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Proteser, en historisk oversigt

Tonny Ploug, kasserer i Amputationskredsen.

De første amputationer udførtes allerede i sten-
alderen 14.000 f.Kr. med redskaber af fl intesten. 
Under jernalderen, 700 år f.Kr., opererede man 
med glødende jern og stoppede blødningerne 
med kogende olie. 

Allerede i antikken stoppedes blødninger ved at 
underbinde blodkarret, det vil sige man stop-
pede blodåren, så den ikke blødte, ved at binde 
noget rundt om den og lukke blodåren. Meto-
den genindførtes af Ambroise Paré (1510–1590) 
i midten af 1500-tallet. Von Esmarchs metode, 
(Friedrich von Esmarch, tysk kirurg, 1823- 
1908), hvor man løfter benet før operationen og 
lægger et stramt elastisk bind rundt om benet 
så tæt på selve kroppen som muligt, og på den 
måde tømmer benet for blod både inden og un-
der amputationen, blev beskrevet første gang i 
1873 og bruges stadig i dag.

Frem til 1900-tallet var en amputation et 
dramatisk indgreb. Det er svært for os i 
dag at forstå, at man kunne udføre arm- og 
benamputationer med et godt resultat for 
patienten i tider hvor man ikke havde æter til 
bedøvelse, ingen penicillin til infektioner og 

FIG 1
Træsnit fra en 
operationsbog fra 
1517, som viser 
en benamputa-

tion.
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gennem hoften blev et sikkert indgreb.
Dødeligheden ved amputationer i hoften sank 
derfor fra 50% til 5% omkring 1950.

Proteser     
Antikkens proteser var krykker af træ med et 
hylster af læder. Et hul i træbenet beklædes med 
stof og andet blødt materiale for at modvirke 
tryksår og smerter. Den ældste, kendte protese 
er Capua-benet, der blev fundet i en grotte i 
Capua, Italien i 1858. Protesen er lavet af træ, 
belagt med bronze, og blev desværre ødelagt un-
der bombardementet af London under 2. ver-
denskrig.

I Danmark og i det meste af Norden ”nøjedes” 
man helt frem til begyndelse af 1900-tallet med 
det mest enkle – en stylteprotese af typen ”pirat-
ben”. Det var en træstolpe, som var snittet eller 
drejet tynd nedad og som regel var malet sort, 
og med et læderhylster, som holdt stumpen fast 
med læderremme. Piratprotesen var enkel, billig 
og slidstærk, men gangen var unaturlig, usym-
metrisk og ueff ektiv. Kosmetisk var den heller 
ikke tiltalende. I begyndelsen af 1940erne holdt 
man op med at anvende piratprotesen i Dan-
mark. De bruges stadig i visse ulande.

Ambroise Paré (1510–1590), fransk kirurg, an-
ses for at være den første som konstruerede en 
lårbensprotese med led for både knæ og fod. I 
begyndelsen af 1800-tallet fremstillede den en-
gelske læge James Pott i London en lårbenspro-
tese med en lårdel af træ, knæled af metal og et 
fodled. Gennem kabler fra foden til knæet ko-
ordineredes knæbøjningen med foden. Protesen 
blev kendt under navnet ”the Anglesea leg”, efter 
Marquisen of Anglesey, som blev amputeret efter 

heller ikke kendte til chokbehandling. I Norden 
behandledes åbne underbens- og lårbensbrud 
helt frem til ca. 1880 rutinemæssigt med 
amputation, men man vidste jo heller ikke 
hvordan man skulle håndtere infektioner, og lod 
derfor såret være åbent for at læges og lukke sig 
selv. Man begyndte i ca. 1890 at forstå, at det 
var vigtigt med et sterilt operationsområde ved 
kirurgiske indgreb for at forhindre infektioner. 
Man indførte sterile operationsklæder, huer og 
ansigtsmasker, der dækkede næse og mund, samt 
gummihandsker, og man kunne således begynde 
at sy operationssåret sammen, og dermed 
begyndte amputationerne at blive lidt mere 
sikre. Lægerne begyndte at lære sig at udføre 
blodtransfusioner og havde fået kundskaber 
omkring antibiotika, så også høje amputationer 

FIG 2

Capua benet. 

Protesen var af træ 

belagt med bronze.
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slaget ved Waterloo, 1815. En af de første, som 
amputeredes under den amerikanske borgerkrig 
på sydstatssiden, var soldaten J. E. Hanger, 1843-
1919. Han ændrede kablerne på sin protese med 
en gummipakning i fodleddet, en konstruktion 
som stadig er i brug i dag. J. E. Hanger skabte ef-
terfølgende en proteseforretning, der fortsætter i 
erhvervslivet i dag. Mange forskellige løsninger 
er blevet testet for at stabilisere lårbensprotesens 
knæled.

FIG 4

Ambroise Paré’s lårbensprotese.

FIG 3 
Piratprotese.

28052011_festskrift.indd   Sec2:3028052011_festskrift.indd   Sec2:30 29/05/11   22:06:2629/05/11   22:06:26



FIG 5 
Vakumprotese.
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Protesens vægt og fastgøringsmetoder har også 
givet store bekymringer. De engelske ingeniø-
rer Macel og Charles Desoutter indførte letme-
tal og bæltefastgørelse i stedet for seler, som gik 
over skulderne. Den ene af brødrene var i 1913 
styrtet med et fl y, og blev derefter lårbensam-
puteret. Det var efter langvarig eksperimente-
ring at begge brødre lykkedes at fremstille en 
letmetalsprotese af duraluminium. med en god 
funktion. Deres anstrengelser ledte til den store 
engelske proteseindustri Desoutter.

Vakuumproteser
For at slippe de store og besværlige bælter og se-
ler til at holde protesen fast, og for at give prote-
sebrugeren mere frihed, har man længe forsøgt 
at konstruere en pålidelig vakuumprotese.

Allerede i 1863 indsendte Dr. Walker Pamelee 
en patentansøgning på en vakuumprotese til det 
amerikanske patentkontor. I Tyskland begyndte 
man at eksperimentere med lignede vakuumpro-
teser i begyndelsen af 1900-tallet. Men det var 
først i slutningen af 1930erne man havde udvik-
let så gode ventiler, at man nåede et tilfredsstil-
lende resultat med vakuumproteser. I England 
var man også begyndt med lignede forsøg med 
vakuumproteser efter første verdenskrig.

I 1946 sendtes en amerikansk kommission til 
Europa med det formål at indsamle alle tilgæn-
gelige oplysninger om vakuumproteser. Deref-
ter intensiveredes forskningen på proteseområ-
det både i USA og i mange andre lande, for at 
fremstille en vakuumprotese, og det lykkedes. 
Efter 1950 har vakuumprotesen være den mest 
almindelige protesetype. Protesen stiller øgede 
krav til amputationsteknik og efterbehandling. 
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Venstre:  

FIG 6  
Protesefod af 
kulfi ber. 

Højre:

FIG 7 
Osseointegration.
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Med det moderne vakuum   - og totalkontakt-
proteser - skaber man kirurgisk, med specielle 
teknikker og yderst nøje efterbehandlinger, et 
nyt bevægelsesorgan.

Totalkontaktprotesen    
Dagens lårbensprotese behøver ingen ydre fast-
gørelsesteknik. Den er blevet en totalkontakt-
protese. Dette har således givet et yderligere øget 
krav til en god muskulær funktion, en konstant 
stumpform og stumphud med tilstrækkelig 
modstandskraft. I dag anvendes et blødt inder-
hylser, en såkaldt liner, som rulles på stumpen 

og applikeres på forskellige måder for at holde 
protesen på plads.

Frem til 1970 brugte man en lårbensmanchet 
for at holde en underbensprotese på plads.  Kon-
fl ikten mellem protesens knæledsmekanismer 
og knæleddets egen naturlige ledaksel gav ofte 
store problemer. Desuden var det tungt og klod-
set og gav muskelskader. Allerede i 1920erne 
havde tyske ortopæder og teknikere fremstillet 
den såkaldte Kurz-protese, med et veltilpasset 
underbenshylster, som blev holdt fast med en 
rem over knæskallen. Det var dog først de me-
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todiske studier ved Biomechanical Laboratory i 
San Francisco, som ledte frem til den moderne 
underbensprotese med totalkontakthylster. Den 
kræver ingen lårbensmanchet, men holdes på 
plads med en rem over knæet. Belastningen ta-
ges for en meget stor del af senen, der går fra 
underbensknoglen til knæskallen, og kondyler, 
det vil sige de udstående knoglefl ader på under-
bensknoglernes øverste del op mod knæleddet.

Dette princip, som både har udviklet sig og ble-
vet modifi ceret, stiller meget høje krav til ki-
rurgi og efterbehandling samt genoptræning, og 
samme høje krav til bandagisternes færdigheder 
vedrørende protesefremstilling og tilpasning. Til 
gengæld får man med en sådan moderne under-
bensprotese fantastiske egenskaber vedrørende 
funktion, komfort og kosmetik.

I dag fremstilles underbensproteser som en to-
talkontaktprotese, med en blød inderliner, der 
fastgøres til protesen på forskellig måde, det kan 
være med en line eller pind, som skrues fast på 
lineren, eller med en elastisk manchet som sid-
der fast på den øverste del af protesen og går 
videre op på lårbenet og dermed sikrer, at pro-
tesen fastholdes. 

I løbet af de seneste årtier er man begyndt at 
bruge mange nye materialer og teknikker for at 
fremstille proteser. Protesefødder fremstilles af 
kulfi ber, knæleddet er computerstyret, og der 
fi ndes totalkontakthylstre med bløde inderli-
nere i forskellige materialer. Man kan til og med 
støbe et kulfi berhylster direkte på benstumpen, 
det vil sige at patienten får sin protese med hjem 
samme dag, en teknik fra fi rmaet Össur.

Osseointegration 
Det allerseneste er osseointegration, en metode 
som egentlig blev opfundet til behandling af 
tandløshed, af professor Per-Ingvar Brånemark 
på Brånemark Instituttet i Göteborg. Metoden 
indebærer to operationer med seks måneders 
mellemrum, før ”stumpen” med en forlæn-
gelsesdel (en såkaldt distance) ført ud gennem 
huden, er klar til at blive forsynet med protese. 
Siden 1990 kører et projekt på Brånemark Insti-
tuttet i Göteborg, for at fi nde ud af, om det er en 
metode, som kan anvendes på alle amputerede 
og som standardbehandling. Her i 2010 er pro-
fessor Brånemarks søn, Richard Brånemark, gået 
i samarbejde med Århus Universitetshospital og 
Ålborg Sygehus for i første omgang at operere 
10 danske patienter. Den danske Sundhedssty-
relse skal efterfølgende komme frem til, om det 
skal være en standardbehandling i Danmark. 
Fremtiden vil vise, om alle amputerede kan be-
handles på denne måde. 
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Noter

Fig. 1: Illustration (farvelagt) fra Feldtbuch der Wun-
dartzney af Hans von Gersdorf, 1517.

Fig. 2: Patientorganisationen Prosthetics Org UK og 
Out On A Limb; http://www.out-on-a-limb.org

Fig. 3: Foto Tonny Ploug

Fig. 4: Illustration fra Dix livres de la chirurgie, avec 
le magasin des instrumens necessaires à icelle af Am-
broise Paré, 1564.

Fig. 5: Foto Tonny Ploug

Fig. 6: Foto Tonny Ploug

Fig. 7: Foto Tonny Ploug
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