
Címlapsztori

A tudomány jelenlegi állá-
sa szerint a veleszületett ren-
dellenességek a magzati élet-
ben genetikai és/vagy külső 
környezeti tényezők hatására 
kialakuló alaki vagy működé-
si zavarok. Az egyedfejlődés 
azonban a születéssel nem ér 
véget, így a fejlődési hibák ké-
sőbb is megjelenhetnek, egé-
szen a felnőttkorig. Fejlődési 
rendellenesség bármely szerv-
rendszernél – egyszerre akár 
többnél is – megjelenhet, különböző 
szindrómákat kialakítva.

A csontvázrendszert érintő fejlődé-
si rendellenességek kialakulása a 
csontképződés, a csontok fej-
lődésének, illetve kapcsolódá-
sának zavarára vezethető visz-
sza. Ilyenkor abnormális alakú 
csontok, csonthiányok vagy éppen 
számfeletti csontocskák, rendellenes 
csontkapcsolatok jelennek meg, ame-
lyek fellelhetők a koponyán és a vázon 

egyaránt. A különbö-
ző fejlődési rendel-
lenességek az egyes 
e m b e r t í p u s o k n á l 
eltérő gyakorisággal 
fordulnak elő, s bár 
a legtöbb fejlődési 
rendellenesség ese-
tén a nemek közötti 
gyakorisági adatok 
hasonlóak, vannak 
olyan rendellenessé-
gek, amelyek a fi úkat 
vagy lányokat érintik 

nagyobb százalékos arányban. Éppen ezért az 
egy temetőben megtalálható fejlődési 

rendellenességek vizsgálata segíthet 
a temetőben nyugvók rokonsá-
gi kapcsolatainak feltárásában, 
illetve kiegészítő adatként iga-

zolhatja az életmóddal, környeze-
ti tényezők hatásával kapcsolatos 

elképzeléseket is.

Szentes-Borbásföld honfoglalás 
kori temetőjének embertani elemzése 

EGY NŐ EZER TITKA
 Váradi Orsolya Anna – Lajtos Krisztina – Hegyi Andrea

A fejlődési rendellenességek már a történelem nagyon korai időszakában felkeltették az em-
berek érdeklődését. Az egyiptomi festményeken Kr. e. 3000 környékén megjelennek a tör-
penövés egyik leggyakoribb formájával, az úgynevezett achondroplasiával sújtott egyének, 

akik az embertani szériákban is fellelhetők az említett időszakból. Hippokratész (Kr. e. 460–377 körül), 
akit az orvostudomány atyjaként is ismerhetünk, szintén több fejlődési rendellenességről emlékezik 
meg munkáiban, mint például a hydrocephaliáról, vagyis a vízfejűségről, de jellemzést ad a vele-
született csípőfi cam megjelenésről is. Az 1600-as évek közepén William Harvey angol származású 
orvos értekezett hosszasan arról, hogy a környezeti tényezők jelentős hatással bírnak a magzatok 
fejlődésére. Évszázadokkal később pedig Gregor Mendel, szudétanémet szerzetes 1865-ben közzé-
tett tudományos örökléstant megalapozó munkájának hatására merült fel az a gondolat, miszerint a 
fejlődési rendelleneségek mint örökölhető, genetikai háttérrel rendelkező jelenségek értelmezhetők.

A 
f e j l ő -

dési rendelle-
nességek mellett megkü-

lönböztetünk anatómiai variációkat 
is. Ezek a bélyegek szintén a normálistól el-

térő jelleget mutatnak, azonban nincsen 
jelentős élettani hatásuk, meglétük 

legtöbbször rejtve marad. Bizonyos 
anatómiai variációk azonban okoz-

hatnak problémát, éppen ezért a 
fejlődési rendellenességektől 

élesen nem elhatárolhatók.

Fejlődési rendellenességek halmozott előfordulása egy 10. században élt nő csontjain

Varratcsontocska a nyakszirtcsont és falcsont között 
húzódó varratszakaszon

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Egy nő ezer titka
során számos fejlődési rendellenesség volt megfi gyelhető 
a kis sírszám ellenére. Közülük is kitűnt a 14. sírban nyugvó 
30–40 év körüli nő, akinél a rendellenességek halmozot-
tan jelentek meg. A fel-
lelhető anomáliák nem 
csak súlyossági fokban 
térnek el egymástól, de 
egyes eltérések viszony-
lag gyakran megfi gyel-
hetők az embertani 
vizsgálatok során, míg 
némelyek kifejezetten 
ritkán dokumentáltak.

A vizsgált nő kopo-
nyáján több helyen is 
találhatunk varratcson-
tocskákat. A varratren-
dellenességek közül a legje-
lentősebb egy extra varrat, amely mindkét 
járomcsonton megfi gyelhető. Ez az ana-
tómiai variáció népességenként eltérő 
arányban jelenik meg, 22–86% között 
változhat.

A járomcsonton további eltérés-
ként apró nyílások találhatók mind a 
két oldalon. A tárgyalt felnőtt nő esetében 
két nyílás is látható, aminek előfordulása az ese-
tek harmadára jellemző. Egy napjainkban is jól ismert, 
sok embert érintő probléma, az orrsövényferdülés nyomai 
szintén jól megfi gyelhetők az arckoponyán.

A vizsgált koponya úgynevezett öreglyuk régiójának 
fejlődése szintén eltért az átlagostól.

Kialakult egy harmadik nyakszirtcsonti ízfelszín, az 
öreglyuk elülső peremén. 
Az ilyen jellegű variációk 
ebben az anatómiai régió-
ban nagyon ritkák. Ez a ren-
dellenesség sokszor együtt 
jár a normál ízfelszín alulfej-
lettségével, ami az agy-ge-
rincvelő kapcsolat instabili-
tásához vezet, majd később 
akár a végtagok bénulását 
okozhatja. Ebben az esetben 
a normál ízfelszínek megfe-
lelően kifejlődtek, de mégis 
megfi gyelhető még egy má-

sodlagos ízület a nyakszirtcsont bal oldali ízületi feje mel-
letti rész és az első nyaki csigolya között. Valószínűleg ez 
a két rendellenesség egymást kompenzálva biztosította a 

normál kapcsolatot 
az agy és a gerinc-
velő között.

Az első nyak-
csigolyán az előbb 
említett extra ízfel-
színen kívül továb-
bi, a normális fejlő-
déstől eltérő jelleg 
volt megfi gyelhető. 
A hátulsó íven egy 
nem teljesen zá-
ródott csontos kis 
híd részlete látható, 
melyet úgynevezett 

Kimmerle-rendellenességnek nevez a 
szakirodalom. A tárgyalt esethez hasonló 

részlegesen záródott forma a népesség 
31%-án megfi gyelhető. A rendellenes-

ség gyakran tünetmentes, de okozhat 
migrént, nyaki fájdalmat, illetve köz-

vetett következménye lehet 
hallásvesztés is. A gerinc 

nyaki szakaszán 
egyéb fejlődési 
rendellenesség is 

található, mégpe-
dig a hatodik nyaki 

csigolyán. Az ereket, 
idegeket közrefogó 

nyílás mind a két olda-
lon erősen beszűkült, ami 

szintén okozhatott fej-
fájást, szédülést. Irodal-
mi adatok szerint ilyen 
mérvű szűkülés kialaku-
lásának az esélye 3–10% 
közé tehető.

A gerinc ágyéki 
szakaszán szintén fej-
lődési rendellenesség 
alakult ki. Az első ágyé-
ki csigolyán a bal olda-
lon normálisan kifejlett 

A varratcsontocskák 
olyan kis méretű önálló 

csontok, melyek főként az 
agykoponya, ritkábban az 

arckoponya varratiban talál-
hatók meg. Kialakulásuk hátteré-
ben a szokásoson felül létrejövő 

csontosodási magok 
állnak. A z 

ö r e g -
lyuk a koponya-

alap legnagyobb nyílása, 
kb. 3 cm átmérőjű enyhén 

ovális nyílás. A gerincvelő 
ezen a részen kapcso-

lódik a nyúltvelőhöz.

Extra varrat (keretezett) és a bal oldali járomcsonton kettős 
járomcsonti nyílás (nyíl)

Másodlagos ízületi felszínek az öreglyuk elülső ívén (nyíl) és 
a nyakszirtcsont bal oldali ízületi feje mellett (keretezett)
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Egy nő ezer titka
19×9,5 mm-es oldalirá-
nyú nyúlvány látható, 
amit bordacsökevény-
nek neveznek, míg 
ugyanez a nyúlvány a 
jobb oldalon szinte tel-
jesen hiányzik, mind-
össze egy 2×2 mm-es 
csonk található, amit 
bizonyosan nem trau-
ma vagy halál után 
bekövetkező károsodás 
okozott.

Az ágyéki-kereszt-
csonti régiót érintő 
deformitások közül 
egy szimmetrikus, 
kétoldali, teljes szak-
ralizáció figyelhető 
meg, ami viszonylag 
gyakran előfordul.

[Szakralizáció alatt 
azt a fejlődési rendel-
lenességet értjük, 
amikor az alapvetően 
5 csigolyából felépü-
lő keresztcsonthoz 
az első farok- vagy az 
utolsó ágyékcsigolya 
is hozzácsontosodik.]

Ezen kívül egy ol-
dalirányú ferdülés is látható a 
keresztcsont alsóbb csigolyáinál, valamint egy éles törés 
a keresztcsont ívében. Ennek következtében a kereszt-

csont jelentősen 
benyúlik a kisme-
dencébe. A feltá-
rás során készült 
jegyzetek szerint 
a szeméremcson-
tok előtt zsugorí-
tott helyzetben 
fek vő magz at 
vagy csecsemő 
csontjait fedez-
ték fel, azonban 
j e l e n l e g  n e m 
ismert ezeknek 
a csontmaradvá-

nyoknak a helye.

A szegycsont fej-
lődési hibái közül 
esetünkben a test 
és a kardnyúlvány 
összenövése fi-
gyelhető meg. 
Ez 30 éves kor 
feletti egyének-
nél viszonylag 
gyakori rendelle-
nesség, 30–32% 
valószínűséggel 
jelenik meg. Ap-
róbb anatómiai 
variációk találha-
tók továbbá a (fel)

karcsonton is. A két karcsont alsó végrészén a csont foly-
tonosságát 1-1 kisebb ovális nyílás szakítja meg. Ennek az 
elváltozásnak az egyoldali és kétoldali formái is ismertek; 

Balra irányuló orrsövényferdülés

Az első ágyéki csigolya, bal oldalon teljesen kifej-
lett, jobb oldalon alulfejlett bordacsökevénnyel

Az ereket, idegeket közrefogó nyílás kétol-
dali, erőteljes beszűkülése a 6. nyakcsigolyán

Másodlagos ízületi felszín (nyíl) és egy nem teljesen záródott csontos 
hátsó híd (keretezett) az első nyakcsigolya bal oldalán
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Egy nő ezer titka
az egyoldali variáció a legtöbb leírás sze-
rint a bal oldalon gyakoribb. Megjelenési 
gyakorisága 6–60% között változik.

A leírt rendellenességek között voltak 
nagyon ritkán megjelenő anomáliák, va-
lamint előfordultak olyanok is, amelyek 
önállóan viszonylag gyakrabban jelen-
nek meg. Az eset legkiemelkedőbb kü-
lönlegessége mégis az, hogy a közel 10 
rendellenesség, illetve variáció együtt 
fordult elő. Ennek a magyarázata sajnos 
nem tisztázható pontosan, nem tudjuk 
visszakövetkeztetni, hogy miért alakult 
ki ennyi rendellenesség a sírban fekvő 
nő esetében. Létrejöttüknek lehetnek 
genetikai okai, amire az utal, hogy egyes 
jellegek a temető más-más sírjaiban is 
megjelentek, ugyanakkor elmondható 
az is, hogy a 14. sír esetében az érintett 
csontok sokfélék, fejlődésük nem ugyan-
abban az embrionális időszakban megy 
végbe, így feltételezhető az is, hogy akár 
egy pár héten keresztül tartó környezeti 
hatás is okozhatta a hibákat. Ez a hatás 
eredhet nem megfelelő tápanyag- vagy 
ásványianyag-bevitelből, fertőzéses, lá-
zas megbetegedésből vagy valamilyen 
mérgező, sugárzó anyag szervezetbe 
jutásából is. A legvalószínűbb magyará-
zat azonban az, hogy részben genetikai, 
részben környezeti tényezők alakíthatták 
ki ezt a sok, normálistól eltérő jelleget. A 
csontok nagymértékű érintettsége miatt 
felmerül továbbá annak a lehetősége is, 
hogy a lágyrészeken is hasonlóan gazdag 
fejlődési variációk vagy rendellenességek 
lehettek. Annak ellenére, hogy élete so-
rán valószínűleg problémákkal küzdött 
a felsorolt fejlődési rendelleneségek kö-
vetkeztében, gazdagon díszített ruházat-
ban, számos melléklettel helyezték örök 
nyugalomra, ami arra enged következ-
tetni, hogy a közösség nem rekesztette 
ki magából.
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Az utolsó ágyéki csigolya kétoldali, teljes szakralizációja

Medence felülnézetből, a kismedencébe benyúló keresztcsonttal

Bal oldali (fel)karcsont alulsó végén
látható rendellenes nyílások (fotó: Kis Luca)
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Egy nő ezer titka
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Balra irányuló orrsövényferdülés
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hátsó híd (keretezett) az első nyakcsigolya bal oldalán
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Egy nő ezer titka
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