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Georg Perthes (1869–1927)
torde vara en av de hittills mest
mångkunniga kirurgiska pion-
järerna. Bland de vetenskapliga
arbeten som haft stor betydelse
kan nämnas: sugbehandling av
empyem, studier av effekten av
röntgenstrålar mot mänsklig
vävnad speciellt mot karcinom,
operationsmetoder för habituel-
la patellar- och skulderledsluxa-
tioner, krigskirurgiska opera-
tionsmetoder och utvecklandet
av metoder inom regionalanes-
tesitekniken. Den största bety-
delsen torde dock de arbeten ha
haft som beskrivit den höftleds-
sjukdom som drabbar barn och
som i dagligt tal kallas Perthes
sjukdom.  

Georg Clemens Perthes [1, 2] (Figur
1) föddes den 17 januari 1869 i Mörs i
Rheinland. Han var son till en gymna-
sielärare som senare blev kommunalpo-
litiskt hovråd. Sina första ungdomsår
tillbringade han i Davos i Schweiz, där
han tidigt förlorade sin mor. Senare flyt-
tade fadern till Bonn, där även han dog
ung. Perthes var föräldralös vid knappt
14 års ålder och uppfostrades av en fas-
ter. Dessa tunga förluster  formade hans
av stort allvar präglade personlighet.
Genom sin faster, Agnes Perthes, som
var god vän med familjen Trendelen-
burg fick han kontakt med familjen
Trendelenburg, som kom att få stor be-
tydelse för hans framtid.

Georg Perthes ville egentligen stu-
dera naturvetenskap, men på grund av
sin vördnad för Trendelenburgs person-
lighet bestämde han sig för medicinstu-
dier och senare särskilt för kirurgi. Han
bedrev sina studier i Freiburg, Berlin
och Bonn, där han som engagerad med-

lem av brödraskapet
»Alemannia» slöt livs-
lång vänskap med
många senare beröm-
da medicinare. Efter
stadsexamen 1892
började han som
Trendelenburgs assi-
stent vid kirurgklini-
ken i Bonn och följde
sedan med sin chef till
Leipzig 1895. Han
blev docent år 1898
med arbetet »Über ein
neues Verfahren zur
Nachbehandlung der
Operation des Empy-
ems und zur Behand-
lung des Pneumotho-
rax». Från augusti
1900 till oktober 1901
deltog han som över-
läkare i det sjätte osta-
siatiska fältlasarettet i
Tysklands krigsexpe-
dition mot boxarupp-
roret i Kina. År 1903
utnämndes han till
professor och chef för
det kirurgisk-polikli-
niska institutet vid
universitetet i Leip-
zig. Den 1 oktober
1910 övertog han P
von Bruns lärostol
och ledningen av ki-
rurgkliniken i Tü-
bingen. I drygt 16 år
förblev han där en
prydnad för den medicinska fakulteten.
Liksom sina betydande föregångare be-
varade han ryktet om Tübingen som
centrum för vetenskapligt kirurgiskt ar-
bete, och liksom sin lärare Trendelen-
burg ställde han den kliniska undervis-
ningen i centrum.

Som akademisk lärare och talare
gjorde han stort intryck med sin klarhet
och enkelhet. Han var en mycket aktiv
deltagare i talrika vetenskapliga säll-
skap, och »Tyska sällskapet för kirurgi»
ärade honom med medlemskap. Han
var ingen vän av hypoteser, utan vad
han framhöll var gediget, tillförlitligt
och utmärkt motiverat.

Georg Perthes avled av en hjärtat-

tack natten mellan den 2 och 3 januari
1927 under julledigheten som han fira-
de i Arosa i Schweiz.

Stor vetenskaplig bredd
Perthes åtnjöt stor aktning för sina

vetenskapliga arbeten, och tankar som
sysselsatte honom redan som ung ut-
vecklade han vidare som erfaren kirurg.

Grunden till sitt vetenskapliga rykte
lade han med arbetet »Efterbehandling
av empyemoperation». Där beskrev han
metoden att genom en sugpump kopp-
lad till en vattenledning skapa ett nega-
tivt tryck i pleurahålan, vilket suger ut
varet, och därmed läker pneumotoraxen
ut. Denna sugbehandling förbättrades,
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Figur 1. Georg Perthes (1869–1927).



och behandlingsområdet utökades till
akuta empyem, avflöde av giftämnen ur
skärsår och inflammerade vävnader och
tömning av urinblåsan genom en kateter.

Befattandet med dessa mekaniska
saker förde honom vidare till uppfin-
ningen av en luftmanschett som tjänade
till att framkalla blodtomhet för opera-
tion och ledningsanestesi på armar och
ben. Genom att manschetten fylldes
med luft kunde trycket doseras och för-
hindra stassmärta.

Röngten ett av arbetsområdena
Ett annat arbetsområde, inom vilket

Perthes åstadkom mycket och där hans
naturvetenskapliga läggning gjorde sig
gällande, var de grundläggande under-
sökningarna av biologiska följder av
röntgenstrålar som alltsedan 1903 stän-
digt sysselsatte honom. Genom att stu-
dera filtreringen vid strålning inledde
han utbyggnaden av djupröntgenterapi.
Utifrån de kliniska iakttagelserna att
vanliga vårtor, hudkarcinom och hud-
metastaser vid cancer mammae kunde
försvinna vid röntgenbestrålning un-
dersökte han strålarnas verkan på epite-
lets regenerering och fann det viktiga
faktum att hudens epitelisering hämma-
des redan vid en ringa stråldos.

Han konstaterade vidare att effekten
av röntgenstrålarna motsvarade strål-
ningsmängden och att de lätt absorber-
bara strålarna från mjuka rör hade en
starkare effekt på ytan än strålar från
hårda rör med dess större genomlys-
ningsförmåga. Utomordentligt viktiga
är också de försök och mätningar som
utfördes för att utröna hur mycket rönt-
genstrålning de mänskliga mjukdelarna
släpper igenom och hur cellbildningen
hämmas i ägg i djurexperimentella stu-
dier. Vidare visade Perthes på rönt-
genstrålars effekt på kärnans kromatin
framför allt i växande vävnad, speciellt
i karcinomets [3]. Däremot avvisade
han att speciella cellarter, t ex karci-
nomcellen, skulle vara extra känsliga
för röntgenstrålar. Det väsentliga i ef-
fekten av strålar på karcinom ligger i
skadan av cellkärnan. Perthes under-
sökte också röntgenbestrålningens vär-
de vid postoperativ behandling av
mammarkarcinom. Han kunde med sitt
material visa att antalet recidiv var stör-
re vid intensiv bestrålning.

Som ett annat värdefullt resultat av
sysselsättningen med röntgendia-
gnostik konstruerade han ett opera-
tionsbord på vilket man med lämplig
teknisk utrustning kunde operera med
röntgengenomlysning underifrån och
på detta sätt underlätta att hitta främ-
mande kroppar i vävnader.

Liksom sin lärare Trendelenburg
hade han stort intresse för ledens och
benets kirurgi. Under sin tid i Kina stu-
derade han med hjälp av röntgenbilder

form och storlek på kinesiska kvinno-
fötter och presenterade också egna ope-
rationsmetoder för plattfot.

Redan under tiden i Leipzig började
han sina undersökningar av en höftleds-
sjukdom som drabbar barn, och år 1910
presenterade han en artikel med titeln
»Über Arthritis Deformans Juvenilis»
[4]. I en mycket detaljerad studie redo-
visades 38 patienter, varav 12 hade bila-
teral sjukdom. Han summerade den kli-
niska bilden och de radiologiska föränd-
ringarna och kom fram till att orsaken
till sjukdomen inte var tuberkulos och
inte heller trauma utan att den var en
ofullständigt utläkt inflammation i höft-
leden i barndomen. År 1913 reviderade
han sin åsikt om sjukdomens etiologi,
som han nu kallade »osteochondritis de-
formans juvenilis». Perthes hade nu
kompletterat studien med ytterligare sex
patienter, och dessutom hade han tagit
en biopsi från höften på en av patienter-
na. På grundval av dessa studier formu-
lerade han en ny teori om etiologin:
sjukdomen kunde bero på en störning i
blodförsörjningen till epifysen i höften,
och orsaken till denna var okänd [5].

Han redovisade också arbeten om
operationsmetoder för habituella patel-
lar- och skulderluxationer. I sina arbe-
ten visade han att bestående resultat en-
dast kan uppnås om man tar hänsyn till
etiologiska faktorer, och han beskrev
»Bankartskadan» år 1906, dvs 32 år
före Bankart [6]. Han utvecklade även
operationsmetoder för olika typer av
osteotomier, bl a »den bågformiga
osteotomin av tibia» vid genu valgum
och genu varum.

Några ytterligare kirurgiska områ-
den som Perthes berörde var en opera-
tionsmetod för plastisk tumme, en sen-
plastik vid radialisförlamning och en
operationsbeskrivning för skada på
främre korsbandet med sutur av knäle-
dens främre korsband med hjälp av en
trådslinga genom benet in i leden.

Inom krigskirurgin förvärvade Per-
thes stora kunskaper och anledningen
till hans framgångsrika vetenskapliga
arbeten på detta område torde vara det
ovanligt stora skadematerial som kir-
urgkliniken i Leipzig erbjöd honom.
Under världskrigets två första år var
Perthes verksam som rådgivande kirurg
vid fronten, därefter verkade han oav-
brutet på hemlasaretten. En stor mängd
kirurgiska arbeten, tex om nervskador
vid skottskador, indirekta skottska-
defrakturer, laminektomi vid skottska-
da av ryggmärgen och skall- och buk-
skottskador, härstammar från den här ti-
den.

Beskrev metoder för käkkir urgi 
och regionalanestesi
Perthes var också en pionjär inom re-

gionalanestesitekniken. Inför regional-

anestesin är det möjligt att lokalisera
perifera nerver och nervplexa genom
mekanisk eller elektrisk stimulering.
Elektrisk stimulering för detta ändamål
beskrevs första gången år 1912 av Per-
thes i hans arbete »Über Leitungs-
anaesthesie unter Zuhilfenahme elektri-
scher Reizung» [7]. Genom åren har det
utvecklats ett stort antal olika nervsti-
muleringsapparater, och fortfarande
ligger Perthes ursprungliga instrument
till grund för dagens apparater.

Med särskild förkärlek vårdade Per-
thes utvecklingen av skarpsinniga tek-
niska operationsmetoder. Oförglömlig
för gästerna vid hans klinik var nog den
dagen i januari 1924 då han med över-
lägset lugn och fulländad teknik förevi-
sade ett antal stora operationer och på
eftermiddagen med berättigad stolthet
presenterade en rad av honom operera-
de sjuka.

Hans arbeten sträcker sig över nästan
alla kirurgiska områden. Särskilt bekant
är hans metod att vid en överkäksfraktur
lyfta upp den nedsänkta bulben med
ben- och brosktransplantation, liksom
hans operationsteknik vid gastroptos,
hans rinoplastik med visirlappar, hans
förlängning av käken med osteotomi vid
fraktur av käkhuvudet och den av ho-
nom angivna muskelplastiken vid trape-
ziusförlamning [8]. Hans utmärkta mo-
nografi om »skador och sjukdomar i kä-
ken» har blivit grundläggande för oral-
kirurgi och tandmedicin. Med anledning
av sina stora förtjänster på detta ar-
betsområde belönades han år 1923 med
titeln »hedersdoktor i tandmedicin» av
den medicinska fakulteten i Tübingen.

Räknar man till hans rikhaltiga ve-
tenskapliga produktion dessutom hans
utomordentligt talrika spetsfundiga rap-
porter och värdefulla undersökningar, så
kan man med beundran blicka tillbaka
på hans vetenskapliga prestationer.
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