Kommentarer kring artikeln

”En ny operationsmetod att
återställa en förstörd läpp
eller kind”
av J.A. Estlander.

J.A. Estlanders (1831–81) originalartikel
om den nya läpprekonstruktionstekniken från år 1872 väcker stor respekt och
ger anledning till reflektioner. Mycket
var annorlunda på den tiden men vissa
fakta gäller än i dag.
Estlanders vetenskapliga produktion
innefattade över 40 originalartiklar och
80 fallbeskrivningar. Hans vetenskapligt
aktiva period sträckte sig över knappt
20 år, vilket innebär att ett nytt alster
såg dagens ljus i snitt varannan månad
vid sidan av det kliniska arbetet. Hur
många av HUCS kirurger i dag kommer upp till motsvarande aktivitet?
Eftersom Estlander lät publicera sina
verk i internationella tidskrifter med
stor utbredning enligt dåtida mått, blev
hans verksamhet och sålunda finländsk
kirurgi för kanske första gången uppmärksammad internationellt.
Redan på 1800-talet förekom maktkamp vid valen av professorer. År 1857
hade professorn i kirurgi L.H. Törnroth
avlidit, och J.W. Pipping som var tänkt
som hans efterföljare dog också plötsligt.
Estlander sökte tjänsten medan han
ännu var medicine kandidat men valet
uppsköts med två år, och Estlander
hade tid att resa runt i Europa och öka
sin kirurgiska och vetenskapliga kompetens. Av de övriga sökandena hade
den skickliga men icke språkkunniga
Schymanowsky flyttat till Kiev, en annan
sökande hade förklarats inkompetent
och en tredje hade överraskande avlidit.
Sonen till kyrkoherde Estlander i Lappträsk valdes till professor vid bara 28 års
ålder. I dagens värld är åldersdiskriminering visserligen populärt, men med
ökad medellivslängd kan man ändå
unna sig att välja professorer som uppnått tidig medelålder.
Estlander anses vara en banbrytare
inom finländsk plastikkirurgi av många
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skäl. Han utbildade följande
generationer systematiskt,
och hans efterträdare följde
intensivt kirurgins utveckling i såväl kliniskt som
vetenskapligt syfte. Ett par
av dem förtjänar att nämnas, hit hör Leopold Krohn
som 1869 skrev ”Om benhinnans användande i kirurgin” och Axel Hård
1872 ”Om Uranoplastik”.
Båda arbetena reflekterar
finländska erfarenheter
av Langenbecks metod
för slutande av gomspalt,
bara några år efter att metoden beskrivits. Estlander
införde Listers principer år
1880 efter Fredrik Salzmans
och hans eget studiebesök
hos Lister. Estlander handledde M.W. af Schulten som
disputerade på ”Kirurgisk
behandling av ankylos i nedre käken”, och senare blev
af Schulten känd för sina
operationer vid behandling
av osteomyelit. Patienter
med svåra infektioner tillfrisknade tack vare radikal
revision och aggressiv rekonstruktion med periostmuskellambåer. Dåtida
kirurger kunde inte konsultera infektionsläkare
eller hade bredspektriga
antibiotika att tillgå, men
de behärskade revisionens ädla konst, något
som dagens generation av
läkare och kirurger ibland
har svårt att lära sig.
Estlander är dock internationellt mest känd
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för sin läpprekonstruktionsmetod.
met
Samma metod publicerades
cer
1898 av C.R. Abbe,
som är oftare citerad i den
anglosaxiska
ang
världen. Estlander
lan
besökte USA 1876
och föreläste om sin metod,
så det är ju inte uteslutet
att Abbe tog intryck då.
Estlanders
Es
lambå används
fortfarande
fo
både internationellt
tio
och i Finland (ca
4–6
4– fall om året). Själv
ombads
o
jag att rita och
förklara
fö
Estlanders plastik
vid
v den muntliga delen av
den
d
europeiska examen i
plastikkirurgi
p
för något år
sedan.
s
Den schweiziska
tentatorn
t
tyckte att jag
rimligtvis
r
borde känna till
plastiken
p
eftersom det är
en
e finländsk metod. Han
hade rätt.
För att återgå till artikeln från 1872 kan man
i den läsa att bonden Matts
Suntia
Sunt kom till kliniken den
11 januari,
j
opererades och
skrevs
skre ut den 19 februari då
såren
såre hade läkts och svullna-
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den lagt sig. Sådana vårdtider kommer
inte i fråga i vår tid ens i syfte att utveckla
nya operationsmetoder. Patienter som i
dag opereras för karcinom i ansiktsregionen ligger i medeltal inne i ett dygn.
År 1881 var Estlander på Sicilien som
frivillig för att hjälpa offer efter en jordbävning. Historien förtäljer att Estlander
insjuknade i en svår septisk infektion
(antagligen dysenteri) och dog i en ålder
av 49 år. På Helsingfors universitets
hemsidor omnämns J.A. Estlanders
stipendiefond som grundades fyra år
efter hans död av hans änka Louise (f.
Federley). Fonden stöder unga män till
studier i medicin och kirurgisk forskning. Änkan ville säkra den verksamhet
som hennes make hade ägnat sina bästa
krafter åt. J.A. Estlander begravdes på
den evangeliska begravningsplatsen i
Messina, där man reste en gravsten i
granit från Finland och ovanpå den en
byst i marmor.
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