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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؟ ی شنیدهنیستید؟ آیا اطالعات ضد و نقیض بسیاری درمورد هورمون درمان

ترین شایعاتی که در جامعه ترنس ایران  مورد از رایج 32در این مقاله قصد داریم به 
پیرامون هورمون درمانی در زنان ترنس و افراد غیرباینری رواج یافته بپردازیم. پس اگر 

تری در  خواهید باورهای نادرست رایج در این زمینه را بشناسید و با آگاهی کامل می
 .نزیشن خود گام بردارید، با ما همراه باشیدمسیر تر

هورموندرمانیقبلازعملباعثایجادتداخلهورمونیوجنگ.1باورنادرست
 شودهادربدنمیهورمون

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

کنید، پزشک  سازی را زیر نظر پزشک مجرب و آگاه در این زمینه شروع می درمانی زنانه
تدریج به خواب رفته و  هایتان به کند تا بیضه برایتان داروی ضدآندروژنی تجویز می

دل کنند. آنزیم آروماتاز در بدن نیز، تعا تستسترون بسیار کمتری نسبت به قبل ترشح 
کند. بنابراین در حالت کلی چیزی به عنوان  ها را حفظ می ها و آندروژن بین استروژن

 .معنا ندارد« تداخل هورمونی»یا « ها جنگ هورمون»
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 تنهبسیاربهتراستنتیجههورموندرمانیبعدازعملپایین .2باورنادرست
است. بعضی از افراد تصور این باور نادرست نیز به نوعی با باور نادرست فوق مرتبط 

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

 .گیرد. این تصور غلط است درمانی می

 آوردن سطح استروژن بدن و سازی، باال یکی از اهداف اصلی هورمون درمانی زنانه
رساندن آن به محدوده نرمال استروژن زنان غیرترنس، و پایین آوردن سطح تستسترون 

 .بدن و رساندن آن به محدوده نرمال تستسترون زنان غیرترنس است

سازی هستند، یک  پزشک بدین منظور برای افرادی که متقاضی هورمون درمانی زنانه
کند و با تنظیم دوز و  یک نوع داروی استروژنی تجویز مینوع داروی ضدآندروژنی و 

ای چند ماهه، تعادل هورمونی  کند طی بازه فاصله زمانی مصرف این دو دارو، تالش می
های بدن وی  جدیدی مطابق با اهداف متقاضی در بدن او برقرار نموده و سطح هورمون

 .را در محدوده ثابتی پایدار نماید

ای اصولی و صحیح زیر نظر پزشک  سازی به شیوه درمانی زنانه بنابراین اگر هورمون
خطرترین  هورمون و غدد مجرب و آشنا به مسائل ترنس صورت گیرد، بهترین و کم

گونه الزامی به  گیری از هورمون درمانی نیز، هیچ شود و برای نتیجه نتیجه حاصل می
ن تستسترون در بدن ها که منشأ ترشح هورمو انجام عمل ارکیکتومی )تخلیه بیضه

 .هستند( وجود ندارد

درمانی صحیح، بدنشان پاسخ مناسبی نسبت  تعداد کمی از افرادی که عالرغم هورمون 
دهد و خودشان مایل هستند عمل  به داروهای بالکر )ضدآندروژن( از خود نشان نمی

وب توانند به عنوان آخرین راه جهت سرک ارکیکتومی )تخلیه بیضه( انجام دهند، می
 .ها تحت این عمل جراحی قرار گیرند آندروژن
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و کیسه بیضه، یا پس  بستن و پنهان کردن آلت تناسلیبعضی از زنان ترنسی که بدلیل 
اند نیز، در صورتی که  شده درد در ناحیه بیضهدرمانی و به دالیلی دچار  از شروع هورمون 

توانند این عمل را انجام  خودشان مایل به انجام عمل ارکیکتومی )تخلیه بیضه( باشند می
 .دهند

که  طور کلی، هیچ اجبار یا الزامی به انجام عمل ارکیکتومی وجود ندارد، مگر این اما به
 .وضعیت پزشکی خاصی روی داده باشد

خارج از ایران که تصاویر یا ویدیوهای مربوط به  غیرباینریبسیاری از زنان ترنس و افراد 
تنه را پشت  پایینگذارند، اصالً عمل  قبل و بعد از هورمون درمانی خود را به اشتراک می

بود، پس  ها مانع از تاثیرگذاری داروهای هورمونی می اگر وجود بیضه !اند سر نگذاشته
گرفتند! و  یک از این افراد نیز نباید نتیجه قابل توجهی از هورمون درمانی خود می هیچ

ها نیز باید در استانداردهای مراقبتی انجمن تخصصی جهانی بهداشت  عمل تخلیه بیضه
شد،  به عنوان یکی از پیشنیازهای هورمون درمانی تعریف می (دبلیوَپث) اد ترنسجندرافر

 .دانیم چنین نیست در حالی که می

نکته کوچکی که در اینجا الزم است به آن توجه داشته باشید این است که: بعضی از 
کنند و  ها به دوز استروژن کمتری نیاز پیدا می اد ترنس بعد از عمل تخلیه بیضهافر

دهد، و همینطور تجویز  دوز استروژن آنها را مجددًا تنظیم نموده و کاهش می  پزشک
دهنده تاثیر  کند. این مسئله نشان بالکر )داروی ضدآندروژنی( را نیز برایشان متوقف می

دهد که دوز  ز عمل نیست، بلکه این واقعیت را نشان میبیشتر هورمون درمانی بعد ا
تنظیم « نیازهای بدن»ها چه قبل از عمل و چه بعد از عمل الزم است طبق  هورمون

 .گردد
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 گیردایانجاممیسازیبهصورتچرخههورموندرمانیزنانه .3باورنادرست
نایی صحیحی با بعضی از افراد ترنس و همینطور پزشکان هورمون و غددی که آش

کنند که هورمون درمانی در زنان  مسائل مربوط به افراد ترنس ندارند، به اشتباه تصور می
ای صورت گرفته و در هر ماه به مدت چند روز متوقف گردد!  ترنس باید به صورت چرخه

 .این تصور اشتباه است

هورمون درمانی،  کنند که بدن بعد از یک دوره بعضی از افراد ترنس نیز با خود فکر می
بار هورمون درمانی را متوقف  دارد و بهتر است هر چند وقت یک« استراحت»نیاز به 

 .زننده است کنند! این تصور نیز اشتباه و آسیب

گیرد.  صورت پیوسته صورت می سازی به واقعیت این است که هورمون درمانی زنانه
و ارتباطی به هورمون ای مختص تنظیم سیکل قاعدگی است  هورمون درمانی چرخه

هم خوردن تعادل هورمونی  سازی ندارد. توقف ناگهانی هورمون درمانی و به درمانی زنانه
 .تواند به سالمت روانی و جسمی افراد ترنس آسیب برساند بدن می

گیرد، نه به  ای پیوسته صورت می بنابراین یادتان باشد که هورمون درمانی به شیوه
ندارد، بلکه « استراحت»از شروع هورمون درمانی نیازی به ای. بدن پس  صورت چرخه

اش حفظ گردد. با انجام هورمون  نیاز به هورمون درمانی اصولی دارد تا تعادل هورمونی
درمانی زیر نظر پزشک هورمون و غدد مجرب و آشنا با مسائل ترنس و رعایت سبک 

سالمت جسمی و روانی خود نیز  توانید بهترین نتیجه را گرفته و از بابت زندگی سالم، می
 .اطمینان حاصل کنید
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 شودهایضدبارداریتجویزمیسازی،قرصدررژیمهورمونیزنانه.4باورنادرست
ایه استروژن به بر پ های ضدبارداری قرصکنند که مصرف  بسیاری از افراد تصور می

ها چنین  کند، اما واقعیت را بخواهید این قرص سازیشان کمک می پروسه زنانه
های  سازی ندارند. با مصرف قرص هایی نداشته و تاثیری روی پروسه زنانه کارایی

توانید از باردار کردن فرد دیگری که رحم و تخمدان فعال دارد  ضدبارداری حتی نمی
سازی افراد  های ضدبارداری در رژیم هورمونی زنانه دلیل قرصجلوگیری کنید. به همین 

 .«گردد نمی»ترنس تجویز 

سازیدرزنانترینوبهترینقرصبرایزنانهاتینیلاسترادیولقوی .5باورنادرست
 ترنساست

اتینیل استرادیول نوعی استروژن مصنوعی است که در محصوالت پیشگیری از بارداری 
 .گیرد ر میمورد استفاده قرا

سازی تجویز  درست است که در گذشته، اتینیل استرادیول در رژیم هورمونی زنانه
های هورمون درمانی روز دنیا ویژه افراد ترنس،  پروتکلشده است، اما امروزه در  می

 .گردد الً تجویز نمیاتینیل استرادیول دیگر اص

عروقی را باال -های قلبی مصرف اتینیل استرادیول ریسک لختگی خون و ابتال به بیماری
برد. کار اصلی این دارو تنظیم سیکل قاعدگی جهت پیشگیری از بارداری در زنان  می

که نیازی به  غیرترنس است؛ اما در زمینه هورمون درمانی زنان ترنس، با توجه به این
های بالقوه این دارو،  چرخه یا خونریزی قاعدگی وجود ندارد و با توجه به ریسک تنظیم

 .باشد سازی موجه و قابل قبول نمی استفاده از آن در رژیم هورمونی زنانه
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های ترکیبی ضدبارداری یافت  از آن گذشته، مصرف اتینیل استرادیول )که در بیشتر قرص
گیری نیست،  ل خون به طور دقیق قابل اندازهشود( در نتیجه آزمایش سطح استرادیو می

 .دهد تری از استرادیول را نشان می و نتیجه آزمایش معموالً سطح پایین

و « بهترین»بعالوه الزم است به این نکته توجه داشته باشید که چیزی به عنوان 
 داروی هورمونی در حالت کلی معنا ندارد. همانطور که در توضیحات مربوط« ترین قوی»

نیز بیان گردید، یکی از اهداف اصلی هورمون درمانی  2به باور نادرست شماره 
سازی، باال آوردن سطح استروژن بدن و رساندن آن به محدوده نرمال استروژن  زنانه

زنان غیرترنس، و پایین آوردن سطح تستسترون بدن و رساندن آن به محدوده نرمال 
 .تستسترون زنان غیرترنس است

عوارض هم  ن نکته این است که یک دارو عالوه بر اثرگذار بودن، باید ایمن و کمتری و مهم
 !باشد تا در بلندمدت سالمتی فرد را به خطر نیاندازد

خطرتری  درستی تنظیم گردیده و از داروهای کم اگر سطح استروژن و تستسترون بدن به
هورمون درمانی حاصل در رژیم هورمونی استفاده شود، مطمئن باشید بهترین نتیجه از 

شود. و امروزه تجویز اتینیل استرادیول در رژیم هورمونی زنان ترنس، بنا بر دالیلی که  می
 .اعالم شده است منسوخذکر گردید، 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://www.aacc.org/media/press-release-archive/2019/01-jan/studies-find-that-transgender-hormone-therapy-is-less-risky-than-birth-control-pills
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سازیدرزنانهابرایزنانهاستروژنکنژوگهیکیازبهترینقرص .6باورنادرست
 ترنساست

د؛ و هیچگونه شواهدی وجود ندارد که آی از ادرار اسب باردار بدست می استروژن کنژوگه
 .همسان انسانی نشان دهد برتری این نوع استروژن را نسبت به استرادیول زیست

های اخالقی در خصوص متدهای تولید استروژن اسبی نیز رو به افزایش گذاشته  نگرانی
 .است

واقعیت این است که مصرف استروژن کنژوگه اسبی با افزایش ریسک عارضه 
گیری دقیق  ژنیسیتی )لختگی خون( و بیماری قلبی عروقی همراه است، و اندازهترومبو

پذیر نیست. بنابراین  سطح استرادیول خون با مصرف استروژن کنژوگه اسبی امکان
سازی افراد  امروزه استروژن کنژوگه نیز مثل اتینیل استرادیول، در رژیم هورمونی زنانه

 .گردد ترنس تجویز نمی

 سازیالزامیاستتجویزپروژستروندررژیمهورمونیزنانه.7تباورنادرس
سازی وجود  واقعیت این است که الزامی برای تجویز پروژسترون در رژیم هورمونی زنانه

افراد ترنس، تجویز پروژسترون نیز  های هورمون درمانی ویژه از پروتکل بعضیندارد. در 
روژسترون از تجویز پ مطالعاتدیگر منع شده است. بعضی از  بعضیگنجانده شده و در 

 .اند، و بعضی خیر در رژیم هورمونی زنان ترنس حمایت کرده

دهد و در نتیجه از ترشح  را کاهش می (LH) کننده پروژسترون سطح هورمون لوتئینه
های  ها )پروژسترون کاهد. از جمله عوارض جانبی پروژستین ها در بدن می آندروژن

 .م اشاره نمودتوان به افزایش وزن، افسردگی، و ِادِ  مصنوعی( می

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/441/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/441/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/441/
https://helptranscenter.org/2018/07/31/340/
https://academic.oup.com/jcem/article/104/4/1181/5270376
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ها )فرم مصنوعی  تا کنون مطالعه جامع و بلندمدتی در زمینه بررسی نقش پروژستوژن
سازی صورت نگرفته است. بعضی از زنان  های هورمون درمانی زنانه پروژسترون( در رژیم

گیری پستان و/یا  اند که با مصرف پروژستوژن رشد و شکل ترنسجندر و پزشکان گفته
وخو بهتر شده، یا میلی جنسی افزایش یافته است.  صورت گرفته، خلق هاله سینه بهتر

اند که با مصرف پروژسترون، کاهش میل جنسی و  بعضی از زنان ترنسجندر نیز گفته
 .اند وخو را تجربه کرده تغییرات منفی در خلق

برایتوقفترشحتستسترونحتمًاالزماستیاداروی .8باورنادرست
 هایمراتخلیهکنمتیلمصرفکنمیابیضهدیفرلین/دکاپپ
جهت … مثل میکرورلین، دیفرلین، تریپتورلین، دکاپپتیل و  GnRH های مصرف آنالوگ

توقف ترشح هورمون تستسترون اغلب ضرورتی نداشته و هزینه سنگینی را بر دوش 
انعت از در جهت مم« آخرین گزینه»اندازد. این داروها معموالً به عنوان  افراد ترنس می

شوند. معموالً داروهای ضدآندروژنی سطح  ترشح هورمون تستسترون در بدن تجویز می
تستسترون بدن را به مقدار کافی کاهش داده و افراد ترنس را از مصرف 

 .کنند نیاز می بی GnRHهای آنالوگ

 ضمنًا الزم است به این نکته توجه داشته باشید که اگر بیضه دارید، برای ممانعت از
ترشح تستسترون فقط به یک نوع داروی ضدآندروژن نیاز دارید. به این معنا که اگر یک 

داروی ضدآندروژن برایتان تجویز شده، دیگر الزم نیست همزمان با آن از 
تجویز شده نیز،  GnRH های نیز استفاده کنید، و اگر برایتان آنالوگ GnRHهای آنالوگ

 !ن استفاده کنیددیگر الزم نیست از داروی ضدآندروژ 

 

https://helptranscenter.org/
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نیز بیان گردید، برای  2همچنین همانطور که در توضیحات مربوط به باور نادرست 
ها ندارید. یعنی اگر  ممانعت از ترشح هورمون تستسترون نیازی به تخلیه کردن بیضه

ها، ممانعت از ترشح هورمون تستسترون است، الزم  تان برای تخلیه بیضه تنها دلیل
های متعدد دیگری بدین منظور وجود دارد و برای ممانعت از  شاست بدانید که رو

 .ترشح تستسترون لزومی به جراحی کردن نیست

 سیپروتروناستاتبهتریندارویضدآندروژن)بالکر(است .9باورنادرست
مانند و تاثیر ضدآندروژنی  سیپروترون استات استروئیدی مصنوعی با فعالیت پروژستین

تر عمل کرده و میل  تر و سریع . این دارو نسبت به اسپیرونوالکتون قوی)بالكر( قوی است
 .کند جنسی و عملکرد جنسی را نیز به میزان قابل توجهی سرکوب می

آسا در  این دارو در ایاالت متحده بدليل احتمال بروز سميت كبدى و بیماری هپاتیت برق
با این حال تجویز این دارو در  گيرد، رژيم هورمونى زنان ترنس مورد استفاده قرار نمى

هورمون درمانی کانادایی آمده  پروتکلبسیاری از کشورهای دیگر رایج است. مثالً در 
کنندگان تجویز  تر اسپیرونوالکتون به عنوان ضدآندروژن ارجح برای مراجعه است که پیش

اند که تجویز سیپروترون با دوز پایین  مرور زمان به این نتیجه رسیده شده، اما به می
 .تاثیر بهتر و عوارض کمتری را به همراه دارد

که اطالعات کافی در زمینه مقایسه این دو دارو )سیپروترون  با این حال با توجه به این
های هورمونی زنان ترنس در دست نیست، پزشک با  استات و اسپیرونوالکتون( در رژیم

وسنگین کردن مزایا و عوارض این دو دارو،  کننده و سبک توجه به سوابق پزشکی مراجعه
 .کند کننده خود تجویز می را برای مراجعه «یکی از آن دو»

در حال حاضر معنا ندارد، و پزشک یکی از این داروها را براساس « بهترین»بنابراین 
 .کند کننده خود تجویز می شرایطی که ذکر گردید، برای مراجعه

https://helptranscenter.org/
https://www.rainbowhealthontario.ca/product/4th-edition-sherbournes-guidelines-for-gender-affirming-primary-care-with-trans-and-non-binary-patients/
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تنهنیزهمچنانبایدبهمصرفداروهایبعدازعملپایین .10باورنادرست
 ضدآندروژنی)بالکر(ادامهدهم

که منبع ترشح  ها(، با توجه به این تنه )یا مشخصًا تخلیه بیضه بعد از عمل پایین
رود، دیگر نیازی به مصرف داروهای ضدآندروژنی نخواهید  تستسترون در بدن از بین می

 .داشت و کافی است به استروژن درمانی ادامه دهید

اند، سطح هورمون  تنه انجام داده در بعضی از افراد ترنسی که عمل پایین
های جنسی در  ه دلیل هورمون درمانی غیراصولی و کمبود هورمونب  (LH)کننده هلوتئین

کند تا با کار کشیدن از غدد فوق  رود، و غده هیپوفیز این افراد تالش می بدن باال می
 .های جنسی در بدن را جبران کند ها، کمبود هورمون کلیوی و ترشح آندروژن

نیز  LH طبق نیاز بدن صورت گیرد، سطحای اصولی و  اگر تجویز استروژن به شیوه
کاهش پیدا کرده و متعاقبًا سطح تستسترون بدن نیز در محدوده نرمال زنان غیرترنس 

نیاز  گیرد و فرد ترنسی که عمل کرده از مصرف داروی ضدآندروژن )بالکر( بی قرار می
 .شود می

ندارید و مصرف  بنابراین بعد از عمل تخلیه غدد جنسی، دیگر نیازی به مصرف بالکر
کند؛ اما اگر مدتی از استروژن درمانی  تنهایی کفایت می استروژن )استرادیول( به

شود همچنان در  هایی که از غدد آدرنال ترشح می بگذرد و سطح آندروژن« اصولی»
تان برایتان یک  گاه پزشک بسته به نیاز بدن محدوده نرمال زنان غیرترنس قرار نگیرد، آن

 .کند تجویز می« دوز پایین»اسپیرونوالکتون معموالً( با )کر نوع داروی بال

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 گرددترنمایانمیهرچهبیشترهورمونمصرفکنم،تغییراتمسریع .11باورنادرست
تان  واقعیت این است که هر چه بیشتر هورمون مصرف کنید، نه تنها تغییرات بدن

شود. بنابراین به  گریبانگیرتان میگردد، بلکه عوارض بیشتری نیز  تر نمایان نمی سریع
جای مصرف بیش از اندازه داروهای هورمونی، سعی کنید طبق آنچه که پزشکتان تجویز 

 .کرده و مناسب نیاز بدن شما است هورمون مصرف کنید

گیرید، این  تان را نمی کنید که از پروسه هورمون درمانی نتیجه دلخواه اگر احساس می
هایتان را برعهده دارد در میان بگذارید. و  وظیفه تجویز هورمونموضوع را با پزشکی که 

دو تا پنج سازی داروهای هورمونی ممکن است  یادتان باشد، تکمیل شدن تاثیرات زنانه
مل پزشکتان هورمون مصرف به طول انجامد. پس صبوری کنید و طبق دستورالع سال
 .کنید

اگرچنددارویمختلفهورمونیباهممصرفکنم،ازهورمون .12باورنادرست
 گیرمدرمانینتیجهبهتریمی

داروی ضدآندروژن )فقط برای « یک نوع»سازی، فقط  در رژیم هورمون درمانی زنانه
گردد، و اصالً الزم نیست  یداروی استروژنی تجویز م« یک نوع»افرادی که بیضه دارند( و 

که چند نوع داروی استروژنی یا چند نوع بالکر همزمان مورد استفاده قرار گیرد به این 
 !امید که نتیجه بهتری حاصل شود

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/441/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/441/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/441/
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سازی ویژه زنان ترنس آشنا  که با اصول هورمون درمانی زنانه هایی بعضی از پزشک
 بالکر نوع سه –اند، دو  نیستند، برای افراد ترنسی که عمل تخلیه بیضه انجام نداده

 استروژن نوع سه –اسپیرونوالکتون، سیپروترون استات، و دکاپپتیل( و دو  معموال)
اروی استرادیول والرات، اتینیل استرادیول، و استروژن کنژوگه( همراه با پروژسترون و د)

سازی اصولی مصرف این حجم از  کنند! در حالی که برای زنانه فیناستراید تجویز می
های هورمون درمانی روز  یک از پروتکل داروهای هورمونی اصالً ضرورتی ندارد و در هیچ

 !دنیا ویژه افراد ترنس نیز توصیه نشده است

بهتری را حاصل  طور همزمان نه تنها نتیجه مصرف چندین نوع داروی هورمونی به
 .آورد کند، بلکه عوارض بسیار بیشتری را برای فرد ترنس به همراه می نمی

و نکته قابل توجه این است که تاثیر داروها روی بدن هر فرد به سن شروع هورمون 
درمانی، حساسیت بدن فرد نسبت به داروها، ژنتیک، صبوری، و پیروی از رژیم هورمونی 

ه، پاسخ بدن هر فرد نسبت به داروهای هرمونی با افراد دیگر صحیح بستگی دارد؛ بعالو
متفاوت است، و تعویض مکرر قرص مصرفی یا استفاده از چند نوع داروی مختلف به 

 .امید تاثیرات بیشتر و بهتر روشی منطقی و سودمند نیست

 سازی اصولی، فقط یک نوع ضدآندروژن بنابراین یادتان باشد، در رژیم هورمونی زنانه
، یک نوع داروی استروژنی، و داروی فیناستراید )فقط ()فقط برای افرادی که بیضه دارند

گردد. در رابطه با  شان متوقف نشده( تجویز می برای افرادی که ریزش موی آندروژنیک
 .نظرهای فراوانی وجود دارد های مصنوعی نیز اختالف تجویز کردن یا نکردن پروژسترون

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/01/04/660/
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ایباینریالعمروبهشیوهصورتمادامتروژندرمانیبایدبهاس .13باورنادرست
 صورتگیرد

توانید به دالیل پزشکی یا شخصی  واقعیت این است که هر موقع که بخواهید می
 .استروژن درمانی را زیر نظر پزشک متوقف کنید

د از پذیر. بع اند و بعضی دیگر برگشت بعضی از تاثیرات حاصل از استروژن درمانی دائمی
پذیر آن )مثل کاهش رشد موهای صورت و  توقف استروژن درمانی، تغییرات برگشت

بدن، نرم شدن پوست، کاهش میل جنسی، کاهش نعوظ صبحگاهی، توزیع مجدد 
ناپذیر  روند، اما تغییرات برگشت تدریج از بین می به (چربی بدن، و کاهش توده عضالنی

 .مانند وانایی باروری( بر جای میها، احتماالً کاهش ت آن )مثل رشد پستان

اید، برای جلوگیری از  را تخلیه نکرده (ها دقت داشته باشید که اگر غدد جنسی )بیضه
توانید به مصرف داروهای  ها می ترشح دوباره هورمون تستسترون توسط بیضه

 .ضدآندروژن )بالکر( ادامه دهید

اید، یا اگر غدد جنسی را  ه کردهرا تخلی (ها الزم به ذکر است که اگر غدد جنسی )بیضه
اید و در حال مصرف داروهای بالکر هستید، الزم است برای حفظ تراکم  تخلیه نکرده

اگر بعد از تخلیه غدد جنسی یا مصرف داروهای بالکر،  .استخوانی هورمون مصرف کنید
یق هورمون استروژن مصرف نکنید، با عالئم کمبود هورمون در بدن )مثل گرگرفتگی، تعر

شوید. اگر پس از تخلیه غدد جنسی یا مصرف  مواجه می…( وخو و  شبانه، تغییرات خلق
داروهای بالکر، به هر دلیلی مایل یا قادر به دریافت هورمون نیستید، الزم است با 

 .های جایگزین دیگری باشید پزشکتان مشورت نموده و به دنبال روش
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باشید این است که قرار نیست هورمون نکته دیگری که الزم است به آن توجه داشته 
ای باینری انجام دهید! بعضی از زنان ترنس یا افراد غیرباینری  درمانی را حتمًا به شیوه

 .های منتسب به مردانه و زنانه را با هم داشته باشند دهند بعضی از ویژگی ترجیح می
جربه کنند، و فقط سازی کاملی را ت مثالً بعضی از افراد دوست ندارند تاثیرات زنانه

خواهند موهای صورت و بدنشان کامالً حذف گردیده و رشد پستان را تجربه کنند. یا  می
سازی کاملی را تجربه کرده اما در عین حال  مثالً بعضی از افراد دوست دارند تاثیرات زنانه

 .خوبی حفظ کنند شان را نیز به آلت تناسلی ایی نعوظتوان

توانید تغییرات حاصل از داروهای هورمونی را گلچین کنید، اما  درست است که شما نمی
توانید زیر نظر پزشک دوز پایینی از استروژن را همراه یک نوع داروی ضدآندروژن  می

بخش گردید، پیش  تان رضایت)بالکر( مصرف نموده و تا هر کجا که تغییرات حاصل برای
 .بروید

خواهند  سازی کاملی را تجربه کنند یا می پزشکان برای افرادی که مایل نیستند زنانه
های منتسب به مردانه و زنانه را با هم داشته باشند، معموالً تالش  بعضی از ویژگی

 .دکنند تا سطح استروژن و تستسترون بدن این افراد را در حد وسط نگه دارن می

تواند برایتان دوز  ها و نیازهایی دارید، پزشک می بنابراین اگر شما هم چنین خواسته
مرور زمان دوز را افزایش دهد تا بتوانید تغییراتتان  پایین استروژن را تجویز نموده و به

بخش  تدریج تجربه کنید. هر موقع تغییرات حاصل برایتان رضایت را به آهستگی و به
توانید زیر نظر پزشک استروژن درمانی  جاد تغییرات بیشتری نبودید، میشد و مایل به ای

 .را با دوز پایین ادامه دهید تا تغییراتتان حفظ گردد

صورت موقتی یا دائمی متوقف کنید  خواهید هورمون درمانی را به اگر به هر دلیلی می
انجام دهید تا  توانید این کار را زیر نظر پزشک و به صورت آهسته و پیوسته نیز، می
 .کم خود را با شرایط جدید وفق دهد تان حفظ گردیده و بدنتان بتواند کم سالمتی
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 روداگراستروژندرمانیرامتوقفکنم،کلتاثیراتآنازبینمی .14باورنادرست
همانطور که در باور نادرست قبلی نیز عنوان شد، بعضی از تاثیرات حاصل از استروژن 

 .پذیر اند و بعضی دیگر برگشت یدرمانی دائم

پذیر آن )مثل کاهش رشد موهای  بعد از توقف استروژن درمانی، تغییرات برگشت
صورت و بدن، نرم شدن پوست، کاهش میل جنسی، کاهش نعوظ صبحگاهی، توزیع 

روند، اما تغییرات  تدریج از بین می به (مجدد چربی بدن، و کاهش توده عضالنی
 .مانند ها، احتماالً کاهش توانایی باروری( بر جای می ثل رشد پستانناپذیر آن )م برگشت

ها یکی از تغییرات دائمی هورمون درمانی  همچنین درست است که بزرگ شدن پستان
تان  های رشد یافته شود، اما اگر هورمون درمانی را متوقف کنید، پستان محسوب می

 .شود تر می رود و کوچک کمی تحلیل می

تان کاهش پیدا کرده یا  در اثر هورمون درمانی، ریزش موی آندروژنیک همچنین اگر
متوقف شده است، با توقف هورمون درمانی ممکن است ریزش موهایتان با شدت 

نظر  که به مصرف داروی بالکر ادامه دهید یا تحت بیشتری از سر گرفته شود، مگر این
 .پزشک از داروی فیناستراید/دوتاستراید استفاده کنید

تان را مجبور  گذارد و بدن تان می شروع یا توقف هورمون درمانی تاثیر بزرگی روی بدن
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 همه پزشک متخصص گفتگوی
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 سطحاستروژندربدنزنانترنسبازنانغیرترنسمتفاوتاست .15باورنادرست
واقعیت این است که سطح استروژن در بدن زنان ترنسی که مایل هستند پروسه 

ای باینری سپری کنند، تفاوتی با سطح هورمون  هورمون درمانی خود را به شیوه
 .نان غیرترنس ندارداستروژن در بدن ز

چرا که اتفاقًا یکی از اهداف اصلی هورمون درمانی جایگزین در زنان ترنس، باال آوردن 
سطح استروژن بدن و رساندن آن به محدوده نرمال استروژن زنان غیرترنس، و پایین 

آوردن سطح تستسترون بدن و رساندن آن به محدوده نرمال تستسترون زنان غیرترنس 
 .آنهاستوسال  همسن

بنابراین سطح استروژن و همینطور تستسترون در بدن زنان ترنسی که هورمون مصرف 
 .کنند تفاوتی با زنان غیرترنس ندارد می

الزم به ذکر است که افراد ترنس غیرباینری اگر مایل نیستند سطح استروژن و 
سانند، تستسترون بدن خود را به محدوده نرمال استروژن و تستسترون ویژه زنان بر

توانند با مشورت با پزشک خود این کار را انجام ندهند و پروسه هورمون درمانی  می
توضیحات بیشتر در این زمینه در پاسخ به باور  .خود را با دوز پایین ادامه دهند

 .نوشته شده است 13نادرست شماره 

 کندترمیبندیراریزهورموندرمانیاستخوان.16باورنادرست
ت این است که هورمون درمانی پس از اتمام دوران بلوغ و انسداد طبیعی واقعی

صفحات رشد استخوانی )که در بیشتر افرادی که در بدو تولد جنسیت مرد به آنها نسبت 
ها  هیچ تاثیری روی شکل و سایز استخوان (افتد سالگی اتفاق می 16داده شده، در سن 

 .نخواهد گذاشت
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ها یا  گویند که پس از شروع هورمون درمانی سایز دست بعضی از افراد ترنس می
تواند به دلیل کاهش حجم عضالنی یا  پاهایشان تغییر کرده است؛ این تغییرات می

توزیع مجدد چربی بدن اتفاق افتاده باشد و ضرورتًا ارتباطی به تغییر ساختار استخوانی 
 .ندارد

ونی انتظار کوچک شدن استخوان شانه، کوچک شدن قطر بنابراین از داروهای هورم
های فک  بندی بدن، کوچک شدن استخوان استخوان مچ دست و پا، ریز شدن استخوان

توانید  بعضی از این تغییرات را می .نداشته باشید… و چانه، کوچک شدن سیب آدم و 
دوده سالمتی، و با توزیع مجدد چربی بدن در اثر هورمون درمانی، حفظ وزن بدن در مح

 .عنوان آخرین گزینه، بدست آورید سازی صورت و بدن به های زنانه نهایتًا جراحی

 کندهورموندرمانیطاسیآندروژنیکرادرمانمی .17باورنادرست
با مصرف داروهای ضدآندروژن )بالکر( و استروژن، ریزش موی آندروژنیک معموالً 

کان معموالً برای افرادی که عالرغم هورمون درمانی گردد. پزش کاهش یافته یا متوقف می
کند، داروی فیناستراید نیز تجویز  اصولی همچنان ریزش موهایشان ادامه پیدا می

 .کنند تا ریزش موی آندروژنیک در این افراد متوقف گردد می

« طاسی»اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر دچار 
 !گرداند تان را بازنمی اید، هورمون درمانی موهای از دست رفته ک شدهآندروژنی

توانید  ای برای آن بیاندیشید، می خواهید چاره اید و می اگر دچار طاسی آندروژنیک شده
نظر پزشک به هورمون درمانی ادامه دهید تا ریزش موهایتان کاهش یافته یا  تحت

طاسی مثل کاشت مو تحقیق نمایید.  های درمان متوقف گردد، و سپس درباره روش
این توانید  های درمان آن می جهت کسب اطالعات بیشتر درمورد ریزش مو و روش

 .را مطالعه نمایید مقاله
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 کندترمیانههورموندرمانیصداولحنصحبتکردنمرازن .18باورنادرست
سازی هیچ تاثیری روی صدا و لحن صحبت  واقعیت این است که هورمون درمانی زنانه

گذارد. اگر صدایتان طی دوران بلوغ در نوجوانی بم شده، این تغییر با  کردنتان نمی
 .هورمون درمانی قابل جبران نخواهد بود

کنند، که در نتیجه  آب( می کمبا این حال الزم به ذکر است که بالکرها بدن را دهیدراته ) 
کنید. این احساس ناراحتی ربطی به تاثیر بالکر  موقتًا در ناحیه گلو احساس ناراحتی می

تان ندارد؛ برای برطرف شدن ناراحتی گلو، حتمًا آب فراوان بنوشید تا  روی تارهای صوتی
 .آبی نشود تان دچار کم بدن

زیر نظر فرد متخصص  گفتاردرمانیشود، « رت زنانه»خواهید صدا و لحن صدایتان  اگر می
گفتاردرمانگر به شما کمک  .)نه هر فردی( تنها روشی است که پیش روی خود دارید

ایتان که صد طوری تر کنید به ای طبیعی نازک کند تا بتوانید صدایتان را به شیوه می
های صدای خودتان  ها و ناتوانی دهد تا توانایی مصنوعی به نظر نرسد، و شما را یاری می

را بشناسید و بپذیرید، و یاد بگیرید که موقع ارتباط برقرار کردن با دیگران، چگونه با 
 .ای به خود بگیرید تان حالت منتسب به زنانه ژست و حرکات دست و صورت

سازی صدا )که آخرین گزینه در جهت تغییر صدا است(،  زنانه یادتان باشد، حتی جراحی
بدون گفتاردرمانی منظم زیر نظر گفتاردرمانگر متخصص، نتیجه مطلوبی را به همراه 

طور اتوماتیک زیبا، نازک، لطیف و طبیعی نخواهد کرد.  نخواهد داشت و صدایتان را به
ی داشته باشید، گفتاردرمانی را خواهید صدای نازک، طبیعی، و زیبای بنابراین اگر می

 .جدی بگیرید
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 بردهورموندرمانیموهایصورتوبدنراازبینمی.19باورنادرست
درست است که بعد از شروع هورمون درمانی، سرعت رشد موهای صورت و بدنتان 

تر  پشت تر و کم کند و احتماالً موهای صورت و بدنتان نازک نسبت به قبل کاهش پیدا می
تواند  تنهایی نمی رسد، اما واقعیت این است که هورمون درمانی به از قبل به نظر می

 !موهای صورت و بدنتان را از بین ببرد

خواهید موهای صورت و بدنتان از بین برود، الزم است موهایتان را طی  بنابراین اگر می
 .چندین جلسه لیزر/الکترولیز کنید

«ترزنانه»وخویمرایشخصیتمراتغییردادهوخلقهورموندرمان.20باورنادرست
 کندمی

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

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

 .ناگهان به آدم دیگری تبدیل شوید

وخو را تجربه کنید  سازی ممکن است نوسانات خلق ضمنًا، با شروع هورمون درمانی زنانه
تری از خودتان بروز دهید، اما این  های احساسی العمل و نسبت به بعضی مسائل عکس

جا « زنانگی»های  مرتبه به آدم متفاوتی تبدیل شوید یا در کلیشه شود که یک باعث نمی
 .افتاده در جامعه قرار گیرید

اید، این مسئله را با پزشکی  وخو شده اگر طی روند هورمون درمانی دچار نوسانات خلق
های  دارد در میان گذاشته و از تعادل هورمون هایتان را برعهده که وظیفه تجویز هورمون

 .بدنتان اطمینان حاصل کنید
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 کندهارابهمیزانچشمگیریبزرگترمیهورموندرمانیپستان .21باورنادرست
های  مختلفی نظیر ژنتیک، سطح هورمون به عوامل ها رشد پستانواقعیت این است که 

جنسی، مدت زمانی که از هورمون درمانی گذشته است، سن شروع هورمون درمانی، 
گونه نیست که هر کسی که سطح  بستگی دارد. مثالً این… شیوه هورمون درمانی و 

 !های بزرگتری هم داشته باشد استروژن بدنش باالتر باشد، ضرورتًا پستان

ها از  ای صحیح و اصولی انجام گیرد، رشد پستان سازی به شیوه رمانی زنانهاگر هورمون د
سه الی شش ماه بعد از شروع هورمون درمانی آغاز گردیده و تا سال دوم یا سوم 

 .رسد هورمون درمانی به نهایت رشد خود می

سازی ویژه زنان ترنس و افراد  های جامع هورمون درمانی زنانه پروتکلدر یکی از 
غیرباینری آمده است که: شواهد ضعیفی حاکی از آن است که شروع استروژن درمانی با 

های زنان  شود تا پستان مرور زمان، سبب می دوز پایین و افزایش تدریجی دوز به
د. همچنین مشخص شده که اسپیرونوالکتون ترنسجندر رشد بیشتر و بهتری داشته باشن

ها را کاهش  گیری پستان روی بافت نارس جوانه پستان اثر گذاشته و رشد و شکل
 .دهد می

به همین دلیل در این پروتکل نوشته شده که شروع هورمون درمانی با دوز پایین 
پس تنهایی، و سپس افزایش تدریجی دوز استروژن طی چندین ماه، و س استروژن به

تری است؛ این روش  اضافه کردن اسپیرونوالکتون به رژیم هورمون درمانی، روش مناسب
 .رود مشابه با روشی است که برای کودکانی که بلوغ دیررس دارند به کار می

بعضی از زنان ترنس و افراد غیرباینری، با هورمون درمانی به تنهایی نتیجه دلخواه خود 
    از گذشت چند سال از شروع  راد نیز هستند که بعدگیرند. اما بعضی از اف را می

 .کنند هایشان مشاهده نمی درمانی، تغییر چشمگیری را در سایز پستان هورمون

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/01/23/1034/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/441/


25 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

بعضی از زنان ترنس و افراد غیرباینری که از هورمون درمانی نتیجه دلخواه خود را 
کنند. اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی  می پروتز سینهاند، اقدام به کاشت  نگرفته

خواهید عمل کاشت پروتز سینه انجام دهید، بهتر است ابتدا به مدت دو  هستید که می
هایتان به رشد کامل خود برسند، و بعدا اگر از سایز نهایی  تا سه سال صبر کنید تا پستان

که مایل یا قادر به  اضی نبودید، تحت عمل جراحی قرار گیرید )مگر اینها ر پستان
 .(هورمون درمانی نباشید

تان نیز  تان جا باز کرده و نتیجه عمل بزرگ کردن پستان چون در این صورت پوست سینه
 .توانید سایز پروتز مناسبی را انتخاب نمایید شود و می بهتر می

انی به اندازه کافی رشد نکنند، بافت پوست قفسه سینه ها در اثر هورمون درم اگر پستان
ای نیست که جراح بتواند سایز پروتز سینه دلخواه فرد را در آن جای دهد.  هم به اندازه

که در  طوری شود، به یتقسیم م دو مرحلهدر این صورت جراحی بزرگ کردن پستان به 
پوست را در جایی که قرار است پروتز  (کننده مرحله اول جراحی یک اکسپندر )منبسط

کنند  نمک ُپر می کنند؛ سپس اکسپندر را به تدریج با آب سینه کاشته شود جایگذاری می
تا پوست سینه به آهستگی کشیده شده و جا باز کند و فضای کافی برای کاشت 

ایجاد کند. کاشت پروتزهای سینه نیز متعاقبًا در مرحله دوم جراحی  پروتزهای سینه
 .گیرد صورت می

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 شودهورموندرمانیباعثبروزسرطانبیضهوپروستاتمی .22باورنادرست
های  سازی، سطح آندروژن که هورمون درمانی زنانه واقعیت این است که با توجه به این

ها را نیز  های حساس نسبت به آندروژن به سرطاندهد، ریسک ابتال  بدن را کاهش می
دهد. بنابراین بعد از شروع هورمون درمانی جایگزین احتمالش کمتر است  کاهش می

 .شوید های بیضه و پروستات سرطانکه دچار 

 نکته توجه داشته باشید با این حال الزم است به چهار: 

بعد از شروع هورمون درمانی نیز همچنان باید به غربالگری سرطان پروستات ادامه  .یک
هایی که نسبت  دهید. درست است که با شروع هورمون درمانی، ریسک ابتال به سرطان

 ترین انواع کند، اما باید بدانید که تهاجمی ها حساس هستند کاهش پیدا می به آندروژن
ها نیستند و بیشتر به مسائل ژنتیکی،  های پروستات وابسته به آندروژن سرطان
وابسته هستند! بنابراین چه قبل از هورمون درمانی و چه بعد از … های ژنتیکی و  جهش

 .های غربالگری سرطان پروستات را جدی بگیرید آن، الزم است آزمایش

های غربالگری  ، همچنان الزم است آزمایشاید نیز اگر عمل واژینوپالستی انجام داده .دو
سرطان پروستات را جدی بگیرید، چون غده پروستات طی عمل واژینوپالستی تخلیه 

توانید غربالگری پروستات را از طریق  اید، می شود. اگر عمل واژینوپالستی انجام داده نمی
 .واژن انجام دهید

را کاهش  (PSA) اصی پروستاتژن اختص سازی سطح آنتی هورمون درمانی زنانه .سه
های غربالگری الزم است پزشک را در جریان  دهد، بنابراین موقع انجام آزمایش می

 .تان بگذارید هورمون درمانی

 

https://helptranscenter.org/
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غربالگری سرطان پروستات در زنان ترنسجندر و افراد غیرباینری که در بدو تولد  .چهار
ای غربالگری سرطان پروستات ه جنسیت مرد به آنها نسبت داده شده، طبق دستورالعمل

گیرد. برای غربالگری سرطان بیضه نیز  که برای مردان سیسجندر تدوین شده صورت می
بینید با وجود هورمون  دستورالعمل خاصی تدوین و توصیه نشده است؛ فقط اگر می

رود، الزم است توسط پزشک  درمانی اصولی، سطح تستسترون بدنتان مدام باال می
 .های بیشتری قرار گیرید و تحت بررسیمعاینه شوید 

 شودهورموندرمانیباعثایجادپوکیاستخوانمی .23باورنادرست
ویژه سالمت استخوان نقش دارند.  استروژن و تستسترون هر دو در سالمت بدن به

ای صحیح و اصولی انجام  واقعیت این است که پروسه هورمون درمانی اگر به شیوه
شود، بلکه از بروز پوکی استخوان نیز جلوگیری به  نمی پوکی استخواناعث گیرد، نه تنها ب

 .آورد عمل می

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

تان  کنید، الزم است برای حفظ تراکم استخوانی اگر داروی ضدآندروژن )بالکر( مصرف می
های  در بلندمدت، استروژن نیز مصرف کنید یا با مشورت با پزشکتان، به دنبال روش

نیز، ها( را انجام داده اید  جایگزین دیگری باشید. اگر عمل تخلیه غدد جنسی )بیضه
کند که  ای هورمون ترشح نمی همینطور! چون بعد از تخلیه غدد جنسی، بدنتان به اندازه

های  هایتان باشد، بنابراین باید تحت نظر پزشک کمبود هورمون حافظ سالمت استخوان
 .ای اصولی جبران کنید جنسی را با هورمون درمانی جایگزین به شیوه

 

https://helptranscenter.org/
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نظر پزشک مجرب و آگاه  ن کافی است زیر هایتا 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

 .تخوانی انجام دهیدتراکم اس

 شودهورموندرمانیباعثبروزسرطانغدههیپوفیزمی .24باورنادرست
 –تواند وضعیت آدنوم هیپوفیز )پروالکتینوم  واقعیت این است که هورمون درمانی می

وجود داشته را تشدید کند، اما باعث بروز  قبل از که( هیپوفیز غده خوشخیم تومور
ای صحیح و  شود! و اگر هورمون درمانی به شیوه هیپوفیز نمی سرطان )تومور بدخیم(

اصولی انجام شود نیز، زنان ترنس و افراد غیرباینری نسبت به زنان غیرترنس، در معرض 
گیری آدنوم )تومور خوشخیم( هیپوفیز قرار نخواهند گرفت. بنابراین  ریسک باالتر شکل

سازی،  ( در اثر هورمون درمانی زنانهتصور ابتال به سرطان هیپوفیز یا تومور مغزی)!
 .تصوری غلط است

 شودهورموندرمانیباعثعقیمشدندائمیمنمی .25باورنادرست
 باروریواقعیت این است که تاثیری که داروهای هورمونی در بلندمدت روی توانایی 

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

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

 .توانایی باروری خود را حفظ کرده و توانسته بودند فرزند ژنتیکی خود را داشته باشند
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 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 با مراجعه به مراکز ناباروری از اسپرم درمانی

خواهید با فرد باروری که رحم و تخمدان دارد رابطه جنسی برقرار کنید، حتمًا  اگر می .دو
که از قبل هماهنگ کرده باشید و  مگر ایناستفاده کنید،  لوازم پیشگیری از بارداریاز 

تان را داشته باشید. دلیلش این است که هورمون  قصد باردار کردن شریک جنسی
های ناخواسته  شود و از بارداری درمانی جایگزین نوعی روش ضدبارداری محسوب نمی

 .کند نیز جلوگیری نمی

توضیح داده شد، داروهای نیز  4ضمنًا، همانطور که در پاسخ به باور نادرست شماره 
اند، برای افرادی که  که ویژه افرادی که رحم و تخمدان دارند طراحی گردیده ضدبارداری

کند کارایی الزم را نداشته و مصرف آنها از باردار کردن فرد  بدنشان اسپرم تولید می
 .کند های فعال دارد جلوگیری نمی یگری که رحم و تخمداند

 شودهورموندرمانیباعثپیریومرگزودرسمی .26باورنادرست
دهد که میزان  فته نشان میومیر روی افراد ترنس صورت گر که در زمینه مرگ مطالعاتی

ومیر در زنان ترنس ارتباطی به هورمون درمانی نداشته و بیشتر به مسائل دیگری  مرگ
 .شود مربوط می… عروقی و -های قلبی مصرف مواد مخدر، بیماری نظیر خودکشی، سوء

ریسک ابتال « اتینیل استرادیول»با این حال در این مطالعات نشان داده شده که مصرف 
ها را در زنان ترنس افزایش  میر ناشی از این بیماری و عروقی و مرگ-های قلبی بیماریبه 

 .داده است

https://helptranscenter.org/
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بنابراین اگر هورمون درمانی زیر نظر پزشک مجرب و آشنا به مسائل ترنس صورت گیرد، 
 .«کند نمی»ومیر ناشی از مصرف داروهای هورمونی افراد ترنس را تهدید  ریسک مرگ

 شودهورموندرمانیباعثبروزاختالالتتیروئیدیمی .27باورنادرست
جزء عوارض جانبی هورمون درمانی  اختالالت تیروئیدیواقعیت این است که بروز 

ای را در اثر  ن مسئلهسازی عنوان نشده، و مطالعاتی که صورت گرفته نیز، بروز چنی زنانه
 .هورمون درمانی جایگزین نشان نداده است

دهد؛ و برخی تحقیقات نشان  را کاهش می T3 به T4 ضدآندروژن درمانی میزان تبدیل
توانند از  های بدنشان کامالً سرکوب شده، می داده است که زنان ترنسی که آندروژن

های  یری از ابتال به بیماریبرای جلوگ (DHEA)آندوسترون  هیدرواپی های دی مکمل
 .خودایمنی بهره جویند

افرادی که از قبل از شروع پروسه ترنزیشن دچار اختالالت خودایمنی هستند، ممکن 
بهتر یا بدتر شدن( وضعیت خود )است پس از شروع هورمون درمانی شاهد تغییر 

شدن عالئم و با  باشند. پزشکان معموالً هورمون درمانی این افراد را با نظارت بر بدتر
کنند؛  هماهنگی دیگر متخصصانی که مدیریت بیماری خودایمنی را برعهده دارند آغاز می

تدریج باالتر  و ابتدا دوز پایین داروهای هورمونی را تجویز کرده و سپس دوز را به
 .برند می

زم اید، ال اگر از قبل از شروع پروسه هورمون درمانی تشخیص اختالالت تیروئیدی گرفته
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
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 بردهورموندرمانیحسجنسیراازبینمی .28باورنادرست
بسیاری از « میل جنسی»عموالً واقعیت این است که پایین آوردن سطح تستسترون م

آورد، اما باید توجه داشته باشید که اوالً میل جنسی با حس جنسی  تر می افراد را پایین
 .متفاوت است، و ثانیًا شدت میل جنسی افراد مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است

میل جنسی به معنای تمایل و عالقه به برقراری رابطه جنسی است؛ اما حس جنسی به 
شود که با لمس نقاط مشخصی از بدن )مثالً ناحیه تناسلی  احساس خوشآیندی گفته می

 .دهد ها( به فرد دست می یا نوک پستان

افرادی که میل جنسی پایینی دارند، عالقه کمتری به برقراری رابطه جنسی از خود نشان 
ن رفته است، دهند. اما افرادی که حس جنسی آنها در اثر آسیب یا علل دیگری از بی می

توانند حس  حتی اگر میل جنسی باالیی نیز داشته باشند، با برقراری رابطه جنسی نمی
 .های جنسی را تجربه کنند خوشآیند اندام

توانند با برقراری رابطه جنسی  توجه به این نکته حائز اهمیت است که افرادی که نمی
اند؛ و به ارگاسم  جنسی نشدههای  ارگاسم را تجربه کنند، الزامًا دچار آسیب به عصب
شود، بلکه گاهی اوقات جنبه روانی نیز  نرسیدن نیز همیشه به دالیل جسمی مربوط نمی

 .دارد

تر  را پایین« میل جنسی»بنابراین دقت داشته باشید که هورمون درمانی معموالً 
 .کند را دستخوش تغییر نمی« حس جنسی»آورد، اما  می
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 گذاردییروینتیجههورموندرمانیتاثیرمنفیمیخودارضا .29باورنادرست
متعددی که در این زمینه صورت گرفته، خودارضایی  مطالعاتواقعیت این است که طبق 

د. بعالوه، زنان ترنس و افراد گذار تاثیر چندانی روی سطح تستسترون بدن نمی
غیرباینری که در بدو تولد جنسیت مرد به آنها نسبت داده شده، استروژن مورد نیاز بدن 

کنند و سطح استروژن و همینطور  خود را از بیرون با هورمون درمانی تأمین می
ها  کنند. بعد از شروع هورمون درمانی، بیضه تستسترون بدن خود را از بیرون تنظیم می

بنابراین  .کند در بیشتر افراد فعالیت چندانی نداشته و حتی سایزشان نیز کاهش پیدا می
گونه جای نگرانی از بابت این مسئله وجود ندارد و مطمئن باشید اگر زیر نظر  هیچ

ای اصولی هورمون مصرف کنید، بدون شک بهترین نتیجه را از  پزشک آگاه به شیوه
 .گیرید یتان م پروسه هورمون درمانی

 کندهورموندرمانیتماممشکالتزندگیمرابرطرفمی .30باورنادرست
کنند که اگر هورمون درمانی را شروع کنند،  بعضی از افراد ترنس با خود فکر می

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

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

 .نیست بینانه واقعانتظاراتی از هورمون درمانی 
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تغییرات حاصل انجامد تا  واقعیت این است که حداقل شش ماه تا یک سال به طول می
مجددًا چند سالی طول برایتان مشهود گردد، و بعد از این مدت نیز،  از هورمون درمانی

کشد تا تاثیرات هورمون درمانی برایتان به حد کمال برسد. هورمون درمانی  می
گذارد، موهای صورت  بندی و طنین صدایتان هیچ تاثیری نمی سازی روی استخوان زنانه

هایتان را نیز به سایزی که دوست  برد، و ممکن است پستان و بدنتان را از بین نمی
 .دارید نرساند

ای زنانگی که در  صورت اتوماتیک با استانداردهای کلیشه هورمون درمانی، شما را به
کند. اگر مایل هستید اندامی طبق استانداردهای  جامعه جا افتاده هماهنگ نمی

جامعه هماهنگ شوید، الزم است  های زنانگی شهکلیای زنانگی داشته باشید و با  کلیشه
عالوه بر هورمون 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

رساند، اما  می شادمانی جنسیتیون درمانی شما را تا حدودی به درست است که هورم
اگر از قبل از شروع هورمون درمانی با مسائلی مثل وسواس، افسردگی شدید، 

هورمون درمانی  مواجه هستید، بعد از شروع… پنداری، کمبود عزت نفس و  خودزشت
که مشخصًا فکری به حال این  نیز کماکان با همین مسائل مواجه خواهید بود، مگر این

 .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

 

https://helptranscenter.org/
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افرادترنسیکهتجربههورموندرمانیدارند،بهترینمنبعبرای .31باورنادرست
 شوندپرسشسواالتمربوطبههورموندرمانیمحسوبمی

همیشه یادتان باشد، دوستان ترنس شما صرفًا به خاطر تجربیاتی که در مسیر هورمون 
عات علمی و پزشکی و پاسخگویی اند، منبع معتبری برای کسب اطال 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 
ابد؛ این اطالعات غلط سرنوشت و ی 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
که اتفاقًا تجربه هورمون درمانی نیز  شایعاتی هستند که توسط افراد ترنس ناآگاه

 .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 اختهشن
معتبر علمی یا پرسش از پزشک یا افراد آگاه درمورد آنها اطالعات صحیح را کسب 

 .نمایید
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هورموندرمانیخودسرانهتفاوتیباهورموندرمانیزیرنظر .32باورنادرست
 پزشکندارد

کار دقیق و حساسی است، برای هر فردی با فرد دیگر کامالً متفاوت تنظیم دوز هورمون 
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  اگر دوزی از یک دارو برای چند نفر از دوستانهورمون درمانی اینگونه نیست که 
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
 !مالً یکسانی گرفته باشندکنید که با پیروی از رژیم هورمونی کامالً یکسان، نتیجه کا نمی

تنظیم دوز هورمون و شیوه هورمون درمانی برای هر فرد ترنسی با فرد ترنس دیگر 
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
گیرد و عالوه بر نتیجه آزمایش خون، ارزیابی  جه آزمایش خون صورت نمیبراساس نتی

 .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

پرسید، منابع علمی و معتبر در این زمینه را نیز مطالعه کنید. جهت کسب اطالعات  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 را  ترنس در وبسایت هلپ «درمانی در زنان ترنس

 .بخشی را برایتان آرزومندیم پروسه هورمون درمانی مؤثر، ایمن، و نتیجه .عه نماییدمطال
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