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خواهید هورمون درمانی را شروع کنید؟ آیا  آیا فرد ترنسی هستید که به تازگی می
اید، اما از درست یا غلط بودن آنها مطمئن  درمورد هورمون درمانی اطالعاتی کسب کرده
 اید؟ مورد هورمون درمانی شنیدهنیستید؟ آیا اطالعات ضد و نقیض بسیاری در

ترین شایعاتی که در جامعه ترنس ایران  مورد از رایج 35در این مقاله قصد داریم به 
پیرامون هورمون درمانی در مردان ترنس و افراد غیرباینری رواج یافته بپردازیم. پس اگر 

تری در  املخواهید باورهای نادرست رایج در این زمینه را بشناسید و با آگاهی ک می
 .مسیر ترنزیشن خود گام بردارید، با ما همراه باشید

هورموندرمانیقبلازعملباعثایجادتداخلهورمونیوجنگ.1باورنادرست
شودهادربدنمیهورمون

شان، هم هورمون  نظر از جنسیت ها صرف واقعیت این است که در بدن همه انسان
ستسترون، اما با درصدهای متفاوت. وقتی استروژن وجود دارد و هم هورمون ت

کنید،  تستسترون درمانی را زیر نظر پزشک مجرب و آگاه در این زمینه شروع می
روند و استروژن بسیار کمتری نسبت به قبل ترشح  تدریج به خواب می هایتان به تخمدان

کند.  را حفظ میها  ها و آندروژن کنند. آنزیم آروماتاز در بدن نیز، تعادل بین استروژن می
معنا « تداخل هورمونی»یا « ها جنگ هورمون»بنابراین در حالت کلی چیزی به عنوان 

 .ندارد
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 نتیجههورموندرمانیبعدازعملتخلیهرحمبسیاربهتراست.2باورنادرست
این باور نادرست نیز به نوعی با باور نادرست فوق مرتبط است. بعضی از افراد تصور 

آید، پس اگر کسی  تداخل هورمونی در بدن به وجود می« عمل»که چون قبل از  کنند می
اول عمل کند و بعدا هورمون درمانی را شروع کند، نتیجه بسیار بهتری از هورمون 

 .گیرد. این تصور غلط است درمانی می

 واقعیت این است که: 

که هورمون ترشح هستند « ها تخمدان»ها ندارد. این  رحم نقشی در ترشح هورمون .یک
 کنند، نه رحم؛ می

و چه بعد از این عمل « ها تخمدان»نتیجه هورمون درمانی چه قبل از عمل تخلیه  .دو
 است؛ و« یکسان»

نتیجه هورمون درمانی به عوامل مختلفی نظیر درست و اصولی بودن پروسه تجویز  .سه
بستگی  … بک زندگی وای، س های زمینه ها، ژنتیک، گذر زمان و صبوری، بیماری هورمون

 .دارد

خارج از ایران که تصاویر یا ویدیوهای مربوط  غیرباینریبسیاری از مردان ترنس و افراد 
گذارند، اصالً عمل تخلیه  به قبل و بعد از هورمون درمانی خود را به اشتراک می

ها مانع از تاثیرگذاری داروهای  اند! اگر وجود تخمدان ها را پشت سر نگذاشته انتخمد
یک از این افراد نیز نباید نتیجه قابل توجهی از هورمون  بود، پس هیچ هورمونی می

ها نیز باید در استانداردهای مراقبتی  گرفتند! و عمل تخلیه تخمدان درمانی خود می
به عنوان یکی از  (دبلیوَپث) اد ترنسجندرانجمن تخصصی جهانی بهداشت افر

 .دانیم چنین نیست شد، در حالی که می پیشنیازهای هورمون درمانی تعریف می

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/02/13/630/
https://helptranscenter.org/2016/12/28/1/
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نکته کوچکی که در اینجا الزم است به آن توجه داشته باشیم این است که: بعضی از 
کنند و  به دوز تستسترون کمتری نیاز پیدا می ها تخلیه تخمداناد ترنس بعد از عمل افر

دهد. این مسئله  پزشکشان دوز تستسترون آنها را مجددًا تنظیم نموده و کاهش می
عد از عمل نیست، بلکه این واقعیت را نشان دهنده تاثیر بیشتر تستسترون ب نشان

نیازهای »دهد که دوز تستسترون چه قبل از عمل و چه بعد از عمل الزم است طبق  می
 .تنظیم گردد« بدن

 شودهورموندرمانیباعثبروزچسبندگیوسرطانرحممی.3باورنادرست
جامعه ترنس ایران  باور نادرست فوق نیز، یکی دیگر از باورهای نادرستی است که در

رواج پیدا کرده و هنوز تا هنوزه از زبان بسیاری از افراد ترنس و حتی پزشکان هورمون و 
 !رسد غدد نیز به گوش می

واقعیت این است که هیچ مطالعه علمی تا به حال اثبات نکرده که تستسترون باعث 
 !شود می سرطان رحمایجاد چسبندگی و 

نیز اشاره گردید، بسیاری از افراد ترنس  2همانطور که در توضیحات باور نادرست شماره 
دهند و تا  ها را انجام نمی و غیرباینری خارج از ایران اصال عمل تخلیه رحم و تخمدان

ای مواجه  که با چنین عارضه کنند بدون این ها زیر نظر پزشک هورمون مصرف می سال
 .شوند

بسیاری از افراد ترنس ایرانی براساس همین باور نادرست، به اشتباه به یکدیگر توصیه 
ها( صورت گیرد و  ها/بیضه کنند که اول بهتر است عمل تخلیه غدد جنسی )تخمدان می

بنشیند و  بعدًا هورمون درمانی آغاز گردد تا هم تاثیرات هورمون درمانی بهتر روی بدن
 .هم ریسک ابتال به سرطان مطرح نگردد

https://helptranscenter.org/
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که دقیقًا موضوع عکس این است و طبق توصیه سازمان تخصصی جهانی  غافل از این
المللی که از چندین پزشک و کارشناس و  بهداشت افراد ترنسجندر )سازمانی بین

متخصص در زمینه مسائل مربوط به افراد ترنسجندر تشکیل شده و هدف اصلی آن 
بهداشت افراد ترنسجندر است(، قبل از تخلیه غدد جنسی الزم است یک دوره یکساله 

که خود فرد قادر یا مایل به مصرف هورمون  هورمون درمانی صورت گیرد، مگر این
 .نباشد

شد، مطمئنًا پزشکان مجرب در کشورهای  اگر تستسترون باعث ایجاد سرطان رحم می
یفه بهداشت افراد را برعهده دارند، افراد ترنس را از هایی که وظ یافته و سازمان توسعه

 .کردند مصرف هورمون قبل از جراحی منع می

گوید اگر افراد ترنس، هورمون تستسترون را به  ای وجود دارد که می در این زمینه فرضیه
شان  صورت خودسرانه و با دوزهای بسیار باال مصرف کنند، آنزیم آروماتاز موجود در بدن

دانیم، سطح  کند، و همانطور که می رون مازاد را به استروژن تبدیل میتستست
تواند به افزایش ریسک ابتدا به سرطان رحم دامن بزند.  باال در بدن می« استروژن»

زند، نه سطح  است که به چنین عوارضی دامن می« استروژن»بنابراین این سطح باالی 
 .نرمال تستسترون

ها پدید  را در بافت رحم و تخمدان خطری تغییرات بیترون که، تستس و مورد دیگر این
سرطانی جلوه  صورت تغییرات پیش های غربالگری به آورد که گاهی در نتیجه آزمایش می
ضرری برای فرد ندارند. به  سرطانی نیستند و خطر یا کنند، اما واقعًا تغییرات پیش می

شود که پیش از غربالگری، حتمًا پزشک/پرستار مربوطه را از  همین دلیل توصیه می
مصرف هورمون آگاه نمایید تا ایشان بتوانند به درستی نتیجه آزمایش را تفسیر نموده و 

 .این موضوع را در فرم آزمایشگاه قید کنند

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2017/11/12/254/
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را زیر نظر پزشک مجرب و آگاه در این زمینه واقعیت این است که اگر هورمون درمانی 
های چکاپ و غربالگری را به صورت منظم انجام دهید، سبک  شروع کنید، آزمایش

تان باشید، بهترین نتیجه را از هورمون  زندگی سالمی داشته و مراقب خود و سالمتی
 .گیرید، چه عمل کرده باشید چه نکرده باشید درمانی می

 شودموندرمانیباعثبروزکیستتخمدانمیهور.4باورنادرست
ریسک بروز کیست یا سرطان تخمدان در اثر تستسترون درمانی در هیچ مطالعه علمی و 

درست است که تستسترون تغییراتی را در بافت  .معتبری اثبات یا تایید نشده است
کنند و نه  یکند، اما این تغییرات نه ضرر و خطری را متوجه فرد م ها ایجاد می تخمدان

ای که  مطالعه .شوند می (کیستیک سندرم تخمدان پلیمنجر به بروز کیست تخمدان )یا 
تستسترون درمانی منجر به بروز یا »دهد که  ه نیز نشان میانتشار یافت 2018در سال 

 «.شود اند، نمی کیستیک مرتبط تشدید خصوصیات متابولیکی که با سندرم تخمدان پلی

واقعیت این است که بعضی از افراد ترنس قبل از شروع هورمون درمانی نیز، با سندرم 
دهد که ریسک  دید نشان میهای ج امروزه داده .کنند کیستیک زندگی می تخمدان پلی

کیستیک دارند باالتر از دیگر  ابتال به سرطان تخمدان در افرادی که سندرم تخمدان پلی
کیستیک مانعی برای شروع  افراد نیست. جالب است بدانید که سندرم تخمدان پلی

های پرکیست دارند نیز  شود، و افرادی که تخمدان هورمون درمانی نیز محسوب نمی
ها، زیر نظر پزشک به صورت ایمن  د بدون نیاز به انجام عمل تخلیه تخمدانتوانن می

 .هورمون مصرف کنند
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 شودهورموندرمانیباعثایجادپوکیاستخوانمی.5باورنادرست
نقش دارند.  سالمت استخوانویژه  استروژن و تستسترون هر دو در سالمت بدن به

واقعیت این است که پروسه هورمون درمانی اگر به شیوه صحیح و اصولی انجام گیرد، 
عمل  شود، بلکه از بروز پوکی استخوان نیز جلوگیری به نمی پوکی استخواننه تنها باعث 

 .آورد می

های جنسی در بدن  ریسک ابتال به پوکی استخوان در اثر کمبود یا عدم تعادل هورمون
 .شود، نه در اثر مصرف صحیح و اصولی داروهای هورمونی تشدید می

جالب است بدانید که بعضی از پزشکان در رژیم هورمونی بعضی از افراد ترنسی که عمل 
شان قادر به تولید طبیعی هورمون  اند و بدن دهتخلیه هر دو تخمدان را انجام دا

استروژن نیست و شرایط پزشکی خاصی دارند )مثالً در معرض خطر پوکی استخوان 
کنند تا سالمت استخوان آنها حفظ  زودرس قرار دارند(، مکمل استروژن نیز تجویز می

 .گردد

ند، در حالت کلی، فاقد ا ها را انجام داده البته بدن افراد ترنسی که عمل تخلیه تخمدان
تر نیز توضیح دادیم، آنزیم آروماتاز  هورمون استروژن نیست، چون همانطور که پیش

مقداری از تستسترون موجود در بدن را به استروژن تبدیل نموده و از این طریق تعادلی 
 .کند بین نسبت تستسترون و استروژن بدن برقرار می

ها را  ه باشید این است که اگر عمل تخلیه تخمدانای که باید به آن توجه داشت و نکته
کنید، و کمبود کلسیم یا  اید، زیر نظر پزشک آگاه هورمون مصرف می پشت سر گذاشته

ویتامین دی ندارید، ضرورتی ندارد که مکمل کلسیم یا ویتامین دی مصرف کنید! این 
سیم بدنشان در شود که سطح ویتامین دی یا کل ها فقط برای افرادی تجویز می مکمل

اند!  ها را پشت سر گذاشته حد طبیعی نیست، نه برای همه افرادی که تخلیه تخمدان

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2016/07/28/58/
https://helptranscenter.org/2017/03/10/69/


11 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنتررنستهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

تان نیازی به  بنابراین اگر بدنتان کمبود این مواد را ندارد، برای حفظ تراکم استخوانی
 .ها ندارید مصرف این نوع مکمل

ک مجرب و آگاه نظر پزش هایتان کافی است تحت جهت اطمینان از سالمت استخوان
هایی که به کمک وزن بدن  خصوص ورزش هورمون مصرف کنید، ورزش کنید )به

شوند(، سبک زندگی سالمی داشته باشید، مواد غذایی سرشار از کلسیم  خودتان انجام می
بار تست سنجش  دو سال یک-و ویتامین دی مصرف کنید، و در صورت لزوم هر یک

 .تراکم استخوانی انجام دهید

 کندترمیبندیرادرشتهورموندرمانیقدرابلندترواستخوان.6نادرستباور
فیز  اتفاقا برعکس! یکی از تاثیرات تستسترون درمانی جایگزین، انسداد زودرس اپی

شود(. در نتیجه اگر افرادی که رشد قدی آنها  فیز به سر استخوان گفته می است )اپی
قدام به شروع تستسترون درمانی کنند، تکمیل نشده است، بدون نظارت پزشک ا

 .فیز )و در نتیجه کاهش قد نهایی( شوند احتمال دارد دچار انسداد زودهنگام اپی

نکته قابل توجه این است که تستسترون درمانی پس از اتمام دوران بلوغ و انسداد 
 طبیعی صفحات رشد استخوانی )که حداکثر دو سال بعد از اولین سیکل قاعدگی اتفاق

ها  یا جلوگیری از رشد قد، شکل و سایز استخوان رشد قدگونه تاثیری در  افتد(، هیچ می
 .نخواهد داشت

ها یا  گویند که پس از شروع تستسترون درمانی سایز دست بعضی از افراد ترنس می
تواند به دلیل افزایش حجم عضالنی یا  است؛ این تغییرات می پاهایشان تغییر کرده

 .توزیع مجدد چربی بدن اتفاق افتاده باشد و ضرورتًا ارتباطی با رشد استخوانی ندارد

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2016/11/26/3/


12 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنتررنستهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

بنابراین از داروهای هورمونی انتظار پهن شدن استخوان شانه، افزایش قد، افزایش قطر 
نداشته … ی بدن، رشد فک و چانه و بند استخوان مچ دست و پا، درشت شدن استخوان

توانید با پرورش عضالت و حرکات اصالحی بدست  باشید. بعضی از این تغییرات را می
 .آورید

برایتوقفسیکلقاعدگیحتمًاالزماستیادارویدیفرلینمصرف.7باورنادرست
 کنمیارحممراتخلیهکنم

جهت توقف سیکل … ، تریپتورلین و مثل میکرورلین، دیفرلین GnRH های مصرف آنالوگ
اندازد.  قاعدگی اغلب ضرورتی نداشته و هزینه سنگینی را بر دوش افراد ترنس می

شود؛  همچنین، عمل تخلیه رحم به عنوان روشی برای توقف سیکل قاعدگی توصیه نمی
 تان برای تخلیه رحم، توقف سیکل قاعدگی است، الزم است بدانید که یعنی اگر تنها دلیل

های متعدد دیگری بدین منظور وجود دارد و برای توقف سیکل قاعدگی نیازی به  روش
 .جراحی کردن نیست

، استادیار زنان و زایمان دانشگاه استنفورد و متخصص ملیور-دکتر عابدینطبق گفته 
خواهد  مردانه دلشان نمی شتی افراد ترنس، بسیاری از افراد ترنسهای بهدا مراقبت

شان را متوقف  % مواقع خونریزی ماهیانه80پریود شوند، و مصرف تستسترون نیز در 
کند. اما توقف سیکل قاعدگی بالفاصله پس از شروع تستسترون درمانی رخ  می

 .افتد دهد، و برای بعضی از افراد نیز اتفاق نمی نمی

سیکل قاعدگی معموالً پس از گذشت شش تا نه ماه تستسترون درمانی منظم با  توقف
ماه تستسترون درمانی همچنان  12الی  9افتد. بنابراین اگر بعد از  دوز ثابت اتفاق می

 .رانی نیستداشتید، اصالً جای نگ خونریزی ماهیانه

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2021/01/01/1321/
https://helptranscenter.org/2016/09/02/53/
https://helptranscenter.org/2016/09/02/53/
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پروورا -توان متوقف نمود. تزریق دپو های دیگری نیز می عادت ماهیانه را به کمک روش
که  (رحمی یودی )دستگاه درون )آمپول مدروکسی پروژسترون استات( و کاشت آی

تان را متوقف  کند، در عرض چند ماه خونریزی قاعدگی لوونورژسترل در بدن آزاد می
 .کند می

ان همزمان با تجویز هورمون برای افراد ترنس، یکی از دو روش فوق گاهی اوقات پزشک
تر متوقف گردد. اگر کسی  شان سریع کنند تا خونریزی قاعدگی را نیز برایشان تجویز می

های پیشگیری از بارداری هم بهره جوید،  بخواهد عالوه بر توقف سیکل قاعدگی، از روش
ها  ر و دو نشان برایش دارد، چون این روشاستفاده از یکی از دو روش فوق حکم یک تی

 .خاصیت ضدبارداری هم دارند

شان  کشد تا خونریزی قاعدگی خواهند بدانند که چند ماه طول می بعضی از افراد می
متوقف گردد. پاسخ این سوال به بدن هر فرد بستگی دارد. اگر فردی هستید که قبل از 

اید،  ، خونریزی ماهیانه سبکی داشتههای فوق مصرف تستسترون یا استفاده از روش
تر  شود که خونریزی ماهیانه سنگین تان زودتر از فردی متوقف می مطمئنًا سیکل قاعدگی

 .و شدیدتری داشته است

کند، اما  صورت منظم تستسترون با دوز ثابت مصرف می اگر فردی یک سال شده که به
است به پزشک متخصص زنان  کند، بهتر همچنان خونریزی ماهیانه را نیز تجربه می

 مثل –اش دالیل دیگری  متوقف نشدن سیکل قاعدگیرجوع کند. چون ممکن است 
 .باشد داشته – پولیپ یا فیبروم وجود

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/09/23/901/
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شودآدممیهورموندرمانیشخصیتمراتغییردادهوباعث.8باورنادرست
 پرخاشگریشوم

گونه نیست  تان تاثیر بگذارد، اما این وخو و احساسات تستسترون ممکن است روی خلق
تان را تغییر دهد. شروع تستسترون درمانی معموال  که به طرز جادویی هسته شخصیتی

 چه –سازی باید انتظار تغییراتی  ساز است، و با هر تجربه سرنوشت ای سرنوشت تجربه
گونه نیست که با شروع تستسترون درمانی،  باشید. اما این داشته را – منفی چه و تمثب

 .ناگهان به آدم دیگری تبدیل شوید

وخو را تجربه کنید  ضمنًا، با شروع تستسترون درمانی ممکن است نوسانات خلق
ین کنید(، اما ا بار استفاده می خصوص اگر از روش تزریق هر دو هفته یا سه هفته یک )به

خواهید  یا متفاوتی تبدیل شوید. اگر می پرخاشگرمرتبه به آدم  شود که یک باعث نمی
وخویتان را کاهش داده و سطح هورمون بدنتان را پایدارتر کنید،  نوسانات خلق

تری  و با دوز پایین« هفتگی»صورت  ریقاتتان را بهتوانید با مشورت با پزشکتان، تز می
 .انجام دهید

 دهدهورموندرمانیگرایشجنسیافرادراتغییرمی.9باورنادرست
ید بعضی از افراد بین گذارد. اگر می افراد نمی گرایش جنسیهورمون درمانی تاثیری روی 

اند و بعد از تستسترون درمانی  قبل از تستسترون درمانی گرایش جنسی دیگری داشته
گرایش جنسی دیگری، علتش خودشناسی بیشتر این افراد است. چون بسیاری از افراد 

بعد از شروع تستسترون درمانی با بدن خود و جامعه پیرامون بیشتر احساس راحتی 
 .توانند به خودشناسی برسند با دید بازتری مینموده، و در نتیجه 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 گرددترنمایانمیهرچهبیشترهورمونمصرفکنم،تغییراتمسریع.10باورنادرست
سرعت روند ایجاد دوز تستسترون از  دوبرابر کردنشاید باورش برایتان سخت باشد، اما 

دلیلش این است که تستسترون مازاد در  .کاهد درمانی می تغییرات حاصل از هورمون 
شود. این تبدیل جزء  به استروژن تبدیل می« آروماتاز»بدن به واسطه آنزیمی به نام 

سیستم طبیعی فیدبک بدن است. اگر تستسترون فراوانی در بدن وجود داشته باشد، 
« طبیعی»گردیده تا تعادل هورمونی «( آروماتیزه)»ه استروژن تبدیل تستسترون مازاد ب

 .بدن برقرار گردد. بنابراین مصرف دوز بسیار باالی تستسترون ایده خوبی نیست

 کندهارابهمیزانچشمگیریکوچکمیهورموندرمانیپستان.11باورنادرست
است. تستسترون تا  یکی از تاثیرات هورمون تستسترون، توزیع مجدد چربی بدن

دهد، اما غدد داخل پستان را کوچک نکرده و در  را کاهش می های سینه چربیحدودی 
گذارد. عالوه بر این موضوع، تستسترون  نتیجه تاثیر چشمگیری روی سایز سینه نمی

کند. بنابراین از تستسترون انتظار نداشته باشید  ه را نیز جمع نمیشده سین پوست آویزان
گونه بود،  وجور کند، چون اگر این هایتان را به میزان چشمگیری کوچک و جمع که سینه

و به تستسترون درمانی بسنده   دادند بسیاری از افراد ترنس دیگر عمل باالتنه انجام نمی
 !کردند می

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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هایمدوبارهبعدازعملتخلیهسینههورمونمصرفنکنم،پستاناگر.12باورنادرست
 کنندرشدمی

این مورد نیز یکی دیگر از باورهای نادرست رایج در جامعه ترنس ایران است. همیشه 
کند! اگر بعد از عمل باالتنه  ای که تخلیه شد، دیگر دوباره رشد نمی یادتان باشد، سینه

ها( را انجام  حتی عمل تخلیه غدد جنسی )تخمدان اصالً تستسترون مصرف نکنید و
 !هایتان دوباره رشد نخواهند کرد ندهید نیز، سینه

خواهید تستسترون درمانی  ها می خاطر نگرانی از رشد مجدد سینه بنابراین اگر صرفًا به
هایتان دوباره رشد  کنید، خیالتان راحت باشد که بدون تستسترون درمانی نیز سینه

رد. فقط کافی است وزن خود را در محدوده سالمتی نگه دارید و بیش از نخواهند ک
تان بعد از عمل در اثر تجمع  وزن پیدا نکنید، چون در این صورت سایز سینه اندازه اضافه

 .چربی افزایش پیدا خواهد کرد

 شودهورموندرمانیباعثچاقیمی.13باورنادرست
شود. درست است که تستسترون  نمی چاقیواقعیت این است که تستسترون باعث 

گونه نیست که مستقیمًا باعث چاقی افراد  گذارد، اما این روی متابولیسم بدن تاثیر می
ها  ربیبرد، و در نتیجه به آب شدن بیشتر چ شود. تستسترون متابولیسم بدن را باال می

تواند با افزایش اشتها هم همراه  کند. اما باال رفتن سطح متابولیسم بدن می کمک می
اش نباشد و ورزش هم نکند، ممکن است چند  باشد، که اگر فردی مراقب برنامه غذایی

 .کیلویی وزن اضافه کند

 

 

https://helptranscenter.org/
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 شود شود، و همین امر باعث می از طرفی تستسترون باعث توزیع مجدد چربی بدن می
وزن دارند، چربی بدنشان به ناحیه  تا افرادی که پیش از مصرف تستسترون اضافه

که،  تر از قبل جلوه کنند. مورد دیگر این تنه )عمدتًا شکم( منتقل شود و چاق میان
کند، و گاهی وزنی که بعد از تستسترون  تستسترون به رشد و پرورش عضالت کمک می

 .الت است نه چربی بدنشود، مربوط به عض درمانی افزوده می

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که بعضی از افراد بعد از شروع 
ای طبیعی بوده و معموالً  کنند که مسئله تستسترون درمانی احتباس آب را تجربه می

شود. بنابراین گاهی وزن اضافه شده  همان اوایل پروسه هورمون درمانی برطرف می
 .روع تستسترون درمانی مربوط به احتباس آب در بدن است، نه افزایش چربیپس از ش

همچنین مشخص نیست که مصرف تستسترون مقاومت نسبت به انسولین را افزایش 
توان با قطعیت گفت که تستسترون با افزایش مقاومت  دهد یا نه. بنابراین نمی می

ون بر تراکم استخوان نیز شود. تاثیرات تستستر نسبت به انسولین باعث چاقی می
 .هیچگونه ارتباطی با افزایش یا کاهش وزن در افراد ترنس ندارد

شود یا نه، کافی است نگاهی به  اگر همچنان شک دارید که تستسترون باعث چاقی می
توانید ببینید که  سادگی می تصاویر قبل و بعد افراد ترنس خارج از ایران بیاندازید، و به

اندام متناسبی داشته و نسبت به قبل از پروسه هورمون درمانی خود بسیاری از آنها 
 .اند وزنی در اثر تجمع چربی اضافه نکرده
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تزریقهورموندرباسن/بازو/رانباعثرشدبیشترعضالتناحیه.14باورنادرست
 شودتزریقمی

ریان خون تدریج وارد ج نیست. تستسترون بعد از تزریق، به« موضعی»تاثیر تستسترون 
کند که تستسترون را در  بنابراین هیچ فرقی نمی .گردد پخش می« کل بدن»شده و در 

کدام عضله مجاز تزریق کنید، چون در هر صورت تاثیر تستسترون برایتان یکسان خواهد 
بود. تنها ممکن است با تزریق تستسترون در عضالت مختلف، تفاوتی در سرعت جذب و 

 .سترون در بدن به وجود آیدمدت زمان ماندگارى تست

دیبهصورتماستعمالکنم،اگرآمپول/ژلتستسترونیاقرصال.15باورنادرست
 شودموهایصورتمپرپشتمی

این باور نادرست نیز به نوعی با باور نادرست فوق مرتبط است. واقعیت این است که 
صورت هیچ تاثیری تاثیر تستسترون موضعی نیست، بنابراین استعمال تستسترون به 

به صورت « ژل تستسترون»در رشد موهای صورت ندارد. الزم به ذکر است که استعمال 
 .پوستی شود  ممکن است باعث ایجاد حساسیت

گونه تاثیری  دی( روی صورت نیز، هیچ ال)استعمال موضعی قرص پیشگیری از بارداری 
کی از شایعات غیرعلمی و بر پرپشت شدن ریش یا رشد سریع ریش ندارد، و متاسفانه ی

اساسی است که در جامعه ترنس ایران رواج یافته است. واقعیت این است که تاثیر  بی
 .این روش در هیچ منبع معتبر یا مقاله علمی به اثبات نرسیده است
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اند که استعمال موضعی قرص  گیری کرده بعضی از افراد براساس تجربیات خود، نتیجه
تر و بیشتر رشد کند؛ اما  سبب شده تا موی صورتشان بسیار سریعپیشگیری از بارداری 

هایی، همواره این نکته مهم نادیده گرفته شده که برای ارتباط  گیری در چنین نتیجه
جانبه تمامی شرایط و  قطعی یک نتیجه به یک عامل، بررسی و کنترل دقیق و همه

 .یز الزامی استگیری علمی ن شناسی و آگاهی از شیوه نتیجه عوامل، روش

توان به تجربیات محدود افراد استناد و  با توجه به عدم رعایت شرایط نامبرده، نمی
دی افزایش  گیری نمود که رشد ریش آنها بدلیل استعمال قرص ال براساس آنها نتیجه

توان رشد سریع ریش را به  سادگی می یافته است، چرا که در شرایط کنترل نشده، به
رسانی به پوست در حین  یر ماساژ پوست صورت و افزایش خونعوامل دیگری نظ

های دیگری که شخص انجام داده، داروهای  پذیری، فعالیت استعمال موضعی، تلقین
 .دیگری که مصرف نموده، و عوامل متعدد دیگری مرتبط دانست

بنابراین، استعمال موضعی تستسترون یا قرص پیشگیری از بارداری جهت رشد موی 
نه تنها روشی علمی و منطقی نیست، بلکه اثرگذاری آن در هیچ منبع معتبری به صورت، 

 .اثبات نرسیده است
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ایباینریالعمروبهشیوهصورتمادامهورموندرمانیبایدبه.16باورنادرست
 صورتگیرد

توانید به دالیل پزشکی یا شخصی  واقعیت این است که هر موقع که بخواهید می
تاثیرات حاصل از ن درمانی را زیر نظر پزشک متوقف کنید. بعضی از تستسترو

پذیر. بعد از توقف تستسترون  اند و بعضی دیگر برگشت دائمی تستسترون درمانی
چرب شدن پوست،  پذیر آن )مثل توقف سیکل قاعدگی، درمانی، تغییرات برگشت

روند، اما تغییرات  تدریج از بین می افزایش میل جنسی، توزیع مجدد چربی بدن( به
ناپذیر آن )بم شدن صدا، رشد موهای صورت و بدن، بزرگ شدن کلیتوریس،  برگشت

 .مانند طاسی سر( بر جای می

ت برای حفظ اید، الزم اس را تخلیه کرده (ها الزم به ذکر است که اگر غدد جنسی )تخمدان
اگر بعد از تخلیه غدد جنسی هورمون مصرف  .تراکم استخوانی هورمون مصرف کنید

 وخو و خلقتعریق شبانه، تغییرات  نکنید، با عالئم کمبود هورمون در بدن )مثل گرگرفتگی،
شوید. اگر پس از تخلیه غدد جنسی به هر دلیلی مایل یا قادر به دریافت  مواجه می…( 

های جایگزین  الزم است با پزشکتان مشورت نموده و به دنبال روش هورمون نیستید،
 .دیگری باشید

نکته دیگری که الزم است به آن توجه داشته باشید این است که قرار نیست هورمون 
توانید تغییرات  ای باینری دهید! درست است که شما نمی درمانی را حتمًا به شیوه

توانید زیر نظر پزشک دوز پایینی از  نید، اما میحاصل از داروهای هورمونی را گلچین ک
بخش گردید،  تستسترون را مصرف نموده و تا هر کجا که تغییرات حاصل برایتان رضایت

 .پیش بروید
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کند تا بتوانید تغییراتتان را به را تجویز  دوز پایین تستسترونتواند برایتان  پزشک می
بخش شد و  هر موقع تغییرات حاصل برایتان رضایت .تدریج تجربه کنید آهستگی و به

توانید زیر نظر پزشک هورمون درمانی را  مایل به ایجاد تغییرات بیشتری نبودید، می
های جنسی در  هورمون متوقف نموده یا با دوز پایین ادامه دهید. اگر نگران کمبود

یکی از را انجام نداده یا حداقل « ها تخمدان»توانید عمل تخلیه  بدنتان هستید نیز، می
 .را در بدنتان نگه دارید ها تخمدان

 رودلتاثیراتآنازبینمیاگرهورموندرمانیرامتوقفکنم،ک.17باورنادرست
همانطور که در باور نادرست قبلی نیز عنوان شد، بعضی از تاثیرات حاصل از تستسترون 

پذیر. بعد از توقف تستسترون درمانی، تغییرات  اند و بعضی دیگر برگشت درمانی دائمی
پذیر آن )مثل توقف سیکل قاعدگی، چرب شدن پوست، افزایش میل جنسی،  برگشت

ناپذیر آن )مثل بم  روند، اما تغییرات برگشت تدریج از بین می به (مجدد چربی بدن توزیع
شدن صدا، رشد موهای صورت و بدن، بزرگ شدن کلیتوریس، طاسی سر( بر جای 

 .مانند می

یکی از تغییرات دائمی هورمون درمانی  وریسبزرگ شدن کلیتهمچنین درست است که 
تان کمی  شود، اما اگر هورمون درمانی را متوقف کنید، کلیتوریس رشد یافته محسوب می

 .شود تر می رود و کوچک تحلیل می

اید، با توقف  شده ریزش مو با الگوی مردانههمچنین اگر در اثر تستسترون درمانی دچار 
تستسترون درمانی ممکن است ریزش موهایتان متوقف شود. اما اگر در اثر تستسترون 

اید، الزم است بدانید که طاسی سر با توقف تستسترون  درمانی دچار طاسی سر شده
 .شود درمانی جبران نمی

https://helptranscenter.org/
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تان را مجبور  گذارد و بدن تان می ی بدنشروع یا توقف هورمون درمانی تاثیر بزرگی رو
کند تا خود را با تغییرات جدید سازگار سازد. بنابراین قبل از این که بخواهید هورمون  می

درمانی را شروع یا متوقف کنید، الزم است درمورد تمامی مسائل پزشکی مربوطه با 
 .ای داشته باشید جانبه پزشک متخصص گفتگوی همه

 شودهورموندرمانیباعثعقیمشدندائمیمنمی.18باورنادرست
 توانایی باروریواقعیت این است که تاثیری که داروهای هورمونی در بلندمدت روی 

روری تاثیر بینی نیست. هورمون درمانی روی توانایی با گذارند مشخص یا قابل پیش می
یعنی  .که برای هر فرد چقدر تاثیر بگذارد مشخص نیست گذارد، اما این منفی می

نابارور   %100ن گفت بعد از شروع هورمون درمانیگونه نیست که بتوان با اطمینا این
اند که بعد از چند سال هورمون درمانی نیز، همچنان توانایی  شوید. افراد ترنسی بوده می

 .حفظ کرده و توانسته بودند فرزند ژنتیکی خود را داشته باشندباروری خود را 

 در این جا الزم است به دو نکته مهم دقت کنید: 

از شروع هورمون « قبل»خواهید فرزندی از خودتان داشته باشید، حتمًا  اگر می .یک
 هایتان فریز کنید؛ و درمانی با مراجعه به مراکز ناباروری از تخمک

کند رابطه جنسی برقرار کنید،  هید با فردی که بدنش اسپرم تولید میخوا اگر می .دو
که خودتان قصد بارداری داشته  استفاده کنید، مگر این لوازم پیشگیری از بارداریحتمًا از 

شود و از  داروی ضدبارداری محسوب نمی باشید. دلیلش این است که تستسترون نوعی
 .کند های ناخواسته نیز جلوگیری نمی بارداری
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 آمپولتستسترونبایددریخچالنگهداریشود.19باورنادرست
واقعیت این است که نگهداری آمپول تستسترون در یخچال ممکن است منجر به 

درون محلول شود. تزریق تستسترون در این حالت ممکن است باعث  کریستالتشکیل 
شود، و این عالئم ممکن است تا زمانی که هنوز تستسترون  درد و تورم در مکان تزریق

ده، باقی بمانند. هیچ گاه محلول روغنی تستسترون را در حالتی تزریقی جذب بدن نش
که سرد باشد تزریق نکنید، و همیشه پیش از تزریق اجازه بدهید دمای هورمون به دمای 

 .اتاق برسد

های سازنده  بنابراین بهترین شرایط برای نگهداری هورمون تستسترون که توسط شرکت
اتاق و دور از گرما، نور، رطوبت، و دسترسی  نیز توصیه شده است، نگهداری در دمای

 .کودکان است

آزمایشخونبرایسنجشسطحتستسترونخونراهرموقعاز.20باورنادرست
 توانانجامدادبازهتزریقمی

، قبل از تزریق )زمانی که سرمی تستسترون خونآزمایش سطح بهترین زمان برای انجام 
 تزریق از بعد روز دو –ترین حد خود رسیده است( یا یک  سطح تستسترون به پایین

 .باشد است( می رسیده خود حد باالترین به تستسترون سطح که زمانی)

تواند دوز  ترین و باالترین سطح تستسترون در بازه تزریق، می پزشک با سنجش پایین
درستی تنظیم نموده و از نوسانات بیش از اندازه سطح  تسترون و بازه تزریق را بهتس

 .هورمون در بدن جلوگیری کند

کنند که آزمایش سطح سرمی تستسترون خون، در  بعضی از پزشکان نیز توصیه می
 .وسط بازه تزریق انجام پذیرد

https://helptranscenter.org/
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تان  یی که از تزریقبنابراین پیش از انجام آزمایش خون، الزم است به تعداد روزها
گذشته خوب دقت داشته باشید، طبق توصیه پزشکتان عمل کرده، و پزشکتان را آگاه 

 .اید کنید که آزمایش خون مربوطه را چند روز قبل/بعد از تزریق انجام داده

اگربرندهورمونمصرفیخودراتغییردهم،ازهورموندرمانی.21باورنادرست
 گیرمنتیجهبهتریمی

های چندانی با یکدیگر ندارند.  تفاوت برندهای مختلف تستستروناقعیت این است که و
های چندانی پیش  شمار هستند و شما گزینه در ایران تعداد داروهای هورمونی انگشت

به شیوه اصولی انجام شود، از هر برندی که روی خود ندارید. اگر هورمون درمانی 
 .گذارد استفاده کنید تاثیر خود را می

این نکته را خوب یادتان باشد: از هر برند هورمونی که برای خودتان بهتر جواب داده 
 .استفاده کنید و کاری به تجربیات دیگران نداشته باشید

شوید، تمام این  می… پوست و اگر در اثر هورمون درمانی دچار ریزش مو، اکنه، چربی 
عالئم یا از تاثیرات جانبی تستسترون هستند، یا ژنتیکی، یا در اثر هورمون درمانی 

 .اند، و در هر صورت ارتباطی به برند هورمون ندارند غیراصولی تشدید شده

تواند شدت تاثیرات جانبی ناخواسته مربوط به هورمون را  هایی که می یکی از روش
که یک آمپول کامل را به یکباره به بدن خود  تر کند این است که به جای اینبرایتان کم

تزریق کنید، دوز تستسترون را تحت نظارت پزشکتان بشکنید و تزریقات را با حجم کمتر 
خواهد  پایدارترانجام دهید. به این صورت سطح تستسترون بدنتان « هفتگی»بصورت 

 .بود و تاثیرات جانبی تستسترون درمانی نیز برایتان تعدیل خواهد شد

https://helptranscenter.org/
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… خاصی مثل خارش پوست، کهیر و  «حساسیت»تنها اگر در اثر هورمون درمانی دچار 
توانید نوع هورمون مصرفی خود را با مشورت با پزشک تغییر دهید و  اید، می شده

 .گذارد تاثیری برایتان می ببینید چه

به دنبال تغییر برند « گیری بهتر نتیجه»و « تاثیرات بیشتر»بنابراین صرفًا به امید 
 .تان نباشید هورمون مصرفی

 هاسازگارتراستهورمونایرانیباژنتیکایرانی.22باورنادرست
اید که پس  پرسیده اگر به چنین جمله نادرست و عجیبی باور دارید، آیا تا به حال از خود

شوند؟ آیا ژنتیک  به سراسر جهان صادر می نبیدوچطور بعضی از برندهای هورمون مثل 
ها یکسان است؟ آیا مردان  همه مردم دنیا یکسان است؟ یا حتی آیا ژنتیک همه ایرانی

ی همه به یک اندازه ریش دارند؟ آیا سایز سینه زنان غیرترنس ایرانی غیرترنس ایران
 همه به یک اندازه است؟ یا قد آنها به یک اندازه است؟ یا همه شبیه به هم هستند؟

شوند! فرمول  ها طراحی نمی ها براساس ژنتیک انسان واقعیت این است که هورمون
شود، و مثالً  مختلف طراحی نمی های ها نیز براساس ژنتیک انسان شیمیایی هورمون

ها طراحی و ساخته شود و  پوست گونه نیست که یک هورمون مخصوص سیاه این
 !تبارها هورمونی دیگر مخصوص آسیایی

 .توانید به نادرستی جمله فوق پی ببرید بنابراین با کمی استدالل و تفکر، می
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دتزریقکنم،کلیتوریساگرتستسترونرابهدرونکلیتوریسخو.23باورنادرست
 کندبهتررشدمی

ای برای رشد  شده تزریق مستقیم تستسترون درون کلیتوریس روش معتبر و شناخته
کلیتوریس در مردان ترنس و افراد غیرباینری نیست. این روش در خارج از ایران توسط 

مورد های آگاه و مجرب انجام نگرفته، و در هیچ منبع معتبری نیز  ها و جراح پزشک
 .تایید قرار نگرفته است. عوارض جانبی این روش ناشناخته است

های پرخطر و  تان بهتر رشد کند، به جای انجام چنین روش خواهید کلیتوریس اگر می
نظر  ای صحیح و اصولی تحت توانید پروسه هورمون درمانی را به شیوه دردناکی، می

 هیدروتستسترون و پمپ کرم دیاز پزشک مجرب و آگاه انجام دهید، و در صورت تمایل 
تان استفاده کنید )هر چند تاثیر این دو روش به  نیز برای کمک به رشد بیشتر کلیتوریس

 .(اثبات نرسیده است، اما امتحان کردن اصولی آنها ضرر چندانی ندارد
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 ژلتستسترونرابایدرویکلیتوریساستعمالنمود.24نادرستباور
آید که بعضی از افراد ترنس، ژل تستسترون را با کرم  گاهی پیش می

 .گیرند هیدروتستسترون به اشتباه می دی

« هورمون درمانی جایگزین»فرم ژل بوده که جهت  نوعی تستسترون به ژل تستسترون
گردد. هدف این ژل، تامین  به صورت روزانه مستقیمًا روی پوست استعمال می

تستسترون کافی برای بدن است. ژل تستسترون روی ناحیه تناسلی و صورت استعمال 
 .«گردد نمی»

تر از  تبه قویمر 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 )نظیر تستسترون( در بدن به استرادیول تبدیل نمی

دهند، استفاده از  ترنس را انجام میهایی که جراحی ناحیه تناسلی افراد  بعضی از جراح
را برای رشد بیشتر آلت تناسلی به متقاضیان عمل  هیدروتستسترون کرم موضعی دی

های موهایشان بصورت ژنتیکی  کنند. افرادی که فولیکول متودیوپالستی توصیه می
هیدروتستسترون حساسیت دارد نیز، ممکن است در اثر مصرف  ه دینسبت ب

 .مرور زمان دچار ریزش مو یا طاسی با الگوی مردانه شوند هیدروتستسترون به دی

بنابراین به این موضوع دقت داشته باشید و این دو فرموالسیون متفاوت را با هم به 
 .اشتباه نگیرید

 

https://helptranscenter.org/
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 شودپرتیمیثضعفحافظهوحواسهورموندرمانیباع.25باورنادرست
پرتی جزء عوارض جانبی تستسترون درمانی نیست. اتفاقًا  ضعف حافظه و حواس

که تستسترون دهد  متعددی که روی مردان غیرترنس صورت گرفته نشان می مطالعات
برند، سبب تقویت حافظه،  درمانی در مردان غیرترنسی که از کمبود تستسترون رنج می

 .شود قدرت یادگیری، و قوه شناختی در این افراد می

تواند منجر به ضعف حافظه و  است که می« کمبود تستسترون»یعنی در حقیقت این 
 .مسائل مربوطه گردد، نه هورمون درمانی جایگزین

دهد که  کوچکی که در این زمینه روی مردان ترنس انجام پذیرفته نیز نشان می مطالعه
کننده در این مطالعه را بهبود بخشیده،  تستسترون درمانی حافظه تصویری افراد شرکت

 .افراد نگذاشته استاما تاثیری روی حافظه کالمی این 

 .«شود نمی»پرتی  بنابراین، هورمون درمانی باعث ضعف حافظه و حواس

 شودهورموندرمانیباعثپیریومرگزودرسمی.26باورنادرست
صورت  غیرترنسو  ترنسنتیجه مطالعاتی که در زمینه تستسترون درمانی روی مردان 

دهد که تستسترون درمانی تاثیر چندانی روی طول عمر و  گرفته، در حالت کلی نشان می
 .میر افراد ندارد و مرگ

ییرات هورمونی، به ویژه تغییر در دهد که تغ که شواهدی نشان می همچنین با وجود این
شود، اما به طور کلی؛  رنگ شدن موها می های جنسی سبب خاکستری سطح هورمون

اکسیدان،  سفید شدن مو به دالیل مختلفی از جمله ژنتیک، کمبود ویتامین و انتی
موهای   های خودایمنی، استفاده از رنگ استرس، سیگار کشیدن، ابتال به بیماری

توان آن را مستقیمًا به هورمون  افتد و نمی اتفاق می … عضی از شامپوها وشیمیایی، ب
 .درمانی مربوط دانست

https://helptranscenter.org/
https://www.healthline.com/health/benefits-testosterone#benefits
https://www.healthline.com/health/benefits-testosterone#benefits
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2008.08.017
https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2008.08.017
https://helptranscenter.org/2016/01/08/89/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4312542/
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 .«دهد نمی»بنابراین، هورمون درمانی طول عمر افراد ترنس را کاهش 

 دهدخودارضاییسطحهورمونتستسترونرادربدنکاهشمی.27باورنادرست
متعددی که در این زمینه صورت گرفته، خودارضایی  مطالعاتواقعیت این است که طبق 

گذارد. بعالوه، مردان ترنس و افراد  تاثیر چندانی روی سطح تستسترون بدن نمی
ه، تستسترون مورد نیاز غیرباینری که در بدو تولد جنسیت زن به آنها نسبت داده شد

کنند و سطح تستسترون بدن خود را  بدن خود را از بیرون با هورمون درمانی تامین می
ها نیز در بیشتر افراد  کنند. بعد از شروع تستسترون درمانی، تخمدان از بیرون تنظیم می

مسئله گونه جای نگرانی از بابت این  روند و فعالیتی ندارند. بنابراین هیچ به خواب می
ای اصولی هورمون مصرف  وجود ندارد و مطمئن باشید اگر زیر نظر پزشک آگاه به شیوه

 .گیرید کنید، بدون شک بهترین نتیجه را از مصرف هورمون می

هایموجوددربازارتعییندوزتستسترونبراساسغلظتآمپول.28باورنادرست
 گرددمی

براساس نیازهای بدن هر شخص به صورت  دوز تستسترونواقعیت این است که 
های موجود  گردد، نه براساس غلظت آمپول اختصاصی برای خود او تنظیم و تجویز می

است،  mg/ml 250و  mg/ml 100 های موجود در بازار، غلظت آمپول در بازار! مثال اگر
ها به صورت مثالً  قرار نیست دوز هورمون مورد نیاز بدن نیز براساس این غلظت ضرورتاً 

بار تعیین و  هر سه هفته یک 250بار یا یک آمپول  هر دو هفته یک 100یک آمپول 
 !تجویز گردد

 

https://helptranscenter.org/
https://www.healthline.com/health/masturbation-and-testosterone
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بعضی از پزشکان هورمون و غددی که آشنایی کاملی با مسائل ترنس ندارند، معموالً 
های  شان، دوز تستسترون را براساس غلظت آمپول کننده اجعهبرای راحتی کار خود و مر
کنند که برای بعضی از افراد روش مناسبی نیست. روش صحیح  موجود در بازار تجویز می

کننده و آگاهی از شرایط و نیازهای او، دوز  گونه است که پزشک با مشورت با مراجعه این
گرم  میلی 70تواند مثال  میتستسترون مناسب وی را تجویز نماید. دوز مناسب 

 !گرم تستسترون در دو هفته باشد میلی 120تستسترون در هفته یا 

سطحتستستروندربدنمردانترنسبامردانغیرترنسمتفاوت.29باورنادرست
 است

واقعیت این است که سطح تستسترون در بدن مردان ترنسی که مایل هستند پروسه 
ای باینری سپری کنند، تفاوتی با سطح هورمون  شیوههورمون درمانی خود را به 

 .تستسترون در بدن مردان غیرترنس ندارد

اتفاقا یکی از اهداف اصلی هورمون درمانی جایگزین در مردان ترنس، رساندن سطح 
وسال  سن تستسترون بدن آنها به محدوده نرمال تستسترون مردان غیرترنس هم

 .آنهاست

 .ر بدن مردان ترنس با مردان غیرترنس تفاوتی نداردبنابراین سطح تستسترون د

الزم به ذکر است که افراد ترنس غیرباینری اگر مایل نیستند سطح تستسترون بدن خود 
توانند با مشورت با پزشک خود  را به محدوده نرمال تستسترون ویژه مردان برسانند، می

ا با دوز پایین ادامه دهند. این کار را انجام ندهند و پروسه تستسترون درمانی خود ر
 .نوشته شده است 16توضیحات بیشتر در این زمینه در پاسخ به باور نادرست شماره 

 

https://helptranscenter.org/
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 شودهورموندرمانیباعثبروزاختالالتتیروئیدیمی.30باورنادرست
جزء عوارض جانبی تستسترون درمانی  اختالالت تیروئیدیواقعیت این است که بروز 

عنوان نشده، و مطالعاتی که روی مردان )چه ترنس و چه غیرترنس( صورت گرفته نیز، 
 .دهد ای را در اثر هورمون درمانی جایگزین نشان نمی بروز چنین مسئله

کاهش و را  T4 را کاهش داده و متعاقبًا سطح TBG تستسترون ممکن است سطح
را افزایش دهد؛ اما با وجود تغییراتی که ممکن است در مقادیر  T4RU و T3 سطح

های آزاد تیروئید پدید نیامده و  آزمایشگاهی مشاهده گردد، تغییری در سطح هورمون
 .دهد اختاللی در عملکرد بالینی تیروئید نیز رخ نمی

اید، الزم  ت تیروئیدی گرفتهاگر از قبل از شروع پروسه هورمون درمانی تشخیص اختالال
است این مسئله را با پزشک هورمون و غددتان در میان بگذارید تا ایشان بتوانند 

 .تر مدیریت کنند ای موثرتر و ایمن هایتان را به شیوه پروسه هورمون درمانی و چکاپ

 شودهورموندرمانیباعثبروزدیابتمی.31باورنادرست
در مردان ترنس و  دیابتعات جامعی در زمینه ریسک ابتال به واقعیت این است که مطال

افراد غیرباینری صورت نگرفته است، و ریسک ابتال به دیابت در اثر هورمون درمانی 
 .جایگزین در این افراد مشخص نیست

دهد که سطح  وی مردان غیرترنس صورت گرفته نشان میبعضی از مطالعاتی که ر
تستسترون پایین در این افراد با دیابت مرتبط است؛ یعنی مردان غیرترنسی که سطح 
تستسترون بدنشان پایین است، بیشتر احتمال دارد که دچار دیابت شوند، و بالعکس. 

رون نیز عنوان نشده و نکته دیگر این که، دیابت به عنوان یکی از عوارض جانبی تستست
 .است

https://helptranscenter.org/
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https://helptranscenter.org/2017/12/24/264/
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در حالت کلی، اگر زیر نظر پزشک مجرب و آگاه در این زمینه هورمون مصرف کنید، 
ورزش کنید و سبک زندگی سالمی داشته باشید، و از برنامه غذایی سالمی نیز پیروی 

 .بخش و ایمنی را تجربه کنید توانید پروسه هورمون درمانی نتیجه کنید، می

 کندترمیهورموندرمانیلحنصحبتکردنمرامردانه.32باورنادرست
گذارد  واقعیت این است که هورمون درمانی روی لحن صحبت کردنتان هیچ تاثیری نمی

کند. هورمون درمانی  منطبق نمی «مردانگی»های  کلیشهو شما را به صورت اتوماتیک با 
کند، اما تاثیری روی لحن و آهنگ صحبت کردنتان  صدایتان را تا درجات مختلفی بم می

 .گذارد نمی

اید کلمات را به صورت کشیده و  مثال اگر از قبل از شروع هورمون درمانی، عادت داشته
که  مگر این آهنگین ادا کنید، این عادت بعد از هورمون درمانی نیز با شما خواهد ماند،

های جدیدی را  خودتان مایل باشید با تمرین کردن یا کمک گرفتن از گفتاردرمانگر، عادت
 .در زمینه لحن صحبت کردن برای خود جا بیاندازید

 کندهورموندرمانیتماممشکالتزندگیمرابرطرفمی.33باورنادرست
درمانی را شروع کنند،  کنند که اگر هورمون بعضی از افراد ترنس با خود فکر می

تغییراتشان به سرعت پدیدار گردیده، به صورت اتوماتیک در خانواده و جامعه با 
گیرند، دیدی که نسبت به بدن خود دارند به  جنسیت صحیح خود مورد پذیرش قرار می

ها و  شان برطرف گردیده، افسردگی میزان چشمگیری بهبود یافته، مشکالت جنسی
شود.  شان از این رو به آن رو می محو شده، و اصطالحًا زندگیشان  مشکالت زندگی

 .نیست بینانه واقعچنین انتظاراتی از هورمون درمانی 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/10/03/916/
https://helptranscenter.org/2020/09/29/1251/
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تغییرات حاصل انجامد تا  واقعیت این است که حداقل شش ماه تا یک سال به طول می
برایتان مشهود گردد، و بعد از این مدت نیز، مجددًا چند سالی  از تستسترون درمانی

 دو –کشد تا تاثیرات هورمون درمانی برایتان به حد کمال برسد. حداقل تا یک  طول می
ظاهری همچون نوجوانان خواهید داشت و اگر از شروع هورمون درمانی،  بعد سال

واقعًا در سن نوجوانی نباشید، این مسئله ممکن است موقع حضور در اجتماع برایتان 
 .مشکالتی را به وجود آورد

ای مردانگی که در  هورمون درمانی، شما را به صورت اتوماتیک با استانداردهای کلیشه
ر مایل هستید اندامی عضالنی داشته اگ .جامعه جا افتاده هماهنگ نخواهد ساخت

های مردانگی جامعه هماهنگ شوید، الزم است عالوه بر هورمون  باشید و با کلیشه
درمانی اصولی، زیر نظر مربی ورزش کنید و از رژیم غذایی سالم نیز پیروی کنید. الزم 
است روی نحوه برخوردتان با دیگران، لحن صحبت کردنتان، آداب معاشرت، و طرز 

 .نشست و برخاستتان نیز کار کنید

بخشد، اما  تان را تا حدودی تسکین می درست است که هورمون درمانی مالل جنسیتی
اگر از قبل از شروع هورمون درمانی با مسائلی مثل وسواس، افسردگی شدید، 

مواجه هستید، بعد از شروع هورمون درمانی … پنداری، کمبود عزت نفس و  خودزشت
که مشخصًا فکری به حال این  ا همین مسائل مواجه خواهید بود، مگر ایننیز کماکان ب
 .مسائل بکنید

بین باشید، تاثیرات و عوارض هورمون  بنابراین پیش از شروع هورمون درمانی واقع
خوبی بشناسید، و از هورمون درمانی انتظاراتی مبتنی بر واقعیت داشته  درمانی را به

 .باشید
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فرادترنسیکهتجربههورموندرمانیدارند،بهترینمنبعبرایا.34باورنادرست
 شوندپرسشسواالتمربوطبههورموندرمانیمحسوبمی

همیشه یادتان باشد، دوستان ترنس شما صرفًا به خاطر تجربیاتی که در مسیر هورمون 
 اند، منبع معتبری برای کسب اطالعات علمی و پزشکی و پاسخگویی درمانی کسب کرده

 .شوند به سواالت علمی شما محسوب نمی

اساسی که از طریق افراد ترنسی که هورمون درمانی یا  و بی شایعات غیرعلمیچه بسا 
و  یابد؛ این اطالعات غلط سرنوشت اند در جامعه ترنس رواج یافته و می عمل کرده

کنند،  تصمیمات افراد ناآگاه دیگری را که برای کسب اطالعات به این افراد رجوع می
 .دهد تاثیر قرار داده و می تحت

توان گفت اکثریت قریب به اتفاق باورهای نادرستی که در این مقاله ذکر گردید نیز،  می
مانی نیز شایعاتی هستند که توسط افراد ترنس ناآگاه که اتفاقًا تجربه هورمون در

 .اند اند، دهان به دهان نقل گردیده و در جامعه ترنس شیوع یافته داشته

بنابراین، همواره به منابع و مراجع معتبر رجوع کنید و اطالعات خود را از منابع معتبر 
ها و عوارض  کسب کنید. مسائل علمی و پزشکی، تاثیرات هورمون درمانی، ریسک

موضوعاتی هستند که الزم است با مراجعه به منابع  … شده هورمون درمانی، و شناخته
معتبر علمی یا پرسش از پزشک یا افراد آگاه درمورد آنها اطالعات صحیح را کسب 

 .نمایید
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هورموندرمانیخودسرانهتفاوتیباهورموندرمانیزیرنظر.35باورنادرست
 پزشکندارد

هر فردی با فرد دیگر کامالً متفاوت تنظیم دوز هورمون کار دقیق و حساسی است، برای 
ای نیست که شما بتوانید خودسرانه و یا براساس نسخه پزشکی  است، و به گونه

تان انجامش دهید؛ حتی هر پزشک فوق تخصص هورمون و غددی نیز  دوستان
 .صالحّیت انجام این کار را ندارد

تان  د نفر از دوستانهورمون درمانی اینگونه نیست که اگر دوزی از یک دارو برای چن
اند، همان دوز برای شما نیز مناسب باشد و همان  مناسب بوده و نتیجه خاصی گرفته

واقعیت این است که هیچ دو فرد ترنسی را پیدا  .نتیجه را برای شما هم ایجاد کند
 !کنید که با پیروی از رژیم هورمونی کامالً یکسان، نتیجه کامالً یکسانی گرفته باشند نمی

ظیم دوز هورمون و شیوه هورمون درمانی برای هر فرد ترنسی با فرد ترنس دیگر تن
متفاوت است، و هر فردی به تناسب شرایط و ترجیحات خود و با مشورت با پزشک الزم 

ها فقط  است روند هورمون درمانی مناسب خود را در پیش گیرد. تنظیم دوز هورمون
و عالوه بر نتیجه آزمایش خون، ارزیابی  گیرد براساس نتیجه آزمایش خون صورت نمی

 .کند بالینی نیز در این پروسه نقش مهمی را ایفا می

را کنار گذاشته « کنند ها همین داروها را تجویز می همه پزشک»بنابراین بهتر است بهانه 
پزشکان هورمون و غدد مجرب و آشنا به مسائل تان را زیر نظر  و پروسه هورمون درمانی

 .انجام دهید ترنس
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همیشه تالش کنید برای کسب اطالعات بیشتر درمورد  به عنوان نکته پایانی مقاله؛
که از پزشکتان سوال  مسائل علمی و پزشکی مربوط به هورمون درمانی، عالوه بر این

بر در این زمینه را نیز مطالعه کنید. جهت کسب اطالعات پرسید، منابع علمی و معت می
ها، تاثیرات و عوارض جانبی  های هورمون درمانی، انواع هورمون کامل درمورد روش

هورمون » توانید به دسته هورمون درمانی، و مسائل دیگر مربوط به این زمینه، می
سنتر مراجعه نموده و مطالب مدنظرتان  ترنس در وبسایت هلپ «درمانی در مردان ترنس

بخشی را برایتان  مون درمانی مؤثر، ایمن، و نتیجهپروسه هور .را مطالعه نمایید
 .آرزومندیم
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