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androgina iu kies aspekto estas klare nek virseksa nek
inseksa. Foje aspekta celo de neduumuloj.
atribuita sekso sekso devige atribuita al iu je naskiĝo plej ofte
laŭ ties eksteraj, videblaj (seks)organoj. Vd. ‘sekso’.
cisgenra ne transgenra. Vd. ‘transgenra’.
cis(genr)ulo cisgenra homo. Vd. ‘trans(genr)ulo’.
duum(genr)a iu kies genro estas ekzakte unu el vira aŭ ina.
Vd. ‘neduum(genr)a’.
elektita nomo ies nomo elektita, t.e. nomo, kiun ne donis je
naskiĝo la gepatroj.
(genra) disforio mensa maltrankviliĝo, kiu aperas pro
genrorilataj kialoj. Vd. ‘korpa disforio’ kaj ‘socia disforio’.
genra normo socia atendo pri kiel oni agu laŭ sia genro. Vd.
‘genro’.
genro foje ankaŭ nomata ‘socia sekso’. Temas pri ies propra
difino de siaj sociaj identeco kaj rolo. Vd. ‘sekso’.
iĉa vira. Uzata sufikse kiel -iĉ- paralele kun -in-.
inseksa iu kun ina sekso, sed ne nepre kun ina genro.
interseksa iu kiu je naskiĝo ne havas senduban seksindikon,
kaj foje havas nekutimajn sekskromosomojn. Vd. ‘sekso’.
korpa disforio prigenre disforio, kiu aperas pro misa socia
traktado de iu pro ties genro.
korpa transumo prigenre transumo pri onia korpo, ekz.
uzado de hormono aŭ ĥirurgio. Vd. ‘transumo’, ‘sekshormono’.
misgenrigi nomi iun per malĝusta genro, ekz. per uzi la
malĝustan pronomon. Vd. ‘pronomo’, ‘socia disforio’
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neduum(genr)a iu kies genro ne estas eksklude ina aŭ vira.
Vd. ‘duumgenra”.
oestrogeno inseksa hormono, kiu kaŭzas interalie inseksan
aspekton. Ofte uzata de transinoj. Vd. ‘sekshormono’.
pronomo prigenre la aro de vortoj uzataj triapersono por
priparoli iun homon sen ties nomo. Ekz. li, ŝi, ĝi aŭ ri.
ri pronomo sen genro ofte uzata pri homoj sen konata genro
aŭ kun neduuma genro.
sekshormono
testosterono
ĉe
virseksaj
individuoj,
oestrogeno ĉe inseksaj individuoj.
sekso foje ankaŭ nomata ‘anatomia sekso’. Temas pri ies
korpo kaj ĝiaj anatomio kaj organoj. Vd. ‘genro’.
sekskromosomo ofte XX por inseksulo kaj XY por virseksulo,
sed ankaŭ ekzistas multaj aliaj kombinoj. Vd. ‘interseksa’.
socia disforio prigenre disforio, kiu aperas pro ies nekontento
pri ties malkongruo inter sekso kaj genro.
socia transumo prigenre transumo pri sociaj rilatoj, ekz.
nomo, pronomo kaj eventuale genra agmaniero. Vd.
‘transumo’, ‘elektita nomo’, ‘pronomo’.
testosterono virseksa hormono, kiu kaŭzas interalie
virseksecan aspekton. Ofte uzata de transviroj. Vd.
‘sekshormono’.
transfobio malbona sinteno pri transgenruloj kaj kutime
malbona traktado de ili
transgenra homo kies genro ne kongruas kun ties sekso. Ekz.
inseksa viro aŭ virseksa ino.
trans(genr)ulo Transgenra homo. Vd. ‘cis(genr)ulo’.
virseksa iu kun vira sekso, sed ne nepre kun vira genro.
transino ino, kiu denaske estis atribuita laŭ vira sekso. Vd.
‘transviro’.
transumo la procezo, kiun trairas transgenrulo, kiu celas
ŝanĝi pri si ion aŭ socie aŭ korpe. Vd. ‘socia transumo’ kaj
‘korpa transumo’.
transviro viro, kiu denaske estis atribuita laŭ ina sekso. Vd.
‘transino’.
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