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Žmonių palaikų iš Bekešo kalno, Vilnius (1989 m. archeologiniai tyrimai) antropologinė
ataskaita
Tyrimas atliktas 2021 m. spalio mėn.
Atlikta vizuali palaikų lyties ir amžiaus diagnostika pagal visuotinai priimtas metodikas. Detaliai
įvertinta patologija, duomenis surašant į specialias osteologines formas. Lytis buvo nustatoma pagal kokybinius
skeleto lytinio dimorfizmo rodiklius. Suaugusių individų amžius nustatomas pagal dubenkaulio gaktinės sąvaržos
ir ausinio paviršiaus pokyčius, raktikaulio krūtinkaulinių ir šonkaulių krūtinkaulinių galų sukaulėjimą.
Nesuaugusiems individams amžius nustatomas remiantis dantų dygimu, jų mineralizacija ir epifizių prikaulėjimu.
Suardytų palaidojimų minimalus individų skaičius nustatytas pagal maksimalų identifikuojamų kaulo anatominių
elementų išlikimą.
Pateikiama kiekvieno kapo charakteristika apibūdinant kaulinės medžiagos išlikimą bei patologiją.
Prie ataskaitos pridedami nufotografuoti patologijų atvejai (žr. Priedai).
Minėtos osteologinės formos ir nuotraukos yra saugomos Vilniaus universiteto Anatomijos,
histologijos ir antropologijos katedros archyve. Skeletuoti žmonių palaikai saugomi Specializuotoje saugykloje.
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KAPAI (pateikiami originalių metrikų eiliškumu)

Š.7. K. 1. Postkranijinis skeletas. Vyras, 25-30 metai. Patologijos: sugijęs periostitas1 abiejų pusių ilgųjų
kojų kaulų (šlaunikaulis, blauzdikaulis, šeivikaulis) diafizėse; Šmorlio mazgai 2 VI, IX, X krūtinės
slanksteliuose.
Š.7. K. 2. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Nesuaugęs individas, 9 m. ± 24 mėn. Patologijos: sugijęs
periostitas abiejų pusių blauzdikaulio diafizėse, aktyvaus uždegimo požymiai dešinės pusės šonkaulių
vidiniuose paviršiuose (1 pav.).
Š.7. K. 3. Kaukolė ir postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 35-44 m. Patologija: įgimtas pirmojo
kryžkaulio segmento atsiskyrimas (liumbalizacija).
Š.7. K. 4`. Postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 30-39 metai. Patologijos: I krūtinės slankstelio
keterinės ataugos lūžis (dar kitaip vadinamasis ang. „clay shoveler‘s fracture“) (2 pav.).
Š.7. K. 4` išpjova. Postkranijinis skeletas. Moteris, 30-39 metai. Patologija: pirmojo kryžkaulio segmento
liumbalizacija; Šmorlio mazgai X krūtinės slankstelyje.
Š.7. K. 4` išpjova. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Nesuaugęs individas, 9 m. ± 24 mėn. Patologija:
sugijęs periostitas abiejų blauzdikaulių diafizėse.
Š.7. K. 4` išpjova. Mažiausiai dviejų nesuaugusių individų palaikų fragmentai:
I.
II.

Kaukolės ir postkranijinio skeleto fragmentai. Nesuaugęs individas, iki 5 metų (amžius apytikslis,
remiantis šlaunikaulio diafizės dydžiu). Be patologijų.
Kaukolės ir postkranijinio skeleto fragmentai. Nesuaugęs individas, virš 5 metų (amžius apytikslis,
remiantis šlaunikaulio diafizės dydžiu). Be patologijų.

Rastas gaktikaulio fragmentas, priklausęs moteriai, 18-25 metų. Be patologijų.
Š.7. K. 4a. Kaukolės ir postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 35-44 metai. Patologijos: Šmorlio mazgai
X krūtinės slankstelyje; osteofitai3aplink II-V juosmens slankstelius.
Papildomai rasta mažiausiai trijų individų palaikų fragmentai - blauzdikaulių, šeivikaulių diafizės ir
distaliniai galai, be patologijų.
Š.7. K. 4b. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Vyras, 25-30 metai. Patologija: I kaklo slankstelio
suaugimas su pakauškaulio krumplio sąnariniais paviršiais (oksipitalizacija) (3 pav.); Šmorlio mazgai X-

Nespecifinės kilmės antkaulio uždegimas, siejamas su pažeistos vietos traumavimu ar infekcija.
Tarpslankstelinių diskų branduolio išsiveržimas į slankstelio kūno kaulinį audinį, siejama su per didele stuburo
apkrova ir/arba trauma.
3
Kaulinės išaugos, siejamos su degeneraciniais pakitimais (senėjimu), liga ir/arba trauma.
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XI krūtinės slanksteliuose; V juosmens slankstelio spondiliolizė4 (4pav.); sugijęs periostitas abiejų
blauzdikaulių diafizėse; ryškūs osteofitai aplink dešinės pusės pirmojo padikaulio galvą.
Pastaba. Tikėtina, kad kape yra dviejų individų palaikų fragmentai: vienam priklauso tik kaukolė,
kitam – postkranijinis skeletas. Ši išvada daroma dėl dviejų I kaklo slankstelių. Neatmestina
galimynė, kad galėjo atsirasti klaida užrašant lauko metrikas 1989 m.
Š.7. K. 4c,d. Dviejų suaugusių individų palaikų fragmentai:
I.
II.

Postkranijinio skeleto fragmentai. Moteris, virš 30 metų. Be patologijų.
Postkranijinio skeleto fragmentai. Nenustatytos lyties suaugęs individas (virš 20 metų).
Patologija: abiejų blauzdikaulių diafizių nežymus lateralinis išlinkimas ir sugijęs
periostitas; dešinės pusės blauzdikaulio diafizėje ties distaliniu galu medialiniame
paviršiuje heterotofinio kaulo formavimasis (5 pav.), žymus kairiojo šeivikaulio diafizės
kaulo uždegimas (6 pav.).

Š.7. K. 4e. Kaukolė, virš 50 metų. Be patologijų.
Š.7. K. 5. Apatinis žandikaulis ir postkranijinis skeletas. Vyras, 40-49 metai. Patologija: IV-XII
krūtinės slankstelių osteofitozė, abiejų pusių blauzdikaulių ir šeivikaulių diafizių kaulo uždegimas.
Š.7. K. 6`. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Vyras, 25-35 metai. Patologija: IV-V juosmens
slankstelių osteofitai.
Š.7. K. 6`. Kaukolė. Tikėtinas vyras, 35-44 metai. Be patologijų.
Š.7. K. 6`. Kaukolės fragmentai. Moteris, 20-29 metai. Be patologijų.
Š.7. K. 6`(2). Kaukolė ir postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 30-39 metai. Patologijos:
padidėjusi nosies kriauklė kairėje pusėje (7 pav.); Šmorlio mazgai IX-X krūtinės slanksteliuose (8
pav.); disekuojantis osteochondritas kairės pusės blauzdikaulio distalinio galo sąnariniame
apatiniame paviršiuje (9 pav.).
Š.7. K. 6`(3). Kaukolės ir postkranijinio skeleto fragmetnai. Vyras, virš 50 metų. Be patologijų.
Š.7. K. 6`(4). Postkranijinio skeleto fragmentai. Moteris, 18-25 metai. Patologija: sugijęs
periostitas blauzdikaulių diafizėse.
Š.7. K. 6``. Kaukolė. Vyras, 20-29 metai. Patologija: aktyvaus uždegimo požymiai viršutinio
žandikaulio sinusuose (10 pav.).
Š.7. K. 6`` kampinis. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Tikėtinas vyras, 18-25 metai. Be
patologijų.
Š.7. K. 6`` „kampinis su papuošalais“. Postkranijinis skeletas. Moteris, 18-25 metai. Be
patologijų.

Apatinių sąnarinių slankstelių ir keterinės ataugos atsiskyrimas nuo likusio slankstelio, siejama su trauma
(vadinamasis stresinis lūžis).
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Š.7. K. 6`` „metalistas“. Postkranijinio skeleto fragmentai. Tikėtinas vyras, 20-29 metai.
Patologija: sugijęs periostitas kairės pusės blauzdikaulio diafizėje.
Š.7. K. 6` 1. Kaukolė. Moteris, 20-29 metai. Be patologijų.
Š.7. K. 6A. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Vyras, virš 50 metų. Patologija: sugijęs lūžis su
deformacija dešinės pusės blauzdikaulio distaliniame trečdalyje, dešinės pusės blauzdikaulio
sutrumpėjimas (11 pav.); sugijęs periostitas abiejų blauzdikaulių diafizėse; kairės pusės pirmojo
padikaulio galvos deformacija (tikėtinas Hallux valgus atvejis); Šmorlio mazgai IV-XI krūtinės
slanksteliuose.
Š.7. K. 6B, 6C, 6D. Itin fragmentiška kelių individų postkranijinių skeletų medžiaga. Tarp jų –
debenkaulio fragmentas, suaugęs vyras.
Š.7. K. 6C. Postkranijinio skeleto fragmentai. Tikėtina moteris, 40-49 metai. Patologija: sugijęs
periostitas dešinės pusės šlaunikaulio diafizėje.
Š.7. K. 6E. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Tikėtinas vyras, virš 50 metų. Patologija: sugijęs
kirstinis sužalojimas (34 mm ilgio) per antakių lanką kaktikaulio kairėje pusėje (12 pav.); sugijęs
periostitas kairės pusės blauzdikaulio diafizėje; krūtinės ir juosmens slankstelių osteofitozė.
Š.7. K. 6T. Postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 20-25 metai. Patologija: sugijęs periostitas
abiejų blauzdikaulių diafizėse.
Š.7. K. 6 (7?). Kaukolė. Tikėtina moteris, virš 20 metų. Patologija: dantų nudėvėjimas ir osteofitai
aplink dešinės pusės apatinio žandikaulio krumplį.
Š.7. K. 8. Kaukolė ir postkranijinis skeletas. Tikėtinas vyras, 25-35 metai. Patologija: Šmorlio
mazgai krūtinės VII, IX, X slanksteliuose.
Š.7. K. 9. Postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, virš 20 metų. Be patologijų.
Š.7. K. R palaidojimas. Postkranijinio skeleto fragmentai. Vyras, 30-39 metai. Patologijos: dviejų
krūtinės slankstelių osteochondrozė ir osteofitai.
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Priedai

1 pav. Š.7. K. 2. Nesuaugęs individas, 9 m. ± 24 mėn. Aktyvaus uždegimas dešinės pusės šonkaulių vidiniuose
paviršiuose (pažymėta rodyklėmis). Vaizdas iš apačios. Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės.

2 pav. Š.7. K. 4`. Vyras, 30-39 metai. I krūtinės slankstelio keterinės ataugos lūžis. Vaizdas iš apačios. Nuotrauka
Jovitos Kadikinaitės.
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3 pav. Š.7. K. 4b. Vyras, 25-30 metai. I kaklo slankstelio oksipitalizacija (pažymėta apskritimu). Vaizdas iš apačios,
nugarinio paviršiaus. Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės.

4 pav. Š.7. K. 4b. Vyras, 25-30 metai. V juosmens slankstelio spondiliolizė. Vaizdas iš apačios, V juosmens slankstelio
apatinio paviršiaus. Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės.
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5 pav. Š.7. K. 4 c,d. Nenustatytos lyties suaugęs individas (virš 20 metų). Abiejų blauzdikaulių diafizių nežymus
lateralinis išlinkimas ir sugijęs periostitas ir dešinės pusės blauzdikaulio diafizėje ties distaliniu galu medialiniame
paviršiuje heterotofinio kaulo formavimasis (pažymėta apskritimu). Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės.

6 pav. Š.7. K. 4 c,d. Nenustatytos lyties suaugęs individas (virš 20 metų). Žymus kairiojo šeivikaulio diafizės kaulo
uždegimas. Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės.
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7 pav. Š.7. K. 6`(2). Vyras, 30-39 metai. Padidėjusi kriauklė kairėje nosies pusėje (pažymėta apskritimu). Nuotrauka
Jovitos Kadikinaitės.

8 pav. Š.7. K. 6`(2). Vyras, 30-39 metai. Šmorlio mazgai IX-X krūtinės slankstelių kūnuose. Nuotrauka Jovitos
Kadikinaitės.
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9 pav. Š.7. K. 6`(2). Vyras, 30-39 metai. Disekuojantis osteochondritas kairės pusės blauzdikaulio distalinio galo
sąnariniame apatiniame paviršiuje. Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės.

10 pav. Š.7. K. 6``. Kaukolė. Vyras, 20-29 metai. Aktyvaus uždegimo požymiai viršutinio žandikaulio dešiniajame
sinuse. Vaizdas iš viršaus. Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės.
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11 pav. Š.7. K. 6A. Vyras, virš 50 metų. Sugijęs lūžis su deformacija dešinės pusės blauzdikaulio distaliniame
trečdalyje, dešinės pusės blauzdikaulio sutrumpėjimas. Nuotrauka Rūtos Brindzaitės.
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12 pav. Š.7. K. 6E. Tikėtinas vyras, virš 50 metų. Sugijęs kirstinis sužalojimas per antakių lanką kaktikaulio kairėje
pusėje. Nuotrauka Jovitos Kadikinaitės.
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