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A GENU VALGUM ÉS A GENU VARUM GYAKORISÁGA
ÉS SÚLYOSSÁGA A VÖRS-PAPKERTI TEMETŐ ANYAGÁN
Török Katalin
MTA Régészeti Intézete, Budapest
TÖRÖK K.: The Prevalence and Severity o f Genu Valgum and Genu Varum in the Material o f the VörsPapkert Cemetery. In the S—12th century there was no difference in the prevalence o f genu valgum between
the sexes. In affected men coxa vara, in affected women rather coxa valga developed. The valgus position o f
the lower extremity may be related to the presence o f Harris lines, i.e. to malnutrition during early years o f life.
As a consequence o f genu valgum, the internal structure o f caput tibiae is changed and statical remodelling o f
various severity depending o f the alteration develops.
Key words: Vörs-Papkert B; S—12th century; Genu varum; Genu valgum; Palaeopathology.

Bevezetés
A felegyenesedett tartás, az ilyen tartásban végzett "biped" és plantigrád mozgás az
embert minden más élőlénytől elkülöníti, de éppen ez adja meg azoknak a mechanikai
behatásoknak a lehetőségét, amelyek az alsó végtagon jellegzetes statikai és dinamikai
hibákat idéznek elő.
Az alsó és felső végtagok közötti különbséget még jobban kidomborítja az a jelenség,
amit ortopédek statikai egységnek neveznek. Az egyik ízület hibás állása és részben hi
bás mozgása, károsan befolyásolja a felette és alatta elhelyezkedő többi ízületet is. Igen
erős gacsos bokaállás például X-térdekhez (genu valgum) vezethet és fordítva, az Xtérdállás gacsos bokaállást eredményez, de a gacsos lábfej dongairányú beállításával
fokozatosan javulnak az X-térdek is.
A statikai egység azonban nem csak szigorúan egy alsó végtagon belül érvényesül.
Egyik alsó végtag funkcionális vagy alaki rendellenességei (ferdülés, zsugorodás,
rövidülés) káros hatással lesznek a másik alsó végtagra is, azt hibás mechanikára fogják
kényszeríteni, sőt a medence szerepe folytán a gerincre és törzsre is kihatnak (a
lábrövidülés okozta ferde medenceállás feltétlenül gerincferdüléshez, úgynevezett
statikus scoliosishoz vezet).
A genu valgum és varum kifejezés az alsó végtag frontális síkban fellépő alaki eltéré
seinek megjelölésére szolgál, de nem mond semmit a deformitás eredetéről. Egyenes az
alsó végtag, ha konstrukciós tengelye a térdízület közepén halad át. Az anatómiailag
egyenes végtagnak a legjobbak a mechanikai tulajdonságai, a térdet terhelő testsúly
egyenletesen oszlik el a térdízület tibiális és fibuláris oldalán, porcborítéka nem kerül
túlterhelés alá. Genu varum esetén a konstrukciós tengely mediális irányba, valgum ese
tén laterális oldalra tolódik át (Glausch & Kecskés 1970).
1. A genu valgum (X-térd) a térd olyan alaki eltérését jelenti, amelynél élőiről vagy
hátulról tekintve a lábszár a combokkal kifelé nyitott szöget alkot, amelynek a csúcsa a
térdízület tájéka. Aetiológiájában két típusát lehet elkülöníteni, mégpedig: (1) idiopathikus, illetőleg (2) ismert okok miatt keletkezett genu valgum.
Klinikai tünetek: Gyermekeknél, felnőtteknél álló helyzetben, nyújtott térdízületekkel
a combok mediális condylusát egymáshoz zárva, a belső bokák közötti távolság mutatja
a genu valgumot. Ha a két malleolus mediális közötti távolság nem több, mint 3-4 cm,
az még fizilógiásnak tekinthető (Glauber 1969).
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2.
A genu varum (gacsos térd) olyan deformitás, amelynek kifejlődése esetében a
comb és lábszár kifelé konvex ívet képez, a bokák érintkezésekor pedig a legnagyobb
távolság a térdízületeknek megfelelően van (Glauber 1969). A genu varum háromféle
előfordulását különböztetik meg: (1) Adolescens, 6-13 éves kor között jelentkezik; (2)
Későbbi fellépésű (late-onset) tibia vara: kövér néger gyermekekben 9-16 éves kor
között jelentkezhet (Loder et al. 1991); (3) Tibia vara unilateralis, amit focalis fibrocartilaginosus dysplasia okoz (Blount 1937).
Klinikai tünetek: Klinikailag és röntgenológiailag egyaránt könnyen felismerhető a
deformitás. Álló betegeknél összetett bokák mellett a deformitás fokát a térdízületek
közötti távolság mutatja. Többnyire kétoldali megjelenésű, kivéve a traumás eseteket.
Kórok, következmény
A történeti antropológiai és paleopatológiai irodalomban elsőként Pales (1930)
foglalta össze a D-vitaminhiány súlyosabb formáit. Az azóta eltelt több, mint 60 évben
számos őskori, ókori és középkori vázmaradványon ismerték fel a rachitis és C-vitaminhiány okozta csontelváltozásokat (Steinbock 1976). Bonyolítja a megítélést, hogy
egyfelől nem minden vitaminhiány-betegség okoz genu varumot vagy genu valgumot,
másfelől pedig az, hogy a leírók többnyire nem vizsgálták a térdek helyzeti rendel
lenességeit.
A viszonylag enyhe végtagdeformitások — amelyek nem járnak markáns csont- és
ízületi eltérésekkel — elkerülték a paleopathologusok figyelmét. Nem találtunk leírást a
hallux valgus, kalapácsujj, lábboltozat-süllyedés, pes varus, pes valgus, genu valgum és
genu varum stb. gyakoriságáról vagy akárcsak egy-egy eset kazuisztikai megemlítéséről
sem. Tudomásunk szerint ezeknek a végtagdeformitásoknak a rendszeres elemzése vagy
egy-egy nagyobb temető anyagának ilyen irányú feldolgozása még várat magára. Ezek
az enyhe végtagdeformitások nem befolyásolják az élettartamot — de amint azt napjaink
orvosi gyakorlatából tudjuk — nemcsak kozmetikai hibák, hanem a betegnek sok
panaszt okoznak és befolyásolhatják a mindennapi életvitelt. Hosszabb élettartam esetén
mindenképpen osteoarthritist okoznak, és ezzel mozgáskorlátozottságot eredményeznek.
Anyag és módszer
A vizsgálatokat a Vörs-Papkert B temető anyagán végeztem. A temető ásatását "A
Kis-Balaton tájegység ökológiai kutatásai" című téma keretében 1983-ban kezdték meg,
Költő László és Szentpéteri József vezetésével. A feltárt 7000 m2-nyi területen kelta és
kora Árpád-kori településnyomokat is találtak. A lelőhely jelentőségét a 8—9. századtól
induló, a 11— 12. század fordulójáig folyamatosan használt temető adja (Költő & Szent
péteri 1988, Költő et al. 1992). A temető még nem teljesen feltárt. Az eddig feltárt kb.
600 sír csontvázanyaga az MTM Embertani Tárában van. A szériáról átfogó régészeti
értékelés még nem jelent meg.
Mivel a genu valgum (és genu varum) vizsgálata csak teljesen ép, jó megtartású vég
tagcsontokon végezhető el, munkám során összesen 63 sír csontvázanyagát tudtam
megvizsgálni, melyből 39 férfi, 23 nő és 1 gyermek. A férfiak és a nők kizárólag a maturus és az adultus korcsoportba tartoztak.
A csontok és ízületek morfológiai vizsgálata: Élőben a genu valgum mértékét nyújtott
térdízületekkel, a combcsontok medialis condylusait egymáshoz zárva a két malleolus
medialis közötti távolságot határozzák meg. Ha az így kapott érték nem több, mint 4 cm,
azt fiziológiásnak tekintik (Glauber 1969).
A történeti csontanyag feldolgozása során figyelembe kell venni egyéb tényezőket is,
mint: (a) a medence esetleges hiánya; (b) lágyrészek (meniscusok, ligamentumok stb.)
hiánya; (c) esetleges post mortem elváltozások.
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A vázanyagon az alábbi mérések vezettek eredményre: a belbokák közötti távolság
(mm) és a combnyak-szög értéke.
A távolságmérések tolómércével, a szögértékek mérése az Upjohn cég ízületi szög
mérőjével történtek.
Mikroszkópos vizsgálat: A jobb tibiát a tibia-plateau közepén homloksíkban, a bal
tibiát az eminentia intercondylica vonalában nyílirányú síkban felfűrészeltük. Értékeltük
az 1 cm2-en található csontlemezeket és/vagy csontgerendákat, és összehasonlítást tet
tünk a normál alsó végtagú és az X-lábú egyének esetében. A mikroszkópos értékelés
Zeiss-Bioplast sztereómikroszkóppal 6,3—40-szeres nagyítással, a dokumentáció a
készülékhez csatlakoztatott automata fényképező apparátussal tízszeres alapnagyítással
készült.
A mikroszkópos értékelés során a csontgerendasűrűség mellett vizsgáltuk a corticalis
szerkezetét és a csontállományban látható esetleges egyéb kóros eltéréseket (Harris-féle
vonalak).
Röntgenvizsgálat: A vizsgálatainkba bevont 63 egyén valamennyi femurjának és
tibiájának radiológiai vizsgálatát elvégeztük. A csontokat Medicor GT-2 típusú, tvképerősítős röntgenkészülékkel antero-posterior (a-p) és oldalirányban világítottuk át.
Értékeltük a csontkéreg vastagságát, a trabecularis és trajectorialis rajzolatot, a csontdenzitást, a velőűr tágasságát, az ízületi végek állapotát, az esetleges kóros eltéréseket.
Meghatároztuk a femur és tibia proximalis és distalis epiphysisében látható Harrisvonalak számát is. Ha a tv-képerősítős átvilágítás nem tisztázta pontosan a csontelvál
tozást, akkor a-p és oldalirányú röntgenfelvételeket készítettünk.
Eredmények
A genu valgum és genu varum gyakorisága a vizsgálati mintában
Genu varum, illetve tibia vara az anyagban nem volt kimutatható. Az eltérést akkor
tekintettem genu valgumnak (X-láb), ha a 1. táblázatban feltüntetett pozícióban a bel
bokák közötti távolság nagyobb volt 40 mm-nél. A belbokák között mért távolság
alapján enyhe (41—60 mm), közepes (41—80 mm) és súlyos (81 mm felett) X-lábat vet
tem fel.
1. táblázat. A malleolus medialisok közötti távolság (mm) és a deformitás mértéke,
valamint megoszlási gyakorisága a Vörs-papkert B temető anyagában
Table 1. Distance between the malleolus mediales (mm) and quantity of deformity as
well as its frequency in Vörs-Papkert B cemetery
M alleolus medialisok
közötti távolság (mm)
Distance between
malleolus mediales (mm)

Férfiak

Nők

Deformitás m értéke

Males

Females

Quantity
o f deformity

0 — 40

25

14

normál — normal

4 1 — 60

6

6

enyhe genu valgum
mild genu valgum

61 — 80

5

1

közepes genu valgum
moderate genu valgum

81 —

3

1

súlyos genu valgum
serious genu valgum
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Normális ízületi állást találtam a férfi és a női vázak kétharmadában. Enyhe genu val
gum 6—6 esetben, közepes fokú 5, illetőleg egy alkalommal és súlyos 3 férfi és egy női
vázon volt kimutatható.
A genu valgum és a coxa vara/valga összefüggése
A combnyak-szög fizológiásan férfiakban meredekebb (127— 135° közötti), nőkben
néhány fokkal laposabb (112— 125° közötti), ami elsősorban a medencék alkati és
aránybeli eltéréséből adódik. Ha a combnyak-szög férfiakban 135°, nőkben 125° feletti,
coxa valgaról; ha 127°, illetve 112° alatti, akkor coxa váráról beszélünk. Ezeket előrebocsátva megállapítható, hogy a 14 X-lábú férfi közül 12-nek coxa varaja volt,
miközben a nem X-lábúak között coxa vara nem fordult elő. Nők esetében ilyen
egyértelmű összefüggést nem találtam. Nők között mind a coxa vara, mind a coxa valga
térdízületi rendellenesség nélkül is lényegesen gyakoribb, mint férfiakban, és a genu
valgumhoz gyakrabban társul coxa valga, mint vara.
A Harris-vonalak előfordulása
Az anyag egyharmadában (31,74%) röntgenvizsgálattal kimutatható volt a Harrisvonal. A 22 kontroll férfi közül egyiknek a femurjában sem, a jobb tibiában 5, a balban
is 5 alkalommal észleltünk Harris-vonalat. A 14 X-lábú férfi közül a bal femurban 4, a
jobban 2 esetben volt Harris-vonal, viszont mindkét tibiában 9—9 esetben volt kimu
tatható (1. ábra).
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Left

Right

Left

1. ábra: A Harris-vonalak gyakorisága a Vörs-Papkert B temető férfi csontvázaiban
Fig. 1: Frequency of Harris-lines in male skeletts in Vörs-Papkert B cemetery
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Nődnél a kontroll femurokban szintén nem észleltünk Harris-vonalat, egy X-lábú
vázban mindkét femurban kimutatható volt. A kontrollok közül három, az X-lábúak
között két tibiában volt Harris-vonal.
Nem csak a Harris-vonalak előfordulását, hanem egy csonton belüli átlagos
gyakoriságát is vizsgáltuk. A kontroll férfiak öt jobb tibiájában összesen 24 (átlagosan
4,8), a 9 X-lábú férfi jobb tibiájában 96 (átlagosan 10,66) Harris-vonal volt kimutatható.
A bal tibiában talált értékek nagyjából hasonló megoszlást mutattak. Férfiaknál a
kontroll és az X-lábúak közti különbség szignifikáns (0,1 < p < 0,05).
A csontok mikroszkópos vizsgálata
A csont szerkezeti vizsgálatát a jobb tibián frontális síkban, a bal tibián sagittális
síkban végeztük el. A megfigyelés a diaphysis—epiphysis határtól 5 mm-re, 2x1 cm2-es
területen, valamennyi csonton azonos helyen történt. A mikroszkópos megfigyelés után
azonos nagyítású felvételeket készítettünk a jobb tibiáról a medialis és a lateralis, a bal
tibiáról az elülső és hátsó területről, mind a kontroll, mind az X-lábú esetekben.
A kontroll csoportban a bal tibia elülső szegmentjében jellegzetesen dús, 3 dimenziós
csontgerenda rendszer figyelhető meg. A gerendák között változó tágasságú üregek
látszanak.
A tibiafej hátsó területén a csontgerendázat vaskosabb és sűrűbb, mint az előző
területen.
Az X-lábúakban a .bal tibia elülső területén a gerendázat nagyrészt
csontlemezrendszerré alakult át, függetlenül a genu valgum súlyosságától. A lemezeken
belüli és közötti üregek beszűkültek.
A hátulsó szegmentnél enyhe genu valgum esetén ritkán látszik gerendarendszer, de a
súlyos deformitásnál lemezrendszer jelenik meg beszűkült üregekkel.
A jobb tibia vizsgálatánál a kontroll csoportban a medialis condylusban részben
lemezes, részben gerendás csontszerkezet található.
A laterális condylus csontszerkezete jóval tömöttebb, mint a medialisé.
Az X-láb esetében a medialis condylusban a csont denzitása fokozódik, és bizonyos
mértékű átrendeződést mutat, kevésbé dimenzionált.
A laterálisán mind az enyhe, mind a súlyos genu valgum esetén vaskos, lemezes
csontszerkezet alakul ki, amely denzitásában csak kevésbé különbözik az ép lateralis
condylustól.
A trabecularis szerkezet különbségei az ép és az X-lábúak között elsősorban a
medialis condylus területén mutatkoznak a tibiában.
Betegségek, sérülések
A vizsgált 63 esetből 18-ban kóros elváltozást lehetett megfigyelni. Ezek egy része
korábbi sérülés.
A nőkön elsősorban a tibián látszottak, két esetben az X-lábbal társult, egyszer pedig
a kontrolinál volt megfigyelhető. Ezzel szemben a férfiakon a tibián kevesebb volt a
kóros eltérés, hiszen mind a kontroll, mind az X-láb esetében egyszer fordult elő
cysticus fellazulás formájában.
A femur elváltozásai a férfi vázcsontokon sokkal gyakoribbak voltak, elsősorban nem
a genu valgum, hanem a kontroll csoport tagjaiban. A nők között egy esetben fordult elő
a femuron elváltozás, peremképződés formájában.
23
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Megbeszélés
Genu varum, illetve tibia vara a vizsgálatom során nem volt kimutatható.
A genu valgum az anyag egyharmadában fordult eló. Ez jóval gyakoribb, mint nap
jainkban, különösen pedig a férfiakban. Hiszen 6 esetben enyhe, 5 közepes és 3 súlyos
fokú X-láb volt kimutatható a férfiak között. Ezzel szemben a nőkben 6 enyhe, egy
közepes és egy súlyos genir valgum volt.
Ezekből az adatokból látható, hogy míg napjainkban a deformitás elsősorban a nőknél
fordul elő és a férfiakat alig érinti, addig a középkorban jóval gyakoribb volt, és megosz
lását tekintve elsősorban a férfiakat érintette. Utaltam már az ortopédiában használt
statikai egységre, amely kimondja, hogy valamely ízület hibás állása (mozgása) egyaránt
kihat mind a felette, mind az alatta levő ízületre, sőt az ellenoldalira is (Horváth 1956),
és megváltoztatja az egész alsó végtag statikáját. Ha figyelembe vesszük a combnyakszög értékeit, amely férfiaknál fizológiásan 127— 135° közötti, akkor látni lehet, hogy a
14 X-lábú férfi közül 12-nél ez az érték 127° alatti, vagyis coxa vara alakult ki. Glauber
(1969) szerint minden — a proximalis femur-vég teherviselő képességét csökkentő —
folyamat következtében a terhelés hatására kialakulhat a nyak lehajlása, coxa vara. A
coxa vara feltehetően a genu valgumot kompenzálandó alakult ki férfiakban.
A genu valgum kevés kivételtől eltekintve a kisgyermekkorban alakul ki. A
maradandó X-láb pathogenezisében szerepet játszik az osteonecrosis, körülírt csont
gyulladás, vitaminhiány (D- és C-vitamin hiánya), hormonális zavarok, stb. Ezek közül
— a régészeti anyagban — bizonytalan az endocrin kórkép, és kizárható — a röntgenvizsgálat és a csont szerkezeti vizsgálata alapján — a korábban lezajlott csontgyulladás,
csontnecrosis.
A genu valgum és genu varum pathogenezisében szerepet játszó tényezők szinte telje
sen megegyeznek, de a térddeformitás milyenségét az dönti el, hogy a csont mely
részére lokalizálódnak. Aszerint, hogy az epiphysealis vagy metaphysealis csontosodási
zavar van túlsúlyban, a csontkárosodás a medialis vagy lateralis condylusban keletkezik,
más deformitás alakul ki, Ha a tibia epiphysis lateralis része fokozatosan lelapul,
kialakul a genu valgum, amihez még csatlakozhat a femur lateralis condylusának hypoplasiaja, ugyancsak a deformitás súlyosbodás irányában hatva (Vízkelety 1970). Vizs
gálataink alapján a maradandó X-láb kialakulásáért a vitaminhiány enyhébb formája
vagy méginkább az átmeneti táplálkozási zavar tehető felelőssé.
A Harris-vonalak, amelyek a csöves csontok epiphysis vonalával párhuzamosan ala
kulnak ki, nagyon jól jellemzik a táplálkozási elégtelenséget. Bugyi (1972) megfigyelte,
hogy a II. világháború idején világra jött gyermekekben szignifikánsan gyakoribb a
Harris-vonal, mint az 1938 előtt, illetve az 1950 után születettekben. A vizsgálati anyag
ban a Harris-vonal a tibiában és a femurban egyaránt kimutatható volt, az X-lábúaknál
viszont a kontrollok femurjában egyik nemnél sem volt.
A táplálkozási zavar másik indikátora a cribra cranii vagy poroticus hyperostosis
szintén gyakran megtalálható a Vörs-papkerti vázcsontokon. Józsa & Pap (1991) vizsgá
lataiból kiderül, hogy 78 tizenkét év alatti gyermek több mint 80%-án, a felnőtteknél pe
dig 25%-ban volt cribra cranii. Az X-láb aetiológiájának kiderítésére többféle vizsgálatot
végeztem. A radiológiai elemzés kizárta a korábbi csontnecrosis, lezajlott csont-, illetve
csontvelő gyulladás, a paleopathologiai vizsgálat a rachitis és a Möller—Barlow kór le
hetőségét. Ezzel szemben az X-lábúak között több elszenvedett táplálkozási és következ
ményes csontosodási zavar (Harris-vonal) volt kimutatható.

178

Mindezek egybevetése az X-lábbal arra a következtetésre vezet, hogy a genu valgum
aetiológiájában a 8— 12. században az ismétlődő, de átmeneti táplálkozási elégtelenség
játszhatott főszerepet. A csöves csontok szerkezete, a trabecularis rendszer felépítése a
csontok szilárdságát és rugalmasságát szolgálja. Az erővonalaknak megfelelően csontge
rendák és a nagyobb mechanikai megterhelésnél csontlemezek jelennek meg.
Összegzés
A genu valgum nemek közötti gyakoriságában a 8— 12. században nem volt különb
ség.
Az X-lábú férfiakban coxa vara, nőkben inkább coxa valga alakult ki.
Az alsó végtag valgus állása összefügghet a Harris-vonalak előfordulásával, azaz az
élet kezdeti éveiben átélt táplálkozási zavarokkal.
A genu valgum hatására a tibiafej belső szerkezete megváltozik, és benne az elválto
zás súlyosságától függően statikai átalakulás zajlik le.
*
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