه سختی الزم را پیدا کند. یکی از معروف

The Elator  است. 

 )پیگیری پزشکی( Follow-Upدوره فالوآپ 

ا انجام مداخالت کننده بعد از شروع ی شود که مراجعه ای گفته می دوره فالوآپ به دوره
پزشکی )مثال هورمون درمانی یا عمل جراحی( تحت پیگیری پزشکی قرار گرفته تا 

تاثیرات یا نتیجه اقدام پزشکی روی بدن وی مورد ارزیابی پزشک قرار گیرد و از سالمتی 
 .وی اطمینان حاصل گردد
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 Diverticulumدیورتیکول 

های مختلف  شود که در دیواره اندام فته میمانندی گ های کیسه زدگی دیورتیکول به بیرون
شود. دیورتیکول پیشابراه یکی از عوارض جانبی عمل افزایش طول  بدن ایجاد می

 شود. پیشابراه طی عمل فالوپالستی محسوب می

 Dihydrotestosterone  هیدروتستسترون دی

تر از  مرتبه قوی 30الی  3متابولیت تستسترون بوده و  DHT هیدروتستسترون یا دی
آلفا ردوکتاز، مقداری از تستسترون را به -5تستسترون است. بدن به واسطه آنزیم 

ها  هیدروتستسترون برخالف سایر آندروژن دی .کند هیدروتستسترون تبدیل می دی
شود. بعضی از جراحانی که جراحی  )نظیر تستسترون( در بدن به استرادیول تبدیل نمی

دهند، استفاده از کرم موضعی  نجام میناحیه تناسلی افراد ترنس را ا
کنند.  هیدروتستسترون را برای رشد بیشتر آلت تناسلی به متقاضیان عمل توصیه می دی

هیدروتستسترون  های موهایشان بصورت ژنتیکی نسبت به دی افرادی که فولیکول
حساسیت دارد نیز، ممکن است به مرور زمان دچار ریزش مو و طاسی با الگوی مردانه 

 .شوند

 Sex-Positive  دیدگاه مثبت نسبت به مقوله سکشوالیتی

پذیرد. دفاع از فرهنگ  دیدگاهی است که تنوع سکشوالیتی انسان را با آغوش باز می
محور، آگاهی از رابطه جنسی ایمن، و آموزش جامع مسائل جنسی از جمله  رضایت

 .روند اقدامات مرتبط با این دیدگاه به شمار می

 Dildo  دیلدو

ای که در حین رابطه جنسی اورال )دهانی(، آنال )مقعدی(، یا واژینال  دیلدو وسیله
 .گیرد بمنظور دخول جنسی مورد استفاده قرار می
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 حرف ر

 Safe Sex  رابطه جنسی ایمن

های قابل  بخش بدون انتقال یا ابتال به عفونت رابطه جنسی ایمن، رابطه جنسی لذت
 .یا بارداری ناخواسته استوی،  آی انتقال جنسی، ویروس اچ

 Ring Metoidioplasty  رینگ متودیوپالستی

های آزادسازی  رینگ متودیوپالستی نوعی متودیوپالستی است که طی آن عمل
کلیتوریس، دوختن بخشی از دهانه واژن، افزایش طول کلیتوریس، افزایش طول 

این تکنیک برای گیرد.  پیشابراه، ساخت کیسه بیضه و کاشت ایمپلنت بیضه صورت می
نخستین بار در کشور ژاپن ارائه گردید. نتیجه حاصل از رینگ متودیوپالستی همانند 

آزادسازی »و « متودیوپالستی»های متودیوپالستی است. به تعریف  سایر تکنیک
 .رجوع کنید« کلیتوریس
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 حرف ز

 (FTN)  خنثی  به زن 

است، و به افرادی گفته « ت/نوتواجنسی زن به غیرباینری/خنثی»مخفف « اف تو ان»
اند و بدن آنها طی دوران بلوغ دارای  شود که با جسم منتسب به زنان متولد شده می

یابی  صفات ثانویه جنسی منتسب به زنان شده است، اما خود را با جنسیت زن هویت
مراحل کنند. بعضی از این افراد مایل هستند پروسه ترنزیشن )گذار( خود را با انجام  نمی

( از …مختلفی )نظیر تغییر ظاهر و پوشش، تغییر نام، هورمون درمانی، عمل جراحی و 
جنس/جنسیت زن به جنس/جنسیت خنثی/غیرباینری/نوتوا طی کنند. حائز اهمیت 

است که برای اشاره به هر فردی فقط از واژگانی استفاده کنید که خود را با آنها خطاب 
دهند که  هایی را ترجیح می جنسیت/نوتوا واژه اینری/خنثیکنند؛ بعضی از افراد غیرب می

 ای به جنس نسبت داده شده در بدو تولد به آنها نشده باشد. در مفهوم آنها اشاره

 (FTM)  زن به مرد

ای به کار  مردانه عبارت مخفف زن به مرد بیشتر برای اشاره به مردان ترنس و افراد ترنس
یابی  اند، اما خود را با جنسیت زن هویت متولد شده رود که با جسم منتسب به زنان می

کنند. بعضی از این افراد مایل هستند پروسه ترنزیشن )گذار( خود را با انجام مراحل  نمی
( از …مختلفی )نظیر تغییر ظاهر و پوشش، تغییر نام، هورمون درمانی، عمل جراحی و 

ز اهمیت است که برای جنس/جنسیت زن به جنس/جنسیت مرد/مردانه طی کنند. حائ
کنند؛  اشاره به افراد ترنس فقط از واژگانی استفاده کنید که خود را با آنها خطاب می

دهند که در مفهوم  هایی را ترجیح می مردانه واژه بعضی از مردان ترنس و افراد ترنس
 ای به جنس نسبت داده شده در بدو تولد به آنها نشده باشد. آنها اشاره
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 (FTMTF)  به زنزن به مرد 

برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد؛ به طور کلی به فردی « زن به مرد به زن»مخفف 
یابی نکرده  شود که با جسم منتسب به زنان متولد گردیده، خود را زن هویت گفته می

است و پروسه ترنزیشن )گذار( از زن به مرد را طی کرده است، سپس به هر دلیلی 
نزیشن )گذار( را از مرد به زن طی کرده و به جنس/جنسیتی که در بدو مجددًا پروسه تر

 ترنزیشن کرده است(. تولد به او نسبت داده شده بود بازگشته است )یا اصطالحًا دی

 *FT  زن به نامشخص

اف تو استریسک مخفف زن به نامشخص است. این واژه برای اشاره به افراد 
منتسب به زنان متولد شده اند، اما خود را با رود که با جسم  ترنسجندری به کار می

کنند. )همواره از به کار بردن واژگانی که افراد برای اشاره به  یابی نمی جنسیت زن هویت
 برند، برای اشاره به آنها خودداری کنید(. خود به کار نمی

 حرف ژ
 Testosterone Gel  ژل تستسترون

که بصورت روزانه مستقیمًا روی پوست  ژل تستسترون نوعی تستسترون به فرم ژل بوده
های آندروژل و تستیم، و  گردد. در حال حاضر دو برند ژل تستسترون با نام استعمال می

یک برند ژل زیربغل تستسترون به نام اکسیرون در ایاالت متحده موجود است. 
فرموالسیون ژل تستسترون معموال بر پایه الکل است، در حالی که کرم تستسترون 

شود. باید مراقب بود که از تماس پوستی ناحیه  عموالً بر پایه روغن گلرنگ ساخته میم
استعمال ژل یا کرم تستسترون با پارتنر اجتناب گردد. برای جلوگیری از انتقال 

توان ناحیه استعمال کرم یا ژل تستسترون را پوشانید. به  تستسترون به افراد دیگر، می
 .درجوع کنی «تستسترون»تعریف 
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 حرف س
 (HBIGDA)  المللی مالل جنسیتی هری بنجامین سازمان بین

 رجوع کنید.(« WPATHسازمان تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر )»به تعریف 

 (WPATH)  سازمان تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر

( HBIGDAالمللی مالل جنسیتی هری بنجامین ) این سازمان سابقًا با نام سازمان بین
ای،  رشته )بخوانید دبلیوَپث( سازمانی غیرانتفاعی، بین WPATHشد.  شناخته می

تخصصی و آموزشی بوده که هدف اصلی آن بهداشت افراد ترنسجندر است. دبلیوپث 
های مختلف، اقدام به تدوین و اصالح  با همکاری پزشکان و متخصصان در زمینه

رنسجندر براساس تحقیقات علمی و استانداردهای مراقبتی در زمینه بهداشت افراد ت
معتبر نموده است. این استانداردها سابقًا با نام استانداردهای مراقبتی هری بنجامین 

 شدند. شناخته می

 Compression Arm/Leg Sleeve  بند گنی ساعدبند/ران

بند گنی پوششی چسبان است که ساعد دست/ران پا را محکم در بر گرفته  ساعدبند/ران
کند. افرادی که عمل فالوپالستی ساعد دست/ران پا انجام  محافظت میو از آن 

دهند، الزم است به مدت شش ماه الی یکسال بعد از عمل طبق توصیه جراح خود  می
 .شان محافظت شود بند گنی بپوشند تا ناحیه اهداکننده دست ساعدبند/ران

 Seroma  سروما

شود، و یکی از عوارض  میسروما به جمع شدن مایعات اضافی در بافت گفته 
 .رود های تصدیق جنسیت به شمار می جراحی

 

https://helptranscenter.org/


63 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 )سکسوالیته( Sexualityسکشوالیتی 

های جنسی،  به مجموعۀ جنس بیولوژیکی، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، فعالیت
 .شود افراد اصطالحًا سکشوالیتی یا سکسوالیته گفته می …ترجیحات جنسی و 

 Centurion Metoidioplasty  سنچورین متودیوپالستی

های عمل متودیوپالستی بوده که توسط دکتر  سنچورین متودیوپالستی یکی از تکنیک
های آزادسازی  پیتر رافائل معرفی گردید. طی عمل سنچورین متودیوپالستی، عمل

کلیتوریس، تخلیه و بستن واژن، افزایش طول کلیتوریس، افزایش قطر کلیتوریس )با 
های بزرگ(، افزایش طول پیشابراه، ساخت کیسه بیضه و  گرد لب های استفاده از رباط

گیرد. نتیجه سنچورین متودیوپالستی آلت تناسلی  کاشت ایمپلنت بیضه صورت می
منتسب به مردانی با ظاهر طبیعی اما کوچک است. در این تکنیک حس آلت کامال 

ی عمل ها شود، اما آلت حاصل از این عمل نیز مانند سایر تکنیک حفظ می
 متودیوپالستی برای برقراری رابطه جنسی دخول واژینال یا مقعدی بسیار کوچک است.

 (PCOS)  کیستیک سندرم تخمدان پلی

ریز است که مشخصه آن  نوعی اختالل غدد درون (PCOS) کیستیک سندرم تخمدان پلی
ها و افزایش سطح هورمون تستسترون و هورمون  تشکیل کیست در تخمدان

کیستیک دارند ترنس  باشد. بیشتر افرادی که سندرم تخمدان پلی می (LH) ندهکن لوتئینه
کیستیک در مردان ترنس به چشم  نیستند، با این حال نرخ باالیی از سندرم تخمدان پلی

کیستیک مانعی برای شروع تستسترون درمانی محسوب  خورد. سندرم تخمدان پلی می
کیستیک دارند، الزم است چربی خون و  ن پلیشود. در افراد ترنسی که سندرم تخمدا نمی

 .دیابت به طور مرتب مورد نظارت و بررسی قرار گیرد
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 سوسپانسیون تستسترون محلول در آب

تستسترون محلول در آب به فرم تزریقی )استری نشده( در ایاالت متحده موجود، اما 
گردد(.  میرهش است )در عرض چند ساعت به طور کامل در بدن آزاد  بسیار سریع

گیرد، چرا  بنابراین معموالً جهت هورمون درمانی در مردان ترنس مورد استفاده قرار نمی
آکواویرون »که برای حفظ سطح تستسترون خون نیاز است به کراات تزریق گردد. 

Aquaviron ».نام برند سوسپانسیون تستسترون محلول در آب است 

 Sustanon  سوستانون

فرمول تستسترون به فرم تزریقی است که از استرهای مختلف  سوستانون نام برند دو
که از سه استر تستسترون به « 100سوستانون »اند: یکی  تستسترون تشکیل شده

پروپیونات  (، تستسترون فنیلC22H32O3های تستسترون پروپیونات ) نام
(C28H36O3( و تستسترون ایزوکاپروآت ،)C25H3803 تشکیل شده است؛ و )

های تستسترون پروپیونات  که از چهار استر تستسترون به نام« 250سوستانون »دیگری 
(C22H32O3تستسترون فنیل ،) ( پروپیوناتC28H36O3 تستسترون ایزوکاپروآت ،)
(C25H3803( و تستسترون دکانوآت ،)C29H4603 تشکیل شده است. هر دو )

ای یکبار الی  ق هفتهرهش هستند؛ تزری رهش و آهسته فرمول متشکل از استرهای سریع
گیرد. سوستانون در خارج از ایاالت متحده تجویز  ای یکبار صورت می چهار هفته

 گردد. می
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 Suprapubic Catheter  سوند سوپراپیوبیک

ایجاد می   ای باریک است که از طریق برش کوچکی که زیر شکم سوند سوپراپیوبیک لوله
درار متصل شده است. این سوند به کمک حبابی شود، از مثانه خارج گردیده و به کیسه ا

های  شود. افرادی که جراحی ُپر از آب در جای خود محکم قرار گرفته و از مثانه خارج نمی
تصدیق جنسیت نظیر جراحی متودیوپالستی و فالوپالستی همراه با ساخت پیشابراه را 

 .بیک خواهند داشتگذارند، طی دوره ریکاوری بعد از عمل سوند سوپراپیو پشت سر می

 Foley Catheter  سوند فولی

شود، لوله باریکی است که ادرار را  سوند ادراری که گاهی به آن سوند فولی گفته می
ریزد. این سوند توسط  آوری ادرار می تخلیه و به درون کیسه جمع  مستقیمًا از مثانه

و از مثانه خارج نگه داشته شده است   حباب کوچکی که از آب ُپر شده، درون مثانه
های تصدیق جنسیت نظیر جراحی جراحی تخلیه رحم،  گردد. افرادی که جراحی نمی

گذارند، طی دوره  متودیوپالستی و فالوپالستی همراه با ساخت پیشابراه را پشت سر می
 .ریکاوری بعد از عمل سوند فولی خواهند داشت

 Cypionate  سیپیونات

( است. C27H40O3)با فرمول شیمیایی  سیپیونات مخفف تستسترون سیپیونات
تستسترون سیپیونات یکی از اشکال اصلی تستسترون تزریقی است که در ایاالت 

گردد. سیپیونات استری  متحده برای مردان ترنس و افراد غیرباینری تجویز می
گردد. نام برند  تدریج در بدن آزاد می روز به 14الی  10رهش است که طی  آهسته

باشد که محلول در  می« تستسترون-دپو»یپیونات موجود در ایاالت متحده تستسترون س
ای  بار الی سه هفته ای یک دانه است. تستسترون سیپیونات معموالً هفته روغن پنبه

 رجوع کنید.« تستسترون»گردد. به تعریف  بار تجویز می یک

https://helptranscenter.org/


66 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 )همسوجنسیت( Cis/Cisgenderسیس/سیسجندر 

اش با  ست که هویت جنسیتی و ابراز جنسیتیسیسجندر )غیرترنس( فردی ا
جنس/جنسیتی که در بدو تولد به او نسبت داده شده همراستاست. به عنوان مثال، 

رود همانند مردان  فردی که با اندام جنسی منتسب به مردان متولد شده، از او انتظار می
رادی که داند، اصطالحًا یک مرد سیسجندر است. اف رفتار کند، و خود را مرد می

دهند به  خواهند درمورد افراد ترنسجندر و غیرترنسجندر صحبت کنند، ترجیح می می
استفاده  …که از واژه غیرترنسجندر، مرد عادی، زن ژنتیکی، پسر بیولوژیکی و  جای این

ترتیب اینگونه از کالم آنها برداشت  استفاده کنند؛ بدین« سیسجندر»کنند، از واژه صحیح 
 .راد ترنسجندر متفاوت یا غیرعادی هستندشود که اف نمی

 Gatekeeping System  بانی سیستم دروازه

بانی اصطالحی در جامعه ترنس بوده و در توصیف سیستم پزشکان و  سیستم دروازه
کننده ترنسجندر اجازه  گیرند به مراجعه رود که تصمیم می روانپزشکانی به کار می

 .ه جنسیت را بدهند یا خیرکنند برخورداری از خدمات پزشکی تصدیق

 )همسوجنس( Cissexualسکشوال  سیس

که بگوییم فردی  شود که ترنسکشوال نیست. این سکشوال به فردی گفته می سیس
های پزشکی و قانونی  سکشوال است، بر این نکته تاکید دارد که این فرد با جنبه سیس

ه مستقل در نظر بگیریم، پروسه ترنزیشن سروکار ندارد. اگر جنس و جنسیت را دو مقول
 .سکشوال تواند هم ترنسجندر باشد و هم سیس شویم که یک فرد می متوجه می
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 )ورقه سیلیکنی( Silicone Gel Sheetسیلیکن شیت 

ای از جنس سیلیکن بوده که کاربرد اصلی آن  سیلیکن شیت یا ورقه سیلیکنی، ورقه
یت از برآمده شدن یا کلوئیدی درمان اسکار )جای برش( است. استفاده از سیلیکن ش

های مراقبت از اسکار  آورد و یکی از روش شدن اسکارهای جراحی جلوگیری به عمل می
اند. ژل  شود. مطالعات بسیاری اثرگذاری سیلیکن شیت را تایید کرده محسوب می

سیلیکن جایگزینی برای سیلیکن شیت است که حالت مایع داشته و در درمان اسکار 
 .گیرد ده قرار میمورد استفا

 حرف ش
 (BMI)  شاخص توده بدنی

آی، شاخصی است که برای مقایسه قد و وزن افراد و سنجش  ام شاخص توده بدنی یا بی
گیرد. شاخص توده بدنی از تقسیم وزن فرد به  توده بدنی آنها مورد استفاده قرار می

 .آید کیلوگرم بر مجذور قدش به متر بدست می

 حرف ص
 Secondary Sex Characteristics  نسیصفات ثانویه ج

شود که با شروع دوران بلوغ پدیدار  صفات ثانویه جنسی به خصوصیاتی گفته می
توان به رشد موهای صورت و بدن، رشد و  شوند. از جمله صفات ثانویه جنسی می می

گیری پستان، و توانایی تولیدمثل اشاره  گیری عضالت، تغییرات صدا، رشد و شکل شکل
 .دنمو
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 حرف ط

 Male Pattern Baldness  طاسی با الگوی مردانه

هایی از موهای سر  طاسی با الگوی مردانه یا آلوپسی آندروژنیک، به خالی شدن قسمت
شود. علت اصلی آلوپسی آندروژنیک  در اثر ریزش تدریجی مو با الگوی مردانه گفته می

( و DHTو تستسترون )هیدر رسد که دی طورکلی به نظر می مشخص نیست، اما به
های مو به طور ارثی  کنند. اگر فولیکول وراثت نقش پررنگی را در این زمینه ایفا می

روند و در  تدریج تحلیل می هیدروتستسترون حساسیت داشته باشند، به نسبت به دی
نتیجه فرد ریزش مو و در نهایت طاسی را تجربه خواهد کرد. مردان ترنس و افراد 

های  کنند، در صورتی که فولیکول اقدام به تستسترون درمانی میغیرباینری که 
هیدروتستسترون حساسیت داشته باشد، مانند مردان  موهایشان نسبت به دی
مرور زمان دچار ریزش مو و در نهایت طاسی با الگوی مردانه  سیسجندر )غیرترنس( به

رجوع « ینوکسیدیلما»، و «فیناستراید»، «هیدروتستسترون دی»شوند. به تعریف  می
 .کنید
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 حرف ع

 Passing  عبور کردن

با توجه به متنی که در آن به کار رفته معانی متفاوتی دارد. افراد « عبور کردن»واژه 
یابی  دیده شدن به عنوان جنسیتی که خود را با آن هویت»ترنس این واژه را به معنی 

جوید،  هی که از دستگاه حرکتی بهره نمیخوا برند. فرد توان به کار می« کنند یا ابراز می
برد. مرد  به کار می« دیده شدن به عنوان فردی با بدن توانا»این واژه را به معنی 

دیده شدن »کند، این واژه را به معنی  های مردانه رفتار می همجنسگرایی که طبق کلیشه
داند. مثالً  گرا نمیبرد، هر چند که خود را دگرجنس به کار می« به عنوان مردی دگرجنسگرا

اگر مرد ترنسی با پوشش و ظاهر کامالً مردانه در جامعه حضور پیدا کند بطوریکه 
گوییم  دیگران از ظاهر او طوری برداشت کنند که او مردی سیسجندر است، اصطالحًا می

است. بسیاری از افراد ترنس به « عبور کرده»این مرد ترنس به عنوان مردی سیسجندر 
شود که  اند، زیرا از این عبارت اینگونه برداشت می ور کردن" اعتراض داشتهعبارت "عب

شوند که واقعًا نیستند، یا قصد دارند دیگران را  افراد ترنس با چیزی به اشتباه گرفته می
 با چیزی که نیستند فریب دهند.

 (UTI)  عفونت ادراری

تغییرات هورمونی، یا عفونت ادراری عفونتی است که توسط باکتری درون پیشابراه، 
شود. از جمله عالئم  فعالیت جنسی که باکتری را به درون پیشابراه براند ایجاد می

توان به احساس اضطرار شدید و دائمی برای دفع ادرار؛ احساس  عفونت ادراری می
شکل،  صورت مکرر و در حجم کم؛ ادرار ابری سوزش موقع دفع ادرار؛ ادرار کردن به

گ صورتی روشن، یا رنگ نوشابه اشاره نمود. عفونت ادراری یکی از قرمزرنگ، به رن
بیوتیک قابل  رود که با مصرف آنتی عوارض جراحی ساخت پیشابراه به شمار می

 .پیشگیری و درمان است
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 Yeast Infection  عفونت قارچی واژن

کانس عفونت قارچی واژن عفونتی است که با رشد بیش از حد قارچی به نام کاندیدا آلبی
کند. اگر در محیط واژن تغییراتی در اثر نوسانات هورمونی، آسیب،  درون واژن بروز می

های حساسیتی،  ، افزایش حرارت و رطوبت، واکنشpHسیستم ایمنی ضعیف، افزایش 
هایی که به طور طبیعی در این  باال رفتن سطح قند خون، یا کاهش جمعیت باکتری

ندیدا آلبیکانس به سرعت تکثیر شده و سبب پیدایش ناحیه وجود دارند ایجاد شود، کا
اند از: احساس  شود. عالئم عفونت قارچی واژینال عبارت عالئم عفونت قارچی واژینال می

شکل از  خارش و/یا سوزش اطراف یا درون واژن؛ خروج ترشحات سفید و حجیم پنیری
رنگ باشند(؛ و  واژن )این ترشحات ممکن است رقیق و کمی مایل به زرد یا حتی بی

 بویی شبیه به بوی نان یا آبجو.

 Sex Change Operation  عمل تغییرجنس

 .رجوع کنید« جراحی انتساب مجدد جنس»عریف تبه 
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 حرف غ

 Non-Binary  غیرباینری

شود(،  نیز گفته می enby چترواژه و هویت جنسیتی غیرباینری )که اختصارًا به آن انبی
گیرند.  گیرد که منحصرًا در دسته مرد بودن یا زن بودن جای نمی هایی را دربرمی جنسیت

های مختلفی  کنند، جنسیت خود را به شیوه یابی می افرادی که خود را غیرباینری هویت
کنند؛ مثالً ممکن است جنسیت خود را ترکیبی از مرد و زن بودن، نه مرد و نه  تجربه می

ودن بدانند. بعضی از افراد غیرباینری خود را زن بودن، یا کالً چیزی به جز مرد و زن ب
که فردی غیرباینری خود را ترنس بداند یا خیر،  دانند، و بعضی خیر. این ترنس نیز می

اغلب بستگی به این دارد که رابطه جنسیتش )حتی در حد نسبی( با جنس یا جنسیتی 
 .که در بدو تولد به او نسبت داده شده چگونه باشد

 Non-Trans  غیرترنس

دانند، یا تجربه ترنسجندر بودن  شود که خود را ترنس نمی غیرترنس به افرادی گفته می
دختر »تر از لفظ  اند. غیرترنس مترادف سیسجندر )همسوجنسیت( است. پیش را نداشته

شد که لفظ  برای اشاره به افراد غیرترنس استفاده می« پسر بیولوژیکی»یا « ژنتیکی
که بار معنایی منفی نداشته جایگزین « غیرترنس»بعدا با واژه درستی نبود؛ این الفاظ 

خواهند برای مخاطبینی صحبت کنند که تا  گردید. بعضی از فعاالن ترنس موقعی که می
 کنند. استفاده می« غیرترنس»شان نخورده، از واژه  به گوش« سیسجندر»به حال واژه 
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 حرف ف

 Phallus  فالِس

 .رجوع کنید« پینس»منتسب به مردان است. به تعریف  فالس به معنای آلت تناسلی

 Phalloplasty  فالوپالستی

ای است که طی آن جراح  شود، پروسه مخفف می« فالو»فالوپالستی که گاهی بصورت 
برای مردان ترنس یا افراد غیرباینری متقاضی، آلت تناسلی منتسب به مردانی را با 

الً از ناحیه ساعد دست، ران پا، پهلوی کمر، استفاده از بافت بدن خود فرد )که معمو
کند.  شود( درست نموده و آن را به ناحیه تناسلی فرد متصل می برداشته می …شکم و 

ای هستند، بنابراین متقاضیان این عمل الزم  جراحی های فالوپالستی معموالً چندمرحله
پالستی بسته به های متعددی را پشت سر بگذارند. معموالً طی عمل فالو است جراحی

هایی از جمله هیسترکتومی )تخلیه رحم(،  ترجیح متقاضی و صالحدید پزشک، عمل
ها(، واژینکتومی )تخلیه و بستن واژن(، فالوپالستی )ساخت  اوفرکتومی )تخلیه تخمدان

آلت(، اسکروتوپالستی )ساخت کیسه بیضه(، یوریتروپالستی )ساخت پیشابراه و رد 
آلت(، گلنزپالستی )ساخت کالهک آلت(، و کاشت پینایل ایمپلنت کردن پیشابراه تا نوک 

گیرد. جراح ممکن است طی این روند،  )جهت ایجاد قابلیت نعوظ در آلت( صورت می
جراحی »کاشت پروتز بیضه را نیز برای متقاضیان انجام بدهد یا ندهد. به تعریف 

 رجوع کنید.« بازسازی ناحیه تناسلی

 Combined ALT/Forearm Phalloplasty  پا/ساعد دست فالوپالستی ترکیبی ران

فالوپالستی ترکیبی ران پا و ساعد دست نوعی فالوپالستی ران پا است. طی عمل 
فالوپالستی ترکیبی، جراح یک فلپ پدیکل )متصل به بدن( از ناحیه اهداکننده ران پا 

یک گرافت کوچک  کند، و دارد و با آن آلت تناسلی منتسب به مردان را درست می برمی
 .سازد دارد و با آن پیشابراه جدید را می نیز از ساعد دست برمی
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 فالوپالستی( FTMفالوپالستی دوطرفه کشاله ران )کیم 

 Conjoined Bilateral Pedicled Groinران )به انگلیسی: فالوپالستی دوطرفه کشاله
Flap Phalloplasty یا کیم )FTM تر  ای و جایگزینی ارزان مرحله فالوپالستی، روندی سه

های فالوپالستی دیگری است که همراه با جراحی میکروسکوپی انجام  برای تکنیک
ران  های پدیکل )متصل به بدن( دوطرفه کشاله پذیرند. طی این عمل جراحی از فلپ می

گردد. متقاضیان پس از انجام جراحی قادر  جهت ساخت آلت تناسلی استفاده می
تاده ادرار نموده و رابطه دخول جنسی با شریک جنسی خود برقرار هستند در حالت ایس

کنند. پس از این عمل، حس جنسی و ارگاسم همچنان با تحریک کلیتوریس که در پایه 
شود. نام این روند برگرفته از نام  آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی قرار گرفته، تجربه می

، «فالوپالستی»این تکنیک است. به تعریف دکتر کیم در سئول کره جنوبی، پدیدآورنده 
 رجوع کنید.« فلپ پدیکل»، و «فلپ»

 (ALT)  فالوپالستی ران پا

 Anterolateral Thighفالوپالستی ران پا یا فلپ قدامی خارجی ران پا )به انگلیسی: 
Flap Phalloplastyهای جراحی فالوپالستی است. جراح طی عمل  ( یکی از تکنیک

پا، فلپی از ناحیه اهداکننده ران پا برداشته و با آن آلت تناسلی منتسب فالوپالستی ران 
بخش و  سازد که حس داشته باشد، از لحاظ ظاهر و زیبایی رضایت به مردانی را می

مطلوب باشد، و امکان دخول جنسی و انجام ادرار در حالت ایستاده را برای فرد 
روش فلپ آزاد و فلپ پدیکل )متصل به متقاضی فراهم سازد. فالوپالستی ران پا به دو 

« فلپ پدیکل»و « فلپ آزاد»، «فلپ»، «فالوپالستی»گیرد. به تعریف  بدن( صورت می
 رجوع کنید.
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 (RFF)  فالوپالستی ساعد دست

 Radialفالوپالستی ساعد دست یا فالوپالستی فلپ شعاعی ساعد دست )به انگلیسی: 
Forearm Free-Flap (RFF or RFFF) Phalloplastyترین تکنیک فالوپالستی  ( رایج

در مردان ترنس است. جراح طی عمل فالوپالستی ساعد دست، عروق خونی را همراه با 
گیرد و آنها را به عروق خونی ناحیه لگنی  فلپ )پوست و بافت چربی( از ساعد دست می

معموال  کند تا از خونرسانی کافی به آلت تناسلی اطمینان حاصل شود. جراح متصل می
رساند( و دو یا  ها می دار را به بافت همراه با فلپ، یک سرخرگ )سرخرگ خون اکسیژن

دارد.  گرداند( برمی سه سیاهرگ )سیاهرگ خون بدون اکسیژن را به سمت قلب باز می
ها را در پایه آلت تناسلی به  دارد و این عصب جراح همراه با فلپ، عصب نیز بر می

کند تا در آلت تناسلی حس ایجاد شود. به تعریف  های شکمی متصل می عصب
 رجوع کنید.« اتصال عصب»و « فلپ آزاد»، «فلپ»، «فالوپالستی»

 (FFF)  فالوپالستی ساق پا

های کمتر رایج  نی ساق پا( یکی از تکنیک فالوپالستی فلپ آزاد فیبیوال )استخوان نازک
نی را از ساق  استخوان نازکفالوپالستی است. جراح طی این عمل، فلپی شامل بخشی از 

آورد، و همراه  دارد، آن را به شکل آلت تناسلی منتسب به مردان درمی پای متقاضی برمی
کند. هدف از وجود استخوان در این  با استخوان داخلش به ناحیه تناسلی متصل می

فلپ، ایجاد سختی الزم در آلت برای برقراری رابطه دخول جنسی است. دکتر سیدوف 
( و همکاران ایشان اولین تیم جراحی بودند که در سال Dr. Sadoveانگلیسی: )به 

، «فالوپالستی»از فلپ آزاد فیبیوال در عمل فالوپالستی استفاده کردند. به تعریف  1992
 رجوع کنید.« فلپ آزاد»، و «فلپ»
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 Abdominal Phalloplasty  فالوپالستی شکم

وپالستی بوده و مناسب مردان ترنسی است که های فال فالوپالستی شکم یکی از تکنیک
خواهند آلت تناسلی  خواهند روی ساعد دست خود اسکار بزرگی داشته باشند، می نمی

منتسب به مردانی داشته باشند که مناسب برقراری رابطه دخول جنسی باشد، اما 
 اهمیت چندانی به ایجاد حس جنسی در خود آلت نداده و ایستاده ادرار کردن نیز

پذیرد. به  برایشان اولویت نیست. فالوپالستی شکم به روش فلپ پدیکل انجام می
 .رجوع کنید« فلپ پدیکل»، و «فلپ»، «فالوپالستی»تعریف 

 (MLD)  فالوپالستی عضله کمر

 Musculocutaneous Latissimus Dorsiفالوپالستی عضله کمر )به انگلیسی: 
Flap Phalloplastyاحی فالوپالستی جهت ساخت آلت تناسلی های جر ( یکی از تکنیک

منتسب به مردان است. جراح طی عمل فالوپالستی عضله کمر، قسمت مشخصی از 
دارد، آن را به شکل آلت تناسلی منتسب به  عضله پهلوی کمر را با حفظ خونرسانی برمی

، «فالوپالستی»دهد. به تعریف  کند و به ناحیه تناسلی انتقال می مردان درست می
 رجوع کنید.« فلپ آزاد»، و «لپف»
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 (RHF)  فالوپالستی فلپ چرخشی هیپ

( Rotational hip flap Phalloplastyفالوپالستی فلپ چرخشی هیپ )به انگلیسی: 
شود. در این تکنیک، فلپی  های فالوپالستی کشاله ران محسوب می یکی از انواع تکنیک

ه مردان مورد استفاده قرار دهند را خواهند برای ساخت آلت تناسلی منتسب ب که می
مرور زمان از قسمت باالیی ران پا سمت استخوان لگن جدا  طی چند مرحله جراحی و به

معناست که  صرفا بدین« چرخشی»کنند. اصطالح  نموده و به ناحیه تناسلی متصل می
دارند،  کنند، بلکه یک سر آن را متصل به بدن نگه می فلپ را به یکباره از بدن جدا نمی

کنند، سپس طی جراحی دیگری سر  سر دیگر آن را جدا و به ناحیه تناسلی متصل می
کنند و آن را به شکل سر  دیگر فلپ که به ناحیه کشاله ران متصل بوده را نیز جدا می

 Pedicled Groinآورند. نام اصلی این تکنیک،  آلت تناسلی منتسب به مردان درمی
Flap Phalloplasty گیرد و بنابراین  ها صورت نمی این عمل، اتصال عصب است. طی

، «فلپ»، «فالوپالستی»آلت تناسلی حس المسه و جنسی نخواهد داشت. به تعریف 
 رجوع کنید.« اتصال عصب»، و «فلپ پدیکل»

 Egg Banking  فریز تخمک

شود. مردان ترنس و افراد غیرباینری  سازی تخمک گفته می فریز تخمک به روند ذخیره
توانند قبل  اند، برای حفظ توانایی باروری خود می با جسم منتسب به زنان متولد شده که

های  ها، اقدام به ذخیره تخمک از شروع هورمون درمانی یا انجام جراحی تخلیه تخمدان
دهند باردار شوند و شاهد  خود کنند. بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری ترجیح می

رحم خویش باشند. الزم به ذکر است که تستسترون درمانی روی رشد و نمو فرزند در 
کنید و با  گذارد، با این حال اگر تستسترون درمانی می توانایی باروری تاثیر منفی می

کند، همچنان الزم است اصول رابطه جنسی  فردی رابطه جنسی دارید که اسپرم تولید می
 .که خودتان قصد بارداری داشته باشید ایمن را رعایت کنید تا باردار نشوید، مگر این
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 Phlebotomy  فلبوتومی

های مورد استفاده جهت کاهش  فلبوتومی )فصد خون، اهدای خون( یکی از روش
شود. فلبوتومی به این صورت  ویسکوزیته باالی خون )غلظت خون باال( محسوب می

طح شود تا وقتی که س ای یک پینت خون از بدن فرد گرفته می است که هفته
 .یابد % برسد. فلبوتومی در صورت لزوم ادامه می45هماتوکریت به کمتر از 

 Flap  فلپ

شود که با حفظ خونرسانی از ناحیه اهداکننده برداشته شده و به  فلپ به بافتی گفته می
شود. به عنوان مثال طی جراحی فالوپالستی ساعد دست،  ناحیه پذیرنده انتقال داده می

یمی از ساعد دست متقاضی )ناحیه اهداکننده( پوست، چربی، جراح پالستیک و ترم
آورد، و به  دارد، آن را به شکل آلت تناسلی منتسب به مردان درمی عروق و عصب برمی

رجوع « ناحیه اهداکننده»کند. به تعریف  ناحیه تناسلی فرد )ناحیه پذیرنده( متصل می
 کنید.

 Free Flap  فلپ آزاد

زده « پیوند»ای دیگر از بدن  ای از بدن به نقطه ست که بافت نقطهفلپ آزاد به این معنا ا
که بافت همراه با عروق خونی خود از مکان اصلی خود  یعنی این« آزاد»شود.  می
ناحیه )»شود و سپس به نقطه دیگری از بدن  به طور کامل جدا می«( ناحیه اهداکننده)»

با آناستوموز )اتصال( سرخرگ)ها( و شود و خونرسانی بافت  انتقال داده می«( پذیرنده
« اتصال عصب»، و «فالوپالستی»، «فلپ»گردد. به تعریف  سیاهرگ)ها( مجددًا برقرار می

 رجوع کنید.
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 Pedicle Flap  فلپ پدیکل

باقی «( پدیکل)»در تکنیک فلپ پدیکل، فلپ از یک انتها به ناحیه اهداکننده متصل 
کند،  که نقش کانال خونرسانی به فلپ را ایفا می –ماند و با حفظ کامل این اتصال  می

گردد. مثالً در فالوپالستی ران پا به روش فلپ پدیکل )متصل  جا می به نقطه جدید جابه
ماند، در عین حال  به بدن(، فلپ ران پا از یک انتها به ناحیه اهداکننده متصل باقی می

ترتیب خونرسانی فلپ  د، و بدینشو انتهای دیگر آن به سمت ناحیه پذیرنده چرخانده می
گردد. بنابراین در این تکنیک الزم نیست اتصال میکروسکوپی عروق خونی  حفظ می

تر ریسک نکروز )مرگ  ها کاسته شده، و از همه مهم انجام پذیرد، که در نتیجه از هزینه
الستی شود. به تعریف "فلپ"، "فالوپالستی"، و "فالوپ بافت( و از بین رفتن فلپ کمتر می

 ران پا" رجوع کنید.

 Urethral Fistula  فیستول پیشابراه

ای  شود، به گونه فیستول پیشابراه به ایجاد راه ارتباطی کاذب در ناحیه تناسلی گفته می
که ادرار به جای این که از نوک آلت تناسلی منتسب به مردان خارج گردد، از جای 

ستول پیشابراه یکی از عوارض شایع عمل کند. فی دیگری از پیشابراه به بیرون نشت می
 .رجوع کنید« یوریتروپالستی»یوریتروپالستی است. به تعریف 
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 Finasteride  فیناستراید

فیناستراید نام دارویی است که در ابتدا جهت درمان بزرگی غده پروستات در مردان 
ی ریزش موی سر با غیرترنس تجویز گردید. امروزه این دارو موثرترین درمان موجود برا

شود. سازمان غذا و داروی ایاالت متحده نیز استفاده از  الگوی مردانه در نظر گرفته مى
این دارو را جهت درمان ریزش مو با الگوی مردانه تایید کرده است. عملكرد فيناسترايد 

كند  هيدروتستسترون را مهار مى به دى  به اين صورت است كه آنزيم مبدل تستسترون
ابراین كار اين دارو صرفًا مهار آنزيم مبدل است، نه مهار تستسترون(. فیناستراید با )بن

دوز یک میلیگرم در روز جهت درمان ریزش مو با الگوی مردانه در مردان ترنس و افراد 
شود. عوارض  دهند تجویز می مردانه که تستسترون درمانی انجام می غیرباینری ترنس

انجامد تا  پایین است و حداقل سه الی شش ماه به طول می دوز یک میلیگرم این دارو
با الگوی مردانه مشخص شود. به تعریف   اثرگذاری آن بر توقف ریزش مو

 رجوع کنید.« ماینوکسیدیل»، و «طاسی با الگوی مردانه»، «هیدروتستسترون دی»

 حرف ق
 Skin Elasticity  قابلیت کشسانی پوست

یت منبسط شدن و مجددًا به حالت اول بازگشتن پوست قابلیت کشسانی پوست به قابل
شود. یعنی اگر پوست قسمتی از بدن خود را با دو انگشت بگیرید و بکشید،  گفته می

گردد. قابلیت کشسانی  کنید سریع به حالت اول خود بازمی وقتی پوست را رها می
وع مهمی پوست در انتخاب تکنیک جراحی سینه، متودیوپالستی و فالوپالستی موض

 .است
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 حرف ک
 Pectoral Implant Insertion  کاشت ایمپلنت پکتورال

کاشت ایمپلنت پکتورال نوعی جراحی زیبایی است. طی این عمل، کاشت ایمپلنتی به 
گیرد. کاشت ایمپلنت  ای بزرگ در سینه فرد متقاضی انجام می شکل عضالت سینه

ت پکتورال برخالف ایمپلنت پستان، از کند. ایمپلن پکتورال باالتنه شخص را موزون می
جنس سیلیکن جامد بوده و لذا ریسک پارگی برای این نوع ایمپلنت مطرح نیست. 

شود که با برنامه منظم تمرین  ای نمی فرمی سینه نتیجه کاشت ایمپلنت پکتورال به خوش
 با وزنه قابل دستیابی است.

 Testicular Implant Insertion  کاشت پروتز بیضه

ای که طی عمل  کاشت پروتز بیضه عملی است که طی آن پروتزهای بیضه در کیسه بیضه
گیرد. کاشت پروتز بیضه ممکن است  متودیوپالستی یا فالوپالستی ساخه شده قرار می

همزمان با عمل متودیوپالستی یا فالوپالستی صورت گیرد، یا به مرحله بعدی عمل 
 رصت ترمیم و بهبودی پیدا کند.موکول شود تا کیسه بیضه ساخته شده ف

 Neophallus Debulking  کاهش قطر آلت تناسلی

بعضی از افرادی که عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته و آلت تناسلی قطوری دارند، 
تواند  مایل هستند قطر آلت تناسلی منتسب به مردان خود را کاهش دهند. جراح می

با لیپوساکشن  Debulking جراحی به نام قطر آلت تناسلی را طی یک یا چند مرحله
ها یا برش زدن آلت تناسلی کاهش دهد. الزم به ذکر است عمل کاهش قطر  کردن چربی

آلت تناسلی منتسب به مردان با عوارض و مشکالتی همراه است، که از آن جمله 
های رشد کرده در طول آلت اشاره  توان به احتمال آسیب به عروق خونی و عصب می
 .دنمو
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 Clitoromegaly  کلیتورومگالی

کلیتورومگالی اصطالحی پزشکی به معنای بزرگ شدن کلیتوریس است. مردان ترنس و 
کنند، به صورت طبیعی کلیتورومگالی  افراد غیرباینری که اقدام به تستسترون درمانی می

 .کنند را تجربه می

 Neophallus Length Reduction  کوتاه کردن آلت تناسلی

از افرادی که عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته و آلت تناسلی بلندی دارند،  بعضی
تواند طی عمل جراحی با  مایل هستند طول آلت تناسلی خود را کاهش دهند. جراح می

برش زدن آلت تناسلی منتسب به مردان از قسمت کالهک و حذف طول اضافی آن، 
ک عوارض و مشکالتی نظیر آسیب به طول آلت تناسلی را کاهش دهد. این عمل با ریس

های رشد کرده در آلت همراه است. پس از این عمل یا در حین آن  عروق خونی و عصب
 .الزم است مجددًا جراحی ساخت کالهک نیز صورت گیرد

 حرف گ
 Skin Graft  گرافت پوستی

شود که از یک قسمت از بدن  ای نازک از پوست بدن گفته می گرافت پوستی به الیه
گیرد. گرافت  برداشته شده و برای پوشانیدن قسمت دیگری از بدن مورد استفاده قرار می

ضخامت و  شود: گرافت پوستی تمام پوستی به دو صورت از ناحیه اهداکننده برداشته می
 .رجوع کنید« ناحیه اهداکننده»گرافت پوستی با ضخامت نسبی. به تعریف 

 Buccal Graft  گرافت دهانی

نی یا گرافت بوکال، بافتی است که از درون گونه برداشته شده و در ساخت گرافت دها
 .گیرد پیشابراه مورد استفاده قرار می
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 Lingual Graft  گرافت زبانی

گرافت زبانی یا گرافت لینگوال، بافتی است که از یک طرف زبان برداشته شده و در 
 .گیرد ساخت پیشابراه مورد استفاده قرار می

 Nipple Graft  سینهگرافت نوک 

گرافت نوک سینه بافتی است که طی جراحی تخلیه سینه به روش برش دبل برداشته 
دارد، آن را کوچک  شود. طی این روند، جراح هاله و نوک سینه فرد متقاضی را برمی می
« تخلیه سینه»دهد. به تعریف  کند، و مجددًا در موقعیت مناسبی روی سینه قرار می می
 .رجوع کنید« برش دبل»و 

 Sexual Orientation  گرایش جنسی

شود. بعضی از افراد  گرایش جنسی به کشش جنسی افراد نسبت به افراد دیگر گفته می
خود را گی )مرد همجنسگرا(، استریت )دگرجنسگرا(، بای )دوجنسگرا(، پن 

توصیف های دیگری برای  دانند یا از واژه جنسگرا(، یا لزبین )زن همجنسگرا( می )همه
 کنند. گرایش جنسی ممکن است ایستا یا سیال باشد. گرایش جنسی خود استفاده می
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 )ساخت کالهک( Glansplastyگلنزپالستی 

جراحی گلنزپالستی یکی از مراحل جراحی فالوپالستی است؛ عملی است که طی آن فلپ 
ا رو به باال به کنند، سپس آن ر پوستی دور سر آلت تناسلی منتسب به مردان ایجاد می

سازند. سپس فلپ پوستی را از زیر  دور خود رول نموده و بدین ترتیب لبه کالهک را می
کنند تا ظاهر کالهک همانند  صورت اریب رول می آلت تناسلی منتسب به مردان به

کالهک آلت تناسلی مردان سیسجندر گردد. آنگاه نیاز است تا ناحیه پشت این لبه را با 
با ضخامت نسبی بپوشانند؛ این گرافت پوستی از ناحیه زیرشکم برداشته  گرافت پوستی

شود. گاهی ساخت کالهک همزمان با ساخت آلت تناسلی منتسب به مردان )توسط  می
گیرد؛ گاهی نیز ساخت کالهک یک الی سه ماه پس از  جراح میکروسکوپی( صورت می

 (رمیمی یا جراح پالستیکساخت آلت تناسلی منتسب به مردان )توسط اورولوژیست ت
 .گیرد صورت می

 Testosterone Pellets  گلوله )پلت( زیرجلدی تستسترون

گلوله تستسترون یکی از اشکال نسبتًا جدید تحویل تستسترون به بدن است. گلوله 
ای از جنس تستسترون خالص و کریستاله شده است که زیرپوست  تستسترون گلوله

ها در حدود سایز یک دانه برنج است و کاشت آنها  لهشود. سایز این گلو کاشته می
ها پروسه سریعی است که  پذیرد. کاشت گلوله معموال در ناحیه باسن یا شکم صورت می

ماه  4-3های تستسترون معموال پس از  گیرد. گلوله معموالً با بیحسی موضعی صورت می
های تستسترون  ند گلولهنام بر« Testopel»های جدید جایگزین گردند.  باید با گلوله

 موجود در ایاالت متحده است.
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 Dog Ears  گوشواره

زند.  شود که از خط برش اصلی بیرون می گوشواره به پوست و چربی اضافی گفته می
گوشواره پس از جراحی تخلیه سینه به روش برش دبل در قسمت پهلوی سینه ایجاد 

سینه )جایی که ابتدای دو برش شود. گاهی اوقات نیز گوشواره در قسمت وسط  می
گردد. گوشواره از لحاظ عملی مشکلی ایجاد  شود( ایجاد می هم نزدیک می جراحی به

 کاهد. کند، اما از لحاظ ظاهر و زیبایی از امتیاز نتیجه جراحی می نمی

 حرف ل
 Laser/Electrolysis Hair Removal  لیزر/الکترولیز موهای زائد

ئد به کاهش یا حذف دائمی موهای ناخواسته قسمتی از بدن لیزر/الکترولیز موهای زا
شود. برای افرادی که متقاضی عمل فالوپالستی بوده و مایل هستند عمل  گفته می

ساخت پیشابراه را انجام دهند، حذف موهای قسمتی از ناحیه اهداکننده که جهت 
ما باید قبل از عمل گیرد ضرورت پزشکی دارد و حت ساخت پیشابراه مورد استفاده قرار می

انجام پذیرد تا بعد از عمل جراحی، مو در پیشابراه رشد نکند و عوارض و مشکالتی به 
وجود نیاید. اما حذف موهای قسمتی از ناحیه اهداکننده که برای ساخت آلت تناسلی 

گیرد بیشتر جنبه زیبایی دارد، از این لحاظ که  نتتسب به مردان مورد استفاده قرار می
 .از عمل مو روی آلت رشد نکندبعد 
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 حرف م
 Minoxidil  ماینوکسیدیل

ماینوکسیدیل دارویی است که در ابتدا به شکل قرص جهت درمان فشار خون باال مورد 
گرفت، و در حال حاضر جهت درمان ریزش مو با الگوی مردانه نیز تجویز  استفاده قرار می

ی کاهش ریزش مو با الگوی مردانه مورد ها گردد. این دارو به عنوان یکی از روش می
تایید سازمان غذا و داروی امریکا قرار گرفته است. ماینوکسیدیل در کاهش ریزش مو به 

شود. الزم به ذکر است که استفاده از داروی  اندازه فیناستراید موثر واقع نمی
. به ماینوکسیدیل جهت افزایش موهای صورت مورد تایید و بررسی قرار نگرفته است

 .رجوع کنید« فیناستراید»و « طاسی با الگوی مردانه»تعریف 

 Meta  متا

 .رجوع کنید« متودیوپالستی»به تعریف 

 Metoidioplasty  متودیوپالستی

های تصدیق جنسیت  یکی از جراحی«( متا»یا « متو»جراحی متودیوپالستی )اختصارًا 
متودیوپالستی، آلت تناسلی مردان ترنس و افراد غیرباینری است. جراح طی جراحی 

کند؛  منتسب به مردانی را از کلیتوریسی که در اثر هورمون درمانی رشد کرده درست می
زند تا تنه  ها و بافت همبند اطراف کلیتوریس را برش می به این صورت که رباط

کلیتوریس آزاد شود و به شکل آلت تناسلی منتسب به مردان درآید. جراح ممکن است 
روند، کاشت پروتز بیضه را نیز برای متقاضیان انجام بدهد یا ندهد. به تعریف طی این 

 رجوع کنید.« جراحی بازسازی ناحیه تناسلی»
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 Full Metoidioplasty  متودیوپالستی کامل

های آزادسازی  جراحی متودیوپالستی کامل نوعی متودیوپالستی است که طی آن عمل
ستن واژن(، یوریتروپالستی )ساخت پیشابراه(، کلیتوریس، واژینکتومی )تخلیه و ب

گیرد. به تعریف  اسکروتوپالستی )ساخت کیسه بیضه(، و کاشت پروتز بیضه صورت می
 رجوع کنید.« آزادسازی کلیتوریس»و « متودیوپالستی»

 Male  مذکر

(، ژن، XYها )مثالً  مذکر نوعی جنس است که معموالً در بدو تولد برمبنای کروموزوم
ها، و آناتومی تولیدمثلی/جنسی )مثال آلت تناسلی منتسب به  عملکرد هورمون سطح و

 شود. ها( به افراد نسبت داده می مردان، بیضه

 Man  مرد

ها،  مرد انسانی است که براساس فاکتورهایی که برای خودش مهم است )مثل نقش
به عبارت دیگر، مرد  داند. رفتار، ابراز، و هویت جنسیتی، و/یا فیزیولوژی( خود را مرد می

داند. مرد بودن به  شود که هویت جنسیتی خود را مرد می به کسی گفته می
هایی که فرد با آنها  جنس/جنسیتی که در بدو تولد به فردی نسبت داده شده، یا ارگان

یابی  خواهد داشته باشد ارتباطی ندارد. هر کسی که خود را مرد هویت متولد شده یا می
 ا پسر است.کند، مرد ی می

 Trans Man مرد ترنس

مرد ترنس فردی است که با جسم منتسب به زنان متولد شده و خود را مرد یا روی 
 .داند طیف مردانه/مذکر می
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 Masculine  مردانه

های اجتماعی و فرهنگی )از  های جنسیتی مربوط به برساخت به جنبه« مردانه»واژه 
شود که به نوعی به پسران و  سیتی( گفته میها، رفتارها، ابراز، هویت جن جمله نقش

 شوند. مردان مربوط می

 Masculine-of-center  مردانه در مرکز

رود که جنسیت خود را مردانه یا  در توصیف افرادی به کار می« مردانه در مرکز»واژه 
د، کنن یابی می هویت« مرد»دانند. بعضی از افراد مردانه در مرکز خود را با واژه  َمسک می

ای از واژگان  دهنده دسته ای است که نشان طورکلی مردانه در مرکز واژه و بعضی خیر. به
رود که هویت  هویت جنسیتی و ابراز جنسیتی بوده و برای توصیف افرادی به کار می

کنند، اما  ای مردانه ابراز می دانند یا خود را به شیوه خود را در حالت کلی مردانه می
، «استود»، «بوچ»دانند. افراد مردانه در مرکز ممکن است خود را  رد نمیضرورتًا خود را م

بدانند. واژه مردانه در مرکز صرفًا اطالعاتی را درمورد هویت  …و « مردانه ترنس»، «بوی»
دهد، نه جنس یا جنسیتی که در بدو تولد به آنها  جنسیتی افراد در اختیار ما قرار می

 .نسبت داده شده است

 )تخلیه هر دو سینه( Bilateral Mastectomyدوطرفه  مستکتومی

 .مراجعه کنید« برش دبل»به تعریف 
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 Social Dysphoria  مالل اجتماعی

مالل اجتماعی نوع مشخصی از مالل جنسیتی است که خود را به صورت احساس 
اد پریشانی و ناراحتی ناشی از ناهمخوانی جنسیت فرد با دیدی که اجتماع یا سایر افر

کنند، یا  ای که او را خطاب می زنند، شیوه هایی که به او می نسبت به او دارند، برچسب
 مردشود. به عنوان مثال،  طرز برخوردی که با او براساس جنسیتش دارند گفته می

نگریسته شود، با او  زنترنسی که مالل اجتماعی دارد، اگر در جامعه به چشم یک 
شناخته شود،  زنخطاب شود، یا به عنوان یک  زنانها نام برخورد شود، ب زنهمانند یک 

 .کند احساس پریشانی یا ناراحتی می

 Body Dysphoria  مالل جسمی

مالل جسمی نوع مشخصی از مالل جنسیتی است که خود را بصورت احساس پریشانی 
دهد. مالل جسمی ممکن است  های مختلف بدن نشان می یا ناراحتی نسبت به جنبه

های  ها، صفات ثانویه جنسی، یا اندام ه آناتومی، شکل، سایز، کروموزومنسبت ب
پنداری متفاوت  احساس گردد. مالل جسمی با اختالل خودزشت …تولیدمثلی داخلی و 

است. مالل جسمی الزمه ترنس بودن نیست؛ بعضی از افراد ترنس هیچگونه مالل 
 .کنند جسمی در خود احساس نمی

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/


89 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 Gender Dysphoria  مالل جنسیتی

ای غیررسمی که به احساس  مالل جنسیتی هم نوعی تشخیص پزشکی است و هم واژه
شود که افراد بدلیل ناهمخوانی جنسیت  برانگیزی گفته می پریشانی یا احساسات چالش

کنند.  خود با جنسیتی که در بدو تولد به آنها نسبت داده شده در خود احساس می
که رواندرمانگر ناراحتی و پریشانی ناشی از  یعنی این تشخیص پزشکی مالل جنسیتی

ناهمخوانی جنس نسبت داده شده به فرد در بدو تولد )مذکر، مونث، یا اینترسکس( با 
دهد. مالل جنسیتی در  یابی نموده تشخیص می جنسیتی که فردی خود را با آن هویت

قش اجتماعی، حالت غیررسمی نیز به ناراحتی ناشی از ناهمخوانی تعامالت، ن
یابی یا ابراز  خصوصیات فیزیکی، یا اعضای بدن فرد با جنسیتی که خود را با آن هویت

(« GIDاختالل هویت جنسیتی )»شود. در گذشته مالل جنسیتی،  کند گفته می می
گیرد،  شد. امروزه دیگر عبارت اختالل هویت جنسیتی مورد استفاده قرار نمی نامیده می

شود. امروزه دیگر واژه  نوعی اختالل روانی محسوب نمی چرا که مالل جنسیتی
گیرد. مالل  نیز برای توصیف مالل جنسیتی مورد استفاده قرار نمی« ترنسکشوالیسم»

 جنسیتی الزمۀ ترنس بودن نیست.

 Mucosa  موکوز

 .موکوز به معنای بافت یا غشاء مخاطی است

 Female  مونث

(، ژن، XXها )مثالً  تولد برمبنای کروموزوم مونث نوعی جنس است که معموالً در بدو
و آناتومی تولیدمثلی/جنسی )مثالً واژن، رحم( به افراد  ها، سطح و عملکرد هورمون

 شود. نسبت داده می
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 Monsplasty  پالستی مونس

پالستی عملی است که طی آن چربی و پوست اضافی ناحیه مونس  جراحی مونس
پالستی گاهی  عمل مونس .شود سلی( برداشته میشکل باالی آلت تنا )ناحیه مثلثی

همزمان با عمل متودیوپالستی/فالوپالستی یا چند ماه بعد طی عمل جراحی دیگری 
گیرد. این عمل مناسب افرادی است که در ناحیه مونس، پوست و چربی  صورت می

ریبا اضافی دارند و آلت تناسلی منتسب به مردان و کیسه بیضه آنها بسیار پایین و تق
شود تا آلت تناسلی حاصل از  گیرد. انجام این عمل سبب می بین پاها قرار می

متودیوپالستی/فالوپالستی در موقعیت باالتری قرار گیرد و سایز اصلی آن بیشتر 
پالستی بسته به تکنیک جراح ممکن است اسکاری  مشخص شود. پس از جراحی مونس
 .افقی روی ناحیه مونس برجای بماند

 Micropenis  ینسمیکروپ

میکروپینس به معنای آلت تناسلی منتسب به مردان بسیار کوچک است. به عنوان 
دهند، بعد از  مثال، مردان ترنس و افراد غیرباینری که جراحی متودیوپالستی انجام می

 رجوع کنید.« پینس»عمل یک میکروپینس خواهند داشت. به تعریف 

 Sexual desire  میل جنسی

ه معنای تمایل و عالقه به برقراری رابطه جنسی است. افرادی که میل میل جنسی ب
جنسی پایینی دارند، عالقه کمتری برای برقراری رابطه جنسی داشته، و افرادی که میل 

حس »جنسی باالیی دارند، عالقه بیشتری برای برقراری رابطه جنسی دارند. به تعریف 
 .رجوع کنید« جنسی
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 حرف ن

 Donor Site  هناحیه اهداکنند

شود و به  ناحیه اهداکننده قسمتی از بدن است که از آنجا فلپ یا گرافتی برداشته می
 .رجوع کنید« فالوپالستی»و « فلپ»شود. به تعریف  قسمت دیگر بدن انتقال داده می

 )بدون عمل( Non-opآپ -نان

ه عمل شود که در جهت تصدیق جنسیت تحت هیچگون آپ به فرد ترنسی گفته می-نان
جراحی قرار نگرفته و مایل به انجام هیچگونه عمل جراحی نیست. بسیاری از افراد 

یابی نموده یا به عنوان جنسیت صحیح خود در اجتماع زندگی  همین که خود را هویت
کنند و نیازی به انجام  کنند، احساس شادمانی جنسیتی را از درون خود احساس می می

 .بینند جراحی در خود نمی

 Nebido  یدونب

نبیدو نام یکی از بهترین برندهای تستسترون آندکانوآت است که به صورت آمپول/ویال 
گردد. تستسترون آندکانوآت یکی از استرهای تستسترون بوده که یکی از  عرضه می

باشد. هر آمپول نبیدو حاوی محلولی  اثر می های آن جذب آرام و ماندگاری طوالنی ویژگی
تستسترون آندکانوآت است.  1000mg/4mlروغنی بوده که حاوی شفاف، زرد رنگ و 

 14الی  10آمپول/ویال نبیدو معموال طبق نتیجه چکاپ بالینی و آزمایش خون، هر 
 گردد. بار تزریق می هفته یک
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 Gender Role  نقش جنسیتی

نقش جنسیتی به عالیق، رفتارها، آداب و معاشرت، و به طور کلی انتظارات و 
شود که به جنسیت خاصی نسبت داده شده  های فرهنگی و تاریخی گفته می تمحدودی

شود از آنها انتظار  و براساس جنسیتی که در بدو تولد به افراد مختلف نسبت داده می
کننده، یا خنثی باشند.  بخش، سرکوب توانند توان های جنسیتی می رود. نقش می

 .فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر کنندمرور زمان و از  های جنسیتی ممکن است به نقش

 Necrosis  نکروز

شود. نکروز معموال در اثر  نکروز اصطالحًا به سیاه شدن و از بین رفتن بافت گفته می
دهد. نکروز یکی از عوارض نه چندان شایع  خونرسانی ناکافی، عفونت یا آسیب رخ می

توان به نکروز نوک سینه  یرود، که از آن جمله م های تصدیق جنسیت به شمار می جراحی
در عمل تخلیه سینه به روش برش دبل، یا نکروز جزئی یا کامل آلت تناسلی منتسب به 

 .مردان در عمل فالوپالستی اشاره نمود
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 Neutrois  نوتوا

رود  چترواژه نوتوا نوعی هویت جنسیتی غیرباینری بوده و در توصیف افرادی به کار می
دانند. هویت جنسیتی نوتوا زیر چترهای  حصرًا مرد یا زن نمیکه جنسیت خود را من

گیرد. هیچ تعریف مشخصی از نوتوا وجود ندارد،  جندرکوئیر یا ترنسجندر نیز قرار می
کنند برداشت متفاوتی از جنسیت خود  یابی می چون افرادی که خود را نوتوا هویت

های جنسیتی از جمله  ر هویتتری نیز داشته و سای دارند. گاهی نوتوا معنای گسترده
جنسیت(، جندرفلوید )جنسیت سیال(، یا جندرلس )فاقد  بی)جندر  غیرباینری، ای

 .گیرند گیرد. بعضی از افراد، نوتوا را نوعی ترنسکشوال در نظر می جنسیت( را نیز دربرمی
ای  کنند و بعضی دیگر چنین تجربه بعضی از افراد نوتوا مالل جنسیتی را تجربه می

براز جنسیتی خواهند ا دارند. بعضی از افراد نوتوا در پی ترنزیشن فیزیکی هستند و مین
)ترکیبی از مرد و زن( یا خنثی داشته باشند، در حالی که بعضی  گونه مبهم، آندروجین

مترادف « جنسیت بی»را با « نوتوا»دیگر در پی این تغییرات نیستند. بعضی از افراد واژه 
اند که این کلمات معنای کامالً متفاوتی  که بعضی دیگر بر این عقیده دانند، در حالی می

 .توان آنها را به جای هم به کار برد با یکدیگر داشته و نمی
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 Stealth  نهان

شود که فرد ترنسی بعد از ترنزیشن، در دایره  به وضعیتی گفته می« نهان»اصطالح 
طورکلی  نکرده است. به« آشکارسازی»ان( اجتماعی خود )برای دوستان، کارمندان، همکار

شود که در حال زیستن با  به فرد ترنسی گفته می« نهان»در جامعه ترنس، اصطالح 
خواهد باشد، و دیگران نیز او را به چشم جنسیت صحیح او  همان جنسیتی است که می

ین حال کنند، با ا بینند و با او همانند عضوی از جامعه جنسیت صحیح او برخورد می می
موضوع ترنسجندر بودن خود را با کسی در میان نگذاشته است. مثالً مرد ترنسی را در 

نگرند و با او همانند سایر مردان برخورد  نظر بگیرید که همه او را به چشم یک مرد می
« نهان»کنند، اما کسی خبر از ترنسجندر بودن او ندارد؛ به این مرد ترنس اصطالحا  می

، «outآشکار »، «closetedپنهان »توانند  زنان ترنس و مردان ترنس میشود.  گفته می
های غیرباینری به رسمیت  هایی که جنسیت باشند. در فرهنگ« stealthنهان »یا 

شوند، نهان بودن برای افراد غیرباینری غیرممکن است، چون در این جوامع  شناخته نمی
توانند با ایفای آن نقش اصطالحًا هیچ نقش غیرباینری وجود ندارد که این افراد ب

پنهان »توانند  باشند. بنابراین در چنین شرایطی افراد غیرباینری یا می« نهان»
closeted »که  باشند )یعنی هیچ فردی از غیرباینری بودن آنها خبر نداشته باشد( یا این

ه در این باشند )یعنی همه از غیرباینری بودن آنها خبر داشته باشند، ک« outآشکار »
شوند(. نهان بودن درجات مختلفی دارد، اما  محسوب نمی« نهان»صورت دیگر 

اوقات نیز به این صورت است که فرد ترنس با افرادی که قبال او را با  گاهی
اند قطع رابطه  شناخته جنس/جنسیتی که در بدو تولد به او نسبت داده شده بود می

دهد. بعضی از  ، یا محل کار خود را تغییر میشود جا می کند، به مکان جدیدی جابه می
باشند، مثالً به دلیل حفظ « نهان»دهند که  افراد ترنس به دالیل مختلفی ترجیح می

 امنیت فیزیکی، شناختی و/یا عاطفی خود.
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 )نوک سینه( Nippleنیپل 

 .شود نیپل )نوک سینه( به برآمدگی وسط دایره رنگی روی سینه گفته می

 Neo-phallus  نئوفالس

نئوفالس اصطالحا به معنای آلت تناسلی منتسب به مردان جدید است که به دست 
 .رجوع کنید« پینس»جراح ساخته شده است. به تعریف 

 حرف و
 )تخلیه و بستن واژن( Vaginectomyواژینکتومی 

شود.  واژینکتومی نام عملی است که طی آن واژن تخلیه گردیده و کانال واژن بسته می
گیرد، در  ژینکتومی که برای مردان ترنس و افراد غیرباینری متقاضی صورت میعمل وا

( است. Colpocleisis( همراه با کولپوکلیسس )Colpectomyاصل کولپکتومی )
هم جوش  کولپکتومی به معنای تخلیه بافت پوششی واژن و کولپوکلیسس به معنای به

شود. در  های لگنی نیز حمایت می انترتیب از ارگ های واژن است، که بدین دادن دیواره
به جای کولپکتومی و کولپوکلیسس به کار « واژینکتومی»بیشتر مواقع واژه عمومی 

 رود. می
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 Bacterial Vaginosis  واژینوز باکتریال

های  دهد که باکتری واژینوز باکتریال نوعی عفونت واژینال بوده و زمانی رخ می
نالیس، باکتروئیدها، موبیلونکوس، و مايکوپالسما مشخصی )مانند گاردنرال واژی

هومينيس( بدلیل پیدایش تغییراتی در محیط واژن بسیار بیشتر از باکتری 
کنند. عالمت اصلی واژینوز باکتریال  الکتوباسیلوس )که باکتری مفیدی است( رشد می

شبیه به سفیدرنگ از ناحیه واژن است که اغلب با بویی  -ترشحات غیرطبیعی خاکستری 
بوی ماهی همراه است. این عارضه ممکن است با احساس خارش و/یا سوزش اطراف 

 .واژن نیز همراه باشد

 STP device  وسیله ایستاده ادرار کردن

ای است که برای  وسیله«( device «Stand to Pee وسیله ایستاده ادرار کردن )مخفف
لی منتسب به زنان دارند طراحی شده کمک به ایستاده ادرار کردن افرادی که ناحیه تناس

ساز هستند  است. وسایل ایستاده ادرار کردن انواع مختلفی دارند، بعضی خانگی و دست
 گردند. و بعضی دیگر بصورت آماده خریداری می

 Surgical Status  وضعیت جراحی

های  وضعیت جراحی سطحی است که فرد ترنس روند ترنزیشن خود را با انجام عمل
آپ )پیش از -گاهی با عباراتی همچون پره .پیش برده یا قرار است پیش ببرد جراحی

شود. وضعیت  آپ )بدون عمل( نیز توصیف می-آپ )بعد از عمل(، یا نان-عمل(، پست
 .شود جراحی فرد ترنس فقط به خود فرد و پزشک ایشان مربوط می
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 حرف ه

 Endometrial Hyperplasia  هایپرپالزی اندومتریال

رحمی است،  های غشاء درون پرپالزی اندومتریال به معنای تکثیر بیش از اندازه سلولهای
که در نتیجه ضخیم شدن غیرعادی این بافت را در پی خواهد داشت. هایپرپالزی 

 .خوشخیم بوده و با سرطان متفاوت است

 Hermaphrodite  هرمافرودیت

اشاره به افرادی که بدن آنها هرمافرودیت اصطالح پزشکی منسوخی است که قبال برای 
در بدو تولد ترکیبی از صفات مرسوم مذکر و مونث را داشت به کار برده میشد. این واژه 

 .رجوع کنید« اینترسکس»شود. به تعریف  آمیز و اشتباه تلقی می توهین

 Hematoma  هماتوم

از  هماتوم به معنای جمع شدن خون در بافت و خارج از عروق خونی بوده، و یکی
 .رود های تصدیق جنسیت به شمار می عوارض جراحی

 (HRT)  هورمون درمانی جایگزین

( Hormone Replacement Therapyهورمون درمانی جایگزین )به انگلیسی: 
نظر  ای است که طی آن افراد ترنسجندر و غیرباینری به انتخاب خودشان و تحت پروسه

کنند.  های مصنوعی می ورمونپزشک در جهت تصدیق جنسیت اقدام به مصرف ه
هورمون درمانی در مردان ترنس و افراد غیرباینری غالبًا با تجویز تستسترون صورت 

 گیرد. می
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 Sex Identity  هویت جنسی

شود. هویت جنسی  هویت جنسی به نحوه برداشت هر فرد از جنس خویش گفته می
ه شده، وی خود را مونث، نظر از جنسی که در بدو تولد به فردی نسبت داد یعنی صرف

 .مذکر، مابین مذکر و مونث، فراتر از مونث و مذکر، یا نه مونث و نه مذکر بداند

 Gender Identity  هویت جنسیتی

هویت جنسیتی باور درونی و فردی هر انسان از جنسیت خویش است. هویت جنسیتی 
هم مرد است، نه  یعنی فردی از درون باور دارد که زن است، مرد است، هم زن است و

ای از طیف جنسیتی قرار گرفته است. هویت  زن است و نه مرد است، یا روی هر نقطه
جنسیتی افراد ممکن است با جنس/جنسیتی که در بدو تولد براساس اندام جنسی به 

طورکلی، هویت جنسیتی  آنها نسبت داده شده همخوانی داشته با نداشته باشد. به
توان از  منتسب به افراد است. هویت جنسیتی افراد را نمیای مستقل از جنس  مقوله

های اجتماعی حدس زد. هویت جنسیتی  روی ظاهر، آناتومی، هنجارها یا کلیشه
گردد.  شود تعیین نمی براساس جنس یا جنسیتی که در بدو تولد به افراد نسبت داده می

 .کند مرور زمان شکل گرفته یا تغییر پیدا می هویت جنسیتی گاهی به
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 )تخلیه رحم( Hysterectomyهیسترکتومی 

شود، عملی جراحی است که طی  مخفف می« هیستو»هیسترکتومی که گاهی بصورت 
دهند که به  گردد. بعضی از مردان ترنس و افراد غیرباینری ترجیح می آن رحم تخلیه می

حت عمل عنوان بخشی از پروسه ترنزیشن خود یا به دالیل بهداشتی و سالمتی، ت
های امریکا عمل هیسترکتومی را  جراحی هیسترکتومی قرار گیرند. بعضی از ایالت

دانند. هیسترکتومی توتال به  پیشنیازی برای تغییر مدارک قانونی مردان ترنس می
ها(؛ هیسترکتومی  معنای تخلیه کل رحم و دهانه رحم )با یا بدون تخلیه تخمدان

د رحم )نه دهانه رحم(؛ و هیسترکتومی رادیکال به توتال به معنای تخلیه فقط خو ساب
های فالوپ و قسمتی از بخش  ها، لوله معنای تخلیه کامل رحم، دهانه رخم، تخمدان

دهند.  فوقانی واژن است. مردان ترنس معموالً هیسترکتومی توتال انجام می
سرطان گیرد که مبتال به  هیسترکتومی رادیکال نیز معموالً برای افرادی صورت می

 رجوع کنید.« اوفرکتومی»پیشرفته دستگاه تناسلی باشند. به تعریف 

 )روش شکمی( Abdominal Hysterectomyهیسترکتومی ابدومینال 

های جراحی هیسترکتومی )تخلیه رحم(  هیسترکتومی ابدومینال )شکمی( یکی از تکنیک
از این طریق  شود، و رحم است. طی این روند برش جراحی بزرگی روی شکم ایجاد می

 رجوع کنید.« هیسترکتومی»گردد. به تعریف  تخلیه می

 Laparoscopic Hysterectomy  هیسترکتومی الپراسکوپیک

های جراحی هیسترکتومی )تخلیه رحم(  هیسترکتومی الپراسکوپیک یکی از تکنیک
شود،  متری روی شکم ایجاد می برش کوچک حدودًا یک سانتی 4-3است. طی این روند 

گردند. به تعریف  ها تخلیه می ها از طریق این برش های فالوپ/تخمدان حم/لولهو ر
 .رجوع کنید« هیسترکتومی»
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 Vaginal Hysterectomy هیسترکتومی واژینال

های جراحی هیسترکتومی )تخلیه رحم( است. طی  هیسترکتومی واژینال یکی از تکنیک
ها  های فالوپ/تخمدان و رحم/لولهشود،  برش جراحی از درون واژن ایجاد می  این روند

 .رجوع کنید« هیسترکتومی»گردند. به تعریف  از طریق واژن تخلیه می

 (LAVH)  هیسترکتومی واژینال به کمک الپراسکوپ

های جراحی هیسترکتومی  هیسترکتومی واژینال به کمک الپراسکوپ یکی از تکنیک
شود، و  ژن ایجاد می)تخلیه رحم( است. طی این روند برش جراحی از درون وا

گردند. به  ها به کمک الپراسکوپ از طریق واژن تخلیه می های فالوپ/تخمدان رحم/لوله
 .رجوع کنید« هیسترکتومی»تعریف 

 Hysto  هیستو

 .رجوع کنید« هیسترکتومی»به تعریف 

 Hematuria  هیماچوریا

ثانه قرار دارد بروز تا وقتی که سوند در م .هیماچوریا به معنای وجود خون در ادرار است
دهد. هیماچوریا  روی رخ می گاه مخصوصا با پیاده به هیماچوریا طبیعی است و گاه

شود. هیماچوریا در مواقع  رنگ بوده و با استراحت برطرف می معموال به رنگ قرمز کم
 .بینی است شود و قابل پیش بروز عفونت ادراری نیز دیده می
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 حرف ی

 )ساخت پیشابراه( Urethroplastyیوریتروپالستی 

شود( یکی از  عمل ساخت پیشابراه )که در علم پزشکی به آن یوریتروپالستی گفته می
شود. انجام عمل ساخت  مراحل جراحی متودیوپالستی و فالوپالستی محسوب می

کند. عمل ساخت  پیشابراه، توانایی ایستاده ادرار کردن را برای بسیاری از افراد ایجاد می
تواند آن را  ه اختیاری است، یعنی متقاضی عمل متودیوپالستی یا فالوپالستی میپیشابرا

 .انجام بدهد یا ندهد
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  زنان و مردان ترنس زندگی روایات و ها مصاحبه تلگرام کانال

 صدیق جنسیتت های عمل نتایج تصاویر و تجربیات از ایرانی
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https://www.instagram.com/helptranscenter 
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