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TERMINOLOGIA 

• FGM – FEMALE GENITAL MUTILATION 

• FEMALE GENITAL CUTTING    

• FEMALE CIRCUMCISION 

• YMPÄRILEIKKAUS 

• SILPOMINEN 
 



MILLOIN? 

• Silpomisikä vaihtelee suuresti maasta, alueesta ja 

etnisestä ryhmästä toiseen. 

• Tyttö voidaan silpoa esimerkiksi vauvana, leikki-ikäisenä, 

kouluikäisenä, teini-ikäisenä, ensimmäisen raskauden 

aikana tai vasta synnytyksen jälkeen.  

• Useimmiten 4−10-vuotiaina 



Unicef 2013 



Unicef 2013 







FGM IV 

• Kaikki muu ei-lääketieteellinen ulkosynnyttimien vaurioittaminen 

• Lävistäminen 

• Pistäminen  

• Viiltäminen 

• Polttaminen 

• Venytys 

 



Suomen Gynekologiyhdistyksen ja
Suomen Kätilöliiton kannanotto

naisen sukuelinten silpomiseen ja
ympärileikattujen naisten hoitoon









 



 



RCOG ohjeistus 

• Milloin pitäisi epäillä tuoretta FGM (kipu, verenvuoto, infektio, 

virtsaretentio) 

• Runsaasti ohjeistusta FGM ehkäisystä 

 

 

 

 



KOMPLIKAATIOT 

 Välittömät:  

• Vuoto 5-62 %,   

• Virtsaretentio (8-53 %) 

•  turvotus  (2-27 %) 

•  infektiot, kuume  

 Metodologia heikkotasoista (2+) 

Myöhemmät: 

 Arpeutuminen 3 % 

 Kystat 

 Neuroomat 



KOMPLIKAATIOT 

 Virtsateiden ongelmat 

  VTI riski ↑ RR 3,01 (95% CI 1,42-6,38) (2+) 

  Uretran variot -> fistelit, striktuurat 

  Seksuaalisuuden häiriöt: 

  Dyspareunia RR 1,53 (95% CI 1,20-1,97)  (2+),  apareunia 

  Vulvovaginaaliset laseraatiot 

  Psykologiset ongelmat (3) 

  Kuukautishäiriöt 

  Hematokolpos (3) 

 

 



KOMPLIKAATIOT 

  Infektioiden lisääntyminen: BV, HSV  

 Infertiliteetti ? (2-) 

  HIV, hepatiitt 

Obstetriset komplikaatiot: 

 Pitkittynyt synnytys, postpartum vuoto, repeämät, CS, kohtukuolema, 

lapsen elvytyksen riski  ja varhaisneonataalikuolleisuus, obstetristen 

fisteleiden riski 

 

 



RCOG DE-FIBULAATION INDIKAATIOT 

• Jos ongelmia virtsankulun/ kuukautisveren ulos pääsyssä 

• Ideaalitilanteessa tehdään ennen yhdyntöjen aloittamista  

• Voidaan harkita myös raskaudenkeskeytyksen tai keskenmenon 

hoidon yhteydessä, jos gynekologinen tutkimus on hankala 

• Yhdyntäongelmat 

• Turvallinen synnytys (scalp) 

 

 



KLITORIKSEN REKONSTRUKTI0 

• Pois leikattua kudosta ei saa palautettua 

• Ulkonäkö saadaan joskus paremmaksi 

• Leikkaamalla voidaan aiheuttaa lisävauriota kudokseen -> ei 

suositella (3) 

• 2938 leikattua, 29 % jälkitarkastettiin, 4 %:lla sairaalahoitoa 

vaativia komplikaatiota 

 



DE-FIBULAATIO SYNNYTYKSEN YHTEYDESSÄ 

• Jos gynekologinen tutkimus ei onnistu, voidaan tehdä toisella 

trimesterillä (h20 tienoilla) 

• Synnytyksen yhteydessä 

• Voidaan tehdä myös synnytyksen avautumisvaiheessa, jos tutkiminen 

tai sikiön seuranta ei muuten onnistu 

• Voidaan avata myös sektion yhteydessä tai sopia avaamisesta 

synnytyksen jälkeen 

 

 



SYSTEMAATTINEN KATSAUS  
DE-FIBULAATIO VS. EI DE-FIBULAATIOTA 

 62 tutkimusta, 5 829 naista 

  Haku 16 tietokantaa  

  sektiot ↓ RR 0,33 (95% CI 0,25-0,45) 

   Repeämät ↓ 

   ei eroa antepartum vs. Intrapartum avauksen välillä 

  Klitoriksen rekonstruktio paransi pääosin seksuaalista tyytyväisyyttä, mutta 

jopa 22 %: lla tilanne huononi 

 
Berg et al. 2017 BJOG 



 



 



 



 



TAKE HOME MESSAGE 

•  FGM otetaan puheeksi vastaanottokäynnillä 

•  Naisille tarjotaan tietoa avausleikkauksesta 

•  Tehty FMG kirjataan sairaskertomukseen ja syntymärekisteriin 

•  Raskauden aikana tehdään herkästi lähete äitiyspoliklinikalle  

•  Vastasyntyneen vanhemmille annetaan tietoa FMG 

laittomuudesta  

 

 



 


