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Spekker O., Pósa A., Páll! Gy., Zink, A., M aixner, F., Bereczki Zs., M olnár E.: Diagnosis o f  a 
specific infectious disease in the Neolithic human remains o f  Vésztö-Mágor. The aim o f  this 
study is to present new data on the paleoepidemiology o f  tuberculosis in the Neolithic period o f  
Hungary based on paleopathological investigation o f  skeletal remains from the Tisza culture (ca. 
4900-4500 BC) tell settlement o f  Vésztő-Mágor. The examination o f  the remains o f  30 individuals 
was performed using standard macromorphological methods, which was extended in the suspected 
cases with paleomicrobial analysis.
The paleopathological investigation o f  the series revealed 4 probable tuberculous cases. Most o f  
the detected alterations (rib lesions, superficial vertebral changes/hypervascularisation and 
endocranial alterations) could be considered as atypical or early-stage TB lesions. The tooth 
sample o f  Grave no. 13 proved the presence o f  MTB aDNA in the dental pulp. The complementary 
morphological and biomolecular proofs o f  TB infection strengthen the preliminary diagnosis o f  
this case and the presence o f  tuberculosis in this population 7,000 years ago.
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Bevezetés

A tuberkulózis egyike az emberiséget legrégebben sújtó fertőző betegségeknek, mely 
egy rövid ideig tartó regresszió után ismét újult erővel támad és napjainkban a legtöbb 
halálos áldozatot követelő baktérium okozta megbetegedés. A World Health Organization 
(WHO) 2011-es jelentése szerint 2010-ben kb. 8,5-9,2 millió új tbc-s esetet regisztráltak 
és a tuberkulózishoz köthető halálesetek száma meghaladta az 1,4 millió főt. Becslések 
szerint a Föld népességének közel egyharmada, azaz megközelítőleg 2 milliárd ember 
hordozhatja a kórokozót (World Health Organization 2011).

Az ősi ellenfél története szorosan összefonódik az emberiség történetével. A 
közelmúlt molekuláris biológiai vizsgálatai alapján a tbc mint fertőző betegség -  a Homo 
genus legkorábbi tagjaihoz hasonlóan -  kb. 2,5-3 millió évvel ezelőtt, Kelet-Afrikában 
jelenhetett meg. A kutatók úgy gondolják, hogy az akkori tbc-s megbetegedések 
hátterében egy hipotetikus Mycobacterium ős, az ún. Mycobacterium prototuberculosis 
állhatott. A M. tuberculosis fejlődési vonaláról elsőként a M. canettii válhatott le (Brosch 
és mtsai 2002). Az evolúciós szempontból rendkívül sikeres humán patogénnek 
tekinthető mai modern Mycobacterium tuberculosis leválása viszonylag későn, kb. 
30-40000 évvel ezelőtt következhetett be (Gutierrez és mtsai 2005, Brisse és mtsai 
2006).

A paleomikrobiológiai vizsgálatokkal is igazolt legkorábbi tuberkulózisos eset a 
neolit korból, mintegy 9000 évvel ezelőttről származik (Hershkovitz és mtsai 2008). A 
tbc nyomait mutató legrégebbi európai (Heidelberg) csontvázlelet szintén az újkőkorból
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(kb. Kr.e. 5000) való (Bartels 1907). A neolitikus forradalmat követően a letelepült 
életmódra való áttérés olyan körülményeket teremtett, amelyek elősegíthették a fertőző 
megbetegedések, így feltételezhetően a tuberkulózis elterjedését és fennmaradását is 
(Larsen 1995, Barrett és mtsai 1998, Hershkovitz és mtsai 2008, Donoghue 2009), 
ugyanakkor az újkőkorból nemzetközi (pl.: Formicola és mtsai 1987, Nuorala és mtsai 
2004, Nicklisch és mtsai 2012) és hazai viszonylatban is rendkívül kevés adat áll 
rendelkezésünkre a csont-ízületi tbc szempontjából.

Az eddig publikált eredmények alapján a legrégebbi, tbc-s fertőzésre utaló nyomokat 
mutató magyarországi csontvázleletek a neolitikum késői szakaszából, a tiszai kultúrából 
maradtak ránk. Masson és munkatársai a Hódmezővásárhely-Gorzsa lelőhelyről (Kr.e. 
4970-4594) származó öt csontváz esetében a tuberkulózis atípusos elváltozásait (HOA -  
hypertrophic osteoarthropathy, csigolya-hypervascularisatio, borda periostitis) írták le. A 
makromorfológiai alapon felállított diagnózisokat molekuláris biológiai vizsgálatok is 
alátámasztották: a lipid biomarker analízis mind az öt esetben, az aDNS pedig három 
esetben pozitív eredményt adott (Masson és mtsai 2012). Alsónyék-Bátaszék késő neolit 
kori (Kr.e. 5. évezred) lelőhelyről egy, a tbc klasszikus csonttüneteit (Pott-gibbus) mutató 
csontváz került elő (Köhler és mtsai 2012a, b).

Tanulmányunk négy feltételezett tuberkulózisos esetet ismertet Vésztő Mágori-halom 
tiszai kultúrabeli lelőhelyről, jelentősen bővítve ezzel az eddig ismert hazai neolit kori 
tuberkulózisos esetek számát.

Anyag és módszer

V é s z tő  M á g o r i-h a lo m
A kutatás alapjául szolgáló csontmaradványok a Kr.e. 5. évezredre datált Vésztő 

Mágori-halom lelőhelyről származnak, amely az Alföld egyik legnagyobb neolit kori 
lakóhelye. A Mágori-halom a Békés megyei Vésztőtől nyugatra, a Mágor nevű 
határrészen helyezkedik el, annak központi részét alkotja. Településhalom vagy másként 
teli, amely az egymást követő települések, illetve temetkezések maradványaiból alakult ki 
az évezredek során. A lelőhely legalsó rétegeiben az Alföld korai, illetve középső 
újkőkorának, a Körös kultúrának és az Alföldi Vonaldíszes Kerámiának az edénycserepei 
is megtalálhatóak. Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia késői szakaszából, a szakálháti 
csoportból fokozatosan alakult ki a tiszai kultúra a neolitikum legutolsó szakaszában 
(Makkay 2004).

1972 és 1976 között Hegedűs Katalin végzett hat őskori célú ásatást a Mágori- 
halmon, amelyek eredményeként összesen 49 temetkezés került feltárásra: 1 a szakálháti 
csoportból (Kr.e. 6. évezred), 30 a tiszai kultúrából (ca. Kr.e. 4900-4500), 18 pedig a 
tiszapolgári kultúrából (ca. Kr.e. 4400-4000) származik (Visy és mtsai 2003). 1986-ban 
Makkay János hat további temetkezést tárt fel, amelyek közül 3 a késői neolitikumra, 3 
pedig a korai rézkorra keltezhető (Makkay 2004). Jelen vizsgálat anyagául a Hegedűs 
Katalin vezette ásatások során előkerült, a szakálháti csoportból, illetve a tiszai kultúrából 
származó összesen 30 egyén csontmaradványai szolgáltak, amelyeket a Szegedi 
Tudományegyetem Embertani Tanszékének gyűjteménye őriz.

M a k r o m o r fo ló g ia i  m ó d s z e r e k
Az 1972-es ásatás során feltárt 14 sírból származó 13 csontvázlelet antropológiai 

vizsgálatának eredményeit Farkas ismerteti (Farkas 1974, 1975). Mivel a későbbiekben 
feltárt leletek embertani vizsgálata nem került közlésre, az adatok nem elérhetőek, a
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paleopatológiai analízist megelőzően a teljes szériát megvizsgáltuk az elhalálozási életkor 
becslése, valamint a sexus megállapítása céljából. Ezek meghatározása során standard 
makromorfológiai módszereket alkalmaztunk (Schour és Massier 1941, Ery és mtsai 
1963, Acsádi és Nemeskéri 1970, Vicék 1974, Stloukal és Hanakova 1978, Brothwell 
1981, Ubelaker 1989, Loth és Is9an 1989). A paleopatológiai analízis előtt a vizsgálható 
csontmaradványok megtartási állapotát is rögzítettük egy háromfokozatú skála 
segítségével. „Jó” megtartási állapotúnak tekintettük a maradványokat, ha a koponya és a 
vázcsontok (beleértve a kéz- és lábcsontokat, csigolyákat, valamint a bordákat is) 
80-100%-a rendelkezésre állt a vizsgálathoz. „Közepes” megtartás esetén csak a 
maradványok 50-79%-a volt vizsgálható, míg „töredékes” megtartásúnak tekintettük a 
leleteket, ha a csontok kevesebb, mint 50%-a volt alkalmas a tanulmányozásra.

A széria paleopatológiai vizsgálata során a tbc-re jellemző klasszikus 
csontelváltozások (Pott-féle megbetegedés/spondylitis tuberculosa, a nagy ízületek tbc-s 
arthritis; pl. Steinbock 1976, Pált! és mtsai 1999, Ortner 2003) mellett a tuberkulózissal 
összefüggésbe hozható, azonban arra nem specifikus léziókat (endocranialis elváltozások, 
bordaléziók, superficialis csigolyaelváltozások/hypervascularisatio, diffúz bilaterális 
periostitis; Kelley és Micozzi 1984, Schultz 1993, 1999, 2001, Roberts és mtsai 1994, 
Baker 1999, Santos és Roberts 2001, 2006, Hershkovitz és mtsai 2002, Pálfi 2002, 
Maczel 2003, Matos és Santos 2006, Dutour 2008) is figyelembe vettük. Bizonyos, 
fertőzésekhez gyakran kapcsolódó, korábban „stressz indikátor” vagy „nem specifikus 
stessz marker” kategóriába sorolt tüneteket (pl. eribra orbitalia, eribra cranii, hosszúcsont 
periostitis) szintén feljegyeztünk.

M olekuláris biológiai módszerek
A makromorfológiai alapon felállított diagnózisokra épülő molekuláris biológiai 

vizsgálatok Bolzanoban (Olaszország, Ancient DNA Laboratory of the Institute for 
Mummies and the Iceman, EURAC Research) zajlottak. A paleomikrobiológiai 
vizsgálatok tárgyát 5 minta képezte. Négy egyén (5., 6. és 13. sír — feltételezett tbc; 39. 
sír — tbc szempontjából makromorfológiailag negatív) esetében egyénenként egy-egy 
fogból, míg a 33. sírszámú juvenis férfinél (feltételezett tbc) -  a fogak hiánya miatt -  a 
jobb humerus corticalis állományából történt a DNS extrakció (Pósa és mtsai 2012).

A minták előkészítése során a felszín tisztítása 30%-os NaOCl-oldattal történt, majd 
kétszeres öblítésre került sor DNS- és RNS-mentes steril víz felhasználásával. A 
csontminták külső felszínének eltávolítása - Dremel nagysebességű fúró segítségével -  
egy erre a célra kijelölt mintaelőkészítő helyiségben zajlott. Az ily módon megtisztított 
minták porítása Retsch őrlőmalommal történt. A DNS extrakcióra 250 mg csontporból 
került sor, melynek során első lépésben a csontőrleményhez 5 ml EDTA-t és 20 pl (20 
mg/ml) proteináz K-t adtunk, majd a keverést követően 40°C-on, overnight (egy éjszakán 
át) inkubáltuk. Második lépésben a minták felülúszójának — 2,5 ml puffer (binding 
buffer), valamint 100 pl szilika szuszpenzió hozzáadása után -  3 órás inkubációja 
következett. A későbbiekben a Rohland és mtsai által leírt szilika alapú DNS extrakciós 
protokollt (Rohland és mtsai 2009) követtük, kisebb módosításokkal. Az extrakció után a 
DNS amplifíkálására egy, a polimeráz láncreakción (PCR) alapuló technikát (hot-start 
PCR) alkalmaztunk. A MTBC tagjainak genomjában egy rendkívül konzervált, IS6110 
nevű repetitív inszerciós elem található, amely sejtenként akár 24 kópiában is jelen lehet 
(Salo és mtsai 1994, Baron és mtsai 1996). A PCR reakció során az IS6110 egy speciális, 
123 bp hosszúságú locusát amplifikáltuk 1S6110F -  IS6110R primerpár segítségével. A 
hot-start PCR-t (ciklusszám: 45) kereskedelmi forgalomban kapható kittel (Ampli taq
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Gold, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) hajtottuk végre. A reakcióelegy 10 
mM tris-HCl-ot (pH=8,3), 50 mM KCl-ot, 1,875 mM MgCh-ot, 200 pM 
dezoxiribonukleotid-trifoszfátot, 0,1 mg/ml BSA-t, 0,05 U/pl AmpliTaq Gold polimeráz 
enzimet (Applied Biosystem, Foster City, CA, USA) 0,5 pM 1S6110F és 0,5 pM 
IS6110R primed, továbbá 4 pl extrahált DNS-t tartalmazott, végső térfogata 50 pl volt. A 
PCR során keletkezett amplifikátumok méret szerinti elválasztását, azonosítását, agaróz 
gélelektroforézis (2%-os agaróz gél, 120 V, TBE puffer) segítségével végeztük (Pósa és 
mtsai 2012).

Eredmények és értékelésük

A vizsgált széria sexus, illetve elhalálozási életkor szerinti megoszlását az 1. ábra 
szemlélteti (10 gyermek és 2 juvenis korú egyén, valamint 10 férfi, 5 nő és 3 
meghatározhatatlan nemű felnőtt). A vizsgált csontmaradványok megtadási állapota 
meglehetősen rossz, az elemzéshez rendelkezésre álló csontok mintegy 60%-a rendkívül 
töredékes (2. ábra).

1. ábra: A vizsgált széria sexus, illetve elhalálozási életkorcsoportok szerinti megoszlása. 
Figure 1: Demographic profile o f the examined skeletal series.

A Mágori-halmi csontvázleletek a töredékes megtartási állapot ellenére a patológiai 
elváltozások széles körét mutatták. Degeneratív elváltozások, traumák, hematológiai és 
fertőzéses megbetegedések nyomai is fellelhetők a csontmaradványokon. Jelen
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2. ábra: A vizsgált széria csontmaradványainak megtartási állapot szerinti megoszlása. 
Figure 2: State of preservation of the examined skeletons.



tanulmány középpontjában a specifikus fertőzések körébe tartozó négy feltételezett 
tuberkulózisos eset áll. A következőkben ezeket az eseteket mutatjuk be részletesen.

Az 5. sírszámú 10-12 éves gyermek váza rendkívül hiányos, csupán az agykoponya 
csontjai, illetve néhány fog vizsgálható. A töredékes megtartási állapot ellenére a 
maradványokon súlyos kóros elváltozásokat figyeltünk meg. A koponyatető teljes 
endocranialis felszíne gödörkézett. Az os frontale belső felszínén -  legkifejezettebben a 
bal oldalon, a sutura coronalis mentén -  többszörösen elágazó, rendellenes érbenyomatok 
és azok környezetében vékony rétegű új csontképződés nyomai láthatók (3. ábra). A két 
os parietale endocranialis felszíne szintén rendellenes érbenyomatokat mutat, a jobb 
oldali orbitában pedig cribra orbitalia (cribroticus típus; 4. ábra) nyoma látható.

3. ábra: Többszörösen elágazó, rendellenes érbenyomatok és újcsontképződés 
az os frontale endocranialis felszínén (5. sír, Inf. II.).

Figure 3: Abnormal blood vessel impressions surrounded by thin layers o f newly formed bone on 
the endocranial surface of the frontal bone (Grave no. 5, Inf. II.).

4. ábra: Cribra orbitalia (cribroticus típus) a jobb orbita felső részén (5. sir, Inf. II.).
Figure 4: Cribra orbitalia (cribrotic type) of the right orbit (Grave no. 5, Inf. II.).

A koponya belső felszínének gödörkézettsége az intracranialis nyomás fokozódására 
vezethető vissza. A nyomásfokozódás hátterében több etiológiai tényező, egyebek közt 
fertőzés is állhat. A fertőzéses kóreredet mellett szól a rendellenes érbenyomatok 
megjelenése is, amelyek nagy valószínűséggel meningitis következtében alakultak ki. A
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cribra orbitalia szakirodalmi adatok (Stuart-Macadam 1989) alapján gyakran fordul elő 
fertőzéses eredetű megbetegedések kísérőjelenségeként. A megfigyelt elváltozások 
morfológiája (a rendellenes érbenyomatok megjelenési formája), illetve cribra 
orbitaliával való együttes előfordulása alapján kialakulásuk nagy valószínűséggel fertőző 
megbetegedésre, feltételezhetően tuberkulózisra vezethető vissza. A molekuláris 
biológiai vizsgálat nem mutatta ki MTB aDNS jelenlétét.

A 6. sírszámú maturus (50-60 év) nő töredékes csontváza számos kóros elváltozást 
mutatott. A felső, illetve alsó végtagcsontok makroszkópos vizsgálata során 
szimmetrikus, diffúz periostitisre utaló elváltozásokat figyeltünk meg. Mindkét femur 
(5. ábra), tibia (6. ábra) és fibula diafízisének teljes hosszában, valamint a radiusok 
distalis részén (7. ábra) kiterjedt periostitis látható. A jobb kulcscsont sternalis (8. ábra) 
végén egy 6x7x8 mm (hosszúság x szélesség x mélység), acromialis (9. ábra) végén 
pedig egy 7x8x6 mm kiterjedésű, gömbölyded destrukció található. A cystikus léziók fala 
sima, új csontképződés nyoma nem látható. A sacrum ventralis felszínén megközelítőleg 
körkörös formájú, 17x16 mm nagyságú destruktív terület figyelhető meg, a peremén 
új csontképződményekkel (10. ábra).

5. ábra: Periostitis a jobb femur diafízisén (6. sír, Mat., nő).
Figure 5: Periosteal new bone formations on the diaphysis o f  the right femur 

(Grave no. 6, Mat., female).

A keresztcsonti lézió lokalizációja és morfológiája tbc-s hidegtályogra enged 
következtetni. A claviculán látható cysticus léziók kialakulása ugyan több okra 
(pl. tumoros eredet) is visszavezethető, azonban a kóros elváltozások alakja és mérete, 
valamint az egyén tuberkulózisos fertőzöttségének gyanúja alapján feltételezhető, hogy 
azok tbc-s gümők következtében alakulhattak ki (tbc-s ostitis). A szimmetrikus diffúz 
periostitis etiológiája is változatos, ugyanakkor a szakirodalmi adatok alapján gyakran 
pulmonalis eredetre vezethető vissza (Sahin és mtsai 2012). Tuberkulózissal való 
összefüggését sokáig vitatták, azonban a közelmúltban több olyan eredmény is született, 
amely az adott esetben a megbetegedés tbc-s eredetét bizonyította (Kelly és mtsai 1991, 
Bathurst és Barta 2004, Masson és mtsai 2012). Esetünkben a bemutatott változatos 
léziók legvalószínűbb kóreredete multifocalis csonttuberkulózis. A vizsgált fogminta nem 
adott pozitív DNS-eredményt.
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6. ábra: Kiterjedt periostitis a bal tibia diafízisén (6. sír, Mat., nő). 
Figure 6: Signs of widespread periostitis on the diaphysis o f the left tibia 

(Grave no. 6, Mat, female).

7. ábra: Periostitis (nyíl) a jobb radius distalis részén (6. sir, Mat., nő). 
Figure 7: Osteo-periostitis (arrow) on the distal part of the right radius 

(Grave no. 6, Mat., female).

8. ábra: Cysticus lézió a jobb clavicula sternalis végén (6. sir, Mat., nő).
Figure 8: Cystic lesion on the sternal end of the right clavicle (Grave no. 6, Mat., female).
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A 13. sírszámú adultus (30-40 év) férfi vázcsontjainak megtartási állapota közepes, 
koponyája csaknem teljes. A kóros elváltozások a gerincoszlopot, a két tibiát, illetve a 
bordákat érintették. Két nyakcsigolya és három hátcsigolya post mortem elveszett, ezek 
kivételével a valódi csigolyák jól vizsgálhatók. A cervicalis és a lumbalis szakaszon a 
corpus vertebrae erősen porotikus. A thoracalis régióban a csigolyák elülső (11. ábra) és 
oldalsó (12. ábra) felszíne a T8-tól a TI 1-ig terjedő szakaszon reszorptív léziókat, 
valamint erőteljes vízszintes érbenyomatokat mutat. Mindkét tibián, a diaflzis teljes 
hosszában periostitis nyomai (13. ábra) fedezhetők fel. A bordák töredékesek, felszínük 
vizsgálatát az okkerfestéknyomok is nagyban nehezítik. Mindezek ellenére két 
bordatöredéken, az angulus costae visceralis felszínén enyhe periostitis nyomai láthatók.

10. ábra: Hidegtályog nyoma a sacrum ventralis felszínén (6. sír, Mat., nő). 
Figure 10: Traces o f probable cold abscess on the ventral surface o f the sacrum 

(Grave no. 6, Mat., female).
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9. ábra: Cysticus lézió a jobb clavicula acromialis végén (6. sír, Mat., nő). 
Figure 9: Cystic lesion lesion on the acromial end of the right clavicle 

(Grave no. 6, Mat., female).



11. ábra: Reszorptív léziók, illetve erőteljes vízszintes érbenyomatok (nyilak) a hátcsigolyák 
visceralis felszínén (13. sír, Ad., férfi).

Figure 11: Resorptive lesions and signs of hypervascularisation (arrows) on the anterior aspect of 
the thoracic vertebral bodies (Grave no. 13, Ad., male).

12. ábra: Reszorptív léziók, illetve erőteljes vízszintes érbenyomatok (nyilak) a hátcsigolyák 
lateralis felszínén (13. sír, Ad., férfi).

Figure 12: Resorptive lesions and signs of hypervascularisation (arrows) on the lateral aspect of the 
thoracic vertebral bodies (Grave no. 13, Ad., male).

A gerincoszlop thoracalis régiójában megfigyelt elváltozások morfológiája nagyfokú 
hasonlóságot mutat a Ménard (1888) és Baker (1999) által leirt, és tbc-s fertőzésnek 
tulajdonított vertebralis léziók megjelenési formáival. A bordák visceralis felszínén 
megfigyelt léziók szintén összefüggésbe hozhatók tuberkulózisos fertőzéssel. A tibiákon 
megfigyelt periostitis nem specifikus tbc-s tünet, azonban a fenti léziók együttes
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előfordulása nagyban valószínűsíti azok tuberkulózisos eredetét (Pálfi és mtsai 2012). 
A molekuláris biológiai vizsgálatok során a fogminta (jobb alsó szemfog, 14. ábra) 
pozitív eredményt adott MTB aDNS-re.

13. ábra: Bal tibia periostitise (13. sír, Ad., férfi).
Figure 13: Pitted and longitudinally striated surface of the left tibial cortex 

(Grave no. 13, Ad., male).

A 33. sírszámú fiatal férfi (16-18 év) vázcsontjai jó megtartásúak, az agykoponya 
töredékes, az arckoponya teljes egészében hiányzik. A vázcsontokon, különösen a 
gerincoszlopon, kóros elváltozások észlelhetők. Mindkét femur, illetve tibia diafízisén 
hosszanti csíkozottság, enyhe periostitis nyoma látható. A töredékes szemüregekben 
cribra orbitaliára (porotikus típus) utaló léziók fedezhetők fel. A gerincoszlop cervicalis 
szakasza, a 11. thoracalis, valamint a 3. lumbalis csigolya post mortem hiányzik, a 
megmaradt csigolyák corpusa azonban rendellenességeket mutat. Mind a háti, mind az 
ágyéki csigolyák testének visceralis (15. ábra), illetve lateralis (16. ábra) felszínén 
többszörös üregképződmények láthatók, melyeket vízszintes érbenyomatok kötnek össze.

Bár a fokozott erezettség a juvenisek körében normális anatómiai jelenség is lehet, az 
előző esethez hasonlóan a csigolyákon felfedezhető lézió-együttes hátterében fertőzéses 
eredet, feltételezhetően korai stádiumú tuberkulózis állhat. A csigolyatüneteket kísérő
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14. ábra: Fogminta -  jobb alsó szemfog (13. sír, Ad., férfi). 
Figure 14: Tooth sample -  lower right canine (Grave no. 13, Ad., male).



általános stresszindikátorok (hosszúcsont periostitis, cribra orbitalia) ugyan nem tbc 
specifikusak, együttes megjelenésük azonban támogatja a feltételezett diagnózist. A 
molekuláris biológiai vizsgálat nem mutatta ki MTB aDNS jelenlétét.

15. ábra: Többszörös üregképződmények és érbenyomatok a hátcsigolyák területén (elölnézet)
(33. sír, Juv., férfi).

Figure 15: Abnormal vascularisation on the anterior surface of the thoracic vertebral bodies
(Grave no. 33, Juv., male).

16. ábra: Többszörös üregképződmények és érbenyomatok a hátcsigolyák területén (oldalnézet)
(33. sír, Juv., férfi).

Figure 16: Abnormal vascularisation on the lateral surface of the thoracic vertebral bodies
(Grave no. 33, Juv., male).
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Összegzés

A Vésztő Mágori-halom neolit kori lelőhely tiszai kultúrabeli humán 
csontmaradványainak paleopatológiai vizsgálata során négy esetben feltételeztük a léziók 
tuberkulózisos eredetét. Egy esetben (6. sír) a csonttani tünetek multifocalis tbc-re 
utalnak. Fontos megjegyezni, hogy a másik három egyénnél (5., 13. és 33. sír) az 
elváltozások (bordaléziók, superficialis csigolyaelváltozások/hypervascularisatio, 
endocranialis léziók, diffúz bilaterális periostitis) az atípusos vagy korai stádiumú tbc-s 
elváltozások körébe tartoznak. A szakirodalmi adatok alapján összefüggés figyelhető meg 
a felsorolt léziók megléte és a tbc között, azonban ezen elváltozások nem feltétlenül 
tuberkulózis specifikusak: egyéb patológiás folyamatok (pl.: más fertőzéses 
megbetegedés, trauma) eredményeként is kialakulhatnak. Ennek ellenére elmondható, 
hogy a fent említett léziók együttes előfordulása -  ahogy az ismertetett eseteknél is 
megfigyelhető -  megerősítheti a korai stádiumú csont-ízületi tuberkulózis diagnózisát.

A makromorfológiai alapon felállított diagnózisokra épülve valamennyi feltételezett 
tbc-s, valamint egy tuberkulózisos csonttani tüneteket nem mutató („negatív minta”) 
esetben molekuláris biológiai vizsgálat is történt. A 13. sírszámú egyénnél a fogminta 
pozitív eredményt adott MTB aDNS-re, míg a másik három esetben a mycobacterialis 
DNS kimutatása nem járt sikerrel. Több ezer éves leletek paleomikrobiológiai 
konfirmálása esetén ez jó aránynak mondható. Fontos megemlíteni, hogy a három 
esetben kapott negatív eredmény nem jelenti a tbc-s fertőzöttség hiányát. „Absence of 
evidence is not evidence of absence” (pl.: Donoghue és mtsai 2012), mivel a tafonómiai 
körülmények hatására a csontvázmaradványokban található DNS rendkívül töredezetté 
válhat, vagy akár teljes egészében eltűnhet.

Korábbi hazai paleopatológiai/paleomikrobiológiai vizsgálatsorozatokhoz (Pálfi és 
mtsai 1999, Haas és mtsai 2000, Maczel 2003, Molnár és mtsai 2005, Marcsik és mtsai 
2009, Évinger és mtsai 2011, Hajdú és mtsai 2012a, b, Pósa és mtsai 2013) hasonlóan a 
Mágori-halmi leletek is alátámasztják a makromorfológiai és molekuláris paleopatológiai 
vizsgálatok komplementer jellegét. A morfológiai vizsgálati eredményeket konfirmáló 
DNS-analízis jelentőségét növeli, hogy a 13. sírszámú egyén fogából kinyert kórokozó- 
DNS maradványok szekvenálása fontos eredményeket szolgáltathat a mycobacteriumok 
evolúciója szempontjából is.

A jelen tanulmányban bemutatásra került négy esettel jelentősen bővült a hazai neolit 
kori tuberkulózisos esetek száma. A kis elemszámú minta alapján statisztikai 
következtetéseket nem vonhatunk le, de feltétlenül megemlítendő, hogy a betegség 
okozta csontelváltozások egyik beteg esetében sem jutottak el a krónikus (kései) 
formákig, ami egyebek mellett azt is felvetheti, hogy a kórfolyamat hamarabb a betegek 
halálához vezethetett.

*

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az OTKA NN 78696 és K 78555 projektek keretében került 
megvalósításra.
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