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Eugen S t rouha l

V jarní sezónû roku 2004 znamenalo otevfiení posledního zazdûného v˘-

klenku v severní stûnû západní ‰achty teãku za ‰esti lety objevování pozÛ-

statkÛ osob pohfiben˘ch v Iufaovû hrobce. I kdyÏ v‰echny otázky s tûmito

nálezy spojené není dosud moÏno zodpovûdût, protoÏe jejich zpracování

nadále pokraãuje, lze ãtenáfie PraÏsk˘ch egyptologick˘ch studií seznámit

se souãasn˘m stavem jejich v˘zkumu.Chtûl bych pfiitom ukázat, jaké nové

poznatky o osobách, jejichÏ posmrtn˘ Ïivot mûla velkolepá ‰achtová hrob-

ka zajistit,mÛÏe poskytnout jejich dÛkladn˘ antropologick˘ a paleopatolo-

gick˘ rozbor.

Pro popis a anal˘zu archeologick˘ch, architektonick˘ch a egyptologic-

k˘ch poznatkÛ odkazuji zájemce na pravidelnû zvefiejÀované zprávy (Ba-

re‰ a Strouhal 2000, Bare‰ a sp. 2002, Bare‰ a sp. 2003).

Chrono log ie  ná lezÛ  mumi í

Mumie majitele ‰achtové hrobky, knûze a správce palácÛ Iufay (dále IU),

byla objevena v roce 1998 v pohfiební komofie postavené na dnû hlavní,

nejrozlehlej‰í ‰achty.

Mumie Ïeny Imachetcherresnet (IM) a anonymního muÏe (AN,kter˘ byl

v pfiedchozích publikacích uvádûn pod domnûl˘m jménem Nekawer), by-

ly objeveny v roce 2001 v západním, slepém konci 26 m dlouhé chodby

R2, lemující od v˘chodu k západu jiÏní stranu hrobky (obr. 1).

Se zpoÏdûním zavinûn˘m válkou v Iráku následoval na podzim 2003 ná-

lez mumie „boÏského otce“ Nekona (NK) v hrobovém v˘klenku v západní

stûnû západní ‰achty hrobky a na jafie 2004 vyzvednutí pozÛstatkÛ dal‰ího

knûze a správce palácÛ Gemenefherbaka (GE) ve v˘klenku v severní stûnû

téÏe ‰achty.

Zachova los t  pozÛs ta tkÛ

V‰echny osoby byly mumifikovány.Dokladem toho jsou obinadla prosyce-

ná pryskyfiicí, ãerné skvrny po pryskyfiici na nûkter˘ch kostech a stopy po

odstranûní mozku.

BohuÏel vrstvy pryskyfiice nebyly pfiíli‰ silné a natolik souvislé, aby izo-

lovaly tkánû vysu‰ené mumifikací pfied vniknutím vlhkosti z okolního pro-
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Obr. 1 Plán Iufaovy ‰achtové hrobky R, jiÏní chodby R2, Padihorova hrobu R1 a svatynû pro

pohfiební kult mezi nimi (kresba K. Smoláríková).



stfiedí, která ve vlastní hrobce dosahuje 85–90 % pfii teplotû 26–28°C. JiÏ

pfii vyzvedávání byly mumie napadeny plísní a vlivem rychlého vysychání

se zaãaly lámat na men‰í úseky. ProtoÏe se mûkké tkánû nezachovaly, bylo

tfieba urychlenû zachránit alespoÀ kostry odstranûním rozpadl˘ch vrstev

obinadel, oãi‰tûním jednotliv˘ch kostí a potfiením jejich povrchu antimy-

kotick˘m roztokem Betadin. Po nûkolika dnech následovalo zpevnûní po-

vrchu konsolidantem Paraloid B-72.

Z jednotliv˘ch koster byla nejúplnûji zachovaná kostra IM,po ní IU,dále

AN, po nûm NK.Ve zcela fragmentárním stavu se na‰ly zbytky kostry GE,

u nûhoÏ chybûla i vût‰ina diaf˘z konãetinov˘ch kostí.

Demogra f i cká  data  pohfiben˘ch osob

Iufaa

Jeho kostra má stfiednû robustní stavbu s ménû v˘razn˘m svalov˘m relié-

fem na horních konãetinách ve srovnání s dolními. Sekundární pohlavní

znaky prozrazují muÏské pohlaví. Postava rekonstruovaná podle tabulky

Trotter a Gleser (1952) pro Afro-Ameriãany, jejichÏ proporce se nejvíce blí-

Ïí star˘m EgypÈanÛm, byla nadprÛmûrná (170,1 cm).

Stáfií IU v dobû smrti bylo urãeno podle rozevfiení ãerstvého srÛstu osi-

fikaãních ‰tûrbin hfiebenÛ kyãelní kosti a vzestupné vûtve levé stydké kos-

ti, které nastalo v dÛsledku rychlého vysu‰ení kostry.Podobnû se odloupla

v místû b˘valé a dosud nepevnû srostlé osifikaãní ‰tûrbiny hlavice levého

femuru.Také setfien˘ reliéf ‰ikm˘ch hfiebínkÛ stydké spony (stadium 4 po-

dle Todda 1920) a dosud mladistv˘ charakter facies auriculares kfiíÏové

i kyãelní kosti (Lovejoy a sp. 1985) fiadí IU do rozmezí 25–30 let.

Mikroskopické vy‰etfiení prÛfiezu stfiedem 7. levého Ïebra profesorkou

Shelley Saunders (McMaster University, Hamilton, Kanada) potvrdilo (e-mail

z 5.2.03) mlad˘ dospûl˘ vûk IU zji‰tûním,Ïe kompakta obsahuje podstatn˘

podíl lamelární kosti, která dosud nebyla v celém rozsahu nahrazena oste-

ony (Haversk˘mi systémy). Histomorfometrické stanovení vûku nebylo

moÏno pro ‰patnou zachovalost kostní mikrostruktury provést u IU, ani

u Ïádné z nalezen˘ch osob.

V IU pfiekvapivû mladém vûku lze Ïádnou aÏ poãínající spondylózu pá-

tefie (stupnû O – 1, tj. do prominence 3 mm podle Stloukala a Vyhnánka

1976) s ojedinûl˘m 2. stupnûm (do 3 mm) na obratlích C2,C5,L4 a L5 po-

vaÏovat za mírnû pfiedãasnou.Také fiada pokroãil˘ch patologick˘ch zmûn,

napfi. tûÏká osteoporóza se zvût‰enou kyfózou hrudní pátefie a ‰patn˘ zdra-

votní stav chrupu kontrastuje s mlad˘m vûkem IU (viz dále Paleopatologie).

Imachetcherresnet

Její kostra je pfieváÏnû gracilní, pfiitom v‰ak bez známek osteoporózy, s re-

lativnû dobfie vyvinut˘m svalov˘m reliéfem. Sekundární pohlavní znaky
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jsou jednoznaãnû Ïenské. Rekonstruovaná postava (151,5 cm) je pro

egyptskou Ïenu podprÛmûrná. Stfiednû vyvinuté sulci praeauriculares

a jamky na okraji spony stydké prozrazují, Ïe rodila.

Stáfií v dobû smrti urãuje pokroãil˘ srÛst lebeãních ‰vÛ, spona stydká

stupnû 8 (40–45 let), hladká, lehce konkávní a mírnû lemovaná facies au-

ricularis, a stfiední stupeÀ artrózy kyãelních kloubÛ do rozmezí 35–45 let.

Spondylóza pátefie zaãíná nebo vykazuje 1. stupeÀ, av‰ak na bederních

obratlích a segmentu S1 2. stupeÀ. IM prodûlala frakturu pravého bérce

a trpûla rÛstem benigního nádoru (viz Paleopatologie).

Anonymní muÏ

Jeho lebka i postkraniální kostra mají jednoznaãnû muÏské sekundární po-

hlavní znaky (kromû ‰iroce otevfiené incisura ischiadica maior), vykazují

v‰ak men‰í robusticitu, osteoporózu aÏ senilní atrofii (napfi. ‰upiny t˘lní,

horního a dolního listu lopatek nebo kfiídel kyãelních kostí).Dochovan˘ re-

liéf svalov˘ch úponÛ prozrazuje pÛvodnû siln˘ rozvoj svaloviny.Rekonstru-

ovaná postava byla podprÛmûrná (159,4 cm), sníÏená v dÛsledku pokroãi-

lého vûku zvût‰enou hrudní kyfózou a sníÏením meziobratlov˘ch prostorÛ.

Stáfií AN v dobû smrti lze urãit podle úplného srÛstu lebeãních ‰vÛ (s v˘-

jimkou spánkov˘ch), ploch˘ch horních a hluboce vtlaãen˘ch dolních po-

lovin facies auriculares a pokroãilé artrózy vût‰iny kloubÛ do rozmezí

55–65 let.S tím kontrastuje nepatrn˘ rozvoj spondylózy,která teprve zaãíná

nebo vykazuje na vût‰inû obratlÛ jen 1. stupeÀ zmûn – s v˘jimkou v˘rÛstkÛ

2. stupnû ve stfiední ãáfie protilehl˘ch obratlÛ C5–6.AN trpûl pokroãilou

artrózou, nejv˘raznûj‰í na pravém kyãelním kloubu (viz Paleopatologie).

Neko (Neferibreseneb)

Pfies nespornû muÏské sekundární pohlavní znaky se jeho lebka i postkra-

niální kostra, zvlá‰tû paÏí a Ïeber, jeví jako gracilní. Svalové úpony jsou vy-

znaãeny slabû na horních konãetinách, silnûji na dolních konãetinách. Po-

stavu mûl prÛmûrnou (166,6 cm). Kosti jsou dobfie mineralizované, bez

známek osteoporózy.Artrotické zmûny teprve zaãínají. Spondylóza dosud

není vyvinuta v horní polovinû pátefie,v dolní polovinû hrudní a horní ãás-

ti bederní pátefie zaãíná (1. stupeÀ) a pouze na obratlích L2 a L3 dosahuje

2. stupnû. Na obratlích C4 vpravo a C6 vlevo je patrná v˘razná artróza,

u druhého z nich s eburnizací svûdãící o ãastém kroucení krkem. Osifika-

ce chrupavky ‰títné dosahuje stadia 6, které odpovídá stáfií 40–50 let (Vl-

ãek 1974), spona stydká stadia 7, svûdãícího pro 35–40 let. Stáfií pfii úmrtí

leÏí tedy v intervalu 35–45 let.

Gemenefherbak

Pfies znaãnou fragmentárnost kostry se zachovalo nûkolik sekundárních

muÏsk˘ch pohlavních znakÛ,mj.na zlomcích z pánve.Stavba kostry je v‰ak
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nápadnû gracilní (pfiedev‰ím u dolní ãelisti, horních konãetin a pátefie).

Svalov˘ reliéf je celkovû málo vyvinut˘ a to i na dolních konãetinách (tibie).

PfiestoÏe se nezachovala v celé délce Ïádná z dlouh˘ch kostí, bylo moÏ-

no v˘‰ku postavy odhadnout srovnáním délky zachovaného úseku pátefie

T3–L5 (tj. 71,4 % celkové délky pátefie) jednak s t˘mÏ úsekem pátefie NK,

jednak rekonstruovanou délku celé GE pátefie se zachovanou délkou páte-

fie NK (podle Fully a Pineau 1960).Vychází 155,4 cm nebo 157,3 cm, coÏ

jsou pro egyptského muÏe podprÛmûrné hodnoty.

V‰echny lebeãní ‰vy jsou uvnitfi srostlé,zevnû lze rozpoznat zbytky krát-

k˘ch nesrostl˘ch úsekÛ. Spona stydká stupnû 7 ukazuje na stáfií 35–40 let.

Spondylóza hrudní a horní bederní pátefie je v poãátcích (stupeÀ 0 aÏ 1),

na dolní bederní pátefii dosahuje 2. stupnû.Stáfií v dobû úmrtí lze urãit rov-

nûÏ do rozmezí 35–45 let.

Na levé temenní kosti 34 mm dozadu od vûncového ‰vu a 5 mm vlevo

od ‰ípového ‰vu je patrná mûlká okrouhlá miskovitá impresivní zlomenina

zevní laminy do hloubky 2 mm.

Exce rebrace

U prvních tfií jedincÛ se zachovaly stopy odstranûní mozku otvorem v dír-

kované ploténce (lamina cribrosa) ãichové kosti. U IU pfiitom odstranili

i pfiední stûnu klínové kosti, stfiední a horní ãást nosní pfiepáÏky, stejnû ja-

ko horní a stfiední nosní skofiepy.Zadní polovinu mozkovny i její vrchol vy-

lili roztavenou pryskyfiicí, která ztuhla s nepravideln˘mi hrboly a v˘bûÏky.

U IM a AN byla k odstranûní mozku zvolena stejná cesta. U první z nich

se zachoval v dírkované ploténce pÛvodní kruhovit˘ otvor (prÛmûr 10 mm),

u druhého byl sekundárnû roz‰ífien. V˘litek tekutou pryskyfiicí vyplnil

shodnû u obou zadní tfietinu mozkové dutiny a ztuhl s vodorovnou hladi-

nou pfii poloze hlavy t˘lem dolÛ.

U NK se nosní skelet a t˘lní kost nezachovaly. Podle ãerného zbarvení

vnitfiku pfiední poloviny ‰upiny ãelní, ãelních dutin a stropu nosní dutiny

je moÏno i u nûho vynûtí mozku pfiedpokládat. U GE se zachovala kalva

(bez ‰upiny ãelní), jejíÏ vnitfiní povrch ãernû zabarven není.LeÏel v ní v‰ak

ztuhl˘ v˘litek sloÏen˘ z fiady vrstev pryskyfiice, prostoupen˘ch nûkolika

dutinami. Jeho konvexitu kryje na fiadû míst vrstva odloupnuté okrové

vnitfiní kompakty.

Mor fo log i cké  s tanoven í  b io log i cké  p fi íbuznos t i

U dobfie zachovan˘ch skeletÛ (IU, IM,AN) bylo moÏno pouÏít metody prÛ-

mûrné vzdálenosti (MD) mezi páry osob. Poãítá se jako odmocnina ze

souãtu druh˘ch mocnin rozdílÛ mezi páry jednotliv˘ch pouÏit˘ch rozmû-

rÛ dûleného jejich poãtem.
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Soubor 32 kraniometrick˘ch rozmûrÛ byl analyzován nejen jako celek,

n˘brÏ i rozdûlen˘ na dvû sloÏky – jednak rozmûry neurokrania spolu s bi-

zygomatickou ‰ífikou obliãeje (n = 9), jednak zb˘vající rozmûry obliãeje

(n = 13). Rozmûry mandibuly (n = 9) byly testovány zvlá‰È.

V˘sledky lze znázornit graficky (obr. 2). Lev˘ graf ukazuje pomocí tfií

trojúhelníkÛ prÛmûrnou vzdálenost mezi tfiemi jedinci u v‰ech kraniome-

trick˘ch rozmûrÛ (–.–.–.–.), u rozmûrÛ mozkovny spolu se ‰ífikou obliãeje

(–––––––––) a u zb˘vajících rozmûrÛ obliãeje (_________).

V‰ichni tfii jedinci jsou v rozmûrech obliãeje (s v˘jimkou jeho ‰ífiky) vel-

mi blízcí (nejbliÏ‰í muÏi IU a AN, o nûco dále muÏ AN a Ïena IM, nejdále

muÏ IU a Ïena IM).

Pfii pouÏití v‰ech rozmûrÛ je vzdálenost mezi nimi více neÏ dvojnásob-

ná, u rozmûrÛ mozkovny (plus ‰ífiky obliãeje) témûfi nebo více neÏ trojná-

sobná. V˘jimkou je vzdálenost mezi AN a IM, která je prakticky stejná –

v rozmûrech obliãeje (5,0 mm), u v‰ech rozmûrÛ (4,9 mm) a u rozmûrÛ

mozkovny (4,8 mm). Na grafu je vyznaãená spoleãnou plnou ãarou.

Metoda prÛmûrné vzdálenosti prozrazuje kraniologicky nejuÏ‰í morfo-

logick˘ vztah mezi AN a IM, ktefií se mezi sebou li‰í pouze protáhlou moz-

kovnou u AN (obr. 3, viz pfiíloha) a kulovitou krátkou lebkou u IM (obr. 4,

viz pfiíloha) a dále vysok˘m uÏ‰ím obliãejem u AN ve srovnání s niÏ‰ím ‰ir-

‰ím u IM. Naproti tomu se IU od obou v˘raznû li‰í odli‰nou stavbou nízké

‰iroké mozkovny (platykranie) a s ní korelovanou vût‰í ‰ífikou obliãeje

i mezioãní vzdáleností (obr.5, viz pfiíloha). ·lo nejspí‰e o vrozenou anomá-

lii související s pfiedãasn˘m srÛstem lebeãních ‰vÛ.

Naproti tomu prav˘ graf (obr. 2) vyjadfiuje pfiedev‰ím obvyklé pohlavní

rozdíly rozmûrÛ mandibuly, ale i v nich je star˘ muÏ AN v dÛsledku stafiec-

ké involuce paradoxnû bliÏ‰í Ïenû stfiedního vûku IM a souãasnû dvojná-
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Obr. 2 V˘sledky stanovení

prÛmûrné vzdálenosti

(v mm) mezi páry tfií osob

z Iufaovy ‰achtové hrobky

a chodby R2. IU = muÏ

Iufaa,AN = anonymní muÏ,

IM = Ïena

Imachetcherresnet.Vlevo:

––––––– = rozmûry

mozkovny a ‰ífiky obliãeje,

–.–.– = v‰echny

kraniometrické rozmûry,

_________ = zb˘vající

rozmûry obliãeje.Vpravo:

rozmûry mandibuly (kresba

E. Strouhal).



sobnû odli‰n˘ od mladého muÏe IU.Trojnásobnû se od sebe li‰í rozmûry

muÏe IU a Ïeny IM, coÏ lze oãekávat.

Pfii srovnání 16 kraniologick˘ch indexÛ (vyjadfiujících procentuální po-

mûr dvojic rozmûrÛ) bylo 5 shledáno odli‰n˘ch. Je to pfiedev‰ím délko‰ífi-

kov˘ index lebky, na horní hranici dolichokranie (74.9) u AN, pod horní

hranicí mesokranie (79.O) u IU a brachykranní (81.2) u IM. Dále lze uvést

index obliãeje, mesoprosopní (86.2) u IU, leptoprosopní u IM (90.8) a hy-

perleptoprosopní (100.8) u AN.Platí to i pro index horního obliãeje, inter-

orbitální index a index ramene mandibuly (podrobnûji Strouhal 2002).

âtyfii dal‰í indexy jsou podobné u AN a IM – délkov˘‰kov˘ a ‰ífikov˘‰ko-

v˘ index mozkovny, stejnû jako HrdliãkÛv index stfiední v˘‰ky mozkovny

(Hrdliãka 1920) i gnatick˘ index.Tfii dal‰í indexy jsou blízké u IU a IM – oã-

nicov ,̆nosní a ‰ífikodélkov˘ index mandibuly.Dva indexy vyjadfiující sexu-

ální diferenciaci jsou podobné u muÏÛ IU a AN – ‰ífikov˘ index mandibuly

a index tûla mandibuly. Index foramen magnum je u na‰ich jedincÛ blízk˘

ve vzestupné fiadû od AN pfies IM po IU. Koneãnû transverzální frontopari-

etální index je u v‰ech osob prakticky shodn .̆Blízkost tûchto jedincÛ uká-

zalo i 5 ze 6 profilov˘ch úhlÛ lebky – celkov ,̆ nosní a alveolární profilov˘

úhel, profilov˘ úhel ãela a profilov˘ úhel oãnicového vchodu (s v˘jimkou

IM vzhledem k jejímu pohlaví). Jedinû zygomatick˘ profilov˘ úhel vykazu-

je odli‰né hodnoty od nízké IU k vy‰‰ím AN a IM, které jsou si opût bliÏ‰í

v dÛsledku vysokého vûku AN.

Z kranioskopick˘ch znakÛ vyjadfiuje blízkost tûchto tfií jedincÛ slab˘

rozvoj glabely, nepfiítomnost ãi jen náznak nadoãnicov˘ch obloukÛ, ply-

nul˘ nasofrontální pfiechod,stfiednû vyvinut˘ nosní trn (spina nasalis an-

terior), konkávní nosní kofien, rombické oãnice se zaoblen˘mi rohy, slabé

lineae temporales, slabé aÏ stfiední cristae mastoideae, slab˘ zevní t˘lní

hrbol, v˘razn˘ sulcus sagittalis (pokles v zadní ãásti ‰ípového ‰vu) a sla-

b˘ aÏ stfiední t˘lní svalov˘ reliéf s náznakem t˘lního valu (pouze u obou

muÏÛ).

Genet i cké  a ep igenet i cké  dok lady  b io log i cké  p fi íbuznos t i

K tûmto znakÛm je tfieba pfiipojit tfii zji‰tûné vrozené anomálie, u nichÏ se

pfiedpokládá genetick˘ základ.Jde o biparietální ztenãení (Hauser a De Ste-

fano 1989, Barnes 1994) vytváfiející hluboké vklesliny u IU (obr.6, viz pfií-

loha) a mírné u AN (u IM vytvofieno není). Jeho frekvenci uvádí Breitinger

(1982) v rozmezí 0,4–1,3 %.Toto ztenãení bylo dfiíve povaÏováno za atrofii

související s vy‰‰ím vûkem, nyní se v dÛsledku nov˘ch v˘zkumÛ fiadí mezi

v˘vojové anomálie. Jde o poruchu mechanismu vytváfiení obvykl˘ch tfií

vrstev temenní kosti v dobû kolem narození.

Dále byla nalezena u IU i IM kraniální variace pátefie, u níÏ je posunut

pfiechodn˘ obratel mezi hrudním a bederním úsekem z obvyklého T12 na

140

E U G E N  S T R O U H A L



T11 (u IU vlevo, u IM oboustrannû). Její souãástí je i sakralizace obratle

L5,v jejímÏ dÛsledku je kfiíÏová kost prodlouÏena na 6 segmentÛ místo ob-

vykl˘ch 5 (obr.7 a 13,viz pfiíloha).Tato variace se vyskytuje v 4,2 % (âihák

2001). U AN je pfiechodn˘m obratlem T12, dva poslední bederní obratle

chybí a ze sakra se zachoval jen první segment, na nûmÏ stopy srÛstu chy-

bí. U IU a IM se navíc obû sakra nápadnû podobají, zvlá‰tû nálevkovitû roz-

‰ífien˘mi tfietími sakrálními otvory.

Dále je na pravé stranû zadního oblouku atlasu u AN i IM vytvofien ano-

mální otvÛrek, jehoÏ trny (z nichÏ zaÏiva vybíhal vazivov˘ mÛstek) jsou pa-

trné i na levé stranû u AN. Zadní trn se zachoval vpravo také u IU.

RovnûÏ epigenetické znaky lebky (Velemínsk˘ 1999) uveden˘ch tfií je-

dincÛ (n = 52–61) vykázaly kolem 80 % shodn˘ch a 4–9 % ãásteãnû shod-

n˘ch. U vybran˘ch epigenetick˘ch znakÛ postkraniálu (n = 20, s vylouãe-

ním znakÛ s nulovou frekvencí u v‰ech tfií jedincÛ a znakÛ podmínûn˘ch

funkcí) bylo zji‰tûno 60–65 % shodn˘ch nebo ãásteãnû shodn˘ch znakÛ

Na základû uveden˘ch v˘sledkÛ morfologické, genetické a epigenetické

anal˘zy nelze o vzájemné úzké pokrevní pfiíbuznosti prvních tfií osob (IU,

AN a IM) pochybovat.

Otázka pos taven í  pozÛs ta tkÛ  NK a GE

U dal‰ích dvou jedincÛ – NK a GE – nebylo moÏno vût‰inu v˘‰e zmínûn˘ch

rozmûrÛ, indexÛ i popisn˘ch znakÛ pro ‰patnou zachovalost stanovit a po-

rovnat je se znaky v˘‰e rozpoznané trojice pfiíbuzn˘ch. Pouze u NK se za-

chovala profilová kfiivka od nosního hfibetu na ãelo, probíhající podobnû

jako u IU a AN, ãelo je v‰ak na rozdíl od nich u NK kolmûj‰í (obr. 9, viz pfií-

loha).

Dále mají oba, NK a GE, ‰estisegmentovou kfiíÏovou kost (obr. 8, viz pfií-

loha), která v‰ak vznikla zásadnû odli‰n˘m mechanismem neÏ u IU a IM –

srÛstem s prvním kostrãním obratlem – jako tzv. kaudální variace pátefie.

ZároveÀ se li‰í od sakra pfiedchozích osob uÏ‰ím a vy‰‰ím tvarem bez roz-

‰ífiení tfietích sakrálních otvorÛ.

K zji‰tûní postavení NK a GE vÛãi trojici pfiíbuzn˘ch osob (IU,AN a IM)

bylo ze soupisu epigenetick˘ch znakÛ (Velemínsk˘ 1999) vybráno 35

(14 na lebce,21 na postkraniálním skeletu),které bylo moÏno aspoÀ u jed-

noho z nich zjistit a jejichÏ frekvence nebyla u v‰ech srovnávan˘ch osob

nulová.

Zatímco IU a AN byli v t˘chÏ znacích shodní v 66.1 %,AN a IM v 69.4 %

a IU a IM v 73.5 %,vy‰lo pfiekvapivû najevo,Ïe se NK shodoval s GE v 73,7 %

znakÛ, témûfi pfiesnû jako oba sourozenci, IU a IM.

Naproti tomu se NK podobal IM pouze v 30,9 %, IU v 40,0 %, av‰ak AN

v 53,3 % znakÛ. Podobnû byl GE blízk˘ IM pouze v 27,5 %, IU v 35,0 %,

av‰ak AN v 58,8 %.
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I kdyÏ je v tomto pfiípadû na‰e argumentace v dÛsledku malého poãtu

zachovan˘ch znakÛ nejistá, opravÀuje nás vyslovit hypotézu, Ïe mezi NK

a GE mohl existovat pfiíbuzensk˘ vztah, pfiiãemÏ ho nelze vylouãit ani me-

zi kaÏd˘m z nich a AN.

Pofiad í  pohfibÛ ve  vz tahu k in te rp re tac i  p fi íbuzens tv í

Spolu se Smolárikovou (2003) se domnívám, Ïe jako první byla v jiÏní

chodbû R2 pohfibena IM a po ní AN. Stalo se tak v dobû, kdy se je‰tû hlou-

bila hlavní ‰achta hrobu. Oba pohfiby následovaly krátce po sobû, protoÏe

zpÛsob jejich excerebrace pfiipomíná práci téhoÏ mumifikátora. Slep˘ ko-

nec chodby byl po druhém pohfibu definitivnû uzavfien zídkou z nepále-

n˘ch cihel, rozebran˘ch ze zazdûní prvního pohfibu.

Z jiÏní chodby R2 odboãuje doprava prudce klesající esovitá chodba,kte-

rá byla nejspí‰e vyhloubena dodateãnû pro umoÏnûní snadnûj‰ího pfiístupu

k pohfiební komofie, budované na dnû velké hlavní ‰achty.Touto chodbou

byla do ne zcela dokonãené pohfiební komory snesena rakev s mumií ne-

ãekanû v mladém vûku zemfielého majitele hrobky IU,pohfibeného jako tfie-

tího v pofiadí. Pak byla pohfiební komora uzavfiena kamennou zdí.

Pro dodateãné pohfiby NK a GE nebyly kupodivu vyuÏity dva v˘klenky

v jiÏní chodbû, z nichÏ v prvním byly nalezeny nepouÏité kanopy,obliãejo-

vá maska mumie a dal‰í pfiedmûty.Místo toho byly pro tento úãel vytesány

do tafly západní a severní stûny západní ‰achty dva v˘klenky na uloÏení

rakví, první ve v˘‰i 0,7 m, druh˘ 2,7 m nad dnem ‰achty. âasové pofiadí je-

jich pouÏití není jisté, z hlediska pracnosti se v‰ak zdá logické, Ïe asi na-

pfied vyhloubili niÏ‰í z nich pro NK, teprve po nûm nesnadnûji pfiístupn˘

vy‰‰í pro GE.

Podle v˘‰e uvedeného rozboru byli IU a IM sourozenci, coÏ rovnûÏ pro-

zradilo totoÏné jméno jejich matky Anchtisi doloÏené epigraficky na ve-

‰ebtech a korálkové síti IU i na IM rakvi (Bare‰ 2002). Sestra IU byla v do-

bû svého úmrtí o 10–15 let star‰í neÏ její bratr.ProtoÏe mezi úmrtími obou

ubûhla urãitá doba, byl zaÏiva vûkov˘ rozdíl mezi obûma sourozenci je‰tû

o nûco vût‰í.

AN, kter˘ zemfiel pravdûpodobnû krátce po IM, byl pfii úmrtí o 20 let

star‰í neÏ IM a o více neÏ 30–35 let star‰í neÏ IU.Proto mohl b˘t – spí‰e neÏ

jejich dal‰ím bratrem – jejich otcem, coÏ prozrazuje i jeho nápadná po-

dobnost s pfiedpokládanou dcerou IM.Je ‰koda,Ïe se jeho jméno v textech

hrobu nezachovalo.

Epigeneticky se mu více neÏ ostatním podobají NK a GE,zemfielí pozdûji

v tomtéÏ vûkovém rozmezí 35–45 let. Jejich v˘razná epigenetická shoda

naznaãuje, Ïe by mohli b˘t pfiípadnû i bratry.

V dobû AN úmrtí byli asi je‰tû mladí dospûlí. Jejich epigenetická podob-

nost s ním pfiipou‰tí domnûnku, Ïe mohli b˘t syny AN a jiné Ïeny (druhé
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manÏelky nebo dal‰í Ïeny AN – vdovce).V textech na rakvi NK je totiÏ uve-

dena jako jeho matka Irturut.Na vlhkostí úplnû zniãené rakvi GE nemohlo

b˘t bohuÏel jméno jeho matky doloÏeno.

Skupinové  v las tnos t i

Urãení krevních skupin docentem MUDr.Pfiemyslem Klírem,CSc.a paní Ja-

nou JeÏkovou v Oddûlení soudního lékafiství Institutu pro vzdûlávání pra-

covníkÛ ve zdravotnictví v Praze bylo provedeno vysycovací metodou,

kontrolovanou u prvních tfií osob i metodou absorbãnû eluãní. U trojice

prokázan˘ch pfiíbuzn˘ch vykázalo jednotn˘ v˘sledek. IU, jeho sestra IM

aAN (spí‰e jejich otec neÏ dal‰í bratr) vykazují shodnû skupinu A.Tento v˘-

sledek závûr o jejich úzké pfiíbuznosti silnû podporuje.

Stejná skupina A byla zji‰tûna i u NK.Naproti tomu mûl GE odli‰nou sku-

pinu B. Pfiesto mohli b˘t bratfii, mûla-li matka NK a pfiedpokládaná matka

GE Irturut skupinu B (nebo AB) a jejich otcem byl anonymní muÏ se sku-

pinou A (obr. 10).

Moleku lá rn í  b io log ie

V˘hledovû poãítáme s revizí na‰eho klasického antropologického stano-

vení pohlaví a vzájemné pfiíbuznosti nalezen˘ch osob pomocí metod mo-

lekulární biologie, k jejichÏ aplikaci bude tfieba získat souhlas egyptské

Nejvy‰‰í památkové rady.
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Obr. 10 Hypotetické schema

pfiíbuznosti 

podle antropologick˘ch

a serologick˘ch v˘sledkÛ

(krevních skupin) 

(kresba E. Strouhal).



Paleopato log ie

Vedle patologick˘ch zmûn na obratlích a kloubech spojen˘ch s postupují-

cím vûkem a vrozen˘ch anomálií, zmínûn˘ch v pfiedchozím textu, se

u zkouman˘ch osob vyskytly nûkteré dal‰í choroby (Strouhal et al. 2003),

z nichÏ uvádíme nejdÛleÏitûj‰í.

Zdravotn í  s tav  ch rupu

Stav chrupu byl shledán celkovû velmi ‰patn˘m (s v˘jimkou NK, u nûhoÏ

se zachovaly jen dva zuby, a chybûjící horní zubní fiady GE). Nejvíce pfie-

kvapuje u IU vzhledem k stáfií pouh˘ch 25–30 let velká intenzita zubní ab-

raze (podle stupnice Brothwella 1972 v úpravû Strouhala a Jungwirtha

1984: 39), která na vût‰inû zubÛ dosahuje stupnû 6, na nûkter˘ch tfienov-

ních zubech a stoliãkách stupnû 7.Ta asi zpÛsobila vysok˘ poãet 7 intravi-

tálních ztrát (6 stoliãek a 1 tfienovního zubu) a obrou‰ení aÏ na kofieny (M2

vlevo nahofie). Naproti tomu zbylé kofieny (P1 vpravo nahofie) tvarovû pfii-

pomínají spí‰e pozÛstatek kazu.

Oba stfiednû stafií jedinci IM a GE (35–45 let) se li‰í vût‰í abrazí u GE

(stupnû 5 a 7) neÏ u IM (stupnû 4 aÏ 6).V souvislosti s tím je intravitálních

ztrát více u GE (5) neÏ u IM (3). Pfii nepfiítomnosti zubního kazu byly zavi-

nûny nejspí‰e abrazí.

Nejstar‰í AN (55–65 let) mûl relativnû ménû intravitálních ztrát (3 horní

stoliãky), za to 3 krãkové a jeden okluzní zubní kaz na stoliãkách a 3 zbylé

kofieny vykotlané kazem (2 v místech stoliãek a jeden po P2).

Vzhledem k sourozeneckému vztahu IU a IM je pfiíznaãné,Ïe nûkteré je-

jich tfietí stoliãky nebyly zaloÏeny (u IU vpravo dole, u IM oboustrannû na-

hofie a vpravo dole).U jejich ostatních „zubÛ moudrosti“, stejnû jako u dal-

‰ích jedincÛ, se tato hypodoncie nevyskytla.

Anomál ie  paÏe  a ar t róza  ruky  IU

K fiadû vrozen˘ch anomálií IU lze pfiifiadit i nápadnû, o plné 3 cm krat‰í le-

vou paÏi ve srovnání s pravou v dÛsledku souãtu krat‰ích délek humeru

a ulny, men‰ích rozmûrÛ v‰ech kostí karpu a pfiedev‰ím v˘raznû krat‰ího

levého 3. metakarpu (58 mm ve srovnání s 71 mm pravého).

Na druhou stranu jeví pravá ruka od radiokarpálního kloubu, v‰echny

kÛstky karpu k bazím prvních falang zfietelné zmûny s osteofytick˘mi le-

my, pláty novotvofiené kosti, drobn˘mi hrbolky, exostotick˘mi v˘bûÏky

a drobn˘mi jamkami. Jde buì o pfiedãasn˘ rozvoj artrózy v dÛsledku in-

tenzivního pouÏívání pravé ruky (které si lze u pí‰ícího knûze pfiedstavit),

nebo o rozvinuté revmatické onemocnûní (které v‰ak není patrné na levé

ruce ani na kostech nohy – bylo by tfieba je biochemicky ovûfiit).
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Osteoporóza  IU

JiÏ porovnání rentgenov˘ch snímkÛ tfií pfiíbuzn˘ch jedincÛ a 30letého mu-

Ïe Padihora, pohfibeného v malém hrobû na v˘chod od ‰achtové hrobky

IU, naznaãuje, Ïe kostra IU jeví známky zfiídnutí kostí, které je dokonce v˘-

raznûj‰í neÏ u 55–65letého AN.

Po sestavení hrudního úseku pátefie se ukázalo v˘razné zv˘‰ení hrudní

kyfózy s klínovit˘m obratlem T7 a anomálním postavením obratle T4 vzhle-

dem k sousedním obratlÛm. Pfiitom nebyly na pátefii zji‰tûny Ïádné kom-

presní fraktury nebo jiné patologické zmûny.

Proto jsme se rozhodli podrobit pravé zápûstí IU denzitometrickému vy-

‰etfiení. Jeho celková minerální hutnost prozradila tûÏkou osteoporózu

(O.311g/cm2) pfii T-score –6.8 a Z-score –5.1.

Takové hodnoty u 25–30letého muÏe napovídají, Ïe asi trpûl nûjakou za-

tím neodhalenou chronickou chorobou, která zpÛsobila pokles fyzické

aktivity a tím pfiedãasn˘ rozvoj osteoporózy.

Koxar t róza  AN

Artróza velk˘ch kloubÛ postihla v‰echny zkoumané jedince pfiimûfienû

k vûku. Nejvût‰í zmûny v‰ak vyvolala v kyãelních kloubech nejstar‰ího

z nich, 55–65letého AN. Zatímco v levém kloubu do‰lo jen k ztlu‰tûní

(3 mm) okraje kloubní jamky kyãelní kosti (acetabula) a vytvofiení pato-

logického lemu hlavice stehenní kosti (o síle 3 mm), obrovské zmûny po-

stihly kloub prav .̆ Nepravidelnû hrbolaté ztlu‰tûní okraje acetabula dosa-

huje 5–10 mm. Povrch kloubní jamky je erodovan˘ nebo zrnit ,̆ místy

pokryt˘ novotvofien˘mi pláty, hrbolky a trámci. Hlavici pokr˘vají obdobné

útvary,nejtlust‰í v místech jamky (fovea femoris).ObkruÏuje ji novotvofie-

n˘ límec o ‰ífice 10 mm a tlou‰Èce aÏ 14 mm, ãímÏ nabyla tvaru klobouku

(obr. 11, viz pfiíloha). Pokud byl pohyb v kloubu vÛbec moÏn ,̆ musel b˘t

velice omezen˘ a nesmírnû bolestiv .̆

Spi rá ln í  z lomenina p ravého bérce  IM

Pravá holenní a l˘tková kost nesou známky zhojené spirální fraktury distál-

ní tfietiny obou kostí (obr.12,viz pfiíloha).Zhojila se tenk˘m svalkem,kter˘

kosti pfiemostil, pfiiãemÏ nepatrná dislokace do strany postihla pouze l˘t-

kovou kost.Naproti tomu holenní kost srostla v ose,bez dislokace do stran

a se zkrácením o pouh˘ch 10 mm (ve srovnání se zdravou levou tibií).To

spolu se srÛstem v tibiofibulárním kloubu dokládá pouÏití dlah (imobili-

zaci).Tfii malé otvory (kloaky) v tibii, kudy z ní odcházel hnis,pfiitom pro-

zrazují, Ïe ‰lo o otevfienou zlomeninu, komplikovanou osteomyelitidou.

Rentgen potvrdil úspû‰né zhojení bez stop linie lomu ãi abscesov˘ch du-
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tin. Jde o jeden z dosud neãetn˘ch a tedy vzácn˘ch dokladÛ zákroku sta-

roegyptského lékafie.

Nezhoubn˘ nádor  v k fi í Ïové  kos t i  IM

Pfiední stûna tûla tfietího sakrálního segmentu je vyboulená dopfiedu a zten-

ãená natolik, Ïe se (patrnû postmortálnû) prolomila otvorem s nepravidel-

n˘m ostr˘m okrajem (10 ¥ 12 mm, obr. 13, viz pfiíloha). Men‰í perforace je

patrná také vlevo vzadu, v úrovni mezi 2. a 3. segmentem (obr. 14, viz pfií-

loha).Toto vydutí i otvory zpÛsobil tlak relativnû tuhého útvaru,kter˘ rostl

uvnitfi sakra (Strouhal a Nûmeãková 2004).

V pravé zadní polovinû druhého sakrálního segmentu mezi stfiedov˘m

hfiebenem (crista sacralis mediana) a druh˘m kfiíÏov˘m otvorem (fo-

ramen sacrale) je patrn˘ velk˘ kruhov˘ otvor (prÛmûr 25 mm, obr. 14).

Má pravideln˘ obrys – aÏ na prav˘ dolní úsek, kde splynul se sakrálním

otvorem.Tudy se zaÏiva prodrala rostoucí masa z nitra kfiíÏové kosti do

okolí.

Rozsah dutiny, která se tlakem útvaru vytlaãila v tûle sakra, je patrn˘

z kombinace zadopfiedního a boãního rentgenového snímku. Na prvním

z nich jsou patrné ãtyfii laloky (obr. 15, viz pfiíloha).V druhém segmentu

vpravo je lalok odpovídající v˘‰e popsanému otvoru o prÛmûru 25 mm.

V tomtéÏ segmentu vlevo jsou patrné dva men‰í laloky: níÏe ‰ikmo ováln ,̆

v˘‰e v dÛsledku sumace stínu polokruhov .̆ Mohlo by v‰ak také jít o ãásti

jednoho a téhoÏ vût‰ího laloku.

Nejvût‰í lalok zaujímá levou polovinu tûla tfietího segmentu s pfiesahem

pfies stfiední ãáru do pravé poloviny téhoÏ tûla. ZpÛsobil v˘‰e popsané vy-

klenutí s otvorem ve stfiední ãáfie tûla. Jeho mírnû ‰ikmo ováln˘ obrys spl˘vá

v levém dolním úseku se tfietím zadním kfiíÏov˘m otvorem.V‰echny popsa-

né laloky jsou pravidelnû zaoblené a hutnû konturované v dÛsledku reaktiv-

ních zmûn v jejich okrajích.Svûdãí to o jejich nezhoubném charakteru.

Na boãním snímku se jednotlivé laloky ãásteãnû pfiekr˘vají (obr. 16, viz

pfiíloha). Je patrno, Ïe vyplÀují polovinu aÏ cel˘ rozsah nitra kfiíÏové kosti

a Ïe souvisejí s jejím kanálem.

CT vy‰etfiení v koronální a transversální rovinû prokázalo,Ïe popsané la-

loky souvisejí vzájemnû i s prostorem kanálu kfiíÏové kosti.Ten zaÏiva vy-

plÀuje sakrální nervová pleteÀ (cauda equinea). Z nûkterého z jejích ner-

vÛ zfiejmû vznikl benigní nádor,kter˘ sv˘m rÛstem vytlaãil popsané dutiny.

V úvahu pfiichází jednak nádor z nervovû vazivové tkánû (neurofibrom),

jednak nádor vycházející z bujení Schwannov˘ch bunûk nervové pochvy

(neurilemmom ãili schwannom, dfiíve naz˘van˘ také neurinom).

První z nádorÛ mÛÏe postihnout kter˘koliv periferní nerv vfietenovit˘m

ztlu‰tûním.V kfiíÏové kosti a dlouh˘ch kostech konãetin postupnû vytlaãu-

je hladce ohraniãenou okrouhlou dutinu, vesmûs jednotnou.
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Druh˘ typ nádoru vzniká nejãastûji z nervové pochvy pátefiních nervÛ.

Podle patologickoanatomick˘ch studií je to dobfie ohraniãen˘ nebo

opouzdfien ,̆ kulovit ,̆ tvrd˘ útvar. Na fiezu je ‰ed ,̆ nûkdy teãkovan˘ cysto-

idními dutinkami (Bednáfi a sp. 1987: 544–545).

Ná‰ pfiípad plnû odpovídá star‰ímu v˘stiÏnému popisu ·korpila (1950:

558): „Makroskopicky se neurinom jeví jako dobfie ohraniãen˘ nádorov˘

uzel, kulovitého nebo vejãitého tvaru, velikosti ofií‰ku aÏ jablka, vzácnû

vût‰ích rozmûrÛ. Povrch je hrbolat˘ nebo laloãnat˘.“ Podle uveden˘ch

znakÛ jsme jiÏ v první fázi v˘zkumu vyslovili diagnózu neurilemmomu.

Pfii dal‰ím studiu nádoru jsme zjistili, Ïe se na okrajích velkého otvoru

v pravé polovinû tûla 2. sakrálního segmentu zachovaly nepatrné zbytky

mûkké tkánû, které poskytly materiál pro mikroskopické vy‰etfiení RNDr.

Aleny Nûmeãkové, CSc., v paleohistologické laboratofii Histologicko-em-

bryologického ústavu Lékafiské fakulty UK v Plzni (ilustrace obsahuje prá-

ce Strouhal a Nûmeãková 2004).

Za pouÏití techniky polosiln˘ch fiezÛ porovnala Dr.Nûmeãková 2500 let

starou tkáÀ IM s recentním pfiípadem neurilemmomu v pravé dlani 37le-

tého muÏe, jehoÏ nádor vznikl v pochvû nervus medianus.

Odbûry z obou nádorÛ se ukázaly b˘t morfologicky podobné.Oba vyká-

zaly pfiítomnost dvou patognomick˘ch sloÏek (útvarÛ pro tento druh ná-

doru pfiíznaãn˘ch),Antoni A a B,které se v nádorové tkáni kombinují ve va-

riabilním pomûru.

U struktury A bunûãná sloÏka pfievaÏuje nad kolagenním stromatem.Vfie-

tenovité Schwannovy buÀky jsou místy sestaveny do uzlíkÛ a jejich jádra

b˘vají uspofiádána palisádovitû, nûkdy spirálnû stoãená.

U struktury B jsou Schwannovy buÀky rozhozeny síÈovitû v myxoidní aÏ

microcystické matrix, doprovázené krevními cévami se siln˘mi hyalinní-

mi stûnami a okrsky hyalinizace.

Pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) se podafiilo zobrazit

ve velkém zvût‰ení detail rozpadajících se typick˘ch vfietenovit˘ch bunûk

neurilemmomu IM.

Ze ãtyfi aplikovan˘ch imunohistochemick˘ch testÛ dva (S-100 protein

a Leu-7 CD 57) vy‰ly negativnû. Dal‰í dva, gliov˘ fibrilární kyselinn˘ prote-

in (GFAP) a epitelov˘ membránov˘ antigen (EMA), poskytly u 2500 let sta-

rého nádoru IM pozitivní v˘sledek.

JestliÏe tedy makroskopické studium zjistilo druh nádoru se znaãnou

pravdûpodobností,mikroskopick˘ rozbor diagnózu potvrdil s pravdûpodob-

ností,blíÏící se jistotû.Takov˘ v˘sledek je v paleopatologii zcela neobvykl .̆

Nadto lokalizaci neurilemmomu v kfiíÏové kosti lze i u dne‰ních pacien-

tÛ povaÏovat za vzácnou a tyto pfiípady jsou témûfi vÏdy publikovány.Jejich

poãet se odhaduje od 50 do 75 pfiípadÛ ( Strouhal a Nûmeãková 2004,

Fechner a Mills 1993).V paleopatologické literatufie jde o první nález to-

hoto druhu nádoru, navíc v nepfiíli‰ ãasté lokalizaci.
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RÛÏová – Foto 2 Budova univerzitní knihovny v Minji.

Strouhal – Obr. 3 

Lebka anonymního muÏe

v pravém boãním pohledu

(foto E. Strouhal).
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Strouhal – Obr. 4 Lebka

Ïeny Imachetcherresnet

v pravém boãním pohledu

(foto E. Strouhal).

Strouhal – Obr. 5 Lebka

muÏe Iufay 

v pravém boãním pohledu

(foto E. Strouhal).

Strouhal – Obr. 6 Detail

biparietálního ztenãení

a deprese zadního úseku

‰ípového ‰vu na lebce Iufay 

(foto E. Strouhal).
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Strouhal – Obr. 7 KfiíÏová kost Iufay s ‰esti segmenty (s pfiirostl˘m 5. bederním obratlem) 

(foto E. Strouhal).

Strouhal – Obr. 8 KfiíÏová kost Nekona s ‰esti segmenty (s pfiirostl˘m 1. kostrãním obratlem) 

(foto E. Strouhal).

Strouhal – Obr. 9 Kalva Nekona

v pravém boãním pohledu 

(foto E. Strouhal).

Strouhal – Obr. 11 Hlavice

pravé stehenní kosti

anonymního muÏe

deformovaná tûÏkou artrózou

(foto E. Strouhal).



viii

â L Á N K Y, Z P R ÁV Y

Strouhal – Obr. 12 Dobfie zhojená spirální zlomenina prav˘ch bércov˘ch kostí

Imachetcherresnety (foto E. Strouhal).

Strouhal – Obr. 13 KfiíÏová kost Imachetcherresnety s vyboulen˘m tûlem 3. segmentu

a perforací v pohledu zpfiedu (foto E. Strouhal).

Strouhal – Obr. 14 KfiíÏová kost Imachetcherresnety s perforací vlevo od stfiedového

hfiebenu v úrovni mezi 2. a 3. segmentem a s velk˘m kruhov˘m otvorem vpravo od stfiední

ãáry v úrovni 2.segmentu v pohledu zezadu (foto E. Strouhal).
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Strouhal – Obr. 15 Zadopfiední snímek kfiíÏové kosti Imachetcherresnety se ãtyfimi hladce

ohraniãen˘mi a hutnû konturovan˘mi laloky nezhoubného nádoru neurilemmomu 

(foto E. Strouhal).

Strouhal – Obr. 16 Boãní snímek kfiíÏové kosti Imachetcherresnety s pfiekr˘vajícími se

obrysy lalokÛ neurilemmomu (foto E. Strouhal).

Bare‰ – Obr. 1 Dvojitá dfievûná rakev 

knûze Nekona pfii vyjímání

z pohfiební komory 

(foto K.Vodûra).


