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Transmiesten rintaleikkaukset

Rintakehän maskulinisaatio, jolla tarkoitetaan 
rintakehän muovaamista kirurgisin keinoin 
miehisemmäksi, on yleensä ensimmäinen ja 
ainoa kirurginen toimenpide transmiehen su-
kupuolen korjaushoidossa (1, 2). Rinnat, jotka 
ovat vartalon merkittävin näkyvä naisellinen 
piirre, saattavat aiheuttaa heille huomattavan 
sosiaalisen haitan. Ne voidaan yrittää kätkeä 
vaatteiden alle käyttämällä tiukkaa sidosta, 
mutta sitominen näkyy etenkin ohuemman 
vaatteen alta. Rintakehän maskulinisaatio hel-
pottaa merkittävästi miehen sukupuoliroolissa 
elämistä jo tosielämän jakson aikana. Koska 
kyseessä on peruuttamaton toimenpide, diag-
noosin tulee olla varma ennen leik kausta. Käy-

tännössä moni ammatillisen työryhmän psy-
kiatrin lähete varmistaa tämän asian. Potilaan 
tulee olla täysi-ikäinen ja ymmärtää toimen-
piteen hyödyt, haitat, riskit ja peruuttamat-
tomuus. Hänellä ei myöskään saa olla tervey-
dellisiä vasta-aiheita leikkaukselle (merkittävä 
ylipaino, tupakointi, hoitamaton perussairaus). 
Mieshormonilääkitystä ei yleensä tarvitse tau-
ottaa ennen leik kausta, jos henkilöllä ei ole 
merkittävää tukoksille altistavaa tekijää.

Leikkauksen tavoitteena on maskulinisoida 
rintakehä poistamalla ja muokkaamalla sen fe-
miniinisiä piirteitä. Miehen rintakehään trans-
miehen luinen rintakehä on sirompi, minkä 
seurauksena pienetkin ulkonevat rinnat ovat 
näkyvät (3). Testosteronihoidon seuraukse-
na rintojen rauhaskudos surkastuu ja sideku-
doksen määrä lisääntyy sekä rintakehän ja sen 
lihaksiston muoto muuttuu maskuliinisem-
maksi (4, 5). Tämän lisäksi tarvitaan lähes 
aina leikkaushoitoa. Testosteronihoito ei ole 
leikkauksen välttämätön edellytys (6). Edeltä-
vä hormonilääkitys voi kuitenkin mahdollistaa 
paremman lopputuloksen.

Leikkaustekniikka valitaan potilaan rinnan 
koon, ihon määrän ja elastisuuden sekä nän-
nipihan ja nännin sijainnin ja koon perusteel-
la. Rintojen sitomisen seurauksena iho saattaa 
menettää joustavuuttaan, mikä vaikuttaa leik-
kaustekniikan valintaan (1). Leikkauksessa 
poistetaan suurin osa rintarauhasta ja liika 
iho, nännipiha ja nänni pienennetään ja siir-
retään oikealle paikalleen sekä häivytetään 
rinnanaluspoimu (1, 2). Tavoitteena on tehdä 
kaikki edeltävä mahdollisimman vähin arvin. 
Irrotettaessa rauhasta ympäristöstään sekä rin-
takehän muotoilussa on mahdollista käyttää 
myös rasvaimua (2). Pienimmillään arpi voi 
olla gynekomastialeikkauksen tapaan nänni-
pihan alareunan myötäinen, mutta useammin 
se kulkee koko nännipihan ympäri (KUVA 1). Jos 
rinnat ovat keskikokoiset tai suuremmat tai iho 
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Transsukupuolisten rintaleikkaukset

Rintarauhasten poisto on naisesta mieheksi 
‑transsukupuoliselle (transmies) eniten sosiaalista 
kanssakäymistä helpottava toimenpide ja saattaa 
jäädä jopa ainoaksi sukupuolen korjaushoidon 
kirurgiseksi toimenpiteeksi. Rintojen koko sekä 
ihon määrä ja laatu vaikuttavat leikkausteknii‑
kan valintaan ja siten myös näkyvien arpien pi‑
tuuteen. Vaikka komplikaatiot ovat harvinaisia, 
jälkikäteiskorjauksia tehdään jopa lähes puolelle 
potilaista. Miehestä naiseksi ‑transsukupuolisista 
(transnainen) 60–70 % haluaa rintojen suuren‑
nustoimenpiteen, sillä feminisoivan hormonihoi‑
don aiheuttama rintojen kasvu ei aina riitä teke‑
mään maskuliinisesta rintakehästä naisellisen 
näköistä. Rintoja voidaan suurentaa joko silikoni‑
implanteilla tai rasvansiirrolla. Rintojen kirurgiset 
toimenpiteet vaativat plastiikkakirurgista erityis‑
osaamista. Toimenpiteet ovat peruuttamattomia, 
ja siksi transsukupuolisuusdiagnoosin tulee olla 
moniammatillisen työryhmän vahvistama.
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hyvin venyttynyttä, rintarauhanen poistetaan 
koko rinnanaluspoimun myötäisesti kulkevasta 
haavasta ja nännit siirretään oikeaan paikkaan 
joko vapaina siirteinä tai varrellisina oman ve-
renkiertonsa varassa (KUVA 2). Loppu tuloksena 
voi olla siis varsin näkyvät arvet, jotka onneksi 
vaalenevat ajan myötä ja osalla potilaista jää-
vät rintakarvojen peittoon. Nuorilla ihmisillä 
esiintyy melko usein arven liikakasvua, erityi-
sesti rinnan alueella, ja ajoissa aloitettu arpihoi-
to teipein ja tarvittaessa kortisonipistoksin on 
tärkeää kosmeettisesti mahdollisimman hyvän 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Testosteroni-
lääkitys altistaa kasvojen ja ylävartalon aknelle, 
ja hankalissa tapauksissa tarvitaan ihotautilää-
kärin konsultaatiota ennen leikkausta.

Leikkauksen periaatteet. Rintaleikkaus voi-
daan ajoittaa samaan aikaan kohdun ja muna-

sarjojen poiston kanssa (1), jos käytännön 
järjestelyt sen sallivat. Leikkaus tehdään yleis-
anestesiassa ja kestää 2–3 tuntia. Rintakehää 
tukevaa napakkaa toppia tai sidosta pidetään 
ympärivuorokautisesti neljä viikon ajan leik-
kauksesta. Se vähentää leikkauksenjälkeistä 
turvotusta, ehkäisee seroomaa ja edistää yli-
määräisen ihon vetäytymistä. Rintakehää ra-
sittava liikunta (esim. juoksu, punnerrukset) 
ei ole suotavaa neljään viikkoon. Työnkuva 
määrää sairausloman keston. Leikkauksen 
akuutteja komplikaatioita voivat olla veren-
vuoto, tulehdus, haavan aukeaminen, nännin 
verenkiertohäiriö ja syvä laskimotukos. Leika-
tuista potilaista 4–5 % joutuu akuutin komp-
likaation vuoksi uusintaleikkaukseen, ylei-
simmin kookkaan hematooman vuoksi (1, 2). 
Myöhäis ongelmia voivat olla arven liikakasvu, 
ylimääräinen iho, rintakehän epätasaisuus 
sekä nännin väärä sijainti, venyminen, de-
pigmentaatio ja tuntopuutos. Komplikaatiot 
ovat harvinaisia, ja potilaat ovat yleensä tyyty-
väisiä lopputulokseen. Kirjallisuuden mukaan 
kuitenkin jopa 32–40 % tarvitsee myöhäis-
ongelmien vuoksi jälkikorjauksia (1, 2).

On muistettava, että maskulinisoivan leik-
kauksen jälkeen rintaan jää rauhaskudosta, 
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KUVA 1. A) 20-vuotias transmies, jolla oli pienehköt 
rinnat ja venyttymätön rintojen iho. Rauhaset poistet-
tiin nännipihan myötäisestä avauksesta. B) Ensimmäi-
sen leikkauksen jälkeen rintojen alapooli jäi esiin työn-
tyväksi, minkä vuoksi toisessa leikkauksessa poistettiin 
ylimääräistä kudosta rasvaimulla. Samalla nännejä pie-
nennettiin ja nännipihojen muotoa korjattiin. C) Tilan-
ne kahden kuukauden kuluttua toisesta leik kauksesta.

A B
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jolloin rintasyöpä on myöhemmällä iällä mah-
dollinen, joskin sen todennäköisyys on hyvin 
pieni.

Transnaisten rintaleikkaukset

Transnaiselle rinnat ovat merkittävät nai-
seuden tunteen ja minäkuvan kannalta (7). 
Rintojen kasvu hormonihoidon seurauksena 
tapahtuu yleensä ensimmäisen puolentois-
ta käyttövuoden aikana. Suurimmalle osalle 
saadaan lääkityksellä A-kupin kokoiset rinnat, 
mutta suurella osalla toiveena on vähintään 
B-kupin kokoiset rinnat. Pienen koon lisäksi 
kirurgiaa tarvitaan usein rinnan muodon kor-
jaamiseksi. Erityisesti rinnan alapooli voi jäädä 
ilman leikkaushoitoa hypoplastiseksi. Hollan-
nissa on ar vioitu, että 60–70 % transnaisista 
haluaisi rintojen suurennusleikkauksen (7, 8).

Maskuliininen rintakehä on feminiinis-
tä selvästi kookkaampi kaikissa suhteissa: se 
on sekä korkeampi että leveämpi, ja lisäksi 
rinta kehän muoto on litteä verrattuna naisen 
kartiomaiseen rintakehään (7). Siksi femi-
niinisessä rintakehässä oleva kookaskin rinta 
saattaa näyttää maskuliinisessa rintakehässä 
pienemmältä. Lisäksi miehellä rintojen väli on 
leveämpi ja nännit sijaitsevat lateraalisemmin.

Yleisin tapa suurentaa rintoja on silikoni-
implanttien käyttäminen (augmentaatio). Ana-

tomisia, pisaranmallisia implantteja on saatavil-
la useita eri malleja ja kokoja. Implantin malli 
(leveys, korkeus ja projektio) valitaan potilaan 
rintakehän mukaan ja koko potilaan toiveiden 
ja rintakehän ihon venyvyyden mukaan. Tut-
kimusten mukaan transnaiset ovat usein pet-
tyneitä suurennettujen rintojensa kokoon ja 
hakeutuvat siksi uusintaleikkauksiin (7). Tar-
vittaessa rintojen ihoa voidaan venyttää ensim-
mäisessä leikkauksessa asetettavilla laajennin-
implanteilla, jotka sitten toisessa leikkauksessa 
vaihdetaan pysyviin implantteihin. Julkisella 
puolella yleensä kuitenkin tehdään augmentaa-
tio pysyvillä implanteilla ja jos potilas myöhem-
min toivoo vielä suurempia rintoja, hän hakeu-
tuu yksityispuolella lisäleikkauksiin. Implant-
tileikkaus ja sen riskit ovat hyvin samanlaiset 
kuin naisten rintojen suurennusleikkauksissa.

Rintoja on mahdollista suurentaa ja korjata 
niiden muotoa myös autologisella rasvansiir-
rolla, jolloin rasvaimulla imetään ihonalaista 
rasvaa sieltä, mistä sitä on parhaiten saata-
villa ja siirretään rintojen ihon alle, rauhasen 
alle ja rintalihakseen (9). Rasvansiirrolla on 
mahdollista implanttia paremmin muotoilla 
rintaa – esimerkiksi lisätä rinnan alapoolin 
täyteläisyyttä tai häivyttää leveätä rintojen vä-
liä. Toisaalta rasvansiirtoja joudutaan yleensä 
tekemään vähintään kaksi, jotta saavutetaan 
haluttu rintojen koko.

Transsukupuolisten rintaleikkaukset

KUVA 2. A) 20-vuotias transmies, jolla oli kookkaat rinnat, joita hän oli peittänyt tiukalla sidoksella. Rinnat pois-
tettiin rinnanaluspoimun myötäisestä avauksesta ja nännit siirrettiin vapaan ihonsiirteen tapaan oikeille paikoil-
leen. B) Tilanne kahden kuukauden kuluttua leikkauksesta.

A B



386

U. Karhunen-Enckell ym.

Kuka leikkaa, missä leikataan?

Transsukupuolisten rintakirurgiaa tehdään 
potilaiden omissa sairaanhoitopiireissä ja 
 yksityispuolella. Hoitopaikasta riippumatta 
leikkauksia tekevän kirurgin on normaaleja 
anatomisia rakenteita muuttaessaan ymmär-
rettävä transsukupuolisten leikkaushoidon eri-
tyispiirteet, tavoitteet ja rajoitteet (6). Lisäksi 
on tärkeää hallita useampia leikkaustekniikoi-
ta, jotta voi valita jokaiselle potilaalle hänelle 
parhaiten sopivan tekniikan. Olisi potilaan 
edun mukaista, että toimenpiteet keskitettäi-
siin asiaan perehtyneille, kokeneille plastiikka-
kirurgeille.

Lopuksi

Nuorilla henkilöillä on usein niin suuri tarve 
muuttua, että muutamankin vuoden odotta-
minen ja lääkkeen aikaansaamien muutoksien 
odottaminen voi tuntua liian pitkältä ajalta. 
Paras lopputulos saavutetaan kuitenkin oikea-
aikaisella leikkauksella, jota ei ole syytä tehdä 
hätiköiden. Jokaisen potilaan kokonaistilanne 
on syytä huomioida kuitenkin yksilöllisesti 
eikä tehdä kategorisia rajauksia leikkaushoito-
jen aikatauluihin.

Rintojen koko on transnaisille tärkeä asia, 
mutta vain osa kokonaisuutta. Merkittävä osa 
augmentaatioista tehdään yksityisellä sektoril-
la. Jos rinnat eivät kasva hormonihoidon avul-
la sen kokoisiksi, että sukupuolitunnusmerkit 
täyttyvät, tai niiden muoto jää poikkeavaksi, 
rintoja voidaan suurentaa silikoni-implanteilla 
tai rasvansiirrolla julkisella puolella.

Rintakehän maskulinisaatioleikkauksissa oi-
kea leikkaustekniikka ja arpien jälkihoito ovat 
lopputuloksen ja turhien uusintaleikkausten 
kannalta olennaisia, jotta voidaan välttää tur-
hat uusintaleikkaukset. ■
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Summary
Surgery of the breast on transgender persons
For a female-to-male transgender person, mastectomy is the most important procedure making 
the social interaction easier. Along with the size of the breasts, the quantity and quality of skin will 
influence the selection of surgical technique. Although complications are rare, corrective surgery is 
performed for as many as 40% of the patients. Of male-to-female transsexual persons, 60 to 70% opt 
for breast enlargement. Breast enlargement can be carried out by using either silicone implants or 
fat transplantation. Since the surgical procedures on breasts are irreversible, their implementation 
requires confirmation of the diagnosis of transsexualism by a multidisciplinary team.
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