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هایتان را تخلیه کنید؟ آیا درمورد  آیا فرد ترنسی هستید که تصمیم دارید رحم و تخمدان
اید، اما از درست یا غلط بودن آنها  اطالعاتی کسب کرده (عمل هیسترکتومی )تخلیه رحم

 اید؟ مطمئن نیستید؟ آیا اطالعات ضد و نقیض بسیاری درمورد هیسترکتومی شنیده

ترین شایعاتی که در جامعه ترنس ایران  مورد از رایج 12به در این مقاله قصد داریم 
خواهید  ها شکل گرفته بپردازیم. پس اگر می پیرامون عمل تخلیه رحم و تخمدان

تری در مسیر ترنزیشن  باورهای نادرست رایج در این زمینه را بشناسید و با آگاهی کامل
 .خود گام بردارید، با ما همراه باشید
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کنندعملتخلیهرحمبرایافرادترنسیکههورمونمصرفمی .1ورنادرستبا
 الزامیاست

ترین باورهای نادرستی است که پیرامون عمل تخلیه رحم  باور نادرست فوق، یکی از رایج
شکل گرفته است. بعضی از افراد )چه خود افراد ترنس و چه پزشکانی که آگاهی کافی 

کنند که افراد ترنسی که در حال  افراد ترنس ندارند( تصور میدر زمینه مسائل مربوط به 
 مصرف هورمون هستند، الزامًا باید بعد از مدتی رحم خود را تخلیه کنند؛ چرا؟

کنند که اگر بعد از شروع هورمون درمانی، رحم تخلیه  چون به اشتباه تصور می .1
ید؛ بنابراین آ ها در بدن به وجود می نشود، تداخل هورمونی یا جنگ هورمون

 دهد هورمون درمانی بعد از عمل تخلیه رحم روی بدن بهتر جواب می
 
 اما واقعیت این است که: 

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

این عمل  و چه بعد از« 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  … ای، سبک زندگی و های زمینه ها، ژنتیک، گذر زمان و صبوری، بیماری هورمون

 .دارد

معنا « تداخل هورمونی»یا « ها جنگ هورمون»در حالت کلی چیزی به عنوان  .چهار
 .ندارد
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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 گذاشتهها را پشت سر ن تخمدان
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) انجمن تخصصی جهانی بهداشت افراد ترنسجندر

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

نکته کوچکی که در اینجا الزم است به آن توجه داشته باشید این است که: بعضی از 
کنند و  ها به دوز تستسترون کمتری نیاز پیدا می ل تخلیه تخمدانافراد ترنس بعد از عم

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

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

کنند که هورمون درمانی باعث ایجاد سرطان رحم و  چون به اشتباه تصور می .2
 شود تخمدان، یا کیست تخمدان می

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

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

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

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

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

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

 .کردند افراد ترنس را از 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  دوزهای بسیار باال مصرف کنند، آنزیم آروماتاز موجود در بدن صورت خودسرانه و با

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

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

آورد که گاهی در  ها پدید می را در بافت رحم و تخمدان خطری تغییرات بیتستسترون 
، اما واقعًا کنند سرطانی جلوه می صورت تغییرات پیش های غربالگری به نتیجه آزمایش
سرطانی نیستند و خطر یا ضرری برای فرد ندارند. به همین دلیل توصیه  تغییرات پیش

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

 .قید کنند فرم آزمایشگاه
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همچنین، ریسک بروز کیست یا سرطان تخمدان در اثر تستسترون درمانی در هیچ 
درست است که تستسترون . مطالعه علمی و معتبری اثبات یا تایید نشده است

کند، اما این تغییرات نه ضرر و خطری را  ها ایجاد می تغییراتی را در بافت تخمدان
 (کیستیک سندرم تخمدان پلیبروز کیست تخمدان )یا کنند و نه منجر به  متوجه فرد می

تستسترون » دهد که انتشار یافته نیز نشان می 2018ای که در سال  مطالعه .شوند می
کیستیک  درمانی منجر به بروز یا تشدید خصوصیات متابولیکی که با سندرم تخمدان پلی

 «.شود اند، نمی مرتبط

واقعیت این است که بعضی از افراد ترنس قبل از شروع هورمون درمانی نیز، با سندرم 
یسک دهد که ر های جدید نشان می 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  عمل تخلیه تخمدان توانند بدون نیاز به انجام می

 .هورمون مصرف کنند

 حتی –ها  بنابراین خیر؛ در حالت کلی هیچ الزامی به انجام عمل تخلیه رحم و تخمدان
 یا فردی دالیل که این مگر ندارد، وجود –کنند  می مصرف تستسترون که افرادی برای

تسترون درمانی اصولی ندارند( برای انجام این ارتباطی به تس عمدتاً  که) دیگری پزشکی
 .عمل مطرح باشد
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 هایدیگراولبهتراستعملتخلیهرحمانجامشود،بعدعمل .2باورنادرست
این باور نادرست نیز به نوعی با باور نادرست فوق مرتبط است! بعضی از افراد به اشتباه 

گذارد، و  بعد از عمل تخلیه رحم بهتر تاثیر می تستسترون درمانیکنند که چون  تصور می
آورد، پس بهتر است عمل  چون تستسترون درمانی مشکالتی را برای رحم به وجود می

ت اشتباه هستند و در توضیحات تخلیه رحم به عنوان اولین عمل انجام گیرد. این تصورا
 .باور نادرست فوق نیز به طور کامل بیان گردیدند

کنند که اگر اول عمل تخلیه سینه انجام شود و بعد  بعضی از افراد نیز به اشتباه تصور می
شود  ها طی این فاصله ترشح می عمل تخلیه رحم، هورمون استروژنی که از تخمدان

ای که تخلیه شد،  دوباره کنند! همیشه یادتان باشد، سینهها  شود تا پستان باعث می
اگر بعد از عمل باالتنه اصالً تستسترون مصرف نکنید و حتی  !کند دیگر دوباره رشد نمی

هایتان دوباره رشد  ها( را انجام ندهید نیز، سینه عمل تخلیه غدد جنسی )تخمدان
 !نخواهند کرد

های مختلف وجود ندارد! هر فرد  تیب عملواقعیت این است که هیچ قانونی برای تر
ها و شرایط خویش، ممکن  ترنسی برای رسیدن به شادمانی جنسیتی و براساس خواسته

است هر عمل جراحی را به عنوان اولین عمل انجام بدهد )یا ندهد(. چیزی به عنوان 
 .مطرح نیست، و مالک اصلی نیازها و شرایط هر فرد است« بدتر»یا « بهتر»
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برایتوقفسیکلقاعدگیحتمًاالزماستیارحممراتخلیهکنمیا .3باورنادرست
 دارویدیفرلینمصرفکنم

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

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

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

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

شان را متوقف  ماهیانه% مواقع خونریزی 80پریود 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

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

 .داشتید، اصالً جای نگرانی نیست خونریزی ماهیانه

پروورا -توان متوقف نمود. تزریق دپو های دیگری نیز می عادت ماهیانه را به کمک روش
رحمی( که  یودی )دستگاه درون استات( و کاشت آی )آمپول مدروکسی پروژسترون
تان را متوقف  کند، در عرض چند ماه خونریزی قاعدگی لوونورژسترل در بدن آزاد می

 .کند می
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https://helptranscenter.org/2016/09/02/53/
https://helptranscenter.org/2016/09/02/53/
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گاهی اوقات پزشکان همزمان با تجویز هورمون برای افراد ترنس، یکی از دو روش فوق 
تر متوقف گردد. اگر کسی  سریعشان  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  استفاده از یکی از دو روش فوق حکم یک تیر و دو نشان برایش دارد، چون این روش

 .هم دارند ضدبارداریخاصیت 

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،  های فوق، خونریزی ماهیانه سبکی داشته مصرف تستسترون یا استفاده از روش
تر  شود که خونریزی ماهیانه سنگین تان زودتر از فردی متوقف می ًا سیکل قاعدگیمطمئن

 .و شدیدتری داشته است

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

 مثل –اش دالیل دیگری  متوقف نشدن سیکل قاعدگیمکن است رجوع کند. چون م
 .باشد داشته – پولیپ یا فیبروم وجود

بنابراین در حالت کلی برای متوقف شدن سیکل قاعدگی نیازی به انجام عمل جراحی 
که خودتان برای رسیدن به شادمانی جنسیتی یا به دالیل  اینتخلیه رحم ندارید، مگر 

 .دیگری، نیاز به انجام عمل تخلیه رحم داشته باشید

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/11/05/1287/
https://helptranscenter.org/2019/09/23/901/
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هایهاپیشنیازعملعملتخلیهرحموتخمدان.4باورنادرست
 متودیوپالستی/فالوپالستیاست

های  واقعیت این است که در حالت کلی عمل تخلیه رحم پیشنیاز عمل
واژینکتومی )تخلیه و که بخواهید عمل  وپالستی/فالوپالستی نیست، مگر اینمتودی

 .انجام دهید (بستن واژن

توانید عمل متودیوپالستی/فالوپالستی انجام  معنایش این است که در صورت تمایل می
ها معموالً دهانه واژن را  ها، و رحم خود را نیز نگه دارید. جراح اندهید و واژن، تخمد

 .کنند تا آشکار نباشد پشت کیسه بیضه مخفی می

خواهید عمل ساخت پیشابراه را همراه با عمل متودیوپالستی/فالوپالستی  اما اگر می
دانند که عمل واژینکتومی )تخلیه و بستن واژن(  الزم می ها بیشتر جراحانجام دهید، 

هم انجام دهید تا کمتر دچار عوارض شوید. معنایش این است که الزم است رحم را نیز 
چون بعد از تخلیه کردن و بستن واژن، راهی برای خروج ترشحات رحم )تخلیه کنید 

 .(ماند باقی نمی

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی اگر بخواهید رحم 
بنابراین  .توانید یک یا هر دو تخمدان را نگه دارید میخود را تخلیه کنید نیز، همچنان 

ز هیچ عملی نیست، و انجام عمل تخلیه رحم نیز فقط در ها پیشنیا عمل تخلیه تخمدان
کند که بخواهید عمل واژینکتومی انجام دهید. در باور نادرست  صورتی ضرورت پیدا می

 .پردازیم بعدی بیشتر به این موضوع می

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/09/07/871/
https://helptranscenter.org/2019/09/07/871/
https://helptranscenter.org/2019/09/07/871/
https://helptranscenter.org/2020/08/05/1212/
https://helptranscenter.org/2018/09/24/373/


13 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 
 

هاالزامًابایدهمزمانباهمصورتعملتخلیهرحموتخلیهتخمدان .5باورنادرست
 گیرد

ها  که در توضیحات باور نادرست فوق نیز بیان گردید، عمل تخلیه تخمدان همانطور
نیست، و بنابراین هیچ الزامی وجود ندارد  (پیشنیاز هیچ عملی )حتی عمل تخلیه رحم

 .ها حتمًا همزمان با عمل تخلیه رحم انجام گیرد که عمل تخلیه تخمدان

حم دارند، یک یا دو تخمدان خود را بعضی از افراد ترنسی که نیاز به انجام عمل تخلیه ر
ها وجود دارد.  دالیل مختلفی برای نگه داشتن تخمدان .کنند دارند و تخلیه نمی نگه می

بتوانند با برای افراد ترنس است تا بعدا  حفظ توانایی بارورییکی از این دالیل، امکان 
های خود و استفاده از اسپرم فرد دیگر، فرزند ژنتیکی خود را داشته  ذخیره کردن تخمک

 .باشند

در  پوکی استخوانیکی دیگر از دالیل نگه داشتن یک یا هر دو تخمدان، جلوگیری از 
بعضی از افراد ترنس مایل هستند هورمون درمانی را با دوز پایین ادامه بلندمدت است. 

که قادر یا مایل به انجام هورمون درمانی نیستند، و به همین دلیل تصمیم  دهند، یا این
های  خاطر کمبود هورمون های خود را نگه دارند تا در بلندمدت به گیرند تخمدان می

 .جنسی دچار پوکی استخوان نشوند

که  ها وجود ندارد، مگر این براین در حالت کلی الزامی به انجام عمل تخلیه تخمدانبنا
نیازی به انجام این عمل در خود احساس  شادمانی جنسیتیخود فرد برای رسیدن به 

 .کند

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/10/08/919/
https://helptranscenter.org/2016/07/28/58/
https://helptranscenter.org/2020/09/23/1247/
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 رحموتخلیهواژنالزامًابایدهمزمانباهمصورتگیردعملتخلیه .6باورنادرست
تخلیه و بستن واژن( انجام دهید، الزم )درست است که اگر بخواهید عمل واژینکتومی 

شود که رحمتان را هم تخلیه کنید، اما در حالت کلی اصالً الزم نیست این دو عمل را  می
 .با هم انجام دهید« همزمان»

دهند، معموالً در ساخت  ودیوپالستی یا فالوپالستی انجام میهایی که عمل مت جراح
پیشابراه )البته اگر خود فرد متقاضی عمل ساخت پیشابراه باشد( از بافت واژن نیز 

کنند. بنابراین افرادی که قصد دارند عمل افزایش طول پیشابراه انجام دهند،  استفاده می
، تا جراحی «ندهند»ا تخلیه رحم انجام بهتر است عمل تخلیه و بستن واژن را همزمان ب

شان نیز  شان را انجام دهد، بتواند از بافت واژن که قرار است عمل افزایش طول پیشابراه
 .استفاده کند

خواهند عمل تخلیه رحم یا  ها به افرادی که می الزم به ذکر است که بعضی از جراح
د فرد مایل است، دهانه واژن را کنند که اگر خو متودیوپالستی انجام دهند، پیشنهاد می

تر کنند؛ نکته قابل توجه اینجاست که این کار فقط در حد  نیز در حین عمل کوچک
کوچک کردن دهانه واژن است، نه تخلیه کردن بافت واژن، و بنابراین نباید با 

 .واژینکتومی به اشتباه گرفته شود

ل تخلیه رحم و واژینکتومی بنابراین در حالت کلی هیچ الزامی به انجام همزمان عم
اش دارد،  هایی که برای آینده تواند بسته به نیازها و برنامه وجود ندارد، و هر فردی می

 .گیری کند که کدام عمل را انجام بدهد یا ندهد تصمیم

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 تخلیهرحمبهروشالپراسکوپیبهترازروشبرششکمیاست .7باورنادرست
جراحی الپراسکوپی و برش شکمی، بهتر و بدتر وجود  واقعیت این است بین دو تکنیک

 .ندارد و هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند

تر، ریکاوری  توان به دوره نقاهت کوتاه های تکنیک جراحی الپراسکوپی می از جمله مزیت
اره تر، بر جای ماندن جای برش کمتر، و ریسک کمتر ابتال به عفونت دیواره شکم اش سریع

دهند،  نمود. همچنین افرادی که عمل تخلیه رحم خود را به روش الپراسکوپی انجام می
نیز انجام دهند )اما افرادی که  عمل فالوپالستی شکمتوانند  در آینده در صورت تمایل می

به روش برش افقی شکمی انجام داده باشند، معموال کاندیدای  عمل تخلیه رحم خود را
 .(شوند مناسبی برای عمل فالوپالستی شکم محسوب نمی

که نوع تکنیک جراحی تخلیه رحمی که در ایران تحت  اما از طرفی دیگر، با توجه به این
تخلیه نبوده و در حقیقت « تمامًا الپراسکوپیک»گیرد،  انجام می« الپراسکوپی»عنوان 

است، افرادی که رحم بزرگی داشته  رحم به روش واژینال به کمک ابزارهای الپراسکوپیک
رفتگی( واژن شده باشند، معموالً  باشند، فیبروئید داشته باشند، یا دچار آتروفی )تحلیل

شوند )و این احتمال وجود دارد  ی این روش جراحی محسوب نمیکاندیدای مناسبی برا
که جراح در حین عمل تصمیم بگیرد که تکنیک الپراسکوپی را به تکنیک برش شکمی 

 (.تبدیل کند

های شکمی  روش الپراسکوپی معموالً برای افرادی که وزن زیادی داشته، سابقه جراحی
 .گیرد انجام نمیاشته باشند نیز های قلبی یا ریوی د داشته باشند، یا بیماری

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/08/18/1222/
https://helptranscenter.org/2017/09/16/236/
https://helptranscenter.org/2017/09/16/236/
https://helptranscenter.org/2017/09/16/236/
https://www.bupa.co.uk/health-information/womens-health/gynaecological-laparoscopy
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تر بودن تکنیک  دهند که با وجود سبک نشان می مطالعاتاز آن گذشته، برخی 
جراحی تخلیه رحم به روش  ریسک عوارضالپراسکوپی نسبت به تکنیک برش شکمی، 

های داخلی مجاور رحم( بسیار بیشتر  ویژه ریسک آسیب رسیدن به ارگان الپراسکوپی )به
تخلیه رحم به روش برش شکمی است. یکی از دالیل ریسک بیشتر روش الپراسکوپی از 

 .ها ندارد این است که جراح معموالً دید کافی برای تخلیه کردن ارگان

اکسید به درون فضای شکمی طی عمل تخلیه رحم به  مورد دیگر، تزریق گاز کربن دی
نده است. طی عمل تخلیه رحم به روش الپراسکوپی است، که برای بعضی از افراد آزارده

 .گردد تزریق نمی گازی به درون فضای شکمیروش برش شکمی، 

خواهند عمل  افرادی که قصد دارند در آینده عمل فالوپالستی شکم انجام دهند و می
توانند با مشورت با جراح،  ش شکمی انجام دهند نیز، میتخلیه رحم خود را به روش بر

شان مانع جدی برای  انجام دهند تا جای برش جراحی برش عمودیعمل خود را با 
 .فالوپالستی شکم ایجاد نکند

بدترین تکنیک جراحی وجود ندارد، و هر فردی  در حالت کلی چیزی به عنوان بهترین یا
ها و  تواند با مشورت با جراح و براساس خواسته که متقاضی عمل تخلیه رحم باشد، می

 .گیری نماید تصمیم« مناسب خودش»شرایط خویش، درمورد بهترین تکنیک جراحی 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC314503/
https://helptranscenter.org/2017/01/21/27/
https://helptranscenter.org/2020/05/23/1157/
https://helptranscenter.org/2020/03/12/1083/
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 دشوعملتخلیهرحمباعثازبینرفتنحسجنسیوارگاسممی .8باورنادرست
کنید، اگر رحم و واژن داشته باشید، عضالت رحم و  موقعی که ارگاسم را تجربه می

شوند. بنابراین واضح است که اگر رحم و واژن نداشته باشید،  واژنتان منقبض می
 .افتد نیز از بین خواهد رفت هایی که موقع ارگاسم اتفاق می انقباض

اند. با تخلیه  حساس تحریک جنسیرحم و واژن، جزء مناطقی هستند که نسبت به 
« گسترش»رود و میزان  آمیز بدنتان از بین می کردن رحم و واژن، بخشی از نقاط تحریک

 .کند تان کاهش پیدا می تنه ارگاسم در ناحیه پایین

که یکی دیگر از مناطق مهم حساس  – ، کلیتوریسهای تخلیه رحم یا واژن اما طی عمل
ماند. اگر هورمون درمانی  نخورده بر جای می دست – نسبت به تحریک جنسی است

شود و نسبت به تحریک جنسی، پاسخ  تر می انجام دهید نیز، کلیتوریس مقداری بزرگ
 .دهد شدیدتری از خود نشان می

ای که در این زمینه روی مردان ترنسی که عمل تخلیه رحم را پشت سر  مطالعهدر 
دان ترنس بعد از عمل پاسخ جنسی اند انجام پذیرفته بود، بعضی از مر گذاشته بوده

بهتری را تجربه کرده بودند و بعضی دیگر پاسخ جنسی بدتری. با این حال بیشتر 
شان مثل قبل از عمل بوده یا  کنندگان این مطالعه گفته بودند که پاسخ جنسی شرکت

 .که در حالت کلی نسبت به قبل از عمل متفاوت شده است این

م و یا واژن خود را توسط جراحی مجرب انجام دهید و در بنابراین اگر عمل تخلیه رح
حین عمل دچار آسیب نشوید، حس جنسی و توانایی رسیدن به ارگاسم را از دست 

 .توانید با موفقیت ارگاسم را تجربه کنید دهید و بعد از عمل نیز می نمی

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2017/07/09/202/
https://www.academia.edu/370846/Hysterectomy_and_Oophorectomy_Experiences_of_Female_to_Male_Transgender_Individuals
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 دهندهاراانجاممیهمهمردانترنسعملتخلیهرحموتخمدان.9باورنادرست
های متفاوتی  هستند و نیازها و خواسته بسیار متنوعواقعیت این است که افراد ترنس 

 .دارند

کنند، یعنی به دلیل ناهمخوانی  بعضی از افراد ترنس احساس مالل جنسیتی می
بدو تولد به آنها نسبت داده شده احساس ناراحتی و جنسیت خود با جنسیتی که در 

 .کنند احساس مالل جنسیتی نمیکنند؛ بعضی از افراد ترنس هم  پریشانی می

ماعی کنند، صرفًا احساس مالل اجت بعضی از افراد ترنسی که احساس مالل جنسیتی می
توانند با جنسیت صحیح خود در جامعه حضور پیدا کنند،  که نمی کنند، یعنی از این می

کنند؛ بعضی از افراد ترنس هم عالوه بر مالل اجتماعی، احساس  احساس ناراحتی می
شان با تصویری که از بدن  به دلیل ناهمخوانی بدن یعنی –کنند  مالل جسمی هم می

 .کنند حساس ناراحتی و پریشانی میحقیقی خود در ذهن دارند، ا

کنند، ممکن است فقط به هورمون  می مالل جسمیبعضی از افراد ترنسی که احساس 
درمانی بسنده کنند و نیازی به جراحی در خود احساس نکنند؛ بعضی از افراد ترنسی که 

کنند نیز ممکن است عالوه بر هورمون درمانی، به یک یا چند  احساس مالل جسمی می
 .عمل جراحی نیاز داشته باشند

همه مردان ترنس نیاز به انجام عمل تخلیه »گونه نیست که بتوانیم بگوییم  بنابراین این
ای را  توان هیچ کلیشه جامعه ترنس آنقدر متنوع است که نمی«. ها دارند رحم و تخمدان

ها به جامعه ترنس مساوی است با خاموش  به کل آن نسبت داد! نسبت دادن کلیشه
پراکنی و طرد کردن  کردن صدای بسیاری از افراد ترنس و فراهم کردن مقدمات نفرت

 !گنجند های ساختگی نمی افراد ترنسی که در این کلیشه

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/11/13/972/
https://helptranscenter.org/2019/07/31/828/
https://helptranscenter.org/2019/10/18/924/
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های جنسیتی  لیشهجراحی کردن یا نکردن، مالل جنسیتی داشتن یا نداشتن، طبق ک
در کند و او را  از بقیه نمی« تر ترنس»هیچ فرد ترنسی را … رفتار کردن یا نکردن و 

 .دهد قرار نمی ای مجزا یا گروهی خاص دسته

توسط افرادی که به این پروسه نیاز  پروسه ترنزیشناز آن گذشته، هدف از طی کردن 
است. پروسه ترنزیشن   دارند نیز، دستیابی به آرامش درونی و شادمانی جنسیتی

ای نیست که هر چه کسی بیشتر در آن جلو برود، امتیاز بیشتری بگیرد! و  مسابقه
که هویت همه افراد ترنس، چه پروسه ترنزیشن را بگذرانند چه  واقعیت این است

 .نگذرانند، چه رحم خود را تخلیه کنند چه نکنند، معتبر و محترم است

خواهندمردانترنسنیازیبهنگهداشتنرحمندارند،چوننمی .10باورنادرست
 مثلیکزنباردارشوند

ای  نیز بیان گردید، جامعه ترنس جامعههمانطور که در توضیحات باور نادرست فوق 
بسیار متنوع بوده و افراد ترنس نیز با یکدیگر متفاوت هستند و نیازهای متفاوتی هم 

 .دارند

بعضی از افراد ترنس نسبت به رحم خود احساس مالل جنسیتی نموده و تصمیم 
ن احساس گیرند آن را تخلیه کنند. اما مردان ترنسی هم هستند که نسبت به رحمشا می

 .کنند و قصد تخلیه کردن رحم خود را ندارند ناراحتی نمی

کند.  از دیگران نمی« تر ترنس»واقعیت این است که تخلیه کردن یا نکردن رحم، کسی را 
خود جنسیت خاصی ندارد؛ این ما  خودی رحم یکی از اعضای بدن انسان است و به

آییم به اشتباه این عضو از بدن  میهای اجتماعی،  هستیم که با تبعیت کردن از برساخت
 !دهیم نسبت می« زنان»را به 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2021/02/23/1340/
https://helptranscenter.org/2021/02/23/1340/
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https://helptranscenter.org/2019/09/10/874/
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 است و نه باردار شدن امری منتسب به زنان!« زنانه»خود عضوی  خودی به« رحم»نه 
بسیاری از زنان سیسجندر )غیرترنس( به دالیل مختلفی رحم ندارند یا رحم خود را تخلیه 

دن ساقط شوند! بسیاری از مردان ترنس نیز شود که از زن بو اند، اما این باعث نمی کرده
شود که از مرد  رحم دارند یا تصمیم ندارند رحم خود را تخلیه کنند، و این هم باعث نمی

 !بودن ساقط شوند

ها نیستند که بگوییم اوه این یکی رحم دارد پس  کننده هویت انسان اعضای بدن تعیین
 !استزن است، و آن یکی رحمش را تخلیه کرده پس مرد 

 قصد باردار شدنگیرند رحم خود را نگه دارند،  ضمنًا، همه افراد ترنسی که تصمیم می
دارند، ممکن است نیازی نبییند تحت  ندارند! بسیاری از افرادی که رحم خود را نگه می

تخلیه رحم قرار گرفته، دوران نقاهت این عمل را بگذرانند، و  عمل جراحی نسبتًا سنگین
 !بینند را به خود تحمیل کنند ها و ریسک عوارضی که ضرورتی برای آن نمی سختی

دهند رحم خود را نگه دارند و باردار شوند. و  بعضی از مردان ترنس هم ترجیح می
کند.  افراد را تعیین نمی تر گفته شد، باردار شدن یا نشدن، جنسیت همانطور که پیش

باردار شدن امری فیزیولوژیکی است و هر کسی که رحم و تخمدان بارور داشته باشد 
 !که چه جنسیتی داشته باشد نظر از این ، صرفتواند باردار شود می

لیشه به جامعه ترنس کار درستی نیست و به ظلم و در حالت کلی، نسبت دادن ک
زند. همه افراد ترنس باید حق اختیار بر بدن خویش  تبعیض علیه افراد ترنس دامن می

داشته باشند و بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند که برای رسیدن به شادمانی جنسیتی چه 
 اقداماتی چه که این از ظرن صرف –و هویت افراد ترنس  .اقداماتی انجام بدهند یا ندهند

 .است احترام مورد و معتبر –دهند  دهند یا نمی خود انجام می ترنزیشن پروسه طی را

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/11/14/973/
https://helptranscenter.org/2019/07/05/791/
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 کندعملتخلیهرحمتماممشکالتزندگیرابرطرفمی .11باورنادرست
صورت اتوماتیک در  کنند که اگر عمل کنند، به بعضی از افراد ترنس با خود فکر می

گیرند، دیدی که نسبت  با جنسیت صحیح خود مورد پذیرش قرار می خانواده و جامعه
شان برطرف  به بدن خود دارند به میزان چشمگیری بهبود یافته، مشکالت جنسی

شان از این رو  شان محو شده، و اصطالحًا زندگی ها و مشکالت زندگی گردیده، افسردگی
 .نیستبینانه  شود. چنین انتظاراتی از عمل واقع به آن رو می

ترین مهارتی که پیش از قدم گذاشتن در مسیر ترنزیشن پزشکی  شاید بتوان گفت مهم
 .است بین بودن مهارت واقعالزم است در خودتان ایجاد کنید، 

 که بدانید بین بودن یعنی این واقع: 
 
  کند؛ عمل جراحی شما را به آدم دیگری تبدیل نمیانجام 
 کند؛ انجام عمل جراحی مشکالت جنسی شما را تمام و کمال برطرف نمی 
 اید، برای انجام  یابی کرده تازگی خودتان را به عنوان فردی ترنس هویت اگر به

 اقدامات پزشکی کمی دست نگه دارید و به خودتان زمان بدهید؛
 ای نسبت به شرایط  بینانه برای انجام عمل جراحی، نگاه واقعگیری  پیش از تصمیم

 تان داشته باشید؛ و محیطی پیرامون
 های جراحی داشته باشید ای از نتیجه عمل بینانه تصور کلی اما واقع. 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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بنابراین عمل تخلیه رحم هیچ  .رحم یک عضو داخلی است که از بیرون مشخص نیست
ل تخلیه رحم روی نتیجه هورمون درمانی اصولی نیز عم گذارد. تاثیری روی ظاهرتان نمی

گذارد. از آن گذشته، تخلیه کردن رحم میزان گسترش ارگاسم در  تاثیر خاصی نمی
گذارد. اگر  کند، اما تاثیری روی توانایی رسیدن به ارگاسم نمی تنه را محدود می پایین

، برای همیشه نابارور ها همزمان با عمل تخلیه رحم صورت گیرد نیز عمل تخلیه تخمدان
های خود ذخیره نکرده باشید، دیگر هیچ راهی برای داشتن  خواهید شد و اگر از تخمک

 .فرزند ژنتیکی پیش روی خود نخواهید داشت

های  بین باشید، مزایا و معایب عمل بنابراین پیش از انجام هر عملی الزم است واقع
 .ی مبتنی بر واقعیت داشته باشیدخوبی بشناسید، و از عمل انتظارات جراحی را به

اند،بهترینمنبعبرایافرادترنسیکهعملتخلیهرحمانجامداده .12باورنادرست
 شوندپرسشسواالتمربوطبهاینعملمحسوبمی

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

 .شوند سواالت علمی شما محسوب نمی

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

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

 

 

https://helptranscenter.org/
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توان گفت اکثریت قریب به اتفاق باورهای نادرستی که در این مقاله ذکر گردید نیز،  می
د ترنس ناآگاه که اتفاقًا تجربه هورمون درمانی و عمل شایعاتی هستند که توسط افرا

اند، دهان به دهان نقل گردیده و در جامعه ترنس شیوع  تخلیه رحم را نیز داشته
 .اند یافته

بنابراین، همواره به منابع و مراجع معتبر رجوع کنید و اطالعات خود را از منابع معتبر 
های مختلف جراحی، آگاهی از  یککسب کنید. مسائل علمی و پزشکی، شناخت تکن

ها و  شده و احتمالی جراحی، آگاهی از شیوه مراقبت از زخم های شناخته ریسک
موضوعاتی هستند که الزم است با مراجعه به منابع معتبر علمی … های جراحی و  برش

 .یا پرسش از جراح یا افراد آگاه درمورد آنها اطالعات صحیح را کسب نمایید

همیشه تالش کنید برای کسب اطالعات بیشتر درمورد  نکته پایانی مقاله؛به عنوان 
که از پزشکتان سوال  های جراحی، عالوه بر این مسائل علمی و پزشکی مربوط به عمل

پرسید، منابع علمی و معتبر در این زمینه را نیز مطالعه کنید. جهت کسب اطالعات  می
مل تخلیه رحم، عوارض عمل، های مختلف ع ها و تکنیک کامل درمورد روش

های مراقبت قبل و بعد از عمل و مسائل دیگر مربوط به این زمینه،  دستورالعمل
سنتر مراجعه  ترنس در وبسایت هلپ «عمل تخلیه رحم و تخمدان» توانید به دسته می

پروسه ترنزیشن مؤثر، ایمن، و  .ا مطالعه نماییدنموده و مطالب مدنظرتان ر
 .بخشی را برایتان آرزومندیم نتیجه
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