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SISSEJUHATUS
Käesoleva magistritöö teema lähtub minu huvist inimluude paleopatoloogia vastu ning
asjaolust, et Eestis on tegemist uudse lähenemisega. Varem pole arheoloogiat, osteoloogiat ja
paleopatoloogiat sel viisil ühendatud.
Magistritöö esimene eesmärk on tutvustada paleopatoloogiat kui üht võimalust mineviku
inimese tundma õppimisel. Teiseks eesmärgiks võib pidada oma vastavasisuliste
uurimistulemuste tutvustamist nii Eesti ajaloolastele, arheoloogidele ja antropoloogidele, kui
ka välismaa uurijatele, ning arendada seeläbi diskussiooni erinevate teadusdistsipliinide vahel,
sealhulgas rahvusvahelisel tasandil. Töö aktuaalsuse märgiks on see, et konsulteerides
välismaa teadlastega (nt Vilniuse Ülikooli professor Rimantas Jankauskasega), tekkis elav
diskussioon ja huvi antud juhtumi vastu. Käesoleva töö kitsamaks eesmärgiks on uurida
haigusi ja traumasid, mis on jätnud jälgi inimeste skelettidele.
Luustikke vaadeldes ei uuri ma neid kui lihtsalt skelette, vaid üritan näha nende taga inimesi.
Töö keskmes on järgmised küsimused: kes nad olid, kust nad pärit olid, millega tegelesid?
Luustike analüüsin peamiselt paleopatoloogia vaatevinklist, kuid arvestan ka ajaloolist ja
arheoloogilist konteksti. Esmalt toon töös välja haiguste, võimaluse korral ka traumade,
ajaloolise tausta ja leviku mineviku ühiskondades ning nende üldised kirjeldused. Kirjeldan,
haiguse kulgu või trauma võimalikke tekkepõhjusi ja seda, kuidas kahjustused inimest
mõjutasid. Seejärel analüüsin neid haigus- või traumatunnuseid magistritöö jaoks välja valitud
skelettidel.
Tegemist on interdistsiplinaarse lähenemisega: uurimuses on kasutatud nii ajaloolisi,
arheoloogilisi, osteoloogilisi kui ka paleopatoloogilisi andmeid ning meditsiinialaseid
teadmisi. Arheoloogia ning ajaloo allikaid kasutatakse antud uuringus taustateadmistena,
püüdes neid samas integreerida osteoloogilise materjaliga. Paleopatoloogiaga ei ole Eestis
intensiivselt tegeletud. Läbitöötamata luuainest on hoidlatesse kogunenud ning kogunemas
küllaltki palju. Kuna inimluude uurimisel saab mineviku inimeste haiguste ja tegevuste kohta
hulgaliselt teavet, peitub neis tohutu infopotentsiaal. Luuainese paleopatoloogilisel uurimisel
muutuvad ja avarduvad kindlasti meie arusaamad esivanemate kohta. Paleopatoloogiast
saadavat informatsiooni kasutavad ka teised uurimisvaldkonnad, nagu näiteks ajalugu,
majandus- ja toitumisuuringud (Mays 2006: 186). Käesolev töö on esimene samm selle
suuremahulise ja huvitava materjali analüüsimisel ja uurimisel.
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Vaatluse alla võetud materjal pärineb Tartu Toomkiriku 2001., 2002., ja 2008. aasta
arheoloogilistelt päästekaevamistelt. Töös analüüsin kahte Toomkiriku matust, mis tulid välja
2001. ja 2008. aastal. Need on olulised, kuna pakuvad teaduslikku huvi Eestis: samasuguseid
uuringuid meil seni tehtud ei ole. Ilmunud on vaid kaks põhjalikumat juhtumiuuringut –
mõlema artikli autoriks on antropoloog Jonathan Kalman (2000a, b). Teisalt esinevad
mõlemal Toomkirikust leitud matusel haigused (nt süüfilis) ja traumad (nt maha raiutud pea),
mis aitab paremini mõista nende levikut ja tekkepõhjuseid laiemalt terves maailmas. Nii on
kaasasündinud süüfilise harv esinemine luuaineses1 üheks peamiseks põhjuseks, miks
käesolevas magistritöös on vaatluse alla võetud kongenitaalse süüfilisega lapse skelett.
Juhtumi harukordsus annab meile aluse seda põhjalikumalt uurida. Lisaks nende kahe luustiku
süvaanalüüsile vaatasin laiema tausta loomiseks läbi ka 2001. aasta Toomkiriku kaevamistelt
pärinenud varasemad luumäärangud ning analüüsisin 2002. ja 2008. aasta materjali2.
Magistritöö on jaotatud neljaks peatükiks, mis jagunevad sisust lähtuvalt omakorda
alapeatükkideks. Esimeses peatükis tutvustan Tartu Toomkirikut selle ajaloolises kontekstis ja
sealset paleoantropoloogilist ainest üldiselt. Laiema taustana annan lühikese ülevaate
osteoloogiast ja paleopatoloogiast ning sakraalehitistes esineva osteoloogilise materjali
uurimisloost Eestis. Teises peatükis käsitlen osteoloogiat üldisemalt. Kitsamalt vaatlen
paleopatoloogia, soo ja vanuse määramise teooriaid ja meetodeid. Kolmandas peatükis
vaatlen Tartu Toomkirikust leitud matust nr 3, kellel oli kaasasündinud süüfilis. Muu hulgas
toon ära haiguse ajaloolise konteksti ja mõju inimesele. Neljandas peatükis tutvustan ühte
Toomkirikust leitud mehe matust, toon ära põetud haigused ja vigastused ning ajaloolise
tausta.
Lisaks käesoleva töö juhendajatele soovin tänada Vilniuse Ülikooli antropoloogia professorit
Rimantas Jankauskast, kelle käe all autor omandas praktilised ja teoreetilised oskused luustike
ja paleopatoloogiate määramiseks. Minu tänu kuulub mh ka Liisa Põllule, Marje Põllule, Mari
Lõhmusele, Margot Lanemanile, Marge Konsale, Anti Lillakule ja Madis Maasingule.
1

Nii uues kui ka vanas maailmas on leitud väga vähe luumaterjali kaasasündinud süüfilise kohta – see tuleneb

sellest, et umbes 50% nakatunutest sureb enne või veidikene pärast sündi (Erdal 2006: 29–30). Inimesed surid
juba enne, kui haigus jõudis jätta jälgi nende luudele – seega uurides osteoarheoloogilist materjali võime näha
üksnes jäämäe veepealset osa (Mancheter 1983: 48).
2

2001., 2002. ja 2008. aasta Tartu Toomkiriku päästekaevamistel leitud luud on hoiul Tartu Ülikooli

Arheoloogia Kabineti luuhoidlas.
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I PEATÜKK: UURIMISVALDKOND, ALLIKMATERJAL JA UURIMISLUGU
1.1. Osteoloogia ja paleopatoloogia
Osteoloogia on teadus luudest – uuritakse luustruktuure ja skeleti osi, nende morfoloogiat,
funktsioone, patoloogiaid, luustumisprotsesse, luu vastupidavust ja tugevust – ning seda võib
pidada antropoloogia ja arheoloogia aladistsipliiniks. Luudelt saadavat informatsiooni
kasutatakse kohtumeditsiinis, füüsilises antropoloogias ja arheoloogias. Inimluid uuriv
osteoloogia võimaldab saada otsest informatsiooni muistsete inimeste eluviisidest. (Cox &
Hunter 2005: 1–5) Luulmaterjal täiendab kirjalikke allikaid, mis võivad mõnedes küsimustes
olla mittetäielikud. Osteoloogia abil saab suurel hulgal bioloogilist teavet, mille põhjal on
võimalik uurida mineviku inimeste eluviise, füüsilist stressi, toitumise ökoloogiat ja
tegevusmustreid.

Osteoloogilist

informatsiooni

täiendavad

oluliselt

arheoloogilistelt

kaevamistelt välja tulnud leiud nagu näiteks taime- ja loomajäänused ning koproliidid ehk
roojakivistised. (Larsen 1997: 1–2)
Kõiki elavaid olendeid ohustavad haigused – ka inimene pole erand (Manchester 1983: XI).
Paleopatoloogia on õpetus mineviku inimpopulatsioonides põetud haigustest, mis uurib
populatsioonilist ja evolutsioonilist vastastikmõju inimese ja haiguse vahel. Uurides inimeste
skelette annab paleopatoloogia otsest informatsiooni mineviku ühiskondade tervisliku
seisundi ja haiguste epidemioloogia kohta. Saame uut teavet luud kahjustavate haiguste
vanusest

ning

näeme,

millised

nägid

välja

haiguste

lõpptulemused

luudel

inimpopulatsioonides, kus meditsiin meie mõistes, veel puudus. (Steinbock 1976: IX)
Paleopatoloogilistes uuringutes saab kasutada erinevaid meetodeid ja tehnikaid nagu näiteks
anatoomia uurimist, röntgenit, seroloogiat ehk õpetust vereseerumi omadustest, DNA
uuringuid, histoloogiat ehk õpetust kudede ehitusest, arenemisest ja talitlusest jne. (White &
Folkens 2005: 309; 311)
Termin paleopatoloogia tuli kasutusele 19. sajandi algul seoses Sir Marc Armand Rufferiga,
kes uuris Egiptuse muumiaid ja skelette. Jättes kõrvale mõned varasemad tööd, hakkas alates
19. sajandist ilmuma väikseid teateid paleopatoloogiliste uurimuste kohta. Enamik neist olid
kurioosumite kirjeldused, mis ei interpreteerinud vaadeldava populatsiooni haigusi. Alates 20.
sajandi keskpaigast on üha rohkem hakatud uurima mineviku ühiskondadest pärinevaid
haigussümptomitega inimluid epidemioloogia ja populatsiooni vaatevinklist. (Steinbock 1976:
IX)
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Paleopatoloogide õnnetuseks mõjutab ainult suhteliselt väike osa haigustest skeletti, jättes
luudele jälgi (Ortner & Putschar 1985: 2). Näiteks luid kahjustavate nakkushaiguste puhul
läheb kaua aega, enne kui toimuvad muutused skeletil – seetõttu on paljudes luustike
kollektsioonides ainult mõned üksikud skeletid, millel on nähtavad haiguskolded. Nende
väheste juhtumite taga on tugevad inimesed – neil oli piisavalt vastupidavust infektsioonile, et
elada nii kaua, kuni tekkisid luudele haigusnähud. (Mays 2006: 186)
Lisaks tuleb teada uuritava perioodi elukeskkonda ja selle iseärasusi ning kultuurikonteksti,
mõistmaks haiguse mõju inimesele (Jankauskas & Urbanavičius 1998: 465). Antropoloogid
on läbi paleopatoloogia prisma uurinud populatsioonipõhiselt mh põllumajanduse arengu,
ümbruskonna ja kultuuri mõju inimestele ja nende tervisele. Lisaks eelmainitule on vaadeldud
tööst tingitud füüsilist stressi; paranenud ja surma põhjustanud traumasid, kui märke
vägivallast; ratsutamist ja lahingutegevust mineviku ja tänapäeva ühiskondades. (Buikstra &
Ubelaker 1994: 108)
Paleopatoloogia abil saadud teadmised avardavad meie arusaamu ka tänapäevastest luid
kahjustavatest haigustest (Ortner & Putschar 1985: 2). Antropoloogid kasutavad
paleopatoloogiat uurimaks haiguste ajalugu, näiteks on enim uuritud treponematoose
(framböösiat, pintat, endeemilist ja sugulisel teel saadavat süüfilist), leeprat, tuberkuloosi ja
reumaatilist artriiti (Buikstra & Ubelaker 1994: 108).
Võrreldes arstiga on paleopatoloog kehvemas olukorras, kuna arst näeb haiguse arengut elaval
patsiendil. Paleopatoloogil ei ole võimalik saada informatsiooni patsiendi haiguse ajaloo,
pehmete kudede seisundi, keemiliste analüüside, patogeneesi ja valu iseloomu kohta. Tõve
diagnoosimist raskendab seegi, et paleopatoloog ei näe haiget surma hetkel ja diagnoos
baseerub peamiselt makroskoopilisel vaatlusel ja röntgenil. Seetõttu pole paleopatoloogilised
uuringud ka nii täpsed. Paleopatoloogi ainus eelis arsti ees on see, et ta saab vaadelda korraga
tervet skeletti. (White & Folkens 2005: 310)
Eestis on paleopatoloogilisis uurimusi tehtud väga vähe. Senised kirjutised on enamasti olnud
populatsioonipõhised ning üldist laadi (Allmäe 1999; 2008; Limbo 2004a, b; 2006; 2009).
Enamik inimluid puudutavat informatsiooni on esitatud osana kaevamiste ülevaadetest, kus on
ära märgitud või kirjeldatud mõnda üksikut silmapaistvamat haigusjuhtumit või traumat
(Kalman 1999; Kalman 2000a, c, d, e; Kriiska et al. 2004). Vaid J. Kalmani juhtumiuuringud
käsitlevad paleopatoloogiaid detailsemalt. Need analüüsivad Põhja-Eestist Kaberla kalmistult
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leitud

luuainest.

Esimene

artikkel

räägib

30–40

aastase

mehe

mitmekordsetest

koljutraumadest (Kalman 2000a: 44–56) ja teine juhtum käsitleb võimalikku hilist
kongenitaalset süüfilist 8–9 aastasel lapsel (Kalman 2000b: 57–66).

1.2. Eesti keskaegsete kirikukalmistute osteoloogilise ainese uurimisloost
Keskaegses Euroopas asusid surnuaiad kirikute läheduses. Surnuid maeti pühitsetud mulda
kirikute sisemuses ja kirikaedades. (Valk 2001: 18) Keskaja lõpus oli Eestis ligi 80 kivikirikut
ja 12 kloostrit (Russow et al. 2006: 161), kuid sakraalsete hoonete sisemusest pärit
ostoloogilise materjali põhjal on tehtud vaid üksikuid uuringuid. Pikka aega olid
inimluustikud,

mis

pärinesid

kirikukalmistutelt,

arheoloogias

marginaalseteks

uurimisteemaks. Üheks põhjuseks olid tänapäevastest erinevad akadeemilised traditsioonid –
terves Euroopas (Mays 2006: 179). Teisalt peeti arheoloogilistel uuringutel välja tulevate in
situ luude kaevamist ja uurimist liiga ajamahukaks tööks ning mingis osas ei kvalifitseerunud
see justkui „päris“ arheoloogia alla. See ei olnud üksnes Eesti arheoloogia probleem, ka
Suurbritanniast pärineb näiteid, kus paljud arheoloogid ei adunud inimluude potentsiaali
uurimises ning pidasid neid seetõttu tähtsusetuks allikmaterjaliks (Larsen 1997: 1–2).
1950.–1960. aastatel uurisid Eesti keskaegseid ehitisi, sh ka kirikuid ja kloostreid, kunsti- ja
ehitusajaloolased, kes pöörasid tähelepanu vaid ehituslikule substantsile. Alates 1970. aastate
lõpust kaasati uuringutesse ka professionaalseid arheolooge, kes tegelesid spetsiaalselt
keskaegsete leidude ja kultuurkihiga. (Russow et al. 2006: 163) 1980. aastate algul
keskaegsete matuste vastu huvi veel ei tuntud, alles 1990. aastate alguses ning keskpaigas
alustati luustike täpsema dokumenteerimisega ja tehti osteoloogilisi analüüse. Sellest ajast
peale on hakatud kalmistuid pidama väärtuslikuks allikmaterjaliks kesk- ja uusaegse
rahvastiku kohta. (Russow et al. 2006: 180) Viimasel ajal on osteoloogia üha enam
integreerunud „klassikalise“ arheoloogiaga, selle peamiseks põhjuseks on suurenenud
probleemikesksete uuringute hulk.
1980. aastate lõpul ja 1990. aastate esimesel poolel hakati antropoloogide Ken Kallingu ja J.
Kalmani eestvedamisel Eestis põhjalikumalt tegelema kirikutest ja kloostritest pärit
inimluudega ning valminud on mõned uurimused, mis analüüsivad sakraalhoonetest pärit
skelette. Tuntuim on antropoloogide Leiu Heaposti ja K. Kallingu uuring Tartu Jaani kiriku
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luuainesest, milles on põhjalikumalt uuritud paleodemograafiat, kehakasvu ja etnilist päritolu
(Kalling 1995; 1997).
Tänase päevani on J. Kalmani töö Püha Miikaeli kloostri kirikaiast välja tulnud skelettide
patoloogiatest ainuke selleteemaline kirjutis Eestis. Matustelt leidis ta märke nii haigustest (nt
Cribra orbitalia, artriit, hammaste hüpoplaasia) kui ka traumadest (luumurrud, põletused).
Lisaks patoloogiatele on J. Kalman oma määrangutes kirjeldanud ka inimeste üldist seisundit
ning toimetulekut ühe või teise vigastusega. Näiteks selgus, et üks inimene oli aktiivselt
kasutanud karku. Uurimus andis aimu sellest, et keskaja kloostris pakutud meditsiiniline abi
oli heal tasemel. (Tamm et al. 1997: 130–142; Tamm 2002: 122–123) Kokkuvõtvalt võib
öelda, et uuringuid sakraalhoonetega seotud kalmistutesse maetud inimeste kohta on tehtud
vähe ning antud teema vajab tulevikus põhjalikku uurimust.

1.3. Tartu Toomkirik ja selle osteoloogiline materjal
1.3.1. Allikmaterjali pärinemiskontekst
Keskaegne Tartu, piiskopkonna ainus linn ja ühtlasi selle pealinn, oli kaupmeeste hansalinn.
Tegemist oli erilise paigaga, kuna võrreldes teiste Vana-Liivimaa linnadega oli siin palju
sakraalseid institutsioone. Tartut võib pidada isegi kirikulinnaks, sest piiskopilikul
Toomemäel, all-linnas ja linnasarases oli kokku üle 13 kiriku ja kabeli ning lisaks veel neli
kloostrit. (Alttoa 2008: 295)
Toomemäel asuv Tartu Toomkirik oli Vana-Liivimaa kõige suurejoonelisem sakraalehitis.
Otsus rajada Tartusse Toomkirik, pärineb Henriku kroonika andmetel 1224. aastast (LH
XXVIII: 8). Siiski puudub informatsioon kiriku ehitamise täpse algusaja kohta. Toomkiriku
kavandit on mitmel korral muudetud ning see raskendab uurimist. Oletuslik ehitustööde
algusaeg on 13. sajandi teine kolmandik (Valk 1995: 59) ning selle ehituses on olnud
vähemalt kolm etappi (Alttoa 1992: 12). Toomkiriku allakäik algas seoses reformatsiooniga,
mille käigus märatsev rahvahulk 10. jaanuaril 1525. aastal kirikut rüüstas. Kirik tegutses siiski
kuni Liivi sõjani. (Valk 1995: 60) Liivi sõja ajal rüüstasid kirikut venelased, kes otsisid
peidetud varandusi (Russow 1993: 116). Pärast seda hakkas hoone lagunema ning Poola
võimu ajal (1582–1625) oli see juba varemetes. 1624. aastal oli kirikus heinaladu, mis põlema
süttis. 1770. aastal lammutas Vene Insenerikomando tornide ülaosa kahe kolmandiku
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ulatuses. 1804.–1809. aastal rajati varemete idapoolsesse otsa Tartu Ülikooli Raamatukogu,
mis laienes pikihoone idaossa 1927.–1929. aastatel. (Valk 1995: 60)
Matmine kirikusse algas pärast selle valmimist, osa matuseid on hilisemate ümberehituste
käigus lõhutud. Katedraali ümbrusesse hakati arvatavasti matma juba enne selle ehitamise
algust. (Valk 1995: 75)

1.3.2. Tartu Toomkiriku osteoloogiline aines
Tartu Toomkirik on üks kõige enam uuritud keskaegne ehitis Lõuna-Eestis. Kui varasemad
uuringud huvitusid peamiselt ehituslikust substantsist, siis matustele hakati tähelepanu
pöörama alles 1980. aastate lõpus. 1920. aastatel tegi kirikus ehitusajaloolisi uuringuid Otto
Freymuth. Leiti ka matuseid, kuid nende arv ei ole teada. 1950.–1960. aastatel kaevas
Toomkirikut kunstiajaloolane Olev Prints, kuid kahjuks ei kajastu suur osa matustest
joonistel, mistõttu on nende kohta informatsiooni vähe. (Valk 1995: 61)
1970. aastate teisel poolel ja 1980. aastate algul uurisid Toomkirikut kunstiajaloolane Kaur
Alttoa ja arhitekt Udo Tiirmaa. Nendegi kaevamistelt on ainus informatsioon matuste kohta
plaanidel olevad luustike joonised. 1986. aasta hilissügisel toimusid arheoloogilised
päästekaevamised: ka sellest korrast välja tulnud 18. luustiku kohta on vähe teada. (Valk
1995: 61–63)
1987. aastal juhatas Toomkirikus päästekaevamisi arheoloog Heiki Valk. Üles võeti 85
skeletti. Kaevamisaruandes kajastuvad esialgsed, kaevamiste juhendaja tehtud määrangud
(Valk 1988). Hiljem tehti määrangud kohtumeditsiini laboris, kuid kahjuks pole tulemused
kättesaadavad3.

Esialgselt

paigutati

Toomkirikust

leitud

luud

Tartu

Jaani

kiriku

4

kolumbaariumisse, hiljem maeti luud Toomel oleva Rahvaste monumendi juurde , seega ei
ole neid käesolevas töös kasutatud.
Ajavahemikus

2001–2008

toimusid

Tartu

Toomkirikus

kolmed

arheoloogilised

päästekaevamised (jn 1), mille käigus on välja tulnud ka inimluid (vt lisa 1). 2001. ja 2002.
aasta kaevamisi juhatas arheoloog Arvi Haak ning 2008. aastal Tartu Ülikooli
3

Määrangud on U. Tiirmaa valduses.

4

U. Tiirmaa suuline kommentaar.
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arheoloogiatudeng Martin Malve vanemteadur Heiki Valgu juhendamisel. Kuna tegemist oli
päästekaevamistega (trassi laius umbes 1 meeter), siis terviklikke skelette õnnestus välja
kaevata vähe. Asjaolu, et enamik luustikke pole täielikud, on raskendanud ka nende uurimist.

Joonis 1. Tartu Toomkirik ja kaevandite asukohad. 1 – Toomkiriku säilinud müürid; 2 –
Toomkiriku hävinud müürid; 3 – 2001. a kaevand; 4 – 2002. a kaevand; 5 – 2008. a kaevand;
6 – Toome kaitsemüüri koht; 7 – muuseumi hoone välissein (Malve & Valk 2009: 142, jn 1
järgi; autori täiendustega).
Figure 1. The Cathedral of Tartu and the locations of excavations plots. 1 – existing walls of
the Cathedral; 2 – perished walls of the Cathedral; 3 – excavation plot of 2001; 4 –
excavation plot of 2002; 5 – excvation plot of 2008; 6 – location of the medieval defensive
wall; 7 – wall of the museum (modified from Malve & Valk 2009: 142, fig. 1).
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2001. aasta kaevamistel tuli välja 44 terviklikku skeletti (Toomkiriku seest 39 ja kirikaiast 5)
ning lisaks nendele hulgaliselt segatud luid, mille seast õnnestus antropoloog K. Kallingul
tuvastada vähemalt 55 inimese säilmed (Haak 2001: 5; Kalling 2001; Malve 2010e). 2002.
aasta välitööd toimusid kirikaias (Haak 2010), kust leiti üheksa skeletti ja üksikuid luid, mis
kuulusid vähemalt 11 inimesele (Malve 2010a). 2008. aastal viidi uuringud läbi kiriku
sisemuses, töö käigus avati 29 matust. Lisaks eelmainitule leiti suurel hulgal segatud luid –
nende seas olid vähemalt 169 täiskasvanu ja 66 alaealise säilmed (Malve & Valk 2009: 147;
Malve 2010b). Lõhutud ja segatud luustike arvukus näitab väga suurt matmistihedust kiriku
sisemuses (Haak 2001: 5; Malve & Valk 2009: 147).
Kolme aasta peale kokku on leitud 82 terviklikku matust, millest suurema osa moodustavad
meeste skeletid (38). Arvukuselt järgnevad lapsed (24) ja naised (18) ning kahe skeleti puhul
jäi sugu määrata, kuna need olid liiga fragmentaarsed.
Paleopatoloogiline analüüs näitas, et osteoloogilises materjalis esines mitmeid haigusi nagu
näiteks

tuberkuloos,

süüfilis,

periostiit,

osteomüeliit,

osteoartroos,

osteokondroos,

spondüloartroos, Schmorli sõlmed, luukasvajad ja erinevad hambapatoloogiad. Tuvastati ka
traumasid. Nendeks olid erinevad luumurrud ja vigastused, mis olid põhjustatud terariistade
poolt ning sünnitamisega seotud komplikatsioonid. Antud materjalist valisin välja kaks
huvitavamat ja erilisemat juhtumit, mida analüüsin täpsemalt järgnevates peatükkides.
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II PEATÜKK: MEETODID
Käesolevas peatükis selgitan põgusalt töömeetodeid, võtteid ja põhimõtteid, mida olen
kasutanud skelettide paleopatoloogilisel uurimisel5. Samuti annan ülevaate, millisel viisil olen
määranud luustike sugu ja vanust ning, millest üks või teine meetodi valik on tingitud. Kõigi
luustike analüüsimisel määrasin inimese vanuse surma hetkel, soo ning selle, kas on esinenud
mingisuguseid haigusi või patoloogiaid.

2.1. Patoloogiate määramine
Patoloogiaid vaatlen peamiselt makroskoopiliselt: see tähendab, et uurin silmaga nähtavaid
muutusi. Ühe matuse uurimisel kasutasin luu sisestruktuuri vaatlemiseks ka röntgenülesvõtte
abi. Haiguste määramisel moodustavad teoreetilise ja metoodilise tausta kaks tuntumat
paleopatoloogia

käsiraamatut.

Neist

esimene,

„Paleopathological

Diagnosis

and

Interpretations. Bone Diseases in Ancient Human Populations“, pärineb 1976. aastast ja selle
autoriks on ameeriklane R. Ted Steinbock. Tegemist oli esimese teosega, mis sisaldas haiguse
ja selle tunnuste kirjeldust skeletil ning andis nõu, kuidas haigusi luudel ära tunda (Ortner &
Putschar 1985: 6). Teine, veelgi kaalukam teos on Donald J. Ortneri ja Walter G. J. Putschari
raamat „Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains“, mis ilmus
esmakordselt 1981. aastal ja mida on nüüdseks juba mitmeid kordi uuesti välja antud (viimati
2003. aastal). See teos on viimase 25. aasta jooksul enim kasutatud ja tunnustatud
paleopatoloogide ning paleoantropoloogide seas. Raamatut saab kasutada kui atlast, kuna see
sisaldab haiguste täpseid lühikirjeldusi ja rohket pildimaterjali.
Lisaks neile raamatutele sain palju informatsiooni ajakirjas „International Journal of
Osteoarchaeology“ ilmunud artiklitest. 1991. aastal loodud kuus korda aastas ilmuv ajakiri on
osteoarheoloogia uurimisvaldkonna põhiväljaanne. Selles antakse ülevaade uuematest inim- ja
loomaluude kohta käivatest uurimustest.

5

Arheoloogia ja ajaloolise tausta loomiseks kasutatud andmed ja meetodid on põgusat kajastamist leidnud

sissejuhatuses ja I ptk-s.
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Inimpopulatsioonides esinevate haiguste ja tegevuste vaheliste seoste interpreteerimisel olid
abiks Clark Spencer Larseni raamat „Bioarchaeology. Interpreting behavior from the human
skeleton“ (1997) ja Keith Manchesteri teos „The Archaeology of Disease“ (1983).
Lisaks paleopatoloogilisele kirjandusele kasutasin haiguste analüüsimisel ka meditsiinialast
kirjandust,

täiendamaks

osteoloogilisi

uuringuid.

Meditsiinilistest

käsitlustest

sai

informatsiooni haiguste üldiseloomu ja etioloogia ning inimesele avalduva mõju kohta.
Süüfilist kirjeldades kasutasin peamiselt kolme teost: Juhani Eskola, Pentti Huovineni ja Ville
Valtoneni käsiraamatut „Infektsioonhaigused“ (2000), Herman Vahteri õppevahendit
arstiteaduskonna tudengitele „Suguhaigused ja nende profülaktika“ (1983) ning Heli Rajangu
ja

Sirje

Kauri

raamatut

„Veneerilised

haigused“

(1999).

Informatsiooni

liigeste

degenereeruvate haiguste kohta sain raamatust „Reumatoloogia“ (2000), mis põhineb
uusimatel teadusuuringutel ning on mahukas ja laiaulatuslik teos. Kirjutise autoriteks on
Reinhold Birkenfeldt, Tii Haviko, Riina Kallikorm, Leo Päi, Svetlana Päi ja Liidia Veinpalu.
Luumurdude kirjeldamisel kasutasin Heinrich Petlema ulatuslikku käsitlust aastast 1974
„Luude ja liigeste kinnised vigastused“. Lisaks sain informatsiooni meditsiiniajakirjas „Eesti
Arst“ ilmunud artiklitest.
Tihe koostöö kliinilise meditsiiniga on paleopatoloogi töö loomlik osa (Ortner 1991: 7).
Paleopatoloog peab tundma tervet inimese skeletti, selle suurust ja kuju. Kui luustikul esineb
mingisugune eriskummaline tunnus, mis ei ole iseloomulik füüsiliselt tervele inimesele, siis
võib tegemist olla mõne patoloogiaga. Uurija esimene ülesanne on skeletti kirjeldada ja
seejärel panna diagnoos. Kirjeldamine on kõige olulisem osa paleopatoloogi tööst, sest vale
diagnoosi korral saavad teised teadlased, põhjalikku kirjeldust lugedes, panna õige määrangu.
(White & Folkens 2005: 311)
Luustike läbitöötamisel kasutasin Vilniuse Ülikooli antropoloogi, professor Rimantas
Jankauskase poolt väljatöötatud töölehti ehk niinimetatud paleopatoloogia lehti (vt lisa 3), kus
skelett on jaotatud kahte ossa – koljuks ja alaskeletiks. Kõikide luude nimetused on toodud
ladina keeles ning skeleti vasak ja parem pool on eraldi esitatud. Lahtritesse tuleb märkida
kõik olemasolevad ja puuduvad luud6. Patoloogiate esinemisel kirjutatakse lahtrisse haiguse
nimi või trauma. Antud lehed aitasid materjalist anda paremat ning süstematiseeritud
ülevaadet ning täidetud blankette kasutasin hiljem matuste analüüsimisel.

6

0 – luu on olemas; - – luu puudub.
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2.2. Vanuse ja soo määramine
Esimene ülesanne skeleti uurimisel on kindlaks teha, kas tegemist on imiku, lapse, nooruki
või täiskasvanuga ning sellest informatsioonist lähtuvalt valitakse sobivad meetodid skeleti
määramiseks (Ubelaker 1989: 63). Vanuse ja soo määrangud ei ole kunagi täiesti, st 100%
tõesed. See on tingitud näiteks meeste ja naiste skelettide märkimisväärsetest erinevustest
ning inimpopulatsioonide sisestest variatsioonides. Soolised tunnused ja iseärasused hakkavad
skeletil arenema juba enne sündi ning inimese arenedes sugudevaheline dimorfism ehk
kahekujulisus suureneb (imiku-, lapse- ja noorukieas). Skelettide erinevused muutuvad
vananedes järjest konkreetsemaks, mistõttu on ka soo määramine täpsem. Vigade vältimiseks
tuleb valida kõige usaldusväärsemad ja sobilikumad meetodid ning materjali hoolikalt
interpreteerida. (Ubelaker 1989: 44; 52)

2.2.1. Soo määramine
Käesolevas magistritöös kasutatud materjali puhul ei ole laste sugu määratud, kuna selged
sootunnused kujunevad välja alles pärast puberteediea lõppu. Laste soo määramist raskendab
ka skeleti kiire ning pidev areng ja seni ajani pole suudetud välja töötada meetodit, mida
aktsepteeriks enamik osteolooge (Buikstra & Ubelaker 1994: 16). Täiskasvanute vanuse ja
soo määramisel kasutan mitmeid tabelid ja kirjeldusi, mis on kokkuvõetud Jane E. Buikstra ja
Douglas H. Ubelakeri poolt niinimetatud standardite raamatus „Standarts for Data Collection
from Human Remains“ (1994). Järgnevalt toon ära olulisimad soo määramise põhimõtted
puusaluude, kolju ja pikkade luude vaatlemisel.
Kõige täpsem soo määramine põhineb puusaluude makroskoopilisel vaatlemisel, see on
mehe ja naise luude eristamisel kõige usaldusväärseimaks markeriks. Naiste puusaluud on
laiemad, meeste omad võivad olla aga raskemad ja robustsemad. Esiteks saab soo
määramiseks kasutada suurt istmikuluu sälku, mis asub niudeluu (ülemine, lapik puusaluu
osa) ja istmikuluu (alumine puusaluu osa) liitekohal. Tavaliselt on naistel istmikuluu sälk
laiem ning meestel kitsam. Teine tunnus puusaluul on preaurikulaarvagu, mis on soon
puusaluu aurikulaarpinna ja suure istmikuluu sälgu vahel. Uure esineb peamiselt naistel,
meestel on seda harva ning sellisel juhul on see võrreldes naistega madalam. Kolmandaks
saab sugu määrata ka vaagnaluu häbemeluu, selle kõhtmise kaare, alumise õõnsuse ning
istmikuluu haru abil. Naistel on häbemeluu pikem ja selle alune nurk on laiem kui meestel.
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(Ubelaker 1989: 54) Soo määramisel saab kasutada ka puusaluu aurikulaarpinda, kuid see on
keerukam ja komplekssem meetod, mistõttu kasutatakse seda harva (Buikstra & Ubelaker
1994: 24).
Soo määramine kolju järgi ei ole nii usaldusväärne meetod (täpsus on umbes 80–90%), kuid
väga vajalik kui vaagnaluud puuduvad (Ubelaker 1989: 54). Põhiliselt kasutatakse kolju abil
soo kindlaks tegemisel viite tunnust: välimist kuklamügarat, mastoid- ehk nibujätket,
silmakoopaülist serva, kulmudevahemikku ja lõuatsimügarat (Buikstra & Ubelaker 1994: 20).
Üldiselt on meestel mastoidjätked ja kulmukaared suuremad ning lihaste kinnitused, eriti
kuklaluul, „karedamad“. Kolju sootunnused varieeruvad populatsiooni siseselt (Ubelaker
1989: 54), alati esineb osteoloogilises materjalis gratsiilseid mehi ja robustseid naisi, mis
justkui ei sobiks ühtegi gruppi, vaid asuvad kusagil keskel (White & Folkens 2005: 386).
Üldiselt on meeste koljud suuremad ja robustsemad kui naistel (Buikstra & Ubelaker: 1994:
19).
Pikad luud on soo määramiseks vähem usaldusväärsed kui puusaluud ja kolju, kuid teiste
peamiste markerite puudumisel on just pikkade luude mõõtmine ainukeseks lahenduseks.
Põhiliselt kasutatakse määramisel õlavarre- ja reieluude pikkusmõõte, aga ka sääre- ja
kodarluid. Meeste luud on tavaliselt pikemad ja „karedamad“ kui naistel. Kuid hoolimata
teatud soolistest iseärasustest on populatsioonide sees palju kattuvusi, mis omakorda
vähendab meetodi täpsust. (Ubelaker 1989: 54) Oma töös kasutan Leedu antropoloogide
Antanas Garmuse ja Rimantas Jankauskase väljatöötatud tabelit (Garmus & Jankauskas 1993:
5–23), mis sobib hästi ka Eesti materjali analüüsimiseks.

2.2.2. Vanuse määramine
Vanuse määramine surma hetkel sisaldab endas morfoloogiliste tunnuste vaatlemist
inimjäänustel. Vanuse hindamiseks peame kasutama infot, mida teame skeleti kronoloogilise
arengu kohta. Kasvu muutused ei toimu erinevates luustruktuurides samaaegselt ega ühe
kiirusega. Enamus muutusi, seoses luude ja hammaste arenemisega, toimuvad imikueas.
Lapsepõlves ja noorukieas jätkub luude pikenemine, hammaste lõikumine ja luustumine kuni
umbes 20. eluaastani, selleks ajaks on kasvamine enamasti lõppenud, epifüüsid sulgunud ning
enamik hambaid lõikunud ja kaltsifitseerunud. Peale 20. eluaastat jätkub ka järk-järguline
koljuõmbluste sulgumine. Täiskasvanueas puusaluude sümfüüsi pind degenereerub ning
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hammaste ja luude struktuuris toimuvad mikroskoopilised muutused. (Ubelaker 1989: 63)
Meetod, mida kasutatakse vanuse määramisel surma hetkel, peab olema vastavuses inimese
küpsusega. Näiteks on kasutu 30-aastase inimese eristamine 50-aastasest hammaste lõikumise
abil, sest nende hambad on ühe palju arenenud. See meetod on mõeldud laste vanuse
määramiseks. Näiteks saab hammaste lõikumise kaudu kindlaks teha, kas laps on kuue või
kaheksa aastane. Vanuse analüüsimisel peab silmas pidama, et kasutada tuleb mitut erinevat
meetodit ning arvestama peab iga kriteeriumi suhtelisust. Vaatlus ei saa baseeruda üksnes
täpsel meetodil, ka luud ja hambad peavad olema piisavalt hästi säilinud. (Ubelaker 1989: 63)
Laste vanust surma hetkel määrasin hammaste lõikumise meetodit kasutades, kuna see on
täpseim meetod vastsündinutest kuni kümne aastaste laste skelettide analüüsimisel.
Lõikumine tähendab hamba esilekerkimist igemest. Kasutasin üht paremini välja töötatud
ning paleopatoloogias laialdaselt kasutusel olevat määramistabelit (Ubelaker 1989: 63–64),
mis näitab hammaste arengut viiest kuust in utero kuni 35 eluaastani (Schaefer et al. 2009:
96).
Hammaste lõikumine on jagatud nelja etappi. Esiteks ilmub teise eluaasta lõpuks enamik
piimahambaid. Teiseks tekivad kaks jäävat lõikehammast ja esimene jääv purihammas
vahemikus 6–8 eluaastat. Kolmandaks ilmuvad 10–12 aastaselt jäävad silmahambad ja
eespurihambad. Neljandaks kerkib umbes 18. eluaastal esile kolmas tagapurihammas. (White
& Folkens 2005: 365) Tuleb olla tähelepanelik, sest ka hammaste lõikumisel esineb
variatsioone, näiteks algab mõnel imikul hammaste lõikumine varem või ilmuvad hambad
teistsuguses järjekorras (White & Folkens 2005: 364). Hammaste areng on suures osas paika
pandud geneetiliste faktorite poolt ning väliskeskkond mõjutab seda vähe, välja arvatud
mõned haigused nagu näiteks süüfilis. Hamba moodustumist peetakse usaldusväärsemaks, kui
hammaste lõikumist. (Ubelaker 1989: 63; 64)
Vanust surma hetkel on võimalik kindlaks teha ka hammaste kulumise järgi (Ubelaker 1989:
90). Antud meetodit kasutatkse eelkõige täiskasvanute vanuse määramisel. Mälumisel
hõõruvad ülalõualuu ja alalõualuu hambad ning sõmer toit üksteise vastu, see kulutab
hambaemaili ja mälumispinda, hävivad köbrukesed molaari ehk tagapurihamba kroonidel
ning lõpuks jõuab kulumine hambadentiinini. Kulumise kiirus sõltub sellest, millest inimene
toitub – sellest tuleneb ka populatsiooniti erinev kulumisaste. (Bass 2005: 298) Eeltoodud
asjaolude tõttu tuleks vanuse määramisel hammaste kulumise kõrval kasutada ka mõnda teist
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markerit. Oma töös määrasin täiskasvanute vanuse Brothwelli molaaride kulumise tabeli abil
(Brothwell 1965: 69; Maat et al. 2002: joonis 1), mis on antropoloogide seas laialt levinud.
Täiskasvanute vanuse määramiseks surma hetkel vaatlesin koljuõmblusi, kui muud
indikaatorid, nagu näiteks hammaste kulumine, ei andnud täit selgust. Koljuõmblused on
joonetaolised ühendused, mis seovad 22 kolju luud omavahel. Inimese eluajal õmblused
kaovad luude järkjärgulisel ühinemisel. Alaealistel ja täiskasvanutel on koljuõmblused
selgesti jälgitavad, kuid vanuritel võivad need olla täiesti sulgunud ning seetõttu vaevu
märgatavad. Koljuõmbluste sulgumisprotsess algab tavaliselt kolju seest ning liigub
väljapoole. (Ubelaker 1989: 83) Antud meetodi suureks miinuseks võib pidada asjaolu, et
koljuõmbluste ühinemisprotsessis esineb suuri varieeruvusi, mistõttu tuleks sellega koos alati
kasutada mõnda muud vanuse määramise markerit (Ubelaker 1989: 83). Koljuõmbluste
ühinemise hindamisel kasutatakse skaalat 0–3: 0, kui õmbluse ühinemisprotsess ei ole kolju
sisepinnal alanud; 1, kui näha on ühinemise algust ning tekkinud on üksikud väiksed luu
ühendused; 2, kui ühinemist on kindlalt näha, kuigi osad õmblused on veel lahti; ning 3, kui
õmblused on täielikult sulgunud (Buikstra & Ubelaker 1994: 32–38).
Lastel saab vanust surma hetkel määrata ka pikkade luude ehk jäsemeluude pikkuste järgi.
Seda meetodit kasutatakse juhul, kui hambaid ei ole, või kui on vaja kontrollida teiste
markerite põhjal tehtud määrangut. Antud meetod ei ole kuigi täpne, kuna kasv varieerub
populatsiooniti ja isegi ühte rassi kuuluvate inimeste seas. Vanuse määramise meetod pikkade
luude kaudu on välja töötatud arheoloogilise materjali põhjal. Kõigepealt on laste skelettide
vanus surma hetkel määratud hammaste abil, seejärel on uuritud laste pikki luid ning
tulemuseks on saadud keskmised vanused, kus üks või teine luu võiks olla teatud pikkuses.
Vead, mis võivad tekkida vanuse määramisel pikkade luude järgi, ei tulene üksnes kasvu
variatsioonidest, vaid ka vigadest, mis on tingitud ebatäpsustest vanuse määramisel lõikumise
alusel. (Ubelaker 1989: 65) Käesolevas töös kasutan antropoloog Raili Allmäe väljatöötatud
tabelit laste vanuse määramiseks pikkade luude diafüüside järgi (Allmäe 1998: 183).
Laste vanust saab määrata ka epifüüside tekkimise ja ühinemise järgi. Kuni puberteedieani
on pikkade luude diafüüsid ehk silindrilised keskosad eraldatud nende jämenenud otstest ehk
epifüüsidest, mis asuvad mõlemas luu otsas. Epifüüsi ja diafüüsi vahel asub kasvuplaat.
Puberteediea jooksul (tüdrukutel varem kui poistel) ühinevad erinevate luude epifüüsid
diafüüsidega, see lõpetab luu pikikasvu ning seega ka üldise kehakasvu. Epifüüsi ja diafüüsi
ühenduskohti on luul lihtne ära tunda, kuna diafüüsi pind on „kare“ ja ebaregulaarse
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välimusega. Erinevate luude erinev ühinemisaeg on oluline vanuse määramisel vahemikuks
10–20 eluaastat, sest siis ei ole hammaste areng ja luude pikkused enam nii täpsed. (Ubelaker
1989: 69) Antud töös on järgitud osteloogide seas laialt levinud ning kasutatud jooniseid ja
tabeleid (Maat et al. 2002: joonis 8; WEA 1980: 531).
Täiskasvanute vanust surma hetkel saab määrata puusaluu häbemeluu sümfüüsi pinna
vaatlusel. Tegemist on häbemeluude ühinemispiirkonnaga. Varases täiskasvanueas 18–26
aastaselt on selle pind kare ning harjade ja sügavate vagudega kaetud. 27–39 aastaselt
sümfüüsi pinnal olevad vaod täituvad, tekib sile pind ning külgedele moodustub äär. Vanuse
suurenedes, 40–50+ aastaselt, muutub sümfüüsi pind ja äär ebakorrapäraseks ning sile pind
kaob. (Ubelaker 1989: 75) Täiskasvanute vanuse määramisel surma hetkel on sümfüüsi pinna
kulumine kõige usaldusväärsemaks meetodiks.
Degeneratiivsed muutused on vanuse määramiseks surma hetkel, väga üldine meetod, kuna
vanusega kaasnevad muutused on inimeste seas varieeruvad sõltudes näiteks kehalisest
aktiivsusest. Ühe võimalusena võib vanuse kohta vihjeid saada vaadeldes selgroo muutusi.
Näiteks kaasneb vanusega sageli selgroo osteoartroos, mille käigus tekivad lülidele
luukasvised ehk osteofüüdid, mis inimese vananedes suurenevad. Teiseks saab vanust määrata
jälgides kõhrede luustumist. Peamiselt esineb see roiete rinnakuluu poolsetes osades, kus
roided on kinnitunud kõhre abil rinnaku külge. Nooremas eas on roide otsad suhteliselt
tömbid ja ümarate servadega, keskeas muutuvad nad järk järgult teravamaks, seda tingib
kõhre ääre luustumine. Lõpptulemusena jõuab luustumine rinnakuluuni ning roide otsad
muutuvad ebakorrapärasteks. Roiete luustumist uurides tuleb olla väga tähelepanelik,
luustumisprotsessi ei tohi segamini ajada traumaga, kuna kõhre kaltsifitseerumist võib
põhjustada ka luumurd, nihestus ja isegi infektsioon. (Ubelaker 1989: 84–86)
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III PEATÜKK: ESIMENE JUHTUM: KAASASÜNDINUD SÜÜFILISEGA LAPS
3.1. Matus ja selle leiukontekst
Käsitletav matus – luustik nr 3 pärineb 2008. aasta päästekaevamistelt. Matus jäi kaevandi
alale kogu pikkuses (jn 2), skelett oli üsna terviklik, puudusid vaid mõned üksikud luud
(parem rangluu, vasak küünarvarreluu ja mõningad pikkade luude epifüüsid). Selle suhteline
terviklikkus (jn 4) lihtsustas ka skeleti uurimist. Surnu oli maetud Tartu Toomkiriku
pikihoone lääneossa – täpsemalt kesklöövi kaheksandasse ristlöövi (jn 3). Matus asus
tänapäevasest maapinnast 60 cm sügavusel. Haualohu pikkus oli 130 cm ja laius 31 cm.
Hauda ümbritses kiriku rusu, mis koosnes mördi, tellise ja katusekivide tükkidest.

Joonis 2. Luustiku nr 3 asend kaevandis (muudetud Malve & Valk 2010 järgi; autori
täiendustega).
Figure 2. Burial no. 3 in the excavation area (modified from Malve & Valk 2010).
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Joonis 3. Matuse nr 3 asukoht (muudetud Malve & Valk 2009: 142, jn 1 järgi; autori
täiendustega).
Figure 3. Location of the burial no. 3 (modified from Malve & Valk 2009: 142, fig. 1).

Matuse nr 3 puhul oli tegemist lapse skeletiga. Vanus surma hetkel oli 9 aastat ± 24 kuud, see
on kindlaks tehtud hammaste lõikumise kaudu. Lapse sugu ei olnud võimalik määrata.
Surnu oli kristliku kombe kohaselt maetud peaga lääne suunas ja näoga itta. Matuse
orientatsioon oli 260 kraadi (W). Skeleti kolju oli vajunud paremale ning parem käsi oli
asetatud paremale küljele. Panusena oli kaasas üks münt, 1/6 Rootsi ööri (vt lisa 2: foto 1),
mis oli vermitud kuningas Karl XI (1600–1697) võimuloleku ajal (aastal 1681). See asetses
skeleti vasaku küünarvarreluu all. Mündi oksüdeerumisel tekkinud korrosioon oli värvinud
luu roheliseks ning korrosiooni tõttu oli raha all säilinud ka veidi kõdupuitu. Lisaks mündi
alusele oli kõdupuitu ka matuse külgedel ja all ning see pärines kirstust. Osaliselt kõdupuidu
sees ja matuse ümber oli kümme kirstunaela (sepanaela) või selle katket. Laps võis olla
maetud kast- ehk laudkirstu (jn 5), neid on hulgaliselt leitud ka Tartu Jaani kiriku
arheoloogilistel kaevamistel (Tiirmaa 1997).
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Joonis 4. Musta värviga on tähistatud matus nr 3 olemasolevad luud (muudetud Buikstra &
Ubelaker 1994: lisa 5 järgi).
Figure 4. The solid black areas show preserved bones of burial no. 3 (modified from Buikstra
& Ubelaker 1994: attachment 5).

Matust aitab dateerida panusena kaasas olnud münt. Panusest lähtuvalt dateerub matus 17.
sajandi lõpuveerandisse või 18. sajandi algusesse. Matus erineb teistest matustest, milledel
olid kaasas külakalmistule omased leiud. Mündid ja ehted olid 16.–17. sajandil tüüpilised
panused maakalmistutele (Valk 1995: 77). 1987. aastal, arheoloog H. Valgu juhatatud
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Joonis 5. Kast- ehk laudkirstu rekonstruktsioon (Tiirmaa 1997: 84, jn 9:4 järgi).
Figure 5. Reconstruction of a timber coffin (from Tiirmaa 1997: 84, fig. 9:4).

päästekaevamistel Toomkiriku lõuna küljel, tuli välja massihaud 43 matusega (Valk 1995:
77)7, peamisteks panusteks olid just raha ja ehted (Valk 1988: 44). Toomkalmistult leitud
lihtsad ehted (hoburaud- ja rõngassõled ning pitsatsõrmused) on iseloomulikud nii 16. sajandi
II kui 17. sajandi I poolele, seega võis lihtrahvas kalmistut muutusteta kasutada Liivi sõjale
järgnenud Poola ajal (Tartus 1582–1625) (Valk 1995: 77).
Kirikust on leitud veel üksikuid matuseid, millel on panuseks ainult Rootsi aegne münt 17.
sajandi lõpust ning mille juures ehteleiud puuduvad, kuid selliste matuste arv on väike.
Rootsiaegseid münte on leituid Toomkirikust ka juhuleidudena – need võivad pärineda
lõhutud matustest (Valk 1995: 78).
Võib arvata, et matjateks olid tema lähedased – sellele viitab kaasa pandud panus.
Matmispaiga valik võib olla seotud sellega, et suures sõjakeerises või näljahäda ajal oli last

7

Kokku tuli nendel kaevamistel välja 85 matust (Valk 1988: 13), neist 42 tavaliselt kalmistult.
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keeruline kuhugi matta, kuna surnuid oli palju ning seetõttu maeti Toomkiriku varemetesse.
Luustiku sängitamissügavus on küllaltki väike, mis võib vihjata sellele, et last maeti
kiirustades. Näiteks on 16. sajandil Toomkalmistul matmissügavus ulatunud isegi 1,2–1,4
meetrini (Valk 1995: 72) – kuid see ei välista, et surnuid oleks madalamale maetud.

3.2. Süüfilis
Luustikul olid väga raske nakkushaiguse, süüfilise, põdemise jäljed. Seda näitas kahjustunud
luude makroskoopiline ja radioloogiline analüüs8. Kuna tegemist oli lapsega, siis põdes ta
süüfilise üht vormi nimetusega kongenitaalne ehk kaasasündinud süüfilis. Laps oli haiguse
saanud oma emalt, kellel pidi olema aktiivses staadiumis süüfilis.

3.2.1. Süüfilise üldkirjeldus ja staadiumid
Nakkushaigused jagunevad kahte suurde gruppi – spetsiifilise (nt. süüfilis, leepra,
tuberkuloos) ja mittespetsiifilise haigusetekitaja (nt. mädatekitav osteomüeliit) poolt
põhjustatud nakkused. Inimkonna evolutsioonis on nakkushaigused mänginud äärmiselt
tähtsat rolli, olles olulised loodusliku valiku printsiibi kujundajad – seeläbi ilmneb ka nende
mõju tsivilisatsiooni arengule. Üpris keeruline on osteoloogilise materjali abil selgeks teha,
milliseid nakkushaigusi on minevikus põetud, sest vaid vähesed neist jätavad skeletile jälgi.
(Steinbock 1976: 86)
Treponematoos iseloomustab igasugust haigust, mis on põhjustatud Treponema pallidum liiki
bakterite poolt9 (Ortner & Putschar 1985: 180). Tänapäeval tunneme nelja treponematooside
poolt tingitud tõbe. Nendeks on sugulisel teel saadav ehk veneeriline süüfilis, mittesuguline
ehk endeemiline süüfilis, framböösia ja pinta (Larsen 1997: 93; Ortner & Putschar 1985: 180).
Kõik need haigused, välja arvatud pinta, kahjustavad kõva kude. Veneerilise ja endeemilise
süüfilise ning framböösoa puhul on skeletil olevad haiguskolded niivõrd sarnased, et neid on

8

Röntgenülesvõtted on tehtud Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabinetis.

9

Haigustekitajateks on treponeema liiki keeritsbakterid: T. careteum põhjustab pintat, T. pallidum pertenue

framböösiat, T. pallidum pallidum sugulisel teel levivat süüfilist ja T. pallidum endemicum endeemilist süüfilist.
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praktiliselt võimatu omavahel eristada. Veneeriline süüfilis levib seksuaalse kontakti teel,
kokkupuutes genitaalidel olevate haiguskolletega. Endeemilise süüfilise ja framböösia korral
levib haigusetekitaja nahal asuvate haiguskollete kaudu – nakatumine toimub füüsilise
kontakti teel. Endeemilise ja veneerilise süüfilise ning framböösia puhul levib infektsioon
vereringe kaudu üle kogu keha, üksnes veneerilise süüfilise puhul võib nakatuda ka veel
sündimata laps. (Larsen 1997: 93–94)

3.2.1.1. Sugulisel teel leviv süüfilis (Syphilis, lues venera)
Elu jooksul omandatud ehk veneeriline süüfilis saadakse teiselt nakatunud inimeselt otsese
kontakti teel (Steinbock 1976: 98; Vahter 1983: 8). Bakter pääseb organismi sugulise
vahekorra ajal tekkivate mikrotraumade või varem tekkinud limaskesta- või nahadefektide
kaudu. Edasi levib mikroob lümfisõlmedesse ja paljuneb, kuni teda on piisavalt, et sümptomid
avalduks (Süüfilis 04.04.2010). Juhul kui süüfilist ei ravita võime selle arengus eristada nelja
erinevat, üksteisele järgnevat, arenguetappi: esmane (Syphilis primaria), teisene (Syphilis
secundaria), latentene (Syphilis secundaria latens) ning kolmandane süüfilis (Syphilis
tertiaria) (Eskola et al. 2000: 388–389). Käesolev töö keskendub peamiselt luudel nähtavatele
muutustele, seetõttu peatun pikemalt ainult süüfilise kolmanda staadiumi juures.
Kolmandane süüfilis võib ilmneda 4–40 aastat pärast nakatumist (Eskola et al. 2000: 390).
Selles haiguse staadiumis moodustuvad nahas, suus, luudes või mistahes organites suured
valutud sõlmed, mida nimetatakse gummadeks, hiljem need haavanduvad ja paranevad
armiga. Need võivad kahjustada kõiki kudesid. (Süüfilis 04.04.2010) Tekkida võib suulae
kahjustus, mis põhjustab nasaalset kõnet ning jook ja vedel toit tulevad nina kaudu välja,
mõnel juhul esineb ka keele mobiilsuse halvenemine (Vahter 1983: 23). Kõige kurikuulsam
süüfilise tunnus, mis tekib just kolmandase süüfilise staadiumis, on

ninavaheseina

lagunemisest tulenev sadulnina.
Kolmandases süüfilise staadiumis algavad ka muutused luudel (Steinbock 1976: 113–114).
Viimaste uuringute põhjal oletatakse, et luud nakatuvad süüfilisega lümfisüsteemi (toruluude
puhul, kuna nende juures asuvad lümfisõlmed) ja vereringe kaudu (koljul) ehk kahe süsteemi
koosmõjul. Kohtades, kus lümfisooned või -sõlmed on luudega ühenduses, esineb ka rohkem
haigustunnuseid, näiteks reieluude, sääreluude, pindluude, rangluude, küünarvarreluude,
õlavarre- ja kodarluude distaalsete otste juures. Piirkondades, kus lümfisooned või -sõlmed
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luudega ühenduses ei ole, ei esine tavaliselt ka haigust – näiteks reieluude proksimaalsel osal
ja puusaluudel. (Buckley & Dias 2002: 178–188) Joonisel 6 on näha süüfilise levik
täiskasvanu skeletil. Peaaegu kõikidel juhtudel on enim kahjustunud sääreluud, otsmiku- ja
kiiruluud koljul, nina piirkond, rinnakuluu, rangluu, selgroog, reieluud, pindluud,
õlavarreluud, küünarvarreluud ja kodarluud10. (Steinbock 1976: 112)
Kõige olulisemad ja iseloomulikumad süüfilise sümptomid asuvad koljul (Steinbock 1976:
113). Seal on haiguskolded, kus esineb gumma poolt erodeeritud pind. Gumma põhjustatud
destruktsioon algab peaaegu kõikidel juhtudel kolju välispinnalt, kus vereringe kaudu levib
põletik pehmest koest luusse. Enamasti toimuvad esimesed muutused otsmikuluus, kus
muutuste käigus hakkab toimuma ulatuslik luu lahustumine. Ajapikku sulanduvad hajusalt
paiknenud destruktureerunud alad suurteks muutunud luupindadeks. Kolju erosioonis toimub
korraga kaks vastandlikku protsessi. Esiteks tekitab destruktsioon koljusse lohu, mis ulatub
kuni luu käsnolluseni. Teiseks tekib samal ajal põletiku kolde ümber ringjoon, kus toimub luu
taastamine – ladestub uus luu, mis muutub väga sklerootiliseks. Kui gumma aine lõpuks
lahustatakse, tekib sellele kohale süüfilisele omane tähekujuline haiguskolle (Caries sicca)
(Steinbock 1976: 127–129), mida on võimalik näha ka arheoloogilises materjalis. Pikki luid
mõjutavad kõige rohkem periostiit ja gummaatiline osteomüeliit, milledest tuleb allpool
täpsemalt juttu.

10

Haiguse tunnuste esinemissagedus vastab loetletud luude järjekorrale.
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Joonis 6. Veneerilise süüfilise levik täiskasvanu skeletil. Mustad alad tähistavad kõige
sagedamini kahjustunud ja diagonaaljooned harvemini kahjustunud luid (Steinbock 1976:
114, jn 41 järgi).
Figure 6. Spread of veneral syphilis on the skeleton of an adult. The solid black areas
indicate the most frequent sites and the diagonal lines mark the most frequently damaged
bones of venereal syphilis (Steinbock 1976: 114, fig. 41).

3.2.1.2. Kaasasündinud süüfilis (Syphilis congenita)
Kaasasündinud süüfilis tekib, kui nakkus kandub läbi haige ema platsenta lapsele – see
toimub umbes 84% juhtudest (Steinbock 1976: 98, Vahter 1983: 8).11 Tegemist on
infektsiooni soovimatu levikuga täiesti süütule kannatajale (Manchester 1983: 46).
11

Tänapäeva Euroopas ja Ameerikas on kongenitaalne süüfilis arstide jaoks küllaltki haruldane haigus.

Peamiselt levib seda aga arengumaades (Hillson et al. 1998: 25).
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Haigustekitaja kandub 3. või 4. raseduskuul vere kaudu loote vereringesse ning levib selle
kaudu loote organitesse, peamiselt pikkade luude metafüüsidesse (Steinbock 1976: 98).
Kongenitaalse süüfilise puhul eristatakse kolme etappi: loote süüfilis (Syphilis foetalis),
varajane kaasasündinud süüfilis (Syphilis congenita praecox) ja hiline kaasasündinud süüfilis
(Syphilis congenita tarda) (Vahter 1983: 10). Kuna käesolevas töös on vaatluse all hilise
kaasasündinud süüfilise tunnustega laps, siis kirjeldan lähemalt ainult kongenitaalse süüfilise
kolmandat staadiumit.
Hiline kaasasündinud süüfilis on tunnustelt sarnane omandatud süüfilise kolmanda
staadiumiga. Hiline kongenitaalne süüfilis esineb 80%-l lastest, keda ei ole ravitud,
sagedamini vanuses 5–16 aastat. (Kangur et al. 2008: 232) Hiline kongenitaalne süüfilis
kujutab endast väga rasket haigust, millesse suremus on kõrge. Paljude juhtumite puhul
võivad luu muutused spontaanselt paraneda ja mitme aasta pärast sootuks kaduda. (Steinbock
1976: 135–136)
Hilisel kongenitaalsel süüfilisel on kolm spetsiifilist tunnust, mida kutsutakse ka Hutchinsoni
kolmiksümptomiks:

silma

sarvkesta

põletik

(Keratitis

parenhymatosa),

koonilised

lõikehambad (nn. Hutchinsoni intsisiivid) ja sisekõrva kahjustusest tingitud kuulmise
nõrgenemine, mis võib lõppeda kurtusega (Surditas) (Vahter 1983: 27; Manchester 1983: 47).
Ligi 30%-l kaasasündinud süüfilisega lastest on haigusele iseloomuliku tunnusena esimeste
jäävhammaste (intsisiivide) moodustumisel tekkinud väärareng (Larsen 1997: 95).
Hilises kaasasündinud süüfilise staadiumis on luudel näha destruktiivseid muudatusi, aga ka
regeneratsiooni ja paranemist. Esinevad kaks peamist haigusnähtu – hüperpalstiline
luuperiostiit ehk luuümbrise põletik (Periostitis) ja gummatoosne osteomüeliit (Gummatous
osteomyelitis), mis enamasti

kahjustavad sääreluid, seejärel küünarvarreluid, koljut ja

reieluid. (Steinbock 1976: 98–99) Samuti esineb kahjustusi hammastel. Kõiki nimetatud
haigusnähte on võimalik jälgida ka arheoloogilises luuaineses. Alljärgnevalt on neid ka
täpsemalt kirjeldatud.
Kuna süüfilis on vere teel leviv infektsioon, siis avaldub selle mõju esmaselt arterite seintele.
Pikkade luude metafüüsid on veresoonega hästi varustatud, seetõttu algab periostiit just
nendest piirkondadest. Periostiidi poolt enim kahjustatud luudeks on sääreluud, pindluud,
rangluud ning kodar- ja küünarvarreluud. (Steinbock 1976: 115) Kõige paremini äratuntav
periostiidi tunnus on „saabli kujuline sääreluu“ (i. k. saber tibia) (Steinbock 1976: 102), eesti
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keeles teatakse seda nn mõõgatuppsäärte nime all (Rajangu & Kaur 1999: 54). Nimi tuleneb
kujust, mis sarnaneb ratsaväe saablile ehk veidi kaardus teraga mõõgale. Nn mõõgatuppsääri
põhjustab uue luukoe ladestumine ja luuümbrise uuesti modelleerumine sääreluu eesmisele
pinnale – see näitab haiguse rasket vormi. (Larsen 1997: 94) Luu laienemine iseloomustab
kõige rohkem luu keskosa, sääreluu eesmine terav äär muutub ümaraks. Uus luukude ladestub
ka luuüdikanali siseseintele, mis põhjustab selle kitsenemist. Aastate pärast asendub algselt
poorne luuümbris ja luu endoteel väga tihke sklerootilise luuga, mis ühildub tugevasti
luuümbrisega. Mõnel juhul sääreluu paindub ettepoole ja muutub laterlaalselt lapikumaks,
seda põhjustab sääreluu kiirendatud kasv. (Steinbock 1976: 102–103)
Osteomüeliit on üldine termin kirjeldamaks luuüdi kanalis paiknevaid põletikke, mis on
põhjustatud erinevate mikroorganismide poolt. Osteomüeliit hõlmab üldiselt ka periostiiti ja
osteiiti (luupõletikku). (Steinbock 1976: 60) Luuüdi kanali põletik tuleneb nakkuse levimisest
luude medullaarõõnsusesse (Kalman 2000b: 66). See põhjustab luu destruktsiooni ja mäda
teket ning samal ajal ka uue luu moodustumist, mis võib katta kogu vana luud. Luudesse tekib
uure või uurded, mis ulatuvad luu sisemusest selle pinnale ning nende kaudu väljub luuüdi
kanalist mäda. (Kalman 2000b: 61)
Gumma moodustub luud verega varustavate soonte tromboseerumisel ja mürgiste jääkide
tekitamisel treponeema bakteri poolt. Haiguskolde degeneratiivsete muutuste tagajärjel tekib
amorfne mass, mida nimetataksegi gummaks. Gumma suurus varieerub, nad on tihti väikesed
ja eraldiseisvad, kuid võivad ühineda ja moodustada suure massi, mis täitab kogu
luuüdikanali. Luuümbrise gummad on väiksemad ja neid on ka vähem kui luuüdikanalis.
Gumma võib olla ümbritsetud kollageense sidekoega. Nakatunud piirkondades luu hävib või
muutub sklerootiliseks. Enamasti tekivad gummad algselt luu metafüüsis, kuid sellele võib
järgneda kiiresti terve luuüdikanali nakatumine. (Steinbock 1976: 123)
Gummaatiline osteomüeliit ja ostiit esinevad tihti koos pikkade luude periostiidiga. Gummade
puhul luu käsnolluse destruktsioonikolded paiknevad hajali või lokaliseeritult. Gumma
periostiit ja osteomüeliit esineb aeg-ajalt, eriti vanemate laste seas, kes on läbi teinud kerge,
märkamatu

ja

ravimata

süüfilise

staadiumi.

(Ortner

&

Putschar

1985:

199)

Paranemisprotsessis võib gumma imenduda ning nekrootilistele kohtadele võib tekkida uus
luu (Steinbock 1976: 123).
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Hammaste väärarengud mängivad haiguse diagnoosimisel suurt rolli, eriti arheoloogilises
materjalis, kuna hambad säilivad paremini kui luud ning seetõttu saab nende abil määrata
kongenitaalset süüfilist (Hillson et al. 1998: 38). Koos luu deformatsioonidega peetakse
hammaste väärarenguid peamisteks sümptomiteks, mille abil kongenitaalset süüfilist
arheoloogilises materjalis ära tunda (Hillson et al. 1998: 26).
Hammaste defektid on levinud hilise kaasasündinud süüfilise puhul, kuid siiski ei ole tegemist
haiguse kindlate tunnusmärkidega. Hammaste väärarengud esinevad koos haiguskolletega
luudel 50%-l kõigist juhtumitest, sellistel juhtudel on diagnoos väga usutav. (Steinbock 1976:
106) Teiste treponeemade poolt tekitatud haiguste puhul hambakahjustusi, nagu nn
Hutchinsoni intsiivid või nn Mulberry molaarid, ei esine (Erdal 2006: 17).
Peamiselt mõjutab süüfilis jäävhambaid (Nystrom 2009). Mõningatel juhtudel on kahjustunud
ka piimahammaste molaarid. Hambad moodustuvad peale seda, kui loode on haigusesse juba
nakatunud ning seetõttu jõuavad bakterid hamba kude kahjustada. (Steinbock 1976: 106–107)
Hambakahjustused tekivad esimeste nädalate jooksul pärast sündi või lapse hilisemas arengus
(Hillson et al. 1998: 30; 39). Hammaste väärmoodustiste patogenees pole kindel, kuid
peamiselt on mõjutatud ülalõualuu intsisiivid ehk lõikehambad ja esimesed molaarid ehk
tagapurihambad. Alalõualuu intsisiividel ja molaaridel on vähem kahjustatusi. (Steinbock
1976: 106–107)
Klassikalisemad väärarengud hammastel on nn Hutchinsoni hambad, mida iseloomustavad,
eriti keskmiste ülalõualuu lõikehammaste puhul, sälkudega lõikepinnad ja kitsenenud
intsisiivi äär (Steinbock 1976: 108). Sälkudega intsisiivi lõikepind koosneb kolmest pisikesest
nukist, üks nukk asub hamba keskosas ning kaks intsisiivi nurkades, moodustades täkked.
Selliseid defekte võib näha jäävhammastel (keskmistel intsisiividel), mis kaltsifitseeruvad
esimesel eluaastal. Keskmised ja külgmised alumised ning keskmised ülemised lõikehambad
hakkavad moodustuma samal ajal, mistõttu esinevad neil ka sarnased tunnused. Ülemised
külgmised intsisiivid moodusutuvad alles esimese eluaasta lõpul ning selle pärast ei pruugi
neil esineda ka defekte. (Hillson et al. 1998: 27) Hüpoplastilised defektid võivad olla ka
ülemistel ja alumistel päris silmahammastel. Nn Hutchinsoni intsisiive peetakse üheks
usaldusväärseimaks ja vähem varieeruvaks kongenitaalse süüfilises märgiks. (Nystrom 2009)
Kongenitaalse süüfilisega seotuks peetakse ka nn Mulberry molaari ehk „mooruspuu
molaari“, see on hambasakkide üksteisele liiga lähedal asetsemine ülemistel ja alumistel
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esimestel molaaridel – purihammast iseloomustab terav ja lame hüpoplastiline defekt
(Nystrom 2009). Hamba mälumispind on kare, pigmenteerunud ja puudulik. Erandina on
kolm normaalse emailiga hambaköbrukest, mis on koos mittetäielikult moodustunud ehk
pseudoköbrukestega. Pseudoköbrukestel puudub kroon ning paistab pind, mis tavaliselt peaks
olema sügaval hamba saki all. (Hillson et al. 1998: 29–30)
Kokkuvõtvalt tahan juhtida tähelepanu süüfilise jälgede leidmise ja tõlgendamise
problemaatilisusele osteoloogilises materjalis. Meil ei ole informatsiooni selle kohta, kui
elukardetav või nõrgestav oli süüfilis minevikus elanud inimeste jaoks. Seetõttu, ilma silmaga
nähtavate tunnusteta luudel, ei saa me kindlalt öelda, et inimeste suremise peamine põhjus oli
just süüfilis. Kui üksikul luul on mittespetsiifilise periostiidi või luuperiostiidi tunnused, siis
on riskantne teha järeldust, et tegu on mõne kindla haigusega, näiteks süüfilisega (Steinbock
1976: 94). Enamasti esinevad süüfilise tunnused luudel fragmentaalselt või on kahjustatud
üksikud skeleti osad, seetõttu on süüfilise juhtumeid keeruline eristada (Erdal 2006: 17).
Mäda tekitav osteomüeliit võib varajases staadiumis meenutada süüfilise puhul esinevaid
periostiidi ja osteoiidi haiguskoldeid. Võrreldes osteomüeliidiga on väljaarenenud süüfilise
staadiumis rohkem luid haigustekitaja poolt kahjustatud, tähelepanuväärne on see, et
tunduvalt vähem on mädatekitavaid kloaake ning surnud luu ehk sekvestri moodustumist
alaskeletil. (Steinbock 1976: 137)

3.2.2. Süüfilise päritolu, levik ja ajalugu
3.2.2.1. Süüfilis maailmas
Treponeematoosid on levinud erinevates maailma piirkondades, ka süüfilisel on ülemaailmne
levik (Larsen 1997: 93; Ortner & Putschar 1985: 180). Sugulisel teel edasi kanduv süüfilis
levis peamiselt tihedasti rahvastatud ühiskondades (Manchester 1983: 47), kus olid paremad
sanitaartingimused (nt linnastunud Lääne riigid jn 7) (Larsen 1997: 94). Teiseks süüfilise
edasikandumise viisiks urbaniseerumise kõrval oli prostitutsioon. Haiguse levikut soodustasid
ka sõjalised retked ja palverännakud. (Manchester 1983: 48) Veneeriline süüfilis võis teatud
määral levida ka maaühiskondades, kuid otsesed märgid (patoloogiatega skeletid) sellest
puuduvad, samas võisid nakatunud surra enne kui haigustunnused ilmnesid luudel.
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Joonis 7. Halliga on tähistatud veneerilise süüfilise levik maailmas 1900. aastal (muudetud
Manchester 1983: 47, jn 18 järgi).
Figure 7. Grey areas exhibit distrubution of the veneral syphilis AD 1900 (modified from
Manchester 1983: 47, fig. 18).

Heites pilgu inimkonda mõjutanud haiguste ajaloole, ei ole teised haigused peale treponeema
haiguste, eriti süüfilise, põhjustanud uurijate seas niivõrd palju arutlusi ning erinevaid
levikuteooriaid (Ortner & Putschar 1985: 201). Süüfilise evolutsiooni on uuritud juba
kümneid aastaid saamata kindlat vastust selle päritolu kohta. Peamiselt seostatakse seda
maadeavastaja Christopher Columbusega, kes väidetavalt tõi haiguse kaasa naastest 1493.
aastal oma transatlantiliselt ekspeditsioonilt Hispaaniasse. Selle teooria pooldajad on enamasti
eurooplased, ameeriklased peavad seda haigust pärinevaks Vanast Maailmast, kuid mitte
ilmtingimata just Euroopast. (Manchester 1983: 47; Steinbock 1976: 88).
Tänaseks on teadlased üldiselt ühel meelel, et treponematoosid olid olemas nii Vanas kui ka
Uues Maailmas enne kontakti eurooplastega (Larsen 1997: 96; Ortner & Putschar 1985: 202).
Välja on üritatud selgitada, mis aega võiks dateerida süüfilise leviku alguse erinevates
kultuuriruumides ning geograafilistes piirkondades. Süüfilise kohta minevikus on võimalik
teavet saada üksnes osteoarheoloogiliste uuringute abil. Tõenäoliselt on selle haiguse
esinemisarvukust alahinnatud, kuna luudel nähtavaid muutusi esineb vaid 10–12%-l
juhtumitest (Manchester 1983: 46), seega on haiguskollete esinemine luudel küllaltki harv
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(Rothschild & Rothschild 1997: 41). Ligi 90%-l haigestunutest ei esine nakkuse tunnuseid
skeletil (Manchester 1983: 46). Skelettide paleopatoloogilisi uuringuid on ulatuslikult
teostatud Euroopas ja Egiptuses. Varaseim süüfilise juhtum Euroopas on dateeritud aastasse
150012. Haiguse levik hoogustus 16. sajandil, muutudes Euroopas lausa epideemiaks.
(Manchester 1983: 48–49) Ka 17. sajandil jätkus süüfilise kiire levik, sarnanedes tänapäeva
AIDS´i epideemiaga, nendel haigustel on ühiseid jooni (Hillson et al. 1998: 25).
Suguhaiguseks tunnistati süüfilis alles 18. sajandil (Eskola et al. 2000: 388). Enne
antibiootikumide kasutusele võtmist 20. sajandil ei tuntud süüfilise leviku piiramiseks
mingisugust efektiivset ravi ning treponeema bakterite poolt põhjustatud nakkused olid väga
levinud. (Jankauskas 1994: 238–239)

3.2.2.2. Süüfilise ajaloost Põhja-Euroopas ja Eestis
Esimesed kirjalikud allikad süüfilise kohta Põhja-Euroopas pärinevad 15.–16. sajandist:
Leedust 1498, Eestist 1495/1496, Soomest 1508 ja Lätist 1518. Nii kirjalikud kui ka
osteoloogilised allikad viitavad sellele, et süüfilis levis siia lõuna ja edela suunast (Poole ja
Leedu aladelt) ning liikus kiiresti edasi põhja poole Venemaa aladele (Jankauskas 1994)13. 18.
sajandiks oli süüfilis Eestis üks levinumaid haigusi (Gustavson 1969: 40).
Osteoloogiline materjal ja kirjalikud allikad näitavad, et teatud ühiskonnagrupid olid
süüfilisse nakatumise riskirühmas, see tulenes inimeste suurest liikuvusest ja võimalusest
suhelda paljude teistega. Riskigruppi kuulusid linnaelanikud, sõjaväelased ja aadlikud –
seetõttu on haigust nimetatud ka „paleede haiguseks“. Sõjaväelaste suure nakatuvuse kohta
võib tuua järgnevad näited: Põhjasõja ajal (1700–1721) avas Rootsi garnison Tallinnas kaks
haiglat süüfilise ravimiseks ning 1791. aastal kannatas Leedus umbes 80% sõjaväkke
värvatutest sugulisel teel saadud süüfilise käes. (Jankauskas 1994: 237–238)
12

Nt Suurbritanniast pärinev materjal dateerub enamasti 16.–17. sajandisse, vanim sealne juhtum on aga 1537.

aastast (Manchester 1983: 48–49). Varasemast ajast (enne 15. sajandit) informatsioon süüfilise kohta puudub,
kuna paleopatoloogiline materjal on fragmentaarne (Jankauskas 1994: 237–238).
13

Varaseim kirjalik teade Venemaalt on 1499. aastast, kui Moskva vürst Ivan III Vassiljevitš saatis Leetu

saadiku, kes koguks andmeid süüfilise leviku kohta Venemaa läänepoolsetelt piirialadelt (Jankauskas 1994:
238). Kindlad teated pärinevad 16. sajandist ning järgnevatest sajanditest on juhtumeid juba hulgaliselt
(Jankauskas 1994: 237).
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Huvitav erinevus tuleb välja linna- ja maakalmistute luumaterjalis: seniste uuringute kohaselt
esineb süüfilist linnakalmistutel ja see puudub külakalmistutel. Näiteks 1994. aasta seisuga oli
Leedus läbi uuritud 1400 külakalmistutelt pärit luustikku ning nende seas ei olnud mitte
ühtegi juhust, kus süüfilise esinemist oleks luude abil võimalik kindlaks teha. (Jankauskas
1994: 238–239)
Samasugust tendentsi on märgata ka Eesti külakalmistute materjalis: Ervu 1990 (Malve
2009a), Kaubi 1997 (Malve 2010c), Siksälä Kirikumägi 2004 (Malve 2009b) – loetletud
kalmistutel puuduvad sugulisel teel saadud süüfilise tunnustega luud.14 Teada on kaks
võimalikku juhtumit maakalmistutelt. Esimene matus pärineb 17.–18. sajandist praeguse
Kohtla-Järve lähedalt (Jankauskas 1994: 239). Teine võimalik süüfilise juhtum pärineb PõhjaEestist Kaberla kalmistult (12–17. sajand). Sealt on leitud 8–9 aastase lapse skelett, millel olid
kaasasündinud süüfilisega sarnased tunnused koljul (Caries sicca) ja jäsemete toruluudel
(gummaatiline osteomüeliit). Panusena oli lapsel kaasas münt aastast 1667. (Kalman 2000b:
57–66) Kaberla matuse osas pole täiesti selge, kas tegemist on kaasasündinud süüfilisega,
mistõttu vajab antud skelett uuesti analüüsimist. Kuna antud luustike määrangud pole kindlad,
siis ei saa neid kahjuks arvestada.
Tallinnas oli 1495.–1496. aastal süüfilise epideemia, sellega seoses sulgesid linnavõimud
ühiskondlikud kümbluskohad. Järgmised epideemiad vallandusid 1519.–1520. ja 1539. aastal.
Haiguse suure leviku tõttu spetsialiseerusid mõned arstid selle ravimisele: Tallinna raad
palkas juba 1499.–1507. aastatel vastavad arstid. Enne 1522. aastat rajati Tallinnas süüfilise
ravimiseks spetsiaalne haigla15 , nn rõugemaja16. Jõukamaid kodanikke raviti kodus, kuna nad
ei soovinud viibida koos vaeste ja santidega rõugemajades. Mitteeraldatult olid nad aga
nakkusallikaks teistele kodanikele. (Gustavson 1969: 40) Tallinnast pärineb 1684. aastast
teade, kus rüütelkonna maa-arst Paulus Florianus Juchius kirjeldab raele, et kõrgem seisus on
süüfilisse nakatunud perekondade kaupa ning haigus kandub edasi ammede ja toiduainete

14
15
16

Ervu, Kaubi ja Siksälä Kirikumäe inimluud on hoiul Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti luuhoidlas.
Riias võeti samasugune samm ette 1543. aastal.
Tollel ajal teati haigust „prantsuse rõugete“ nime all, kuna arvati, et tegu on mingisuguse rõugetaudi

erivormiga (Gustavson 1969: 39). Rahva seas tunti süüfilist mitmesuguste erinevate nimetuste all, näiteks
kuritõbi, pahatõbi, himutõbi, hooratõbi ja prantsuse tõbi – viimase nime puhul on tegemist väga arhailise
taustaga (Gustavson 1969: 44).
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kaudu. „Tallinna poodides müüvat saia ja muud toidukraami naised, kel ainult pool või
veerand nina alles.“ (Gustavson 1969: 39)
Enamasti ravisid süüfilist alama astme meedikud, kuna haigus liigitati nö „väliste vigade“
hulka. Samas osutasid raviteenust ka ettevõtlikud rändarstid, kel eriharidus sootuks puudus.
Näiteks viibisid 1596. aastal Tallinnas rändarstid, songalõikaja Balthazar Harzist ja
songalõikaja Peter Kölnist – viimatinimetatu lubas, et ravib süüfilise välja 12. päevaga17,
kasutamata selleks vanne ja sissehõõrumisi. Läbi viidi järgmisi raviprotseduure: haige naha
hõõrumine elavhõbedaga, vannitamine ning aaloest, guajakipuust, sarsaparillist ja kivirikust
valmistatud ravimi manustamine. (Gustavson 1969: 38–39)
1666. aastal oli süüfilis niivõrd levinud, et arstidest jäi puudu. Tallinna kirurgid ehk
habemeajajad pöördusid rae poole abipalvega, et palgataks rohkem habemeajajaid, kes
saaksid tegeleda „väikeste hädade“ ehk süüfilise ravimisega. (Gustavson 1969: 40)
Süüfilise kohta on kirjalikke andmeid ka varauusaegsest Tartust. 17. sajandi lõpul ja 18.
sajandi algul oli tegemist küllalt tähtsa piirilinnaga, mille pärast võitlesid rootslased ja
venelased. Samuti oli linn rände keskpunktiks: elanikkonna moodustasid inimesed, kes olid
erinevate etniliste ja sotsiaalsete taustadega. Linn sõltus sisserändest, sest iive oli negatiivne.
(Kalling 1997: 63) 17. sajandi lõpus elas seal 2500–3000 inimest (Berendsen & Maiste 2005:
115). Linnas olid sotsiaalselt ja demograafiliselt soodsad olud sugulisel teel leviva süüfilise
edasi kandumiseks. Aastast 1698 pärineb teade süüfilise laialdase leviku kohta Tartus: „Tartu
ülikooli meditsiiniprofessor Jacob Friedrich Belowi sõnadel oli selles paigas uskumatult palju
vaeseid inimesi, kes vaevlesid raskelt kõikvõimalike nakkushaiguste käes nagu süüfilis jms,
nii et ühelgi teisel maal ei tohiks olla nii palju ninatuid ja koledaid inimesi kui siin“. (Laidre
2008: 473)
Lisaks püsivale elanikkonnale asus linnas Rootsi garnison, mille suurus Tartu vallutamise
ajal, 1704. aastal, oli umbes 4000 meest (Piirimäe 2005: 53). 1701. aastal oli sõjaväelasi, kes
valmistusid kuningas Karl XII sõjakäiguks, linnas ja selle ümbruses ligi 10 000.
Märkimisväärne oli kohalike elanike ja sõjaväelaste arvuline suhe, mis oli üks kahele või üks
kolmele sõjaväe kasuks. (Laidre: 2008: 537) Garnisoni paiknemine linnas oli ühtlasi soodsaks
17

Arstid ravisid süüfilist tollel ajal umbes neli nädalat (Gustavson 1969: 38–39).

.
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pinnaseks nakkushaiguste levimisel. Süüfilise levikule aitas kaasa ka asjaolu, et Tartus võis
olla hulgaliselt haigust kandvaid prostituute. Nende olemasolust annab aimu 1678. aastal välja
antud linnarae sanitaarse iseloomuga sundmäärus, kus avalikele naistele tehakse ülesandeks
turu puhastamine (Kalnin 1980: 95). Antud näitest jääb mulje, et tegemist oli täiesti
aktsepteeritud elukutsega. Suguhaigused olid sõjaväelaste seas laialt levinud, kuna nad oli
peamised prostituutide kliendid. Haiguste levikule andis hoogu juurde seegi, et lisaks
kohapealsele garnisonile toodi siia veel lisarügemente (nt soomlasi) (Laidre 2008: 532). 1701.
aastast pärineb teade 500 haigest sõjameest, kes polnud suutelised sõjakäigul osalema (Laidre
2008: 238).
Süüfilise levikut soodustas ka ülerahvastatus. Põhjasõja ajal oli Tartu linn tugevasti
ülerahvastatud, lisaks suurele sõjaväelaskonnale, oli siia sõjapakku tulnud aadlikud ühes oma
perekondade ja teenijatega ning maarahvas (Laidre 2008: 532). Linna saabunud suur põgenike
hulk oli linnavõimudele ja garnisonile suureks probleemiks. Nii „/---/ soovis Skytte, et nende
majutamine ei põhjustaks linnale mingit kahju ega tooks kaasa haiguste levikut“.
Lahtiseletatult tähendas see, et põgenikke ei tohtinud liiga tihedalt ühte kohta paigutada, sest
see oleks iseenesest loonud taudide tekkeks soodsa keskkonna. (Laidre 2008: 572) Ilmselt
hoiti ja/või raviti süüfilisehaigeid sarnaselt teiste nakkushaiguste kandjatele seekides. Rootsi
aja lõpus, 1696. aastal, valmis seek, mis asus Toomevärava ees Riia tee ääres. Sinna paigutati
nakkushaigusi põdevad vaesed. Vähesed haritud meedikud tegelesid linnkodanike ja aadlike
ravimisega. Alamkihi ihuhädasid arstisid habemeajajad ehk palbrid ja saunikud, kes enamasti
kasutasid ravimiseks põlvest põlve pärandatud rahvameditsiini tarkusi. (Kalnin 1980: 95)
Tartust, pärineb ka kaks selget süüfilise juhtumit, mis on kindlaks tehtud paleopatoloogilise
analüüsi käigus. Esimene süüfilise tunnustega skelett on leitud Tartu Püha Jüri kalmistult
(17.–18. sajand). Tegemist oli üle viiekümne aastase naisega, kellel olid selged sugulisel teel
saadud süüfilise tunnused koljul – caries sicca (haiguskolded otsmiku- ja kiiruluudel) ja
jäsemete toruluudel (gummaatiline osteomüleiit) (Malve 2010b). Teine neist on siinses töös
vaatluse all olev laps (vt ka Malve 2010d), kellel alljärgnevalt üksikasjalikult ka peatutakse.
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3.2.3. Kaasasündinud süüfilise kirjeldus Tartu Toomkirikusse maetud lapse luustikul
3.2.3.1. Kolju kirjeldus
Kõik koljuluud on säilinud, haiguse sümptomeid kiiru-, otsmiku- ja kuklaluudel ei täheldatud.
Haiguskolded on näokolju osas ja kolju sisemuses. Parema sarnaluu frontaaljätke eesmisel ja
tagumisel pinnal on gumma kahjustus ja periostiit (vt lisa 2: foto 2). Vasaku ülalõualuu sees
on aktiivset luud ning vasakul sarnaluu jätkel on ka pisike gumma kahjustus (vt lisa 2: foto 3).
Vasaku põhiluu keskmise leste tiibluu jätke mediaalsel pinnal on näha põletiku kollet.
Süüfilise omast tunnust caries sicca`t koljul ei esine, kuid kongenitaalse süüfilise puhul
võivadki haiguskolded esineda ilma põhitunnuse caries sicca`ta (Erdal 2006: 18). Süüfilise
omaseid tunnuseid ei ole ka nina piirkonnas.

3.2.3.2. Hammaste kirjeldus
Lapsel on kõik hambad säilinud ning see lihtsustab skeleti analüüsi. Surma hetkel oli lapsel
lõikunud 24 jäävhammast ning alles olid veel 12 piimahammast. Lõualuu seest olid juba
tulemas veel lõikumata jäävhambad. Piimahammastel süüfilisele omaseid tunnuseid ei esine.
Kõige omasemad kongenitaalse süüfilise tunnused esinevad jäävhammastel, see oli suureks
abiks lapsele kindla diagnoosi panemisel. Lapsel on nn Hutchinsoni intsisiivid, mida
iseloomustab esimeste jäävhammaste lõikepinna sakiline kuju. Eriti hästi tuleb see esile
alalõualuu keskmistel intsisiividel (vt lisa 2: foto 4), kus väärareng on selgelt nähtav. Sarnased
sälgutatud pinnad on ka ülalõualuu keskmistel intsisiividel, kuid sealsed lohukesed on hästi
õrnad. Kongenitaalse süüfilise puhul on ülemised lõikehambad rohkem kahjustatud, kuid
antud skeleti puhu on see vastupidi – ühtlasi saame informatsiooni haiguse varieeruvuse
kohta.
Kergeid defekte on näha ka ülemiste ja alumistel silmahammastel ehk kaniinidel, mis ei olnud
veel täielikult lõikunud, kuid nende otsi on võimlik vaadelda. Kaniinid on otstest kitsenenud
ning neile on tekkinud terav tipp, mille külgedel on hästi õrnad sälgud.
Ülemised esimesed tagapurihambad on veidi kulunud, kuid neid on võimalik uurida.
Esimestel tagapurihammastel esinevad hüpoplastilised (koe mitte täielikust moodustumisest
tingitud) defektid. Ülalõualuu parema poole esimesel molaaril on hambakroon kahjustunud –
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see on küll suures osas moodustunud, kuid siiski mittetäielikult. Lisaks sellele on hamba
mälumispind pruunika tooniga. Tegemist on nn Mulberry molaariga (i. k. mulberry molars),
mis on kupli kujuline (vt lisa 2: foto 5). Alalõualuu esimestel tagapurihammastel
hüpoplastilisi defekte ei esinenud. Vasaku ülalõualuu esimene molaar on kahjustunud, selle
kroon ei ole täielikult moodustunud. Ka selle hamba puhul on tegemist nn Mulberry
molaariga (vt lisa 2: foto 6). Ülemiste ja alumistel molaaridel ei esine muutusi hamba
suuruses, millest võib järeldada, et haigus pole hammaste mõõtmeid kahandanud. Samasugust
tendentsi võib näha ka intsisiivide uurimisel.
Hammastel on nähtavad stressijooned ehk hüpoplaasia (vt lisa 2: foto 4). Nende tunnuseks on
hambaemailile tekkinud sügavad horisontaalvaod (Rajangu & Kaur 1999: 55). Stressijooned
on nähtavad ülemistel ja alumistel keskmistel intsisiividel. Mitmel hambal on näha mitut
paralleelset joont, mis viitab lapsepõlves korduvalt esinenud ainevahetuse stressile.
Hüpoplaasia puhul on tegemist hamba pinna arengu defektiga, mis tekib juhul kui hamba
emaili moodustumise ajal kannatab inimene ainevahetuse stressi all (Larsen 1997: 44).
Hüpoplaasia võib olla tingitud mõningatest haigusest või kehvadest elutingimustest.
Paleopatoloogid on hüpoplaasiat seostanud lapse võõrutamisega rinnapiimast. Võõrutamine
on imiku ainevahetuse jaoks ohtlik aeg, sest tal võib tekkida toitestress, kuna tekib puudujääk
rinnapiimas sisaldunud ainetest. Lapse kehas langeb rinnapiimast saadava immuunglobuliini
(antikehade) tase, mistõttu on lapse organism esmakordselt silmitsi uute haigustekitajatega.
(Ogden et al. 2007: 964)
Analüüsitava lapse puhul on hüpoplaasia põhjuseks arvatavasti süüfilis. Füsioloogilise stressi
on põhjustanud haigus ja ebapiisav toit (Obertová & Thurzo 2008: 281). Hüpoplaasia
moodustumist on ka arheoloogilises materjalis seostatud nakkushaigustega (Obertová &
Thurzo 2008: 288).

3.2.3.3. Toe- ja liikumisskeleti kirjeldus
Kaasasündinud süüfilisele omaselt on ka antud skeleti puhul kõige rohkem kahjustatud
jäsemete pikad toruluud: sääre-, pind-, reie-, õlavarre-, küünarvarre- ja kodarluud, kuid
haiguskoldeid on ka abaluul ja rangluul (jn 8). Luud on tugevasti kahjustunud luuümbrise
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põletikust ehk periostiidist ja gummaatilisest osteomüeliidist, millele viitavad poorsed
haiguskolded ja uurded luuümbrises. Luude epifüüsid ei ole kahjustunud.

Joonis 8. Mustad alad näitavad kongenitaalsest süüfilisest kahjustunud luid (muudetud
Buikstra & Ubelaker 1994: lisa 5 järgi).
Figure 8. The black areas show the distribution of congenital syphilis (modified from
Buikstra & Ubelaker 1994: attachment 5).
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Lapse sääreluud on keskosas silmnähtavalt paksenenud ning paindunud veidi ettepoole, seda
nimetatakse nn mõõgatuppsäärteks (vt lisa 2: foto 7). Sääreluude eesmised pinnad on kõvasti
paksenenud ning luu eesmine terav äär on muutunud ümaramaks ning külgedelt lapikumaks
(vt lisa 2: foto 7). Sääreluude kaardumine on seotud luu kasvamisega ja pikaajalise ning raske
haiguse kuluga, seega on luu teinud läbi hulganisti kuju ning luuümbrise muutusi. Mõlemal
sääreluul on näha periostiidist tingitud uue luu moodustumine luuümbrisele. Uus luu katab
luuümbrist paralleelselt kuid samas on seda võimalik luuümbrise pinnalt eristada (vt lisa 2:
foto 8). Luudel olevate põletikukollete ümber on näha aktiivset luu paranemist, aga samas ka
põletikku. Sääreluudel asetsevad hajusalt mitmed uurded (vt lisa 2: foto 8), mis on tingitud
gummaatilisest osteomüeliidist, ning nende ümber on näha sklerootilist luud. Luul on mitmeid
pindmisi kavitatisoone, aga ka uurdeid, mille kaudu tungib mäda luuüdi kanalist välja. Luuüdi
kanal ise on luuümbrise paksenemise tõttu tugevasti ahenenud. Parema sääreluu distaalses
osas on luuüdi kanal käsnolluse paksenemise tulemusel blokeerunud. Vasaku sääreluu
röntgenpildil on näha kitsenenud luuüdikanalit, kuid see ei ole niivõrd ahenenud kui paremal
sääreluul (vt lisa 2: foto 9).
Suured periostiidi ja gummaatilise osteomüeliidi poolt tekitatud kahjustused on ka pindluudel,
kus põletikukolded paiknevad sarnaselt reieluudega luu eesmistel, lateraalsetel ja mediaalsetel
külgedel. Pindluud on niivõrd deformeerunud ja paksenenud, et neid on raske ära tunda.
Vasak pindluu on rohkem kahjustunud ning seetõttu ka jämedam kui parem. Parema pindluu
luuüdi kanal on ahenenud ning esineb ka selle blokeerumist. Luudel asetsevad uurded on kõik
pindmised ning ei ulatu luuüdi kanalisse. Paiguti asetsevate põletikukollete ümber on
sklerootilist luud. Lisaks gumma kahjustustele on mõlemal luul näha ka uue luu vohamist (vt
lisa 2: foto 9).
Kõige rohkem esineb süüfilise puhul luu muutusi reieluude distaalses osas, nii on ka
analüüsitava skeleti puhul. Periostiidi ja gummaatilise osteomüeliidi poolt on tugevasti
kahjustatud luu keskosa ja distaalne ots ning need osad on ka paksenenud (vt lisa 2: foto 10).
Haiguskolded on peamiselt reieluu eesmisel, aga ka mediaalsel ja lateraalsel küljel. Luu
proksimaalne ots on jäänud haigusest täiesti puutumata ning selle abil saame aimu, kuidas luu
tegelikkuses normaalkujul välja näeb. Luuüdi kanali distaalne osa on kitsenenud ning kohati
isegi sulgunud (vt lisa 2: foto 11). Reieluud on kattunud uue ehk aktiivse luuga, seda on
võimlik näha ka röntgenpildilt (vt lisa 2: foto 11) – aktiivsel luul on rohkelt gumma poolt
uuristatud auke ja sklerootilist luud.
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Gummaatilise ostemüeliidi ja periostiidi kahjustused on nähtavad ka õlavarreluudel (vt lisa 2:
foto 12). Vasakul õlavarreluul on kergemad kahjustused, selle keskosa on veidi paksenenud
ning luu mediaalsel küljel on üks pindmine gumma uure. Mõlemal õlavarreluul on gumma
ümber näha sklerootilist luud, paremal pool on kahjustused suuremad – see on nähtav
makroskoopiliselt ning ka röntgenpildilt (vt lisa 2: foto 13). Samuti on paremal pool luu
distaalne ots ja keskosa paksenenud ning luuüdi kanal on kitsenenud. Luu selgmise külje
keskosas ja distaalses osas on suured gummaatilise osteomüeliidi kahjustused.
Küünarvarre luu puhul saame vaadelda üksnes paremat, kuna vasak puudub. Küünarvarreluu
keskosa ja proksimaalne ots on väga tugevasti paksenenud, see on tingitud luuümbrise
kattumisest uue luuga (vt lisa 2: foto 14). Gumma kahjustuste ümber on näha sklerootilist
luud ning uurdeid, mis esinevad luu pealmistes kihtides. Luu selgmisel küljel on
gummaatilisest osteomüeliidist põhjustatud uurded, mis on läbistanud ka uue luu ning selle
alla on tekkinud kanal (vt lisa 2: foto 14). Luuüdi kanal on tugevasti ahenenud ning
blokeerunud.
Kodarluude puhul on hea võrrelda tervet ja haiget luud (vt lisa 2: foto 15). Paremal kodarluul
haiguse makroskoopilisi sümptomeid ei esine. Samas vasaku kodarluu distaalne ots on
luupõletiku tõttu paksenenud ning esineb uut luud.
Kongenitaalse süüfilise poolt põhjustatud periostiit on kahjustanud paremat abaluuharja ja
õlanukki, mis on paksenenud (vt lisa 2: foto 16). Parema rangluu õlanukipoolsemal otsal on
veidi näha aktiivset luud (vt lisa 2: foto 17), mille pind on poorne – see

on tingitud

periostiidist. Ülejäänud luudel süüfilise poolt tingitud kahjustusi ei esinenud.
Luuliste muutuste ja lapse vanuse põhjal saab otsustada, et haigus oli jõudnud hilise
kaasasündinud süüfilise staadiumisse. Laps oli haiguse saanud oma emalt, kellel oli aktiivses
staadiumis süüfilis. Vaadates, kui deformeerunud ja kahjustunud olid skeleti luud, võib
järeldada, et laps oli haigust põdenud küllaltki pikka aega. Kahjuks ei ole skeleti analüüsi
põhjal võimalik öelda kuivõrd oli haigus kahjustanud erinevaid pehmeid kudesid – kas laps
oli kurt või kas tal oli silma sarvkesta põletik, mis lõppeb pimedaks jäämisega. Skeletti
uurides võib näha, et luudel olevad lihaste kinnitused ei ole selgelt välja arenenud, mistõttu
võis laps olla voodihaige. Kindlasti piiras tema liikumist krooniline valu, mis on võrreldav
hambavaluga, kuid tal ei valutanud vaid üks koht – kogu tema keha oli kaetud
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haiguskolletega.

Tartu

Toomkirikusse

maetud

laps

suri

süüfilise

tekitatud

komplikatsioonidesse.

3.3. Skorbuut (Scorbutus)
Lisaks süüfilisele oli laps põdenud ka skorbuuti. Skorbuut on haigus, mis on tingitud Cvitamiini (askorbiinhape) ja vähesel määral ka raua puudusest organismis (Ortner & Putschar
1985: 270). Eluks vajalikku C-vitamiini saab inimene näiteks tsitruselistest ja puuviljadest
ning keetmata rohelistest juurviljadest. Kartulis ja lihas sisaldub seda vähem ning peaaegu
täielikult puudub C-vitamiin teraviljades. (Steinbock 1976: 253) Rauda on aga vaja mitmete
keha funktsioonide toimimiseks, eelkõige täisväärtuslike vererakkude moodustamisel (Larsen
1997: 29).
Skorbuudihaigel esinevad verejooksud nahas ja luuümbrise all. Verejooks võib esineda igas
skeleti osas. Skorbuut kahjustab veresooni, luuümbrise all tekivad erineva suuruse ja
asukohaga veritsused, mis kaltsifitseeruvad ehk luustuvad (Ortner & Putschar 1985: 270).
Skorbuuti saab osteoarheoloogilises materjalis ära tunda luudel olevate kõrgemate ja
ebaregulaarsete alade järgi, mis meenutavad veidi periostiiti. Kaltsifitseerunud verejooksud
esinevad kõige sagedamini just silmaava silmakoobasmisel pinnal (Ortner & Putschar 1985:
272). Sarnaselt süüfilisele esineb skorbuuti paleopatoloogilises materjalis harva (Manchester
1983: 77–78).
Lapse otsmikuluu mõlema silmaava silmakoobasmise osa pind on väga poorne, see on
tingitud veritsemisest (vt lisa 2: foto 18) ning seda on põhjustanud skorbuut. Vaatlusel
sarnanevad haiguse tundemärgid Cribra orbitalia´ga, mistõttu võib neid väga lihtsalt segi
ajada. Antud lapse puhul ei pruugi need haiguskolded olla seotud ilmtingimata süüfilisega18.
Skorbuuti ei saa kindlalt seostada süüfilisega, kuna haigus võib olla tingitud ka teistest
asjaoludest. Lapsel võis skorbuuti põhjustada kesine toiduvalik, näiteks võis ta pärineda
vaesest perekonnast, kus toituti peamiselt teraviljasöökidest. Sellisel juhul ei saanud lapse
kasvav organism piisaval hulga vajalikke vitamiine ega aineid. 17. sajandi lõpul oli Tartus ja
ka üldiselt Eestis tegemist raskete aegadega – maad laastas näljahäda ja sõda, see võis lapse
tervislikku seisukorda tugevasti mõjutada.
18

Professor Rimantas Jankauskase kommentaar.
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3.4. Tõlgendus: lapse päritolu
Tartu Toomkiriku allakäik algas 10. jaanuaril 1525. aastal, mil toimus pildirüüste, kus
linnaelanikud purustasid pühakute kujusid ja krutsifikse (Laidre 2008: 16–17). Toomkirik jäi
tühjaks ja hakkas Liivi sõja (1558–1583) ajal lagunema (Russow 1993: 116), jäädes ajapikku
varemetesse.
Kiriku varemeid ja selle ümbrust hakkas kasutama vaesem linna lihtrahvas ja linna põgenenud
maa elanikkond, kes arvatavasti ei kuulunud linna kirikukogudustesse. Oma kodukalmistust
kaugele sattunud põgenikele oli vana katedraali ümbrus erilise tähtsuse ja tähendusega
matmispaigaks. (Valk 1995: 77) Tegemist oli ka ju pühitsetud paigaga.
Lapse päritolu kohta on mitu erinevat varianti. Esiteks võis olla tegemist linna vaese
lihtkodaniku või prostituudi järeltulijaga. Ema võis nakatuda sugulisel teel saadavasse
süüfilisse olles vahekorras mõne sõduriga, kes oli haiguse saanud omakorda mõnelt teiselt
prostituudilt jne. Rasedaks jäädes kandus ema sugulisel teel saadud süüfilis üle lootele, kes
haigestus kaasasündinud süüfilisse. Teiseks võis laps olla koos vanematega maalt Tartusse
põgenenud suure näljahäda või Põhjasõja ajal. Arvestades seda, et laps põdes väga rasket
haigust, mis raskendas tema liikumist ja transporti, ning asjaolu, et linnaühiskonnas levis
süüfilis võrreldes külaühiskonnaga tunduvalt paremini, oli suurema tõenäosusega siiski
tegemist linnast pärit lapsega. See, et laps maeti Tartu Toomkiriku varemetesse, lubab arvata,
et tema vanemad ei kuulunud linnakogudusse.
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IV PEATÜKK: TEINE JUHTUM: MAHA RAIUTUD PEAGA MEES
4.1. Arheoloogilised andmed
Käsitletav meheluustik – 2001. aasta kaevamistel leitud matus nr 30 jäi kaevandi alale koljust
kuni neljanda nimmelülini (jn 9), selle skeleti osa pikkus haualohus oli 74 cm. Haud asus
maapinnast umbes 185 cm sügavusel. Matus asetses Toomkiriku pikihoone lõunalöövi VIII
ristlöövis (jn 10). Maetud oli umbes 80 cm allapoole kiriku keskaegsest põrandapinnast – see
lubab oletada, et tegu võiks olla keskaegse matusega19 (Haak 2001: 5; Haak 2002: 120).
Keskajale omaselt puuduvad panused, mistõttu ei ole võimalik ajastu sees konkreetselt
eristada, kas tegu oli keskaja algusesse või perioodi lõppu kuuluva matusega. Pea asetses
kristliku kombe kohaselt läänes ning kolju lebas paremal küljel. Matuse orientatsioon oli 260
kraadi (W).
Kõne all oleva matuse puhul on tegemist mehe skeletiga, mille olemasolevad luud olid hästi
säilinud ning see lihtsustas skeleti uuringuid (jn 11). Sugu sai määrata koljul olevate soo
tunnuste ja parema õlavarreluu pikkuse järgi. Mehe kolju oli robustsete joontega ning
õlavarreluudel olid tugevad lihaskinnitused. Koljuõmbluste ja kõhrede kaltsifitseerumise järgi
sai mehe vanuseks määrata 50+ eluaastat. Suhteliselt kõrget vanust näitasid ka luustunud
keeleluu ja kõrisõlm ehk aadamaõun. Lisaks neile olid luustunud ka paljud roiete kõhrelised
osad (vt lisa 2: foto 19). Mehe kõrge vanusega olid seotud ka elu jooksul läbi põetud
degeneratiivsed haigused (nt lülijäikus).
Arvestades mehe vanust, olid tal üllatavalt heas korras hambad, üksnes nende järgi ei oleks
olnud võimalik talle määrata nii kõrget iga. Hammastel esines vähest kulumist ja hambakivi,
kuid teisi hammaste patoloogiaid nagu kaaries ja abtsess ei täheldanud. Mehe hammaste hea
seisukord võib olla tingitud toitumisest, söögilaual olid looma- ja kalaliha, mis ei sisalda nii
palju suhkruid kui näiteks teraviljad, samuti ei kuluta liha mälumine nii palju hamba pinda.
Kuna mehe hammastel ei esinenud kaariest (mida põhjustavad suhkrud), siis võime oletada, et
ta ei tarbinud väga tihti teraviljatooteid. Võrdluseks võib tuua kesk- ja uusaegsed
külakalmistud, kus esineb kaariest väga palju, isegi juba varajases eas. Seda on seotud just
teraviljatoitude tarbimisega.

19

Saamaks kindlat dateeringut, on mehe vasakust õlavarreluust võetud C14 proov.
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Joonis 9. Luustiku nr 30 asend kaevandis. Koljul on tähistatud riidekatke (Haak 2001: jn 4
järgi).
Figure 9. Burial no. 30 in the excavation plot. A fragment of textile can be seen on the skull.
(Haak 2001: fig. 4).

Mehe kaelalülidel olid lõikejäljed ning pea asus skeleti suhtes ebaloomulikult (vt lisa 2: foto
20; jn 9). Kolju koos kuue kaelalüliga ei asunud anatoomiliselt õigel kohal, vaid eemal skeleti
loomulikust jätku kohast (vt tõlgendust allpool).
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Joonis 10. Tartu Toomkiriku 2001. aasta matuse nr 30 asukoht (muudetud Malve & Valk
2009: 142, jn 1 järgi; autori täiendustega).
Figure 10. Location of burial no. 30 from the excavations of 2001 at Tartu Cathedral
(modified from Malve & Valk 2009: 142, fig. 1).

Keskaegses katoliiklikus kombestikus maeti surnud alasti, mähituna surilinasse. Panuste ja
riietega

maeti

kõrg-

ja

hiliskeskaegses

Lääne-Euroopas

üksnes

suurnikke

ning

kõrgvaimulikke. Surilina kasutamise kombest võib tuleneda ka üleüldine ehete vähesus Tartu
Toomkiriku matuste juures. (Valk 1995: 72) Surilina kasutamist on põhjendatud järgnevalt:
keskajal käsileti surma kui und enne ülestõusmist, mistõttu on surnukehadki vastavalt
tollasele alasti magamise tavale, sängitatud mulda riieteta, üksnes surilinasse mähituna (Valk
1995: 77). Sellest johtuvalt võis Toomkirikusse maetud mees olla mässitud ka surilinasse.
Laubal, otsmikuluul, oli säilinud väike riide katke, mis võib olla tükike (jn 9) surnu ümber
olnud surilinast. Teise võimalusena võib tegemist olla jäänusega kotist, mille sisse maha
raiutud pea oli pandud.
Nagu öeldud, ei olnud matuse juures panuseid, kuid haualohust leiti viis kirstunaela ja veidi
kõdupuitu. Leiud viitavad sellele, et mees oli maetud puidust, sepanaeltega kokku löödud
kirstus – eraldi tellistest või kivist hauakambrit ei olnud. Tegemist võis olla kast- ehk
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laudkirstuga (jn 5), millel ei olnud ühtegi kaunistust. Selliseid kirste on hulgaliselt esinenud
juba Tartu Jaani kiriku matuste hulgas (Tiirmaa 1997: 84) ning ilmselt on just sellises olnud
sängitatud ka esimeses juhtumiuuringus analüüsitud laps. Naelte asukoht ning nende arv
annab aimu kohtadest, kus kirstu lauad võisid olla kokku löödud.

Joonis 11. Musta värviga on tähistatud olemasolevad luud (muudetud Buikstra & Ubelaker
1994: lisa 3a järgi).
Figure 11. Solid black areas exhibit the preserved bones (modified from Buikstra & Ubelaker
1994: attachment 3a).
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4.2. Patoloogiad ja traumad – üldine kirjeldus ja iseloomustus luustikul
Mehe skeleti makroskoopilisel uurimisel selgus, et ta oli oma elu ajal põdenud kergel kujul
mitut

selgroo

haigust.

Esiteks

lülivaheketaste

haigust

Schmorli

sõlmed,

teiseks

spondüloartroosi ehk selgroolülide liigespindade põletikku, mis tekitab liigespindade kulumist
ning kolmandaks spondüloosi ehk lülijäikust. Neljandal ja viiendal kaelalülil oli anküloos,
mille tekke põhjus ei ole teada. Esines ka liigesehaigus osteoartroos. Skeletil olid nähtavad ka
traumad – paranenud roidemurd ning selgroolülide kompressioon. Järgnevates alapeatükkides
analüüsitakse skeletil esinevaid selgroohaigusi ja traumasid, tuues ära nende etioloogia ja
tunnused.
Selgroog on oluline struktuur inimese skeletis ning seda võib vaadelda kui indikaatorit, mis
väljendab inimese elutingimusi ja toitumisharjumusi, haigusi (nt degenereeruvad ja
põletikulised haigused), kaasasündinud anomaaliaid, kasvajaid ja traumasid. Selgroo
paleopatoloogilised uurimused pakuvad palju informatsiooni indiviidi füüsilise seisundi
kohta. (Hussien et al. 2009: 613) Järgenvalt annan ülevaate selgroo degenereerumisprotsessidest ja
selle põhjustest.

Osteoloogilisest materjalist võime hulgaliselt leida selgroo vananemisega seotud tunnuseid.
Selgroo muutumisprotsessid on proportsioonis vanuse ning vananemisega – mida vanem
inimene, seda tõenäolisem on, et esineb kulumist. Selja degenereeruvad haiguskolded tekivad
lülivaheketastes ehk diskides ning selle tulemusel toimuvad muutused ka lülides. Enamasti ei
ole muutused tingitud välistest faktoritest, vaid kaasnevad normaalse vananemisprotsessiga,
mil lülivaheketaste elastsus ning vedelikusisaldus vähenevad. Degenereerumisprotsessi
kiirendab liigne füüsiline stress või pinge, samuti mõni otsene trauma või kaudne vigastus.
(Hussien et al. 2009: 616–619) Lülikehade degeneratsioon on sagedasem seal, kus lülisamba
liikuvus on suurem ehk siis kaela ja alumiste rinna- ning nimmelülide piirkonnas. Esinevad
seljavalud, mis ilmnevad liigutamisel ja raskuste tõstmisel. (Brikenfeldt 2000: 238–239)

4.2.1. Schmorli sõlmed (Nodi Schmorl)
Schmorli sõlm ehk lülivaheketaste song on lülivaheketta ehk diski degeneratsioon, mida
põhjustab vahekettasse tekkinud rebend (Faccia & Williams 2008: 29). Lülivaheketta songa
tekkeni võib viia trauma, intensiivne tegevus raske koormuse all, pidevalt korduv liigutus või
kaasasündinud iseärasus, mille tagajärjel tekitab diski rebend (Jiménez-Brobeil et al. 2010:
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37). Tulemuseks on see, et lülivahekettast eraldub säsituum, mis pressib end ülemisse või
alumisse selgroolülisse (Faccia & Williams 2008: 29). Lülikeha ülemisele või alumisele
pinnale jäävad väikesed, siledate seintega lohud (Saluja et al. 1986: 87), mis on visuaalsel
vaatlusel hästi nähtavad ja ära tuntavad (vt lisa 2: foto 21; 22). Haiguse täpne etioloogia pole
teada. Tavaliselt asuvad lohukesed rinna- ja nimmelülidel ning kaelalülidel neid ei ole.
Schmorli sõlmed esinevad peamiselt alumistel rinnalülidel, tavaliselt ei ole kahjustatud kolm
esimest rinnalüli (Th 1–3; Th – rinnalülid) (Üstündağ 2008: 700). Ülemistel rinnalülidel
haigust ei esine, kuna nende liikuvust piiravad roiete kinnitused ja rinnakorv. Seevastu
alumised rinnalülid jäävad suhteliselt jäikade ülemiste rinnalülide ja üpriski liikuvate
nimmelülide vahele – antud piirkond on nii-öelda kaitseta ala ja seetõttu tekitab haigus
sagedasti just selles piirkonnas probleeme. (Üstündağ 2008: 705)
Kuna lülidele mõjuv kokkusurumisjõud on suurem selgroo alaosas (Jiménez-Brobeil et al.
2010: 37), siis teiseks sagedaseks haiguse esinemise alaks on nimmepiirkond, eelkõige
ülemised nimmelülid. Selles piirkonnas on lülidevahelised kettad küllaltki paksud ning
painutus- ja venitusliigutused on vabad, üksnes pööramine on piiratud. (Üstündağ 2008: 705)
Schmorli sõlmed esinevad peamiselt nooruki- ja täiskasvanueas (20–40 eluaastat meestel,
harvemini ka naistel) (Jiménez-Brobeil et al. 2010: 37; 45). Sooline erinevus tuleneb
tehtavatest töödest ning füüsilisest koormusest (Faccia & Williams 2008: 40). Schmorli
sõlmede olemasolu on koos teiste indikaatoritega kasutatud aktiivsuse stressi markerina,
näitamaks meeste ja naiste, kui erinevate ühiskonnagruppide stressi erinevust (Üstündağ
2008: 696). Tänapäevased populatsiooniuuringud näitavad, et Schmorli sõlmed esinevad
sagedamini noorte seas ning need on otseselt seotud mõne traumaga (Wentz & De Grummond
2009: 113). Näiteks noored, kes tegelevad raske ja suurt füüsilist pingutust nõudva
spordialaga ning kellel on olnud pikaajaline mehaaniline koormus, kuuluvad selle haiguse
riskigruppi (Üstündağ 2008: 696).
Haigust iseloomustab progresseeruv valu seljas (Peng et al. 2003: 879; Faccia & Williams
2008: 31). Esinevad erinevad valu tüübid: torkav, põletav ja tuikav valu. Valu omadused
sõltuvad lohkude suurusest (ala, pikkus, sügavus), arvust ja füüsilisest iseloomust. Lohukesed
saavad asetseda lülikeha erinevates piirkondades ning kõik nad võivad põhjustada valu, kuid
kõige valulikumad on lüli keskel asetsevad lohud. Koos lülivaheketta songaga esinevad
osteofüüdid on omakorda valuallikateks. Schmorli sõlmed võivad põhjustada kroonilist valu,
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mis avaldub eelkõige küürutamisel, magamisel, nuuskamisel, roojamisel, korduvatel
liigutustel ja seoses emotsionaalsete vapustustega. (Faccia & Williams 2008: 32–39)
Osteoarheoloogilises materjalis esinevad Schmorli sõlmed üpriski sageli ning sellise
patoloogiaga skelette on leitud üle kogu maailma, kuna haiguse levikul puuduvad
geograafilised piirid. Schmorli sõlmed on selgroo haiguskolded, mida esineb nii praegustes
kui ka mineviku populatsioonides. Seega ei olene haiguse esindatus populatsiooni
antiiksusest, sest seda on leitud nii 7000 aastat eKr elanud, kui ka tänapäevastest
ühiskondadest. Näiteks on lülivaheketaste songa leitud Siberist Baikali järve kaldalt, kus
elasid

holotseeni

kütid-korilased,

Lääne-Šveitsi

neoliitilistest

ja

keskaegsetest

populatsioonidest, rauaaegsetelt itaallastelt jne. (Faccia & Williams 2008: 28–30)
Toomkiriku mehel asusuid Schmorli sõlmed alumiste rinnalülide piirkonnas (Th 7–12) ja
kahel esimesel nimmelülil (L 1–2; L – nimmelülid) (jn 12). Kokku oli 17 sõlme, kaheksa neist
asusid lüli ülemisel ja üheksa alumisel pinnal. Kaheksal selgroolülil asusid lohukesed nii
ülemisel kui ka alumisel pinnal. Schmorli sõlmede suurus oli varieeruv, kuid nad kõik asusid
lüli keskosas ja see võis põhjustada seljavalusid. Lisaks lülivaheketaste songale olid
selgroolülidel ka osteofüüdid.
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Joonis 12. Schmorli sõlmede levik Tartu Toomkiriku 2001. aasta matuse nr 30 selgrool.
Punasega on tähistatud rinnalülid ja mustaga nimmelülid (muudetud Buikstra & Ubelaker
1994: lisa 3b järgi).
Figure 12. Distribution of Schmorl´s nodes on the spine (red – thoracic vertebrae; black –
lumbar vertebrae) on burial no. 30 from the excavations of 2001 at Tartu Cathedral (modified
from Buikstra & Ubelaker 1994: attachment 3b).
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4.2.2. Spondüloos (Spondylosis)
Spondüloos ehk lülijäikus on selgroolülide degenereeruv haigus. Tavaliselt ei ole spondüloos
põhjustatud väliste tegurite poolt, pigem on tegemist normaalse vananemisprotsessi
ilminguga. Protsessi käigus selgroolülide vaheketaste vedelikusisaldus väheneb ja diskide
elastsus muutub väiksemaks. Degenereeruvat protsessi võib esiteks kiirendada suur füüsiline
pinge, mis mõjub lülidele otsese või kaudse survena; mille tulemusel väheneb lüli
mehaaniline vastupanuvõime koormusele. Teiseks mõjutab degenereerumisprotsessi liigne
keha painutamine ja külgedele kallutamine. (Hussien et al. 2009: 617–618)
Degenereeruvatele seljahaigustele iseloomulikult esinevad ka koos spndüloosiga osteofüüdid
ehk luukasvised. Luukasvised tekivad nendes piirkondades, kus diskid pakuvad lüli liikumisel
kõige vähem tuge – rinnalülide alaosas ja nimmelülide ülaosas. (Hussien, et al. 2009: 617)
Degeneratsiooniga kaasnevate muutuste tulemusel tekivad nokjad osteofüüdid, mis asetsevad
lülivaheketaste läheduses suunaga ülemise või alumise lüli poole. Tegemist on levinud
patoloogiaga osteoloogilises materjalis. Haiguse kulg pole siiani päris selge. Luukasviste
arengu hilisemas staadiumis võivad kahe erineva lüli osteofüüdid kokku kasvada, ühendades
seeläbi selgroolülid omavahel ning tekib anküloos ehk lülide jäikus. Selline osteofüütide
kokku kasvamine ei ole ebaharilik. (Ortner & Putschar 1985: 420–421)
Tartu Toomkirikust leitud mehe selgrool esines kergekujuline spondüloos (vt lisa 2: foto 21,
22, 23; jn 13), osteofüüdid esimesel nimmelülil (L1) ning ülemistel (Th4–5) ja alumistel
(Th8–12) rinnalülidel. Lülidel Th4–5 ja Th11–12 olid luukasvised vaevumärgatavad kuna
need olid alles kujunemisjärgus. Alumistel rinnalülidel Th8–10 olid luukasvised tunduvalt
suuremad ja selgelt ära tuntavad.
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Joonis 13. Spondüloosi levik Tartu Toomkiriku 2001. aasta matuse nr 30 selgrool (muudetud
Buikstra & Ubelaker 1994: lisa 3b järgi).
Figure 13. Distribution of spondylosis on the spine of burial no. 30 from the excavations of
2001 at Tartu Cathedral (modified from Buikstra & Ubelaker 1994: attachment 3b).

- 53 -

4.2.3. Spondüloartroos (Spondyloarthrosis)
Tegemist on selgroolülide liigeste kulumise ehk osteoartroosi ehk spondüloartroosiga. Haigus
kahjustab selgroolülide liigesepindu kuid mitte selgroolüli keha. (Brikenfeldt 2008: 12)
Kahjustuvad eelkõige liikuvamad lülisamba osad, näiteks kaela- ja nimmepiirkond. Haiged
kaebavad erineva intensiivsusega valusid nii liigutades kui ka rahuolekus. Aja jooksul
muutuvad valud tugevamaks ja liikuvus degenereerunud piirkondades väheneb. (Горбунова
1968: 1164)
Tartu Toomkiriku mehe selgroolülide liigeste kulumist oli näha kõigil seitsmel kaelalülil (C1–
7; C - kaelalülid), kaheteistkümnel rinnalülil (Th1–12) ja kolmel esimesel20 nimmelülil (L1–
3) (vt lisa 2: foto 23, 24). Spondüloartroosi tunnused olid veidi tugevamad kolmel esimesel
kaelalülil (C1–3) ning see viitab kaela aktiivsemale liigutamisele. Uuritaval juhul oli tegemist
kerge spondüloartroosiga, mis arvatavasti tema mobiilsust ei mõjutanud.

4.2.4. Anküloos (Ankylosis)
Anküloos on liigese jäikus. Haiguse süvenedes tekib liigespindade ja sideaparaadi
luustumine. (Горбунова 1968: 1166) Haigus võib haarata kõiki liigeseid – nii jäsemeid kui ka
lülisammast. Lülide ühinemise tulemusena kahaneb lülide vaheline ala, millega väheneb
selgroo liikuvus (Larsen 1997: 166).
Antud juhul võib tegemist olla kaasasündinud või teadmata põletiku poolt põhjustatud
anküloosiga (spondüloartroosile omased haiguskolded puudusid).21 Mehe kaks rinnalüli
(Th4–5) oli kokku kasvanud ehk tekkinud oli anküloos (vt lisa II: foto 25; jn 14). Ühinenud
on neljanda rinnalüli alumine liigesjätke viienda rinnalüli ülemise liigesejätkega. Kuna kokku
on kasvanud ainult kaks rinnalüli, mis asuvad väheliikuvas selgroo osas, siis tõenäoliselt see
patoloogia meest ei mõjutanud. Lülide ühinemise tulemusena kahaneb lülide vaheline ala,
millega väheneb selgroo liikuvus (Larsen 1997: 166).

20

Kaks viimast nimmelüli mehe skeletil puudusid.

21

Professor Rimantas Jankauskase kommentaar.
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Joonis 14. Neljanda ja viienda rinnalüli anküloos Tartu Toomkiriku 2001. aasta matusel nr
30 (muudetud Buikstra & Ubelaker 1994: lisa 3b järgi).
Figure 14. Ankylosis of the 4th and 5th thoracic vertebrae of burial no. 30 from the
excavations of 2001 at Tartu Cathedral (modified from Buikstra & Ubelaker 1994:
attachment 3b).

4.2.5. Selgroolülide kompressioonmurrud (Fractura compressiva)
Kompressioonmurdu iseloomustab selgroolüli kiilukujuline keha, mis on lülide omavahelise
kokkusurumise tulemus. Selgroolüli kompressioon mõjutab lülikeha rindmist osa, kuhu
mõjub jõud kõige rohkem. (Larsen 1997: 166) Kompressioonmurd tekib, kui selgroolüli
käsnollus surutakse kokku ja pressiv jõud ületab lüli vastupidavuse ulatuse. Tavaliselt juhtub
see siis, kui tekib liigne paine ja selgroog ületab oma elastsuse piiri. (Jiménez-Brobeil et al.
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2010: 36) Selline trauma põhjustab tugevat valu, kuna selgroo kanalis olevast seljaajust
lähtuvad närvid satuvad surve alla (Manchester 1983: 58).
Kompressioonid on tingitud tugevast ning äkilisest lülide kokkupõrkest (Ortner & Putschar
1985: 56). Lüli kokkusurumisstress avaldub tavaliselt mingisuguse trauma, näiteks kõrgelt
kukkumise, selga või õlgadele langeva löögi, või füüsilise töö, näiteks raskete esemete
tõstmise tagajärjel (Manchester 1983: 57; Jiménez-Brobeil et al. 2010: 40). Murd võib tekkida
ka siis, kui luu struktuur on mõne haiguse, näiteks osteoporoosi ehk luudehõrenemise, tõttu
nõrgenenud (Manchester 1983: 58).
Enamasti esinevad sellised vigastused selja alaosas, rinna- ja nimmelülidel vahemikus Th8–
L3 kuna seal on mehhaaniline surve lülidele suurem kui ülemistes selgroo osades (Manchester
1983: 58; Hussien et al. 2009: 622). Osades populatsioonides on täheldatud ka üksnes Th11–
Th12 vahelist kompressiooni, mis võib viidata nende teistsugusele füüsilisele tegevusele.
Kaela- ning ülemised ja keskmised rinnalülid murduvad harva ja on stabiilsemad, sest neile
langeb väiksem painutamisjõud ja liikumist vähendab rinnakorv (Jiménez-Brobeil et al. 2010:
37).
Selgroo kompressioonid ja nendest tekitatud murrud on enim esinenud traumad
arheoloogilises materjalis (Hussien et al. 2009: 622). Osteoloogilised uuringud on näidanud
kompressioonmurdude esinemise sagedust sugupoolte vahel meeste kasuks (Jiménez-Brobeil
et al. 2010: 45), erinevused võivad tuleneda meeste poolt tehtava töö raskusest või
iseloomust.
Toomkiriku mehe selgroo kahel viimasel rinnalülil (Th11–12) ja esimesel nimmelülil (L1) oli
märgata vähest kompressiooni (vt lisa 2: foto 26; jn 15). See patoloogia võib olla põhjustatud
maetu tegevusest – näiteks ratsutamisest, hobuse seljast kukkumisest või maha hüppamisest
ning võitlemisest. Mehel võisid peale õnnetust olla väikesed valud seljas, kuid need möödusid
aja jooksul. Kuna tegemist on pisitraumaga, siis närvide kokkusurumist tõenäoliselt ei olnud
ning seetõttu ei seganud see trauma mehe igapäevaseid tegevusi.
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Joonis 15. Selgroolülide kerge kompressiooni levik Tartu Toomkiriku 2001. aasta matuse nr
30 (muudetud Buikstra & Ubelaker 1994: lisa 3b järgi).
Figure 15. Distribution of slight vertebrae compressions on the spine spine of burial no. 30
from the excavations of 2001 at Tartu Cathedral (modified from Buikstra & Ubelaker 1994:
attachment 3b).

4.2.6. Osteoartroos (Osteoarthrosis)
Paleopatoloogia alastes artiklites kasutatakse paralleelselt kolme sama tähendusega mõistet –
osteoartroos, osteoartriit ja degenereeruv liigeste haigus. Osteoartroosi puhul on tegemist
sageli esineva ning üpriski kergesti äratuntava haigusega, mille esinemine sõltub vanusest
ning seda ilmneb rohkem naistel. (Waldron 1997: 186) Osteoartroos on ülemaailmselt levinud
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liigeste haigus ning oluline rahva tervise probleem. Tegemist on ühe vanima inimkonda
puudutanud haigusega. (Birkenfeldt 2000: 231)
Osteoartoos on degeneratsiooni-, taastus- ja põletikuliste protsesside segu, mis tekib
liigeskõhres, subkondraalses luus (liigeskõhre all olev luu) ning liigese ümber olevates
pehmetes kudedes. Liiges vananeb, kulub ja deformeerub, servadele tekivad kompensatoorsed
vohandid ehk osteofüüdid. (Birkenfeldt 2000: 234) Osteoartroosi tekkimisel on mitmeid
põhjusi nagu näiteks geneetiline kalduvus, vanus, sugu, kehakaal, trauma, raske füüsiline töö
või korduvad liigutused (Waldron 1997: 188; Weiss & Jurmain 2007: 437; Baetsen et al.
1997: 630). Paleopatoloogilised uuringud on näidanud, et mõne kindla elukutse või
spetsiifilise tegevuse ja osteoartroosi vahel ei ole otseseid seoseid, kuid haigus annab üldise
iseloomuga olulisi vihjeid inimeste füüsilise tegevuse kohta (Larsen 1997: 164).
Osteoartroos on osteoloogilises materjalis tihti esinev haigus, mida on põetud pea kõikides
maailma piirkondades ning selle leiud on dateeritud erinevatesse ajastutesse. Osteoartroosi
käes on kannatanud isegi inimese eellased – on teada, et austrolopiteekus Lucy´l olid
osteoartroosi tunnused selgrool ning seda haigust põdesid ka neandertallased. (Larsen 1997:
168) Osteoloogilises materjalis tunneb osteoartroosi ära osteofüütide ehk luukasviste,
poorsuse, liigespinna vähenemise ja eburneatsiooni ehk luu plinkumise järgi (Weiss &
Jurmain 2007: 444).
Tartu Toomkirikust leitud mehe matuse rangluude liigespindadel olid osteoartroosi tunnused.
Liigespinnad olid poorsed nii rangluu rinnakuluu (vt lisa 2: foto 27) kui ka õlavarreluu
poolsetes otstes. Uuritava mehe puhul on üheks haiguse põhjuseks vanus, kuid tõbi võib olla
seotud ka tema tegevusalaga (nt ratsutamine või mõõgavõitlus). Õlavarreluu liigespinnad ja
abaluu liigesõõnsused on väikese kuluvusega ning arvestades mehe vanust heas seisukorras.
Sama ei saa 100% ütelda kõikide liigeste kohta kuna alaskelett puudub.

4.2.7. Roiete murrud (Fractura costae)
Skelettidel esinevad luumurrud on heaks materjaliks mineviku ühiskonna füüsilise tegevuse
uurimisel. Roiete murrud on ühed enim levinud luumurrud arheoloogilises materjalis, kuid
neid on vähe uuritud. Luumurde on leitud erinevatest ajastutest ning geograafilistest
punktidest. (Brickley 2006: 61) Näiteks Inglismaalt Birminghami St. Martini kirikaia
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osteoloogilisest materjalist on leitud roidemurde peamiselt lihtrahva seast pärinevatelt
meestelt (Brickely 2006: 65).
Inimesel on 12 paari roideid, kõik nad kinnituvad selgmiselt selgroolülide külge. Roiete
eesmised kinnituskohad on erinevates punktides, mistõttu jaotatakse nad kolme gruppi.
Esimest seitset roiet nimetatakse pärisroieteks ning need kinnituvad rinnakuluule. Järgmised
kolm on kaarroided, mis kinnituvad seitsmendale pärisroidele. Kaks (võib olla ka rohkem)
viimast roiet ehk vallasroiet kinnituvad ainult selgroole. Eriti tähtsad on roided, mis asuvad
rinnalülide piirkonnas, kuna need kaitsevad südant, kopse, suuri veresooni, osalevad
hingamistegevuses ja teistes funktsioonides (Brickley 2006: 69).
Roide fraktuurid ehk murrud on rinnakorvi traumad, mis sageli kaasnevad kukkumise või
vägivallaga. Murru tekkeks ei ole vaja väga suurt jõudu, seda võib põhjustada isegi pisike
trauma. Enim murduvad 4.–9. roie. (Brickley 2006: 70) Ülemised roided murduvad harvemini
kuna nad on hästi fikseeritud ning väljast kaitstud lihaste ja abaluude poolt (Petlem 1974:
155). Alumiste roiete (10.–12.) faktuure esineb harva, kuna need on hästi lühikesed. 4.–9.
roide murrud on väga ohtlikud, sest nende katkised otsad võivad tungida sissepoole ja tekitada
pehme koe rebendeid või vigastada siseelundeid, tekitades sellega raskeid tagajärgi. Isegi
üksik murtud roie põhjustab suurt valu ja võib takistada hingamist. Valu tekitav roide murd
mõjutab kindlasti inimese aktiivsust. Kesk- ja uusajal raviti roiete- ja rindkere traumasid
riideriba abil, mis mässiti ümber rinnakorvi. (Brickley 2006: 69–73) Soodsates tingimustes
paraneb ühe roide murd umbes neli nädalat (Petlem 1974: 50).
Skeletil nr 30 oli säilinud 11 paremat ja 12 vasakut roiet. Kohati olid roided fragmentaarsed
(purunenud kaevamise käigus), kuid siiski vaadeldavad. Mehel oli murdunud vasak päris- või
kaarroie, mis jääb vahemikku 4.–10. (vt lisa 2: foto 28; jn 16).
Murd asus roide külgmise osa keskosas. Küljepeal olevad murrud on tavaliselt tekkinud eesttaha suunatud suruvast jõust, kohas, kus luu on surve korral kõige suurema pinge all (Brickely
2006: 70; Petlem 1974: 155). Antud murd ei olnud eluohtlikult kahjustanud siseelundeid ning
vigastus paranes täielikult. Võib üpriski kindlalt väita, et mees kannatas roidemurrust tingitud
valu käes näiteks sügavalt sisse hingates, köhides või aevastades (Petlem 1974: 156). Trauma
täpset ulatust ja mõju ei ole võimalik täiesti kindlaks teha.
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Joonis 16. Murdunud vasaku roide asukoht Tartu Toomkiriku 2001. aasta matusel nr 30
(muudetud Buikstra & Ubelaker 1994: lisa 3a järgi).
Figure 16. The location of a left fractured rib of burial no. 30 from the excavations of 2001 at
Tartu Cathedral (modified from Buikstra & Ubelaker 1994: attachment 3a).

4.2.8. Maharaiutud pea
Kolju paiknemist anatoomiliselt ebakorrektselt on arheoloog Arvi Haak ja antropoloog K.
Kalling interpeteerinud kui märki pea maha raiumisest (Haak 2001: 12; Haak 2002: 115).
Luid uurides ja konsulteerides Leedu Ülikooli juhtiva antropoloogi R. Jankauskasega selgus,
et tegemist on tõesti lõikejälgedega. Vigastatud selgroolülidel puudusid paranemise jäljed.
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Põhjuseks, miks pea alaskeletist eemal oli, võib pidada mehe pea vägivaldset eemaldamist.
Kindlalt saab väita, et pea ebaloomulik paiknemine ei tulenenud näiteks mõne teise haua
sissekaevest ning matuste segamisest. Tõendiks on see, et kuus kaelalüli asetsesid pea
„küljes“ nii, et nad pidi olema seotud koljuga ligamentide abil matmise hetkel. Kui tegemist
oleks nii-öelda läbi kaevatud matusega, mille käigus pea asukoht muutus, siis oleksid pidanud
ka kaelalülid lihtsalt laiali pudenema.

4.2.8.1. Lõikejäljed mehe kaelal
Mehe pea oli maha raiutud kaela alaosast (jn 17). Kuuenda (C6) (vt lisa 2: foto 29) ja
seitsmenda (C7) (vt lisa 2: foto 30) kaelalüli vahel oli lõike jälg ning mõlemad kaelalülid olid
üksteisest selgelt eraldatud (vt lisa 2: foto 31). Kuuendalt kaelalülilt oli ära lõigatud ogajätke
ning alumised liigesepinnad. Seitsmendal kaelalülil puudusid ülemised liigespinnad ja lõige
oli riivanud ka selgroolüli keha. Kahjuks puuduvad ära lõigatud luufragmendid, mis annaksid
uurijale juurde informatsiooni lõike iseloomust ja selle tekitajast.
Kaelalülidel olev lõikepind oli ülejäänud lülikehaga samasugust värvi ning selle ääred olid
ümarad. Lõikepinnad olid hästi puhtad ja ühtlased, mis viitab väga teravale ja kitsale
löögiriistale ning ühele surmavalt täpsele löögile. Tõenäoliselt oli tegemist mõõga või mõne
muu terava instrumendiga, sest suurema ja paksema teraga relv, näiteks kirves, oleks lülisid
rohkem vigastanud. Suurbritannia materjali analüüs on näidanud, et päid on maha raiutud
õhukese teraga, kuna kõik lõikejäljed on kitsad (Larsen 1997: 146).
Võrreldes Tartu mehe kaelal olevaid lõikepindu mujalt maailmast teada olevate pea maha
raiumise juhtumitega on need väga sarnased (Ardagna et al. 2005: 75, joonis 2). Meile
ajaliselt ja ruumiliselt kõige lähem juhtum pärineb 1520. aastast, mil rootslased allutati Taani
võimu alla. Uppsalas olevast massihauast leiti Rootsi sõjamehe skelett, millel olid lõike jäljed
neljandal kaelalüli ning see näitab, et tal oli pea mõõgaga maha raiutud. (Kjellström 2005: 36,
38) Pea oli asetatud surnu küünarvarre- ja puusaluu piirkonda, skeleti paremale küljele. Pea
asetamine skeleti juurde, kuid mitte anatoomiliselt õigesse kohta, viitab sellele, et mees ei
hukkunud lahingus, vaid ta hukati hiljem. Kui pea oleks langenud lahingus ei oleks seda
hiljem lugupidavalt surnukeha juurde asetatud. (Kjellström 2005: 44)
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Joonis 17. Joonega on tähistatud koht Tartu Toomkiriku 2001. aasta matuse nr 30
kaelalülidel, kust mehe pea oli eraldatud (muudetud Buikstra & Ubelaker 1994: lisa 3b, 4a
järgi).
Figure 17. The line indicates the cut which severed the man’s head. (modified from Buikstra
& Ubelaker 1994: attachment 3b, 4a).

Võimalik, et Toomkirikusse maetud mehe kaelalülid on saanud löögi paremalt poolt (vt lisa 2:
foto 32), seda näitab sügavam lõige lülide paremal küljel, edasi muutuvad lõike jäljed järjest
nõrgemaks. Löök on tulnud väikese nurga all ning läinud täpselt kaelalülide vahelt läbi. Jääb
mulje, et tegu on olnud kogenenud hukkajaga, kes on teadnud täpselt, kuhu lüüa.
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4.2.8.2. Pea maha raiumine Euroopa ja Eesti kontekstis
Vigastused luustikel võivad viidata kunagi elanud inimeste vahel aset leidnud konfliktidele.
Arheoloogilistel kaevamistel leitavaid traumatunnustega skelette peetakse ainukeseks
kindlaks ja otseseks tõendiks vägivaldsest käitumisest. (Larsen 1997: 119) Pea vägivaldne
eemaldamine on tõenäoliselt olnud tunduvalt levinum võrreldes sellega, mida arheoloogilises
materjalis näeme (Larsen 1997: 142).
Juhtumeid, kus inimese pea on maha raiutud, leidub üle kogu maailma ning neid on dateeritud
erinevatesse ajastutesse. Põhja- ja Lõuna-Euroopast on rohkelt ajaloolisi allikaid vägivalla ja
lahingutegevuse kohta. Pea maharaiumist on palju uuritud Põhja-Euroopas ja Skandinaavias –
eriti Taani esiaja (neoliitikumi ja rauaaja soomatused) ning varajase ajaloolise perioodi osas.
(Larsen 1997: 142)
Keskajast on leitud matuseid, kus pea on eemaldatud ja asetatud surnu jalgade vahele. Sellise
ebatavalise käitumise otsesed ja kindlad põhjused pole teada, kuid arvatakse, et niimoodi
maeti kurjategijaid, hoidmaks ära nende tagasipöördumist teispoolsusest. (Larsen 1997: 142)
Enamasti on pea eemaldatud kaela kesk- või alaosast (Manchester 1983: 63). Lõikejälgi on
leitud nii kaelalülide rindmiselt kui ka selgmiselt poolelt, millest võib järeldada, et löögid
sooritati eestpoolt või selja tagant. Inglismaalt Hertfordshire´ist pärineb luustik, mille pea oli
ära raiutud ning matuse analüüs näitas, et löödud oli mitu korda. Löökide arvu näitavad
lõikejäljed kaelal – Hertfordshire´i luustikul oli kolm lõiget – teise kaelalüli ehk telglüli
hammasjätke eesmises ning lüli ülemises ja alumises osas ning paremal alumisel liigesjätkel.
(Larsen 1997: 145)
Läbi ajaloo on Inglismaal pea maha raiumine olnud teatud ühiskonna gruppides üks
enamlevinud hukkamise viise (Larsen 1997: 158). Näiteks anglosaksi perioodist (5.–10.
sajand) on leitud matuseid, kus maha raiutud pea on asetatud surnu jalgade vahele. Arvatakse,
et sellega sooviti laipa häbistada või karistada sooritatud kuriteo eest. Folklooristki on leitud
andmeid sellise tegevuse kohta, kus pea maharaiumist on kasutatud erinevatel eesmärkidel,
nagu näiteks ohverdamine, kadunukese hingest ilma jätmine, surnu suhtlemise takistamine
elavatega ning karistusena vale käitumise eest. (Larsen 1997: 145) Britanniast pärinevad
Rooma-aegselt (43. a eKr–410. pKr) kalmistult matused, kus maharaiutud pea on matmisel
asetatud oma õigele kohale (Aufderheide & Rodriguez-Martin 2003: 29; Bradley 2007: 271).
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Eestist on maharaiutud peadega skelette leitud Tallinna võllamäelt. See, keskaegne
kohtumõistmis- ja hukkamispaik rajati 14.–15. sajandi vahetusel ja tegutses kuni 18. sajandi
keskpaigani. Võllamäelt on välja tulnud üle viiekümne üksiku kolju, mis pärinevad
arvatavasti mõõga läbi hukatutelt. Lisaks peadele leiti sealt ka seitse skeletti, millel koljud
puudusid (Lavi 1996: 56–57). Tartu juhtumiga sarnast leidu ei ole Eestist varem teada.

4.3. Tõlgendus: kellega võis olla tegu?
Ühest küljest viitab maha raiutud pea sellele, et tegemist on mõne kurjategijaga, kuid oletuse
vastu räägib asjaolu, et mees oli maetud Tartu Toomkirikusse, kuhu reeglina kurjategijaid
keskajal ei sängitatud. Kurjategija-versiooni vastu on seegi, et mehe pea oli asetatud
anatoomiliselt õigesse kohta – kurjategijate puhul pandi pea surnu jalgade vahele. Pea asend
ning matuse koht lubavad oletada, et tegemist võis olla näiteks mõne sõjamehega. Sellisel
juhul oli pea eemaldamine nii-öelda lahingutegevuse tagajärg – suure tõenäosusega ei
toimunud pea maharaiumine lahingu käigus, vaid hiljem, kui mees viibis näiteks vangistuses.
Kuna Tartu Toomkiriku osteoloogilise leiuainese põhjal ei ole tehtud kraniomeetrilisi
uuringuid, siis ei saa Toomkiriku andmetele tuginedes teha otseseid järeldusi mehe etnilise
päritolu kohta. Paralleele saaks tõmmata põhjalikult läbi töötatud Tartu Jaani kiriku matustega
(Kalling 1995; Kalling 1997). Toetudes Jaani kiriku antropoloogilisele materjalile, kus
kirikusse maetute koljud viitavad mittekohalikule päritolule, võib oletada, et Toomkirikusse
keskajal maetute puhulgi ei olnud tegemist eesti soost inimestega. Tartu Jaani kirikusse
maetute puhul on pakutud päritolumaaks Saksamaad või Lõuna-Rootsit (Kalling 1995: 55)
ning sama on võimalik ka maharaiutud peaga mehe puhul. Samas ei saa välistada, et tegu võis
olla kohaliku Liivimaa sakslasega.
See, et mees oli maetud Toomkirikusse, peaks näitama tema sotsiaalset ja etnilist kuuluvust.
Tartu elanikkonnas oli palju nii-öelda mittekohalikke, nad olid näiteks sõjaliste elualade
esindajad (Tartusse sattunud vallutuste käigus), kaupmehed ja käsitöölised (Kalling 1995: 50),
aga ka vaimulikke saabus siia mujalt ning sakslaste osatähtsus Tartu toomhärrade hulgas oli
ligi sajaprotsendiline (Lukas 1998: 135). Keskaegse Tartu uusasukad olid elujõulisemad ja
ettevõtlikumad inimesed ning need omadused kajastusid ka nende luudel (Kalling 1995: 53).
Uuritava mehe puhul näitasid head füüsilist vormi ja tervisliku seisundit tugevad
lihasekinnitused õlavarreluudel ning terved hambad.
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Tartu Toomkiriku kalmistu puhul ei olnud tegemist koguduse surnuaiaga nagu seda oli Tartu
Jaani kiriku kalmistu – Toomkirik oli keskaja ühiskonna eliidi matmispaigaks. Mees oli
keskaegsele kontekstile omaselt maetud katedraali põranda alla. Traditsiooni kohta annavad
informatsiooni hulgaliselt leitud inimluud ja hauaplaatide tükid kogu Toomkiriku sisemusest.
Vaatluse all oleva mehe haualt plaati ega selle katkeid ei leitud, kuid see ei välista, et seda
pole seal ka kunagi olnud. Üldiselt on Toomkirikust leitud nii suuremaid kui ka väiksemaid
hauaplaate ja nende katkeid (Valk 1995: 66–67; Malve & Valk 2009: 145–147), aga väga
harva on need olnud oma originaalkohal.
See, et mees on maetud nii prestiižesse kohta nagu Toomkirik ning mitte kirikuaeda või
linnakiriku juurde, näitab tema kuulumist kõrgklassi. Niisiis võis tegemist olla sõjamehe või
vasalliga. Mees pidi olema kõrgest seisusest, sest tasulise hauaplatsi lunastamine
piiskopkonna peakirikusse pole ilmselt olnud kaugeltki kõigile taskukohane. (Valk 1995: 76)
Mees võis olla ka aadelkonna liige, kuna nad olid sageli vaimulikega sugulussidemetes
(Lukas 1998: 9). Kirikusse matmise motiiviks võib pidada asjaolu, et paljud aadlikud kuulusid
kapiitli ehk katedraalkiriku või stiftikiriku juurde kuuluva vaimulike korporatsiooni koosseisu
(Lukas 1995: 19), olles seeläbi kirikuga väga tihedates sidemetes.
Oletusi, erinevatesse ühiskonnakihtidesse kuuluvate inimeste haudade paiknemise kohta,
võimaldab teha teadmine, et keskajal olid kirikuruumi piirkonnad erinevalt väärtustatud.
Kõige hinnatumad matmispaigad olid altarite, eriti peaaltari ja kooriruumi läheduses, sest
usuti, et sel viisil saab surnu hinge märtrite ja pühakute kaitse alla anda, mis omakorda
suurendab eestpalvete mõjujõudu. Matmispaik altari läheduses vihjas ka ühiskondlikule
positsioonile, näiteks kõrgele vaimulikule ametikohale, ühiskondlikult tähtsale isikule, või
kiriku suurele rahastajale. Surnu sotsiaalsest staatusest andsid aimu ka hauakivid. Madalama
positsiooniga isikute haudadel oli Tartu Toomkirikus väiksemaid (80 x 80cm) hauatähiseid,
mida on leitud kiriku põhjalöövist. (Valk 1995: 76)
Aadlike ja linnaelanike annetused mängisid olulist rolli, olles kirikule suureks tuluallikaks
(Mays 2006: 181). On teada, et piiskoppide vasallide toetused kiriku ehitamiseks ei ole olnud
väga suured, kuid siiski arvestatavad. Aadlike tihedad suhted kiriklike institutsioonidega olid
keskaja lõpuosas väga levinud. Võimalik, et kiriku ehitamisel mängisid oma osa ka kõrgaadli
ambitsioonid. (Alttoa 2003: 51) Perekond, kes soovis, et tema liikmed maetakse kirikusse
andis kirikule materiaalset abi ning sai vastutasuks nii spirituaalset kui ka naturaalset toetust.
Lahtiseletatuna tähendas see, et jõukas perekond maksis selleks, et nende endi ja kadunud
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lähedaste hingede eest palvetataks. Tegelikkuses võis üheks peamiseks sooviks olla
matmispaiga tagamine kiriku sisemuses. (Mays 2006: 181)
Maetud mehe puhul ei olnud Toomkiriku kontekstis tegemist väga positsioonika inimesega,
kuna ta oli maetud kiriku küllaltki perifeersesse osasse – pikihoone lõunalöövi VIII ristlöövi.
Kuigi altarid võisid kiriku sisemuses paikneda mitmes kohas, ei ole mingeid märke sellest, et
mehe matuse läheduses oleks mõni selline asetsenud.
Vaadeldava mehe puhul võib tegemist olla näiteks kõrgest soost sõjamehega, kes kasutas
relvana mõõka. Mõõgavõitlust hakati õppima varajases nooruses, see tingis parema käe
musklite asümmeetrilise arengu, kuna üht kätt kasutati rohkem kui teist (Wentz & De
Grummond 2009: 112). Mehe parema õlavarreluu pikkus oli 343 mm ja vasakul 339 mm,
seega on nende vahe umbes 4 mm. Õlavarreluude mõõtmistulemuste abil saab öelda, et mees
oli olnud paremakäeline, kuna parem õlavarreluu oli veidi pikem ja paksem ning selle
lihaskinnitused olid tugevamad (vt lisa 2: foto 33).
Kirjeldatud olukorda saab kinnitada Wolfi seadusega. Nimelt on luu tundlik mehhaanilistele
jõududele nagu raskuste tõstmine ja musklite pingutamine ning need asjaolud mõjutavad luud
otseselt. Suure mehhaanilise stressi korral arenevad välja nii-öelda robustsed luud, mis on
paksemad ja tugevamad. (Mays 2002: 4–5) Igasugused erinevused jäsemete pikkuse ja
paksuse vahel näitavad nende erinevat kasutatvust (Weiss & Jurmain: 2007: 446).
Mehel esinesid selgrool mitmesugused patoloogilised nähud, mis toetavad oletust, et tegu võis
olla sõjamehega. Schmorli sõlmed võisid tekkida juba varajases nooruses, kui ta õppis näiteks
võitlema, harjutamisprotsessis tuli korduvalt teha samu liigutusi. Schmorli sõlmede teket
soodustavaks asjaoluks on ka ratsutamine, sest selle käigus avaldub seljale pidev pinge
(Wentz & De Grummond 2009: 112). Ratsaniku istaku ja alaseljavalude vahel on suur seos,
õige asend hobuse seljas vähendab lihaste ülepinget ja ei põhjusta liigset stressi ratsaniku
lülisambale (Liivamägi 2008: 33). Pidev liikumine hobusel tekitab ratsaniku selgroole pikema
aja jooksul mitmeid mikrotraumasid, mis on tingitud hobuse liikumisest tulenevatest
põrutustest (Liivamägi 2008: 18).
Schmorli sõlmi ja selgroo degenereerumist on dokumenteeritud sellistes populatsioonides, kus
hobusel ratsutamine oli peamiseks liikumisviisiks (Wentz & De Grummond 2009: 112).
Näiteks Ameerika Ühendriikides on kaevatud Snake Hilli kalmistut Fort Erie lähedal, kuhu
olid maetud 1812. aasta sõjas hukkunud sõdurid, peaaegu pooltel esinesid Schmorli sõlmed
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(Larsen 1997: 172). Arikaras Lõuna-Dakotas on 19. sajandi alguse materjalis just
ratsutamisega seostatud degeneratiivseid muutusi seljas ja puusadel (Larsen 1997: 175). Eesti
kontekstis jääb antud interpretatsioon veidi hüpoteetiliseks, kuna puuduvad varasemad
teemakohased uuringud. Hüpoteesi kinnitamiseks oleks vaja uurida ka mehe puusa- ning
reieluid, kuna nendel ilmnevad ratsutamisega kaasnevad spetsiiflised kulumisjäljed.
Hobusega ratsutamine on ohtlik tegevus ja ratsanikud on väga altid igasugustele traumadele.
Tänapäeval läbi viidud uurimused on näidanud, et üldine risk saada ratsutamisel vigastada on
suurem kui autorallis või moorrattaga sõites (Üstündağ & Deveci 2009), ülekaalus on pea- ja
seljavigastused (Liivamägi 2008: 18). Toomkiriku mehe roidevigastus võis samuti olla näiteks
hobuse seljast kukkumise tagajärjeks. Pidev ratsutamine või sellega kaasnenud trauma võis
põhjustada lülide kompressiooni.
Ühe oletusliku võimalusena võis Toomkiriku mees olla hukkunud ajavahemikus 1379–1397,
sest sellel perioodil toimus niinimetatud inkorporatsioonitüli Tartu piiskopi ja ordu vahel.
Ordu üritas Liivimaa riigikesi allutada kiriklikult oma võimule, selleks prooviti võimule
upitada oma kandidaat toompraost Albert Hecht. 1379. aastal sai võimule aga hoopiski suur
ordu vastane Theoderic Damerow (Tartusse tuli ta tõenäoliselt alles 1385. aastal) ja Tartust
sai orduvastase koalitsiooni keskus. (Tarvel 1980: 31; Alttoa 2003: 50) Ajendatuna
eelnevatest sündmustest tegi ordu 1379.–1380. aastal sõjakäigu Tartu vastu. Suurem rünnak
toimus 1396. aastal, kui ordumeister tungis kõigi oma jõududega Tartu piiskopkonda ja
vallutas piiskopi linnused ning rüüstas maad (Tarvel 1980: 31), kuid Tartu piiskopilinnus jäi
siiski Damerowi valdusse (Mäesalu & Vissak: 2005: 22). Just viimati kirjeldatud sündmuse
käigus võis vaatluse all olev mees ordu vägede kätte vangi langeda ning hiljem ta hukati.
Tegemist võis olla piiskopkonna jaoks tähtsa inimesega, sest ta laip toimetati Tartusse. Pole
ka välistatud, et antud mehe puhul võis tegu olla mõne toomhärraga, kuna on teateid nelja
mõrvatud toomhärra kohta. Vahemikust 1391–1401 pärineb enim teadaolevate daatumitega
toomhärrade surmajuhtumeid, mida oli 14. (Lukas 1998: 81) Sellesse vahemikku jääb ka
inkorporatsioonitüli kõrgpunkt. Eelpool kirjeldatud Tartu Toomkiriku mehe surma aeg ja
põhjus on oletuslikud ning ta võis hukkuda ka mõne muu sündmuse käigus.
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KOKKUVÕTE
Magistritöös

„Tartu

Toomkiriku

kalmistu

matuste

osteoloogiline

analüüs:

kaks

juhtumiuuringut“ tutvustasin paleopatoloogiat kui üht võimalus mineviku inimese uurimiseks.
Näitena analüüsisin kahte Tartu Toomkiriku matust paleopatoloogia ning osteoloogia,
arheoloogia ja ajaloo vaatevinklist, keskendudes eelkõige esimesele. Luustikke vaadeldes sain
rohkelt huvitavat informatsiooni – mis haigusi nad olid põdenud, millised traumad neil olid
olnud ning milline võis olla nende eluolu.
Käesolevat tööd iseloomustab interdistsiplinaarsus, kuna lisaks osteoloogilistele ja
paleopatoloogilistele uuringutele kasutasin ka arheoloogia- ja ajaloovaldkonda kuuluvaid
materjale ning meditsiinialaseid käsiraamatuid. Varem pole Eestis sel viisil osteoloogiat,
arheoloogiat ja paleopatoloogiat ühendatud. Luustikke vaadeldes ei uurinud ma neid kui
lihtsalt skelette, vaid üritasin näha nende taga inimesi – kes nad olid, kust nad pärit olid,
millega nad tegelesid?
Esimese juhtumina oli vaatluse all Tartu Toomkiriku 2008. aasta päästekaevamistelt välja
tulnud lapse skelett. Matus pärines 17. sajandi lõpust – 18. sajandi algusest, luustiku
dateerimiseks sai kasutada matusel panusena kaasas olnud münti, milleks oli 1681. aastast
pärinev 1/6 Rootsi ööri. Lapse vanus surma hetkel oli 9 aastat ± 24 kuud ning selle määrasin
hammaste lõikumise kaudu. Lapse sugu ei olnud võimalik määrata, kuna sootunnused ei
olnud veel välja kujunenud.
Lapse skeletil olid kaasasündinud süüfilise põdemise jäljed, seda näitas nii makroskoopiline
kui ka radioloogiline analüüs. Gummaatilise ostemüeliidi ja periostiidi kahjustused olid
nähtavad koljul ning toe- ja liikumisskeletil ning hammastel esinesid nn Hutchinsoni
intsisiivid ja Mulberry molaarid. Vaadates, kui deformeerunud ja kahjustunud oli skelett, võib
järeldada, et laps oli haigust põdenud küllaltki pikka aega. Ta oli haiguse saanud oma emalt,
kellel pidi olema aktiivses staadiumis sugulisel teel saadud süüfilis.
Tartu Toomkiriku lapse skeleti abil on võimalik aru saada, kuivõrd tugevasti hiline
kongeniaalne süüfilis luid mõjutab. Käesolev juhtum annab informatsiooni luudes toimunud
muutuste kohta täiendades haiguse üldist kirjeldust. Sellisel viisil deformeerunud skelett on
suhteliselt erakordne, sest umbes 50% nakatunutest sureb enne või veidi pärast sündi ning
väga vähestel jõuavad sümptomid välja areneda luudel. Toomkiriku juhtum väljendab
ilmekalt lapse üldist vastupanuvõimet haigusele, vastasel juhul ei oleks ta elanud 9 aasta ± 24
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kuu vanuseks ning ka luude kahjustused ei oleks jõudnud sellisesse staadiumisse areneda.
Juhtum on erakordne seetõttugi, et varem on Eestist leitud vaid üks kindel süüfilise juhtum –
see tuli välja Tartu Püha Jüri kalmistult ning pärines 18. sajandist ning üks võimalik
kongenitaalse süüfilise juhtum Kaberlast 17. sajandi teisest poolest.
Üldiselt näitavad osteoloogiline materjal ja kirjalikud allikad, et teatud ühiskonnagrupid olid
süüfilisse nakatumise riskirühmas. Kuna Tartu oli migratsiooni keskpunktiks ning selle
elanikkonna moodustasid erineva etniliste ja sotsiaalsete taustaga inimesed (sõjaväelased,
prostituudid, aadlikud, vaimulikud, kaupmehed, lihtsad linnakodanikud jne), siis olid Tartus
soodsad olud sugulisel teel leviva süüfilise levikuks. 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi algul
paiknes Tartus Rootsi garnison. Sõjaväelased oli tollel ajal üheks peamisteks nakkushaiguste
levitajateks. Laps kuulus tõenäoliselt linna lihtrahva hulka ning ühe võimalusena võis tema
ema olla prostituut, kes nakatus süüfilisse olles vahekorras mõne sõduriga.
Teisena vaadeldud juhtum pärines Tartu Toomkiriku 2001. aasta päästekaevamistelt.
Tegemist võiks olla keskaegse matusega, kuna see asus 80 cm sügavusel kiriku keskaegsest
põrandapinnast ning matusel puudusid panused. Mehe vanus surma hetkel oli 50+ eluaastat,
selle määrasin koljuõmbluste ja kõhrede luustumise järgi.
Matust

makroskoopiliselt

analüüsides,

sain

teavet

tema

haiguste

(spondüloos,

spondüloartroos, Schmorli sõlmed) ja traumade (selgroolülide kompressioonid, roide murrud)
kohta ning seeläbi sai teha oletusi mehe võimalike tegevusalade, mõõgavõitluse ja
ratsutamise, kohta. Mehe paremakäelisusele vihjas õlavarreluu suurus ja tugevamad lihase
kinnistused võrreldes vasaku õlavarreluuga. Käte asümmeetria võib tuleneda ka mõõga
käsitlemisest. Üldiselt oli mees oma ea kohta väga heas tervislikus ja füüsilises vormis,
tuvastatud haigused esinesid üksnes kergel kujul. Head tervislikku seisu näitasid ka mehe
hambad, mis oli veidikene kulunud ning ilma hambahaigusteta.
Mehe kuuenda ja seitsmenda kaelalüli vahel oli lõike jälg, mis on selge märk pea maha
raiumisest, pea lebas hauas matusest veidi eemal. Tartu juhtumiga sarnast leidu ei ole Eestist
varem teada. Eesti kontekstis on tegemist ka esimese juhtumiga, kus hukatu matus on leitud
sakraalse hoone sisemusest. Keskajal üldlevinud kombe kohaselt kurjategijaid ja hukatud
kirikutesse ei maetud. Seega võib tegemist olla mõne kõrgest soost sõjamehe, aadliku või
vaimuliku matusega. Tartu Toomkiriku mees võis hukkuda ajavahemikus 1379–1397, kui
toimus piiskopi ja ordu vahel nn inkorporatsiooni tüli.
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Heites pilgu tulevikku, oleks vaja mehe matust uurida ka paleodemograafilisest vaatevinklist,
et teada saada, kas ta elas tolle aja kohta kõrge eani. Erinevad keemilised proovid, näiteks
stabiilse isotoobi analüüs, annaksid informatsiooni mehe ja lapse toitumise ning päritolu
kohta.
Osteoloogia-, paleopatoloogia-, meditsiini-, arheoloogia- ja ajalooalaste teadmiste sünteesi
käigus omandasin väga palju informatsiooni, mille abil alustasin nende isikute elulugude
ülesehitamist. Luustike uurimise puhul oli keeruline kõige tõenäolisema eluloo välja valimine
ning selle interpreteerimine, kuna ühe matuse puhul võib konstrueerida mitmeid erinevaid
lugusid.
Eestis ei ole paleopatoloogiaga intensiivselt tegeletud, mistõttu meie hoidlates hulgaliselt on
läbitöötamata materjali. Inimluude paleopatoloogilisel uurimisel saame teadmisi mineviku
inimeste haiguste ja tegevuste kohta, mis omakorda avardab meie arusaamu muinas- ja
keskaegse eluolu kohta. Käesoleva magistritööga astuti esimene samm selles suunas.
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SUMMARY: Osteological analysis of the burials of the Tartu Cathedral cemetery: two
case studies
The topic of the present Master’s thesis is the osteological analysis of two burials from the
cemetery of Tartu Cathedral. I chose this subject because of my interest in the
palaeopathology of human bones, and because this approach is new in Estonia. My study is
trying to see persons in what today are bare skeletons, i.e., to understand who these people
were, where they came from, and what they did in their lifetimes. Never before in Estonia
have archaeology, osteology and palaeopathology been associated in this way.
The first aim of this Master’s thesis is to present palaeopathology as a way of studying past
people. The second aim is to introduce the results of palaeopathological research to Estonian
as well as foreign historians, archaeologists and anthropologists, and thus encourage
discussion across disciplinary and state boundaries. When I was preparing this thesis it
became evident that several palaeopathologists in the Baltic and other European countries
were most interested in the Estonian osteological record.
The osteological material studied in this work has been obtained in the rescue excavations in
the Cathedral of Tartu in 2001, 2002 and 2008 (fig. 1). Altogether 82 burials have been found
during the three years of excavation; 38 of the deceased were males, 24 children and 18
females, while two skeletons were too fragmentary to determine the sex of the individuals.
Palaeopathological examination revealed that the deceased had been suffered from various
diseases,

such

as

tuberculosis,

syphilis,

periostitis,

osteomyelitis,

osteoarthritis,

osteochondrosis, spondyloarthrosis, Schmorl’s nodes, osteomas and several dental
pathologies; traumas were represented by various bone fractures.
The detailed case studies involve two burials: first, the skeleton of a child, which was
discovered in 2008 and has signs of congenital syphilis, and second, the skeleton of a
beheaded man, found in 2001. The skeletons are scientifically interesting not only in Estonia
but in much wider context, because the diseases and traumas of these individuals help to
understand the spread and causes of these pathologies all over the world.
Medieval Tartu was an extraordinary place, because it had more sacral institutions than other
towns in Old Livonia – besides four monasteries, there were more than thirteen churches and
chapels in the area of the Cathedral Hill (residence of the bishop), downtown and suburbs.
(Alttoa 2008: 295) The Cathedral on the Cathedral Hill was the most grandiose sacral
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building in medieval Livonia, though only ruins of the former splendour have survived until
today (Alttoa 2003: 30). According to Henry of Livonia (LH XXVIII: 8), the decision to
locate the cathedral in Tartu was made in 1224. It is not known, however, when the
construction work began, but one can suppose that this happened during the second third of
the 13th century. (Valk 1995: 59) The Reformation brought the decline of the Cathedral, as it
was devastated by outrageous crowd on January 10, 1525. The Cathedral continued to
function until the beginning of the Livonian War in 1558 (Valk 1995: 60). During the war the
church was devastated by the Russians and the building fell into decay (Russow 1993: 116).
The thesis comprises four chapters, which have been divided into sub-sections. Chapter 1
considers the concepts of osteology, palaeopathology and gives overview of Tartu Cathedral
and its osteological material. Chapter 2 reviews the relevant research methods. Chapter 3
focuses on the skeleton with congenital syphilis discovered from Tartu Cathedral, including
the historical context of the disease and its effect on human organism. Chapter 4 presents the
beheaded man found from the Cathedral, including his diseases, traumas, and historical
background.
Osteology is the scientific study of bones, and can be regarded as a sub-discipline of
anthropology and archaeology. Osteological research involves detailed study of the structure
of bone and skeletal elements, including their morphology, functions, diseases, pathologies,
the processes of ossification, the resistance and strength of bone (biophysics), etc.
Osteological data is complementary to the written records, which may sometimes be
incomplete and insufficient to answer all questions.
Every living organism is endangered by diseases, and humans are not exceptions in this
respect (Manchester 1983: XI). Palaeopathology is the scientific research into the diseases of
past human populations, and it studies the populational and evolutionary interaction between
humans and their diseases (White & Folkens 2005: 309). Palaeopathology provides direct
evidence on the state of health in past societies (Steinbock 1976: IX).
In Estonia, palaeopathological studies are few in number, while the existent ones focus mainly
on populations and are of very general character (Allmäe 1999; 2008; Limbo 2004a, b; 2006;
2009). It was not before the beginning of the 1990s when more precise recording of skeletons
was first introduced at excavations, and the first detailed osteological analyses were published
by anthropologists Ken Kalling and Jonathan Kalman.
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In my research I used the palaeopathology recording sheet compiled by Professor Rimantas
Jankauskas from the University of Vilnius (see Appendix 3). Determinations of age and sex
are based on various tables and descriptions, which are well summarized in the so-called book
of standards by Jane E. Buikstra and Douglas H. Ubelaker (Buikstra & Ubelaker 1994). For
determining sex, I mainly used the characteristics of hip bones, skull and long bones, while
age at death estimations were based on the examination of teeth, cranial sutures, long bones,
epiphyses, pubic bones, and degenerative changes in bones.
Chapter 3 focuses on the skeleton of the child who suffered from congenital syphilis. The
skeleton has been dated to the end of the 17th or the beginning of the 18th century. The find is
significant in view of the fact that to date only one firm case of syphilis has been recorded in
Estonian archaeological material before; this skeleton was discovered from St. George
Cemetery in Tartu and dated to the 17th–18th centuries (Malve 2010d).
The first written reports on syphilis in northern Europe originate from the 15th and 16th
centuries. Lues venera spread to the areas of Livonia, Estonia and northern Latvia from the
territories of Poland and Lithuania in the late 15th century. The first reliable reports originate
from the 16th century, while in the following centuries they became frequent. (Jankauskas
1994: 237) By the 18th century syphilis had become one of the most widespread diseases in
Estonia (Gustavson 1969: 40).
The child had been buried in the eighth nave of the northern aisle of the Cathedral (fig. 2; 3).
According to the Christian burial traditions, the head of the child was at the western end of the
grave, with face towards east. A Swedish 1/6 öre (see Appendix 2: photo 1), minted during
the reign of King Karl / Carolus / Charles XI (1600–1697), was found as a grave inclusion. A
few fragments of decayed wood, probably remains of a coffin (fig. 5), were noticed beneath
the coin and along the sides of the grave.
The skeleton was relatively complete and well preserved (fig. 4). Based on the dental
eruption, the age at death was 9 years ± 24 months. Sexually distinctive characteristics had
not been developed and thus it was impossible to determine the sex of the child. Both the
microscopical and radiological analyses revealed that the skeleton had indicators of congenital
syphilis. Damages from gummatous osteomyelitis and periostitis were visible on the skull
(Appendix 2: photo 2, 3) and on the axial and appendicular skeleton (fig. 8), while
Hutchinson’s incisors (see Appendix 2: photo 4) and Mulberry molars (see Appendix 2: 5, 6)
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were present among the teeth. Deformations and damages on the bones suggest that the child
had been suffered from the disease for quite a long time (see Appendix 2: 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17).
Osteological data and written sources indicate that certain social groups were more amenable
to be infected with syphilis than others. The high-risk groups included relatively mobile
individuals who had possibilities to communicate with many other persons, i.e., townsfolk,
soldiers and nobles. That is why syphilis has been called a “disease of the palaces”.
(Jankauskas 1994: 237–238)
At the end of the 17th and beginning of the 18th century, Tartu was a relatively important
border town, which had been struggled for by Swedes and Russians. As a centre of migration,
the town was inhabited by people of different ethnic and social backgrounds, i.e., soldiers,
prostitutes, nobles, clerics, merchants, simple burgesses, etc. (Kalling 1997: 63). It is evident
that the social and demographic conditions in Tartu favoured the spread of sexually
transmitted syphilis.
As for the descent of the child, several versions can be considered. First, the child could have
been an offspring of a poor burgess or a prostitute. His or her mother may have been infected
through sexual contact with a soldier, who had caught the disease from another prostitute, etc.
During pregnancy the disease was transmitted to the foetus, and thus the latter acquired
congenital syphilis. Second, it is possible that the child and his/her parents were refugees from
rural areas who arrived in the town in the days of Great Famine (1695–1697) or the Great
Northern War (1700–1721). In view of the fact that the child suffered from a very serious
disease which inhibited movement, and that syphilis spread more easily in town than in rural
communities, it is more likely that the child had been born in the town. The fact that the child
had been buried in the ruins of the Cathedral implies that its parents were not the members of
the town congregation.
Chapter 4 discusses the case of the beheaded man found from the eighth nave in the southern
aisle of the Cathedral (fig. 10). Only the upper part of the skeleton down to the fourth lumbar
vertebra was excavated, while the rest of the grave extended beyond the excavated area (fig.
9). The grave pit was at a depth of 80 cm from the medieval floor surface of the church, which
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may indicate that the burial dates from the Middle Ages22 (Haak 2001: 5; Haak 2002: 120).
As in traditional Christian burials, the head of the deceased pointed to the west.
The bones were well preserved (fig. 11). Sex was determined from the characteristics of the
skull and the length of the right humerus. Calcification of the cranial sutures and cartilages
suggests that the age at death of the man was probably 50+. Ossified hyoid bone and
laryngeal prominence support this conclusion. Many of the cartilage parts of the ribs were
ossified as well (see Appendix 2: photo 19).
Regardless of his relatively old age, the teeth of the man were in remarkably good condition;
on the basis of teeth alone it would have been impossible to reach such an old age estimation.
There were a few signs of attrition and tartar on his teeth, but other dental pathologies, such as
caries and abscess, were absent. The good condition of the teeth could have been due to the
diet, which probably included meat and fish, which contain less sugars than, for instance,
cereals.
Macroscopic examination of the skeleton revealed that the man had suffered from slight forms
of various spinal diseases, which include Schmorl’s nodes (see Appendix 2: 21, 22; fig. 12),
spondyloarthrosis (see Appendix 23: 24) and spondylosis (see Appendix 2: 21, 22, 23; fig.
13). The fourth and fifth cervical vertebrae had ankylosis (see Appendix 2: 25; fig. 14), the
cause of which is unknown. Signs of osteoartrosis (see Appendix 2: 27), a joint disease, were
also noticed. Traumas recorded in the skeleton include a healed fracture of a rib (see
Appendix 2: 28; fig. 16) and vertebral compression (see Appendix 2: 26; fig. 15).
Pathological features of the vertebral column of the man support the hypothesis that he was a
warrior. Considering the aetiology of the Schmorl’s nodes, it is possible that the latter
appeared in quite a young age when the man learned how to fight, as the training necessitated
making of repeated motions. Horse riding is also favourable for the Schmorl’s nodes, because
it sets the back under continuous stress (Wents & De Grummond 2009: 112). Regular riding
on the horseback inflicts various micro traumas on the spine of the rider, caused by the
contusions as the horse moves (Liivamägi 2008: 18). Needless to say, horse riders are
amenable to many other traumas. For instance, the rib fracture of the man in question was
perhaps a consequence of falling off a horse. It is also possible that his vertebral compression
had been caused by regular riding and associated trauma.
22

A sample for radiocarbon analysis has been taken from the left humerus of the deceased to obtain a firm date.
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The skeleton under review is extraordinary because there were cut marks of the cervical
vertebrae, and the head was in an unnatural position in relation to the rest of the skeleton (see
Appendix 2; photo 20; fig. 9), i.e., the skull along with six cervical vertebrae were in
anatomically incorrect position. The injured vertebrae revealed no signs of healing (see
Appendix 2: 29, 30). It is possible that the fatal blow against the neck came from the right
(see Appendix 2: photo 31, 32), because on this side the cut is deeper. The stroke had been
directed at a slight angle and it cut through the neck between two cervical vertebrae (fig. 17).
This leaves one with an impression of an experienced executioner, who knew exactly where
to direct the stroke.
It can safely be precluded that the unnatural position of the head was due to some later
intrusion, e.g., digging another grave above the previous one. This is proved by the fact that
the six cervical vertebrae were found connected to the skull in such way that at the time of
burial they must have been attached to the head with ligaments. If it was a disturbed burial
and the position of the head was not original, then the cervical vertebrae must have been
disarticulated.
Cases of beheading are known all over the world and from different periods. In some burials
from the Middle Ages, the head of the deceased had been severed and placed between his or
her legs. The reasons for this unusual treatment are not entirely clear, though it has been
supposed that criminals were buried in this way, in order to prevent their return from the
afterlife. (Larsen 1997: 142)
In Estonia, decapitated skeletons have been found at Gallows Hill in Tallinn, where a place
for judgement and executions was established at the turn of the 14th and 15th centuries and
functioned until the mid-18th century. More than fifty skulls, probably severed from the body
with a sword, and seven decapitated skeletons have been found there (Lavi 1996: 56–57). To
date, closer analogues to the Tartu find are unknown in Estonia.
On the one hand, the severed head suggests that the man was a criminal. On the other hand,
the man had been interred in the Cathedral, which in the Middle Ages was a burial place for
societal elite and not accessible for criminals. Therefore, the man could have been a soldier of
noble origin, a vassal, wealthy burgess or a nobleman. The fact that the head was found in the
anatomically correct place provides additional support for the opinion that the man was not a
criminal, since the latter were buried with the severed head between or beside the legs.
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Decapitation could have been associated with warfare, though most likely the beheading did
not occur in the battle but later, when the man had been captured as a prisoner.
One hypothetical possibility is that the man under discussion was killed between 1379 and
1397, when there was the so-called incorporation conflict between the Bishop of Tartu and the
Livonian Order. In the attempt to subordinate the petty states of Livonia the Order tried to
make their favourite, Dean Albert Hecht, the bishop. In 1379, however, Theoderic Damerow,
a mighty opponent of the Order, came to power, and Tartu became the centre of the coalition
against the Order. (Tarvel 1980: 31; Alttoa 2003: 50) The Order launched several campaigns
against Tartu. One of the more serious attacks was in 1396, when the Master of the Order
brought all of his forces to the bishopric of Tartu, seized the Bishop’s fortresses and
devastated the land (Tarvel 1980: 31); the Bishop’s castle in Tartu was not captured, though
(Mäesalu & Vissak 2005: 22). It may be that the man under discussion was captured by the
Order during these events, and later he was executed. The man must have been an important
person in the bishopric, because his body had been returned to Tartu. Interestingly, this period
coincides with the culmination of the incorporation conflict. One must keep in mind,
however, that the time and other circumstances of the death of the beheaded man discussed
here are barely hypothetical, and it cannot be precluded that he perished in the course of some
other events.
As for the future perspective, it would be necessary to study the burial of the man from the
palaeodemographic point of view, in order to find out whether or not he reached a great age
according to the standard of the time, etc. Chemical analyses (e.g., stable isotope analysis)
could provide additional information on the decent and diet of the man.
In the study of the man and the child found from Tartu Cathedral I combined osteological,
palaeopathological, medical, archaeological and historical knowledge. The resulting synthesis
yielded a great deal of new information, which enabled me to begin the construction of the
biographies of these persons. The most difficult part of the study was to pick the most likely
version of a biography, since a single burial enables several interpretations and several
different stories.
In Estonia, palaeopathology has not been popular among researchers, and thus our
archaeological collections contain abundantly unexamined material. Palaeopathological study
of human bones provides vital information about the diseases of past people, which in its turn
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elucidates many aspects of the lives of our ancestors. The present Master’s thesis is a step
towards this direction.
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LISA 1. Tartu Toomkiriku osteoloogiline andmestik 2001–2008
APPENDIX 1. Osteological data from Tartu Cathedral 2001–2008
TARTU TOOMKIRIK 2001 (TM A 119)**

Matus sugu Selgitus

märkused

Vanus

selgitus

1 naine kolju

30–35

koljuõmblused, hammaste
kuluvus
kaaries, vähene hambakivi

2 naine gratsiilne

täiskasvanu

fragmentaarne

45–50

häbemeliidus

parem pindluu paranenud murruga

4 mees F: 494 mm

50+

häbemeliidus, liigeste
kuluvus

spondüloos

5 ?

laps

4 aastat ± 12
kuud
hambad

6 ?

laps

0–2 kuud

alalõualuu

meningiit või sünnitrauma; H: 61 mm

7 naine F: 431 mm

20–25

epifüüside ühinemine

periostiit

8 naine vaagen

25–40

liigeste kuluvus

osteoporoos; F: 402 mm

9 naine kolju,

35–40

vaagen,
3 naine F: 439 mm
vaagen,

koljuõmblused, liigeste

F: 159 mm

kaaries, paradontoos, hüpoplaasia; spondüloartroos

H: 289 mm

kuluvus

kolju,
10 mees H: 324 mm

50+

koljuõmblused, liigeste
kuluvus

cribra orbitalia; parem rangluu, 2. kämblaluu ja 2 roiet paranenud murruga;
spondüloos; spondüloartroos; kaaries, abtsess, paradontoos, ante mortem
hambakaotused, keskmine hambakivi

11 ?

laps

12 naine kolju, vaagen

0–4(6) kuud H: 62 mm, F: 73 mm

50+

osteoartriit, traumaatiline osteoartroos, osteokondroos, spondüloos,
kompressioonmurrud selgrool, sünnitus jäljed vaagnaluul; kaaries,

vaagen

ante mortem hambakaotused, abtsess; H: 310 mm; F: 412 mm

13 ?

laps

8 aastat ± 24
kuud
H: 178 mm, F: 232 mm

14 mees H: 340 mm

40+

liigeste kuluvus

osteoartroos, üks vasak roie paranenud murruga

15 ?

0–2

alalõualuu

meningiit või sünnitrauma; H: 67 mm, F: 78 mm

16 mees F: 467 mm

50+

vaagen, liigeste kuluvus

lisaks 2 parema poole abaluud

17 ?

laps

1 aasta ± 4
kuud

hambad

H: 91 mm

laps

3 aastat ± 12
kuud
hambad

laps
vaagen;

18 ?

H: 131 mm; F: 163 mm
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19 ?

laps

0–4(6) kuud F: 74 mm

kolju,
20 naine H: 276 mm

50+

kolju ja selgroo tuberkuloos, küürselgsus, osteoartroos; kaaries, vähene
hambakivi, paradontoos, hüpoplaasia; keeleluu; lisaks kahe väikelapse

liigeste kuluvus,
koljuõmblused

segatud luid

21 ?

laps

5 aastat ± 16
kuud
hambad

H: 139 mm

vaagen,
22 naine F: 387 mm

25–40

23 ?

5 aastat ± 12
kuud
H: 137 mm, F: 181 mm

laps

liigeste kuluvus

kolju;
24 mees H: 346 mm

40–45

koljuõmblused

kaaries, hüpoplaasia; lisaks veel hulgaliselt segatud luid

25 ?

kuni 1 aasta

fragmentaarne

lisaks üks täiskasvanu parem kontsluu

25–40

liigeste kuluvus

50+

koljuõmblused, liigeste
kuluvus

40+

liigeste kuluvus

40–45

koljuõmblused, keeleluu

laps

26 mees T: 351 mm
kolju;
27 naine H: 321 mm
28 ?

luude vähesus

29 naine kolju

osteoartroos, spondüloos, Schmorli sõlmed, parem roie paranenud murruga;
kaaries, ante mortem hambakaotused, paradontoos, vähene hambakivi
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kaaries, paradontoos, hüpoplaasia, abtsess

50+

koljuõmblused, keeleluu

osteoartroos, spondüloartroos, Schmorli sõlmed, spondüloos; üks vasak roie
paranenud murruga; 6. ja 7. kaelalüli lõikejälgedega, mis viitab pea maha
raiumisele; abtsess, keskmine hambakivi, paradontoos, hüpoplaasia

45–50

koljuõmblused, liigeste
kuluvus

parem roie paranenud murruga; paradontoos, hüpoplaasia, vähene hambakivi; F:
464 mm

50+

koljuõmblused, liigeste
kuluvus

traumaatiline osteoartroos, parem rangluu paranenud murruga, esimene
kämblaluu murd; vasak teine roie paranenud murruga, spondüloartroos,
Schmorli sõlmed, spondüloos; abtsess, kaaries, ante mortem hambakaotused,
paradontoos, hüpoplaasia; keeleluu; H: 341 mm

40+

liigeste kuluvus

Schmorli sõlmed

25–30

liigeste kuluvus;
epifüüside ühinemine

35 mees kolju

50+

koljuõmblused, liigeste
kuluvus

spondüloartroos; vähene hambakivi, hüpoplaasia

T: 323 mm,
36 naine gratsiilne

40+

liigeste kuluvus

periostiit, vasak sääreluu ja pindluu distaalses otsas paranenud murd

37 mees luude robustus

40+

liigeste kuluvus

traumaatiline osteoartroos

39 mees T: 355 mm

40+

liigeste kuluvus

40 mees H: 346 mm

18–20

epifüüside ühinemine

kolju,
30 mees H: 339 mm

31 mees kolju, vaagen

32 mees kolju
vaagen;
33 mees H: 329 mm

34 mees F: 503 mm

7. kaelalüli ja 1. rinnalüli anküloos
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50+

häbemeliidus

vaagen,
42 mees robustsus

25–26

häbemeliidus; epifüüside
ühinemine

teise nimmelüli kompressioonmurd; H: 328 mm

44 mees H: 344 mm

18–20

epifüüside ühinemine

Schmorli sõlmed, 11. rinnalüli kompressioonmurd

41 naine vaagen

TARTU TOOMKIRIK 2002 (TM A 180)

Selgitus

Märkused

vaagen

selgroolülidel kompressioonmurrud; Schmorli sõlmed; kaaries, abtsess, hüpoplaasia
ja hammaste keskmine kuluvus; H: 339 mm

45–50

kolju

spondülolüüs ehk lülilahustus; abtsess, hüpoplaasia, kaaries, keskmine kuluvus ja
hambakivi; H: 320 mm

3 mees? T: 341 mm

40+

liigeste kuluvus

osteoartroos

4 mees

T: 366 mm

40+

liigeste kuluvus

periostiit (mis võib olla põhjustatud skorbuudist)

5 ?

laps

7 aastat ± 24
kuud

6 mees

T: 369 mm

17–20

Matus Sugu Selgitus

1 mees

2 mees

kolju, vaagen

kolju

Vanus

45–50

F: 224 mm;
T: 183 mm
epifüüside
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ühinemine

7 ?

laps

18–20

epifüüside
ühinemine

cribra orbitalia; tuberkuloos; abtsess, kaaries, hüpoplaasia ja keskmine hammaste
kuluvus; H: 277 mm

21–24

vaagen

kompressioonmurrud selgroolülidel, spondülolüüs

16–18

epifüüside
ühinemine

H: 320 mm; skorbuut

F: 476 mm;
8 mees

9 mees

H: 357 mm

vaagen

TARTU TOOMKIRIK 2008 (T MA 172)

matus sugu

selgitus

vanus

selgitus

märkused

hambad,
1 ?

laps

1a ± 4 kuud

F: 120 mm

H: 95 mm

hambad,
2 ?

laps

1a ± 4 kuud

F: 113 mm

H: 92
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3 ?

4 mees

laps

F: 453 mm

5 naine vaagen, F: 430 mm

10a ± 30 kuud

hambad,
epifüüside
ühinemine

20–24

epifüüside
ühinemine

40–45

häbemeliidus,
liigeste kuluvus

parem esimene kämblalüli paranenud murruga
spondüloartroos; kaaries, hüoplaasia, parodontiit, hambakivi

hematogeenne osteomüeliit, cribra orbitalia, hüpoplaasia; H: 187; F: 265

6 mees

kolju

35–40

hambad,
koljuõmblused

7 mees

K: 468 mm

40+

liigeste kuluvus

periostiit

cribra orbitalia; kaaries, keskmine hambakivi, parodontiit

8 mees

H: 339 mm

20–25

hambad,
koljuõmblused

9 ?

laps

2a ± 8 kuud

T: 106 mm
hambad,

6a ± 3kuud

H: 67 mm

11 naine vaagen, F: 390 mm

40–45

häbemeliidus,
liigeste kuluvus

12 mees

vaagen, F: 460 mm

18–20

häbemeliidus

13 mees

F: 475 mm

40+

liigeste kuluvus

10 ?

laps

sünnitrauma või meningiit
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14 mees

15 ?

16 ?

17 ?

40–45

vaagen, liigeste
kuluvus

nooruk

17–20

epifüüside
ühinemine

Schmorli sõlmed

laps

18 kuud ± 6
kuud

hambad

F: 133 mm; H: 107 mm

laps

9 kuud ± 3
kuud

vaagen, F: 491 mm

hambad,
F: 107 mm

T: 339 mm,
18 naine gratsiilne

25–40

liigeste kuluvus

19 mees

T: 384 mm

40+

liigeste kuluvus

T: 338 mm,
20 naine gratsiilne

40+

liigeste kuluvus

45–50

häbemeliidus,
liigeste kuluvus

21 naine vaagen, F: 405 mm

paremal sääreluu proksimaalne liigesepind tugevalt kulunud

varbaluudel osteoartroosi sümptomid

hambad,
22 ?

laps

0–2 kuud

F: 58 mm

23 ?

laps

0–4 (6)

T: 67 mm

24 mees

vaagen, F: 487 mm, 45–50

häbemeliidus,

H: 51 mm

osteoartroosi, spondüloartroos, spondüloos, Schmorli sõlmed
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liigeste kuluvus

25 mees

F: 463 mm, H: 333
mm, vaagen

45–50

hambad, vaagen,
liigeste kuluvus punktosteoom, spondüloartroos, spondüloos, Schmorli sõlmed,
hambakivi, parodontiit

26 mees

T: 392 mm

40+

liigeste kuluvus

sääreluu distaalses 1/3 paranenud murd

27 mees

vaagen

25–40

liigeste kuluvus

Schmorli sõlmed
abtsess, vähene hambakivi, kaaries, parodontiit

28 mees

kolju

40–45

hambad,
koljuõmblused

29 ?

laps

10 ± 30 kuud

T: 213 mm

*Luud on hoiustatud Tartu Ülikooli Arheoloogia Kabineti luuhoidlas.
** Tartu Toomkiriku 2001. aasta matuseid nr 38 ja 43 ei ole olnud ülevaatamiseks kättesaadavad, mistõttu need puuduvad antud tabelist. Nende
kahe matuse puhul on kasutatud antropoloog Ken Kallingu 2001. aasta määranguid (matus nr 38: pole teada; matus nr 43: vastsündinu).
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LISA 2. Fotod
APPENDIX 2. Photos

Foto 1. Matus nr 3. Lapsel panusena kaasas olnud münt 1/6 Rootsi ööri, aastast 1681.
Photo 1. Burial no. 3. Grave good from the child´s burial: Swedish 1/6 öre minted in 1681.

Foto 2. Matus nr 3. Parema sarnaluu frontaaljätke eesmisel pinnal on näha gummaatilise
osteomüeliidi kahjustust ja periostiiti.
Photo 2. Burial no. 3. Periostitis and damage from gummatous osteomyelitis on the anterior
facet of the right zygomatic process.

Foto 3. Matus nr 3. Vasaku sarnaluujätkel on näha pisike gumma uure.
Photo 3. Burial no. 3. A small gummatous cavity is visible on the left zygomatic process.

Foto 4. Matus nr 3. Alalõualuu lõikehammastel on selgelt nähtav sakiline lõikepind, mis on
iseloomulik nn Hutchinsoni intsisiividele. Hammastel on jälgitavad ka stressijooned.
Photo 4. Burial no. 3. Notched cutting edges, characteristic of Hutchinson’s incisors, are
clearly visible on the lower incisiors. Stress lines on the teeth can also be seen.
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Foto 5. Matus nr 3. Parema ülalõualuu esimese tagapurihamba puhul on tegemist tüüpilise
nn Mulberry molaariga.
Photo 5. Burial no. 3. The first molar of the right upper jaw is a typical Mulberry molar.

Foto 6. Matus nr 3. Vasak ülalõualuu. Esimesel tagapurihambal on kahjustunud kroon.
Photo 6. Burial no. 3. Left upper jaw. The first molar displays crown defect.
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Foto 7. Matus nr 3. Selgelt on näha sääreluude ettepoole kaardumist – nn mõõgatuppsääred.
Photo 7. Burial no. 3. Both tibias exhibit a typical banding forward known as „saber tibia“.

Foto 8. Matus nr 3. Punased nooled tähistavad gumma uurdeid sääreluudel. Sinised nooled
näitavad uut ehk aktiivset luud (sklerootiline), mis on katnud luuümbrise.
Photo 8. Burial no. 3. Red arrows point to gummatous perforations on the tibiae. Blue arrows
exhibit new bone formation (very sclerotic), that had covered the cortex.
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Foto 9. Matus nr 3. Sääre- (vasakul) ja pindluud (paremal). Sääreluudel on selgelt näha
aktiivset luud (heledad alad) ja gumma uurdeid. Mõlema sääreluu luuüdikanal on diafüüsi
distaalses osas sulgunud. Parem pindluu on tugevamini kahjustunud kui vasak. Paremal
pindluul on selgelt näha uut luud (heledad alad) ja gumma uurdeid. Vasakul pindluul on uut
luud vähem moodustunud ning esinevad mõned üksikud gumma kavitatsioonid.
Photo 9. Burial no. 3. Roetgenogram of the tibiae (right) and fibulae (left) clearly show new
bone formation (light areas) and gummatous damage. Both tibiae exhibit a closed medullary
cavity of the distal part of bones. Right fibula is more affected than left. Right fibula clearly
exhibits new bone formation (light areas) and gummatous perforations. On the left fibula
there is less new bone formation and a few gummatous cavities.
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Foto 10. Matus nr 3. Lapse reieluud on tugevasti deformeerunud gumma uurete ja periostiidi
tõttu.
Photo 10. Burial no. 3. Both femurs of the child are clearly deformed by gummatous damages
and periostitis.
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Foto 11. Matus nr 3. Heledad alad näitavad luude paksenemist, mis on tingitud uue luu
moodustumisest luuümbrisele, milles on ka selgelt vaadeldavad gumma uurded. Parem
reieluu on rohkem kahjustunud kui vasak. Medullaarõõne seinte paksenemine on sulgenud
luuüdikanali reite ala osas. Reieluude diafüüsid on proksimaalses osas vähem kahjustunud.
Photo 11. Burial no. 3. Light areas show new bone formation and; gummatous destructions in
the active bone can also be seen. Right femur shows greater degree of damage. Both femurs
exhibit closing of medullary cavities due to bone thickening in the distal parts. Diaphysis of
poximal part of bones are less affected.
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Foto 12. Matus nr 3. Parem õlavarreluu on rohkem kahjustunud kui vasak.
Photo 12. Burial no. 3. Right humerus is more affected than left.
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Foto 13. Matus nr 3. Paremal õlavarreluul on rohkem aktiivset luud kui vasakul. Parema
õlavarreluu distaalses otsas on ka gumma uure.
Photo 13. Burial no. 3. Roentgenogram reveals more affected bone on the right humerus.
Right humerus has gummatous cavity on its distal end.
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Foto 14. Matus nr 3. Gummaatilisest osteomüeliidist tugevasti kahjustunud parem
küünarvarreluu. Punane nool tähistab gumma uuristatud kanalit. Luu roheline värv on
tingitud mündi oksüdeerumisest.
Photo 14. Burial no. 3. Right ulna is badly damaged by gummatous osteomyelitis. The red
arrow indicates the gummatous canal. Green colour is caused by oxidation of the coin.

Foto 15. Matus nr 3. Vasak kodarluu on distaalses osas kahjustunud, parem kodraluu on
jäänud haigusest puutumata.
Photo 15. Burial no. 3. The distal part of the left radius is affected, while the right radius
reveals no traces of congenital syphilis.
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Foto 16. Matus nr 3. Parem abaluu, mille hari on paksenenud.
Photo 16. Burial no. 3. Right scapular spine with thickened ridge.

Foto 17. Matus nr 3. Parema rangluu õlanukipoolsemal otsal on näha luuümbrise põletikku.
Photo 17. Burial no. 3. Periostitis can be seen on the right clavicle acromial process.
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Foto 18. Matus nr 3. Otsmikuluu mõlema silmaava silmakoobasmise osa pind on väga
poorne, mis on põhjustatud skorbuudist.
Photo 18. Burial no. 3. Both roof areas of the eye orbits are very porotic, which is caused by
scurvy.

Foto 19. Matus nr 30. Noolega on tähistatud paremal teisel roidel olev luustunud kõhr.
Photo 19. Burial no. 30. The arrow points to calcified cartilage of the second costa.
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Foto 20. Matus nr 30. Selgelt on vaadeldav pea asend keha suhtes. A – 6. kaelalüli; B – 7.
kaelalüli.
Photo 20. Burial no 30. The position of the head in relation to the body is clearly visible: A –
6th cervical vertebra; B – 7th cervical vertebra.
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Foto 21. Matus nr 30. 12. rinnalüli, millel on näha Schmorli sõlmed (punane nool) ja
osteofüüdid (sinine nool).
Photo 21. Burial no. 30. Signs of Schmorl´s nodes (red arrow) and osteophytes (blue arrow)
on the 12th thoracic vertebra.

Foto 22. Matus nr 30. 12. rinnalüli, millel on näha Schmorli sõlmed (punane nool),
spondüloosist tingitud osteofüüdid (sinine nool) ja spondüloartroos (oranž nool).
Photo 22. Burial no. 30. The 12th thoracic vertebra shows signs of Schmorl´s nodes (red
arrow), osteophytes caused by spondylosis (blue arrow) and spondyloarthrosis (orange
arrow).
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Foto 23. Matus nr 30. 7.–12. rinnalüli - selgelt on näha spondüloartroosi ehk selgroolülide
liigespindade kulumist (punased nooled) ja spondüloosist tingitud osteofüüte ehk luukasviseid
(sinised nooled).
Photo 23. Burial no. 3. The 7th to 12th thoracic vertebrae have signs of spondyloarthrosis
(red arrows) and bony outgrowths also known as osteophytes (blue arrows).

Foto 24. Matus nr 30. Rinnalülide liigespindadel on näha degenereerumise jälgi (punased
nooled).
Photo 24. Burial no. 30. Articular facets of the thoracic vertebrae exhibit signs of
degeneration (red arrows).
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Foto 25. Matus nr 30. 4. ja 5. rinnalüli anküloos, tekkinud on luuline sild kahe selgroolüli
vahele (punane nool).
Photo 25. Burial no. 30. Bony bridge (ankylosis) between the 4th and 5th thoracic vertebra.

Foto 26. Matus nr 30. Punased nooled tähistavad selgroolülide kerget kompressiooni 11. ja
12. rinnalülil ja 1. nimmelülil.
Photo 26. Burial no. 30. Slight compression of the 11th and 12th thoracic and the 1st lumbar
vertebrae (indicated by red arrows).
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Foto 27. Matus nr 30. Rangluude rinnakupoolsetel liigesepindadel on selgelt näha poorset
luud, mis on tingitud osteoartroosist.
Photo 27. Burial no. 3. Porous bone, caused by osteoarthrosis, can be seen on the articular
facets of the clavicles.

Foto 28. Matus nr 30. Noolega on tähistatud täielikult paranenud roide murd.
Photo 28. Burial no. 30. The arrow points to the completely healed fracture of the costa.
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Foto 29. Matus nr 30. 6. kaelalüli, mille ogajätke on ära lõigatud.
Photo 29. Burial no. 30. The sixth cervical vertebrae; the spinuos process has been cut off.

Foto 30. Matus nr 30. 7. kaelalülil on ära lõigatud ülemised liigesepinnad (punane) ja
riivamisi ka osa lülikehast (sinine).
Photo 30. Burial no. 30. The 7th cervical vertebra with its superior articular facets (red
arrow) and part of the body (blue arrow) being cut off.
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Foto 31. Matus nr 30. Lõikejälgedega 6. ja 7. kaelalüli.
Photo 31. Burial no. 30. The 6th and 7th cervical vertebrae with cutting marks.

Foto 32. Matus nr 30. Lõikejälgedega 6. ja 7. kaelalüli.
Photo 32. Burial no. 30. The 6th and 7th cervical vertebrae with cutting marks.
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Foto 33. Matus nr 30. Selgelt on näha parema õlavarreluu suuremat robustsust ja
markeeritud lihase kinnitusi.
Photo 33. Burial no. 3. Right humerus is more robust and has marked muscle attachments.
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LISA 3. Paleopatoloogia leht
APPENDIX 3. Recording sheet for palaeopathology
Paleopatoloogia leht

Asukoht......................................................................................
Matuse Nr..................................................................................
Kuupäev........................................
Sugu...........
Vanus....................
"0" - olemas; "-" - puudub; kommentaarid, kui on patoloogiaid

Cranium Nr................
parem

vasak

Os occipitale
Os parietale
Os temporale
Os frontale
Basis cranii ext.
Splanchnocranium:
Orbita
Ossa nasalia
Maxilla
Mandibula
Postcranium Nr.................
Clavicula:
extr. sternalis
diaphysis
extr. acromialis
Scapula:
cavitas glenoidalis
Humerus:
caput
diaphysis
extr. distalis
Ulna:
extr. proximalis
diaphysis
extr. distalis
Radius:
extr. proximalis
diaphysis
extr. distalis
Ossa manus
Os coxae:
os ilium
os ischii
os pubis
acetabulum
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parem
Femur:
caput
trochanteres
diaphysis
extr. distalis
Tibia:
extr. proximalis
diaphysis
extr. distalis
Fibula:
Ossa pedis:

vasak

Costae:
Vertebrae:
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Th1

Th2

Th3

Th4

Th5

Th6

Th7

Th8

Th9

Th10

Th11

Th12

L1

L2

L3

L4

Os sacrum:
Sternum:
Varia:
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L5

