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Vanimatest koljuoperatsioonidest 
Eestis

Martin Malve

Annotatsioon. Artikkel käsitleb keskaja ja varauusaja meditsiini. 
Vaatluse all on kolju avamine ehk trepaneerimine, mille käigus eemal-
datakse tükk kolju võlviosast. Käesolevas kirjutises antakse lühiüle-
vaade trepanatsioonide ajaloost. Miks ja kuidas neid keerulisi operat-
sioone tehti? Teavet minevikus tehtud kirurgilisest protseduuridest 
leiti kahel täiskasvanud mehe koljul. Luud pärinevad Saaremaa ja 
Tartu kirikaedadest. Tegemist on esimeste sellelaadsete leidudega 
Eesti arheoloogilises aineses. Neist vanim leid pärineb tõenäoliselt 
juba 13. sajandist.

Võtmesõnad: luustikud, trepanatsioon, meditsiiniajalugu, arheo-
loogia, osteoloogia, keskaeg, varauusaeg

Annotation. This article discusses the medicine of the Medieval and 
Early Modern periods with an emphasis on trepanation – an opera-
tion during which a piece of skull is removed. A brief overview of the 
history of trepanations will be given to shed light on why and how 
these operations were performed. Two trepanations on adult male 
skulls from churchyards in Saaremaa and Tartu were analysed. These 
are the first archaeological cases of trepanation in Estonia, with the 
oldest one dating back to the 13th century. 

Keywords: human remains, trepanation, history of medicine, archa-
eology, osteology, Middle Ages, Early Modern period
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Sissejuhatus
Arheoloogilistel kaevamistel avastatud inimluude analüüsimine 
annab meile teavet maetute soo, vanuse ja patoloogiate kohta, samuti 
vihjeid sellest, kuidas minevikus haigusi ja vigastusi raviti. Osteoloo-
gilises aineses näeme enim traumadest paranenud luumurde, mida 
kõige rohkem tuvastatakse roietel, aga ka jäsemeluudel. Paranemata 
fraktuure avastatakse väga harva, kuna murru lahastamiseks ei olnud 
vaja erilisi teadmisi ja luu paraneb ajapikku ka iseenesest (Roberts/
Manchester 2012: 122).

Keskaegset ja varauusaegset meditsiini Tallinnas ja Tartus on arhii-
viallikate põhjal siin-seal käsitletud, kuid kuna kirjalikke ülestähen-
dusi teame küllaltki vähe ja need on tihtipeale lünklikud, pakuvad 
meile lisateavet just skeletid. Luude uurimises on Eestis tehtud alles 
esimesed sammud, seda eriti süstemaatilises patoloogiate analüüsi-
mises, siis annab käesolev artikkel varasematest kirurgilistest protse-
duuridest vaid esialgse ülevaate. Säärased luuleiud nagu trepanatsioo-
niga koljud on Eestis haruldus ja päevavalgele tulnud alles viimaste 
aastate luu-uurimise käigus.

Trepanatsioon
Esimesed koljulõikused tehti arvatavasti juba paleoliitikumis. Nende 
praktiseerimine muutus Euroopas laialdasemaks neoliitikumis, kuid 
sellele järgnevatest perioodidest on andmeid trepanatsioonide kohta 
märksa vähem (Roberts/Manchester 2012: 125). Meie piirkonnas vanim, 
neoliitikumist pärinev opereeritud skelett leiti Lätist Zvejnieki kalmis-
tult. Nimetatud koljul oli kolm trepanatsiooni, mis olid kõik para-
nenud, neist suurim oli 68 × 55 mm (Derums 1979: 459). Eestist seni 
nii varaseid trepanatsioonijuhte avastatud pole.

Esimesena kirjeldas trepanatsioone ehk koljuoperatsioone Vana-
Kreeka arstiteadlane Hippokrates 5. sajandil eKr (Mariani-Costantini 
jt 2000: 305). Sõna trepanatsioon tuleb kreekakeelsest sõnast trepa, 
mis tähendab auku (Waldron 2009: 161).

Osteoloogilise materjali puhul nimetatakse trepanatsiooniks operat-
siooni, mille käigus avati osa koljust. Selle protseduuri ajal lõigati 
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läbi ning eemaldati pehmed koed (verevalumite vältimiseks volditi 
peanahk koos juustega kõrvale) ja võeti ära selle all olev luu. Tege-
vuse tulemusena paljastus aju kõvakest (Roberts/Manchester 2012, 
124). Oluline oli, et vigastada ei saaks aju kõvakest ega ka kolju sise-
muses asuvad pealmised veresooned (Waldron 2009: 162). Patsiendi 
elu oli täielikult opereerija kätes ning ravi edukus sõltus otseselt prak-
tiseerija kogemusest ja ettevaatlikkusest või lihtsalt heast õnnest. 
Kolju avamisel kasutati metallist või kivist instrumenti. Opereeri-
miseks rakendati läbi aegade erinevaid meetodeid: kraapimist, lõika-
mist, puurimist, saagimist ja ka mitme erineva tehnika kombinee-
rimist. Praktiseerijad õppisid vältima eluliselt tähtsat sagitaalurget, 
aju ja keskmist ajukelme arterit, mistõttu on enamik trepanatsioone 
tehtud just otsmiku- ja kiiruluudele (Waldron 2009: 162). Arvukalt on 
tuvastatud trepanatsioone kolju vasakul poolel, mis võib omakorda 
olla tingitud paremakäelistest kirurgidest (Aufderheide/Rodriguez-
Martin 2006: 33). Enamasti trepaneeriti täiskasvanuid, laste koljusid 
on avatud harva (Lewis 2007: 170).

Lõikuse kõige valulikumaks osaks peetakse pehmete kudede läbi-
lõikamist, peale mida polnud operatsioon tõenäoliselt enam nii piina-
rikas. Valu leevendamiseks kasutati alkoholi ja taimseid preparaate, 
nagu oopiumit, koerapöörirohtu ja harilikku alrauna (Roberts/Manc-
hester 2012: 126). Mujalt maailmast leitud skelettide põhjal võib tõdeda, 
et enamik patsiente elas lõikuse üle ja taastuti ka korduvatest prot-
seduuridest.

Uurijad on pakkunud erinevaid seletusi, miks koljuoperatsioone ette 
võeti. Võimalik, et nii raviti peavalusid, epilepsiat, peahaavu ja/või 
vähendati koljusisest rõhku. On ka pakutud, et nii püüti kurje vaime 
välja või sisse lasta (Waldron 2009: 161). Tõenäoliselt raviti trepanat-
siooni abil enamasti peatraumasid (Larsen 2003: 153). Hippokrates 
(400 eKr) ja Celsus (25 pKr) kirjeldasid trepanatsiooni vajalikkust 
seoses koljuvigastustega (Aufderheide/Rodriguez-Martin 2006: 31).

Keskaegses ja varauusaegses Eestis viljelesid kirurgiat enamasti 
habemeajajad ehk palbrid ja saunamehed, kuna arstid tegelesid peami-
selt sisehaiguste ravimisega (Gustavson 1969: 59). Pole võimatu, et 
selliseid protseduure sooritas ka mõni timukas. On teada, et hukkajad 
tundsid hästi anatoomiat ja abistasid inimesi vigastuste puhul (nt 
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paigaldasid nihestusi). 16. sajandi II poolel mainitakse Tartus tegutse-
vaid rändarste, kes tegid õnnestunud kirurgilisi operatsioone; sajandi 
lõpus töötas linnas ajutiselt linnapalber ja dokumentides võib kohata 
mitut saunameest (Kalnin 1982: 94). 1682. aastal palgati eraldi linna-
kirurg (Kalnin 1982: 95).

Trepaneeritud kolju Valjala kirikaiast
2010. aastal leiti Saaremaa Valjala Püha Martini kirikaiast mehe 
kolju, millel on võimaliku trepanatsiooni tunnused. Skeletid avas-
tati väljaspool kirikaeda ringristmiku ehituse käigus (Mägi jt 2019: 
95). Seega paiknes kalmistu tunduvalt suuremal alal kui praegu kivi-
müüriga piiratud territoorium pühakoja ümber. Kahjuks pärineb leid 
lõhutud matusest (matus nr 13a), kus luustikust oli alles vaid kolju, 
ülejäänud osa skeletist oli 4–6-aastase lapse (matus nr 13) sängita-
misel ära kaevatud. Haualohus olid üksikud lõhutud selgroolülid, 
mis võisid samuti kuuluda matusele nr 13a. Ümbritsevatest hauda-
dest saadud leiud lubavad oletada, et varasemad skeletid Valjala kiri-
kaias pärinevad 1230/1240. aastatest, ülejäänud aga 13. sajandi kesk-
paigast või teisest poolest (Mägi jt 2019: 110). Seega on tegemist seni 
vanima teadaoleva koljuoperatsiooniga Eestist.

Leitud kolju kuulus täiskasvanud mehele,1 kusjuures enamik näokol-
juluudest ei ole säilinud. Paremal kiiruluul on küllaltki korrapärane 
ümmargune ava, mille läbimõõt on 15,3 mm (illustratsioon 1). Lõike-
jälje pind on ülejäänud koljuga sama värvi, mis kinnitab, et haav 
oli surmaaegne. Paranenud luu tunnuseks on ümardunud servad, 
kuid kolju kiiruluul oleva mulgu ääred olid teravad (illustratsioon 2), 
mis on omane paranemata vigastusele. Haige oli hukkunud protse-
duuri käigus või vahetult pärast seda. Pole välistatud, et surma võis 
põhjustada ka miski muu, kuid ülejäänud luustiku puudumise tõttu 
ei saa seda kindlaks teha. Selle juhtumi teeb veelgi huvitavamaks 

1 Valjala ja Tartu Püha Jakobi kirikaiast leitud koljude osteoloogiline vanus mää-
rati luude suuruse ja arengu järgi (Schaefer jt 2009) ja sugu saadi koljul olevate 
sootunnuste järgi (Buikstra/Ubelaker 1994: 16–20). Luudel esinevad patoloogiad 
määrati Robertsi/Manchesteri (2012) ja Ortneri/Putschari (1985) abil.
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Foto 1. Valjala kirikaiast leitud trepaneeritud kolju. 
Photo 1. Trepanation discovered in Valjala churchyard. 
Janika Viljat.

Foto 2. Haaval on teravad servad, mis viitab sellele, et mees ei elanud seda 
operatsiooni üle.
Photo 2. An unhealed edge indicating that this man did not survive the 
operation. 
Janika Viljat.
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asjaolu, et avaust ümbritsev luukude oli ülejäänud kiiruluust tundu-
valt madalam ja samuti ümara kujuga (42,49 × 40,05 mm). Võimalik, 
et sama kohta oli juba varem maha lõigatud või on meest korduvalt 
opereeritud. Mehe kolju avati tõenäoliselt trepaneerimiseks mõeldud 
metallist teraga. Valjala kolju puhul jääb selgusetuks, miks mehe 
kiiruluu augustati. Trepaneerimist põhjustanud vigastus võidi eemal-
dada lõikuse käigus.

Lisaks leiti mehe vasaku põskkoopa sisepinnalt uut luukudet, mis 
on tõenäoliselt tekkinud kroonilise sinuiidi ehk ninakõrvalkoobaste 
põletiku tagajärjel. Sellised hingamisteede infektsioonid võivad olla 
põhjustatud kehvadest elamistingimustest, õhusaastest (nt suitsust), 
halvast hügieenist ja saastunud veest (Krenz-Niedbała/Łukasik 2016, 
103).

Trepaneeritud kolju Tartust Jakobi kalmistult
Tartust leitud trepaneeritud kolju pärineb Püha Jakobi kalmistu 2014. 
aasta päästekaevamistelt. Välitööde käigus puhastati välja ligi 600 
skeletti. Matmispaik oli kasutusel 13. sajandi II poolest kuni 18. sajandi 
alguseni. Kahjuks leiti kolju teiste matuste sängitamisel läbikaevatud 
pinnasest, mistõttu ei ole teada, mis ajast see täpsemalt pärineb. 
Koljul, mis kuulus tõenäoliselt täiskasvanud mehele, oli avatud parema 
kiiruluu pealae osa (illustratsioon 3). Eemaldatud oli 4,6 × 3,5 cm 
suurune luuplaat. Haaval on näha „uut“ luud, mis on osaliselt avause 
katnud (illustratsioon 4). Edukast operatsioonist annavad aimu haava 
ümardunud servad. Eemaldatud osa on lopergune ja sellel puudub 
sümmeetria. Tõenäoliselt avati kolju lõikamise meetodil, kasutades 
metallist instrumenti. Huvitaval kombel oli haav tehtud väga lähe-
dale koljuõmblustele, mida tavaliselt üritati vältida seepärast, et kolju-
õmbluste juures asuvad suured veresooned, mille vigastamine on 
eluohtlik (Lisowski 1967). Trepanatsiooni asukoha tõttu oli osa pare-
mast kiiruluust allapoole vajunud.

Operatsioon võis olla ette võetud ka seoses otsmikuluu paranenud 
murruga (illustratsioon 5), mis algab paremalt kiiruluult ja lõpeb alles 
vasaku silmakoopa servas, pikkusega 12 cm. Samas on võimalik, 
et luumurd on tekkinud trepanatsiooni käigus – näiteks võis selle 
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Foto 3. Tartu Püha Jakobi kalmistult leitud trepaneeritud kolju.
Photo 3. Trepanation discovered in Tartu St. Jacob s̀ churchyard. 
Raido Roog.

Foto 4. Hästi paranenud operatsioon kolju paremal kiiruluul. 
Photo 4. Well-healed trepanation of the right parietal bone. 
Raido Roog.



Martin Malve

198

Foto 5. Paranenud luumurd otsmikuluul. 
Photo 5. Healed fracture of the frontal bone. 
Raido Roog.

tingida liiga suur surve luule või vale töövõte kolju avamisel. Hooli-
mata sellest, et Tartu Püha Jakobi kalmistult leitud täiskasvanu kolju 
avati küllaltki robustselt ning selle käigus läbistati ka koljuõmblusi, 
on patsient jäänud ellu ja haav on hästi paranenud.

Peale Valjala ja Tartu leiu teame ühte võimalikku trepaneeritud 
koljut Tallinna Jaani seegi kalmistult, kuid paraku ei ole see säilinud.

Koljuoperatsioone on Eestis vähe leitud ning seepärast on iga uus 
juhtum osteoloogiliselt ja meditsiiniliselt väga märkimisväärne. 
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Praeguseni pärineb varaseim Eestist leitud opereeritud kolju 13. sajan-
dist. Üha suurenev arv arheoloogilistelt kaevamistelt leitud inimluid 
ja nende süstemaatiline uurimine toovad tulevikus tõenäoliselt päeva-
valgele veel juhtumeid ja võimalik, et ka palju varasemaid. Eesti leiud 
on olulised ühtlasi naabermaade kontekstis, kuna nii Lätist kui ka 
Leedust on leitud vaid üksikuid avatud koljusid. Selliste kirurgiliste 
protseduuride uurimine on vajalik, sest see annab teavet ravi prot-
seduuride, patsientide ja ellujäämisprotsendi kohta.

Käesoleva artikli valmimist toetas Sihtasutuse Eesti Teadusagen-
tuuri grant nr PRG29.
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About the earliest cases of 
trepanation in Estonia

Summary
The first skull operations probably took place during the Paleolithic 
period, although such surgery became more widespread in Europe 
during the Neolithic period, becoming less common in subsequent time 
periods. Trepanation is a surgery during which the skull is opened and 
part of it removed. Metal or stone instruments were used to perform 
trepanation. It is possible that this method was used to cure headaches, 
epilepsy, head wounds, or to reduce pressure inside the skull.

For a long time no skull with signs of trepanation was found in 
Estonia, although over the course of recent years a few cases have 
shed light on the surgical practices of the past. The oldest known case 
of trepanation from the Baltic area was found in Zvejnieki Cemetery 
(Latvia) dating back to the Neolithic period.

In 2010 an adult male skull with signs of possible trepanation was 
discovered in St. Martin’s churchyard in Valjala, Saaremaa. It is the 
oldest known case of trepanation in Estonia, dating back to the first 
half of the 13th century AD. The right parietal bone of the skull 
displayed an orderly circular opening with no signs of healing. Unfor-
tunately the rest of the skeleton was not preserved, therefore it is 
not possible to say if the trepanation played a role in causing the 
death of this individual. What makes this case intriguing is the fact 
that the surface of the bone surrounding the trepanation was also 
circular in shape and much lower than the rest of the parietal bone. 
It is possible that the same aspect of the skull had already previously 
been surgically interfered with or if trepanation had been performed 
multiple times. The reason why the Valjala skull had undergone trepa-
nation remains unclear. It is likely that the injury for which the trepa-
nation was undertaken was removed during the procedure.

Another skull with signs of trepanation was found in St. Jakob’s 
cemetery in Tartu during rescue excavations in 2014. The cemetery 
was used from the second part of the 13th century until the first part 
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of the 18th century. However it was not possible to determine a more 
exact date for this skull because of its commingled context. The skull 
belonged to a possible adult male individual with the trepanation 
made on the right parietal bone. The operation was successful as there 
were signs of healing on the edges of the wound, new bone forma-
tion was also detected which had partially covered the wound. Inte-
restingly, in this case trepanation was very near to the suture, which 
is a location that is usually avoided when performing such surgeries 
because of the possible complications to recovery. The location of 
the wound made part of the right parietal bone sink. The operation 
might have been carried out in connection with a frontal bone frac-
ture, which began from the right parietal bone and found its release 
only in the left orbit. Alternatively it is possible that the fracture was 
caused during the operation, it could have been caused by the pres-
sure that was put on the bone during the procedure, or an incorrect 
technique could have been used to open the skull. Despite the fact 
that the trepanation technique used seems to have been quite robust, 
the person survived as the wound was well-healed.

In addition to these two cases, one skull with possible trepanation 
was discovered in St. John’s almshouse cemetery in Tallinn, although 
unfortunately this skull has not survived.
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