
A „fehér pestis” visszatér

A tbc-s fertőzés miatt gyulladt agyhártyai erekből származó vérzések (véröm-
lenyek) nyomai egy tbc-ben meghalt egyén homlokcsontjának agy felőli felszí-
nén – rendellenes érbenyomatok és vékony rétegű újcsontképződmények

csak a modern orvosi képalkotó eljárások (pl. 
röntgen, CT, MRI) segítségével vizsgálhatók 
a csontok, ezek az eszközök azonban nem 
teszik lehetővé azt, hogy az orvosok a na-
gyon enyhe, kis méretű csontelváltozáso-
kat is észrevegyék. Emiatt a modern orvosi 
szakirodalomban ezek az elváltozások nem 
szerepelnek a csont-ízületi tbc diagnosztikai 
kritériumai között, holott nélkülözhetetle-
nek lennének a paleopatológiai gyakorlat 
szempontjából, ahol közvetlenül, szabad 
szemmel is tanulmányozhatók az egykor 
élt emberek csontmaradványai. Miután egy 
adott történeti népességben diagnosztizál-
tuk a tbc-s eseteket, a paleoepidemiológiai 
rekonstrukció következő lépéseként meg-
becsüljük a betegség előfordulási gyakorisá-
gát – ezzel kapcsolatban azonban egy újabb 
problémával szembesülhetünk. A paleopa-
tológusok korábban csak a  csont-ízületi 
tbc diagnosztikai kritériumait vették fi gye-
lembe a tbc-diagnózis felállítása során, ez 
az extrapulmonális tbc-forma azonban az 
aktív tbc-s megbetegedésben szenvedők 
mintegy 3–5%-ában fordul csak elő. Ennél-
fogva, ha az előfordulási gyakoriság becs-
lése során csak ezeket az eseteket vesszük 
fi gyelembe, jelentősen alábecsülhetjük azt. 
A problémát felismerve a 20. század végétől 
megindultak a kutatások olyan diagnoszti-
kai kritériumok felfedezésére, amik nem 
a csont-ízületi tbc, hanem a betegség más 
formái felismerésére használhatók történeti 
embertani leleteken. Ezek eredményeként 
több olyan csontelváltozást is azonosítot-
tak, amik például pulmonális tbc-vel vagy 
tbc-s agyhártyagyulladással hozhatók össze-
függésbe. Fontos megjegyezni, hogy a leírt 
csontelváltozások többsége nemcsak tbc-s 
megbetegedés következtében alakulhat 
ki, hanem más kórképek (pl. más fertőző 
betegségek, traumák) is előidézhetik őket. 
Emiatt nagyon körültekintőnek kell lennünk, 

Tbc-s elváltozások nélküli homlokcsont agy felőli felszíne

ha a meglétük alapján szeretnénk felállítani a tbc diagnózisát – egy-
egy elváltozás helyett tehát az együttes előfordulásuk a mérvadó. Az 
újabb és újabb makromorfológiai diagnosztikai kritériumok beveze-
tése a paleopatológiai gyakorlatba nagymértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy a korábbinál megbízhatóbban állíthassuk fel a tbc diagnózisát, és 
ezáltal jobban megismerhessük a betegség megjelenési formájának 
változásait, valamint pontosabban megbecsülhessük az előfordulási 
gyakoriságát a különböző történeti korokban élt népességek körében.
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Címlapsztori

A tuberkulózis (tbc) az egyik legő-
sibb fertőző betegség, ami már 
évezredek óta sújtja az emberisé-

get és az állatvilágot. Habár a tbc a betegek 
többségében a tüdőt károsítja, a kialakulásá-
ért felelős baktériumok a keringési rendszer 
közvetítésével a szervezetben szétszóródva 
egyebek mellett a csontvázrendszerbe is el-
juthatnak. A csont-ízületi tbc a betegség egy 
rendkívül ritka formája, ami az aktív tbc-s 
megbetegedésben szenvedők pár százalé-
kánál fordul csak elő – gyermekeknél és fi atal 
felnőtteknél gyakoribb. A tbc-baktériumok 
a  csontvázrendszer bármely csontjában 
vagy ízületében megtelepedhetnek, azon-
ban a nagymennyiségű vörös csontvelőt 
tartalmazó, így rendkívül gazdag vérel-
látású területeket kedvelik leginkább. 
A csont-ízületi tbc leggyakrabban 
a gerincet (50–70%), illetve a csípő- és 
térdízületet (mindegyik 10–15%) érinti.

Ez a  betegség támadhatta meg azt a  fiatal 
(20 év körüli) nőt is, aki az avar korban (a Kr. u. 7–8. 
században) élt. Maradványait a Duna–Tisza közi, 

Sükösd-Ságod nevet viselő temetőből tárták fel. 
A betegség a csontváz több pontján, így a ge-
rincen és a két csípőízületen is nyomot hagyott. 
A csontelváltozások súlyossága, kiterjedtsége 
arra utal, hogy a fi atal nő nagy valószínűséggel 
még gyermekkorában fertőződhetett meg 
a tbc-vel, és hosszú évekig (egészen a halálá-
ig) szenvedhetett a betegségtől, illetve annak 
következményeitől.

A gerince háti szakaszán szinte valamennyi 
csigolyáját érintette a kór – az elváltozások sú-
lyossága alapján a fertőzés kiindulási gócpont-

ja a 3–6. hátcsigolyák környékén lehetett. Az 
elsőként megfertőződő csigolyatest belsejébe 

a vérkeringés közvetítésével bejutó tbc-baktéri-
umok jelenléte gümőképződéssel járó gyulladásos 

folyamatokat idézett elő. Ahogy a fertőzési folyamat 
tovább haladt, a  csigolyatest belsejében egyre na-

gyobbra növő és egymással összeolvadó, tályoggá for-
málódó gümők hatására csontpusztulás lépett fel. Ez azt 
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Egy súlyos tuberkulózisos 
eset rekonstrukciója

 Spekker Olga
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A 
csontok belső, 

lemezes szerkezetű, 
csontgerendákból álló szivacsos 

állományának üregeit vörös csontvelő tölti 
ki. A vörös csontvelő fő feladata a vér kü-

lönböző alakos elemeinek – a vörös-
vértesteknek, a vérlemezkéknek és 
egyes fehérvérsejttípusoknak – a 
termelése, ezáltal fontos szere-

pet játszik a vérképzésben.

 Az emberi
 gerinc
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eredményezte, hogy a tályogok körül kerekded 
lyukak alakultak ki. Az érin-
tett csigolyatest kinéze-
te lyukacsos sajtra 
emlékeztetővé 
vált, közben 
a  fer tőzés 
a  szomszé-
dos csigolya-
testekre is át-
terjedt – nagy 
valószínűséggel 
a  csigolyatestek 
elülső felszínét be-
borító hosszanti szalag mentén.

A csigolyatest és a  szalag közötti 
térbe bekerülő tbc-baktériumokat és 
az elpusztult csigolyatestekből szár-
mazó csonttörmeléket is tartalmazó 
gennygyülem a szalag mentén fel-
felé és lefelé is haladhatott, így to-
vábbítva a fertőzést a gerinc további 
szakaszaira. A csontpusztulás a  fertőzés 
kezdetén még csak a csigolyatest elülső felső 
vagy alsó részét érintette, később annak egészére 
is kiterjedt és végül olyan méreteket öltött, hogy a 3–6. 
hátcsigolyák teste gyakorlatilag eltűnt. Az 1–2. és a 7–8. 
hátcsigolyák testét később érte el a fertőzés, így az előző 
gerincszakaszhoz képest ezeknél kevésbé előrehaladott 
a csontpusztulás, bár a károsodás ennek ellenére is jelen-
tős: a csigolyák hátulsó része kisebb-nagyobb mértékben 
még megőrződött, de a csonthiány így is a csigolyatestek 
meggyengüléséhez, összeroppanásához veze-
tett (ék alakúvá váltak). A fertőzés 
terjedésének a nyomát a 7. nyak-
csigolya, va-

lamint a  9–10. hátcsigolyák is 
magukon viselik, azonban ese-

tükben jelentős csontpusz-
tulás a még későbbi fertő-

ződés miatt nem történt: 
a hosszanti szalag mentén 
haladó gennygyülem az 

elülső felszínükön csak se-
kély csontkimaródásokat 
okozott. A háti szakasz 
csigolyatesteinek pusz-
tulása és összeroppa-
nása a  gerinc mintegy 
90 fokos megtörését 

eredményezte (ezt hív-
ják Pott-féle púpnak).

Habár a fi atal nő 
rendkívül súlyos, 
az életét is veszé-

lyeztető gerinc-
károsodásokat 

szenvedett, a szer-
vezete elég erős volt 

ahhoz, hogy megkísérelje 
a sérült régió stabilizálását, amit 

az bizonyít, hogy az 1–8. hátcsigolyák 
megmaradt részei később összeforrtak.

A gerince mellett a két csípőízületében is súlyos elvál-
tozásokat okozott a megbetegedés, ahova szintén a vér-
keringés közvetítésével juthattak el a tbc-baktériumok. 
A kórokozók jelenléte miatt beinduló, gümőképződéssel 
járó gyulladásos folyamatok eredményeként mind a me-
dencecsontokon, mind a combcsontokon károsodtak az 

egymáshoz kapcsolódó ízületi felszínek. A me-
dencecsonti ízületi felszínek középső részén 
a tbc-s tályogokat körülvevő lyukakat, üreg-

A 
csigo-

lyatestek elülső 
felszínét egy erős és szé-

les szalag, az úgynevezett elülső 
hosszanti szalag burkolja be, ami 

szinte a teljes gerincen végig-
húzódik (az első nyakcsi-

golyán ered és a kereszt-
csont tetején végződik).

A csont-ízületi tbc gerincet érintő 
változatát gyakran Pott-féle megbete-

gedésnek is hívják, egy angol sebész, Sir 
Percivall Pott után, aki elsőként adott tudo-

mányos leírást a betegségről még az 1700-as 
évek végén. Pott munkáiban a gerinc-tbc-s 

betegek nagy százalékában előforduló, a gerinc 
háti szakaszát érintő deformitásról, az úgynevezett 

Pott-féle púpról és az annak következményeként meg-
lehetősen gyakran fellépő, sokszor mind a négy 

végtagot érintő bénulásról, az úgyne-
vezett Pott-paraplégiáról is 

részletes beszámo-
lót adott.

Két szomszédos csigolya 
a gerinc háti szakaszáról 
egy hozzájuk kapcsolódó 
bordával

Pott-féle púp, amit a tbc-fertőzés miatt károsodott 1–8. hátcsigolyák hoztak 
létre – A) oldalnézet (jobb oldal), B) hátulnézet és C) oldalnézet (bal oldal)

A

B

C

Szenvedésekkel teli rövid élet az avar korból
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teli rövid élet az avar korbólSzenvedésekkel
rendszereket fi gyeltünk meg, az ízületi 
felszínek pereme pedig teljesen át-
épült, a gyulladás hatására nagyszá-
mú újcsontképződmény jelent meg 
a környékükön. A jelentős csontpusztu-
lás a bal oldali csípőízületben az ízületi fej 
kimozdulását eredményezte: a combcsonti 
fej befogadására szol-
gáló eredeti, a fertő-
zés miatt szinte telje-
sen elpusztult ízületi 
árok helyett egy új jött 
létre a medencecsonton (lénye-
gében „kifi camodott” a csípője). Az ízü-
leti árok áthelyeződése miatt megváltozott 
a combcsont és a medencecsont normális 
illeszkedése, ami beszűkítette a mozgási le-

hetőségeket. A módosult il-
leszkedés a megmaradt mozgásokat is 
befolyásolta, emiatt a combcsont és a sze-
méremcsont egymással addig nem érint-
kező csontfelszínei között súrlódás lépett 
fel. Ez egy másodlagos ízület kialakulásához 
vezetett a két csont között. A jobb oldali 
csípőízületben az ízületi fej nem mozdult 
ki a helyéről, azonban az ízületi felszínek 
deformációja miatt kismértékben itt is meg-
változott a combcsont és a medencecsont 
illeszkedése, ami a mozgásra is kihathatott.

A Pott-féle púp kialakulása – a gerinc-
velőt tartalmazó csatorna beszűkítése, elzá-
rása miatt – gyakran vezet akár mind a négy 
végtagot is érintő bénuláshoz (ez a Pott-pa-
raplégia). A fi atal nő maradványain vég-
zett orvosi képalkotó vizsgálatok ugyan 
azt mutatták, hogy a gerinccsatorna át-

mérője az eredetihez 
képest nem válto-
zott, mégsem zárható 

ki, hogy a  betegség 
következményeként az ifj ú 

nő lebénult. Tbc-fertőzés során 
ugyanis nem csupán a gerinccsa-

torna beszűkülése, elzáródása vezethet 
idegrendszeri problémákhoz – a kóroko-
zókat és csonttörmeléket is tartalmazó 

gennygyülem a gerinccsatornába betörve 
nyomást gyakorolhat az ott található gerinc-

velőre, ami szintén bénulást okozhat. Az 
érintett hátcsigolyák megmaradt 

részeinek az összecsontoso-
dása miatt a csigolyaközöt-
ti lyuk több helyen is eltűnt 
a gerinc mindkét oldalán. 

Mivel a csigolyaközötti lyu-
kakon keresztül gerinc-
velői idegek lépnek ki, az 
elzáródásuk miatti ideg-
károsodás is felelős lehet 

a Pott-paraplégia kialaku-
lásáért. Esetünkben a halált 

megelőzően hosszú ideig fennálló 
járásképtelenséget az alsó végtag hosszú 
csöves csontjain (combcsont, sípcsont, 
szárkapocscsont) megfi gyelt elváltozások 

is alátámasztják: a csontok rendkívül elvé-
konyodottak, a csontfelszínek simák, rajtuk 
az izmok és szalagok kapcsolódási helyéül 
szolgáló területek alig kivehetők. A csontál-
lomány jelentős leépülését és az izom- és 
szalagkapcsolódási helyek szinte teljes el-
tűnését a fi zikai aktivitás hiánya okozhatta.

A fi atal avar kori nő csontvázának 
rekonstrukciója – a gerinc háti szakaszán 

jól látható a tbc-fertőzés következtében 
kialakult úgynevezett Pott-féle púp

A tbc-fertőzés miatt jelentősen 
károsodott bal oldali csípő-
ízület. A) tbc-s tályogokat 
körülvevő lyukak 
a medencecsonti 
ízületi felszínen, 
valamint álízület 
a combcsont és 
a szeméremcsont 
között; és B) a kimozdult comb-
csonti fej az új medencecsonti 
ízületi árokban

A

A

B

B

A) egészséges fi atal nő lábszárcsontjai 
(a sípcsont és a szárkapocscsont vastagsága 

normális, a csontfelszínek egyenetlenek, az iz-
mok és szalagok kapcsolódására szolgáló terü-

letek jól kivehetők) és B) a fi atal avar kori nő 
lábszárcsontjai (a sípcsont és a szárkapocs-

csont rendkívül elvékonyodott, 
a csontfelszínek simák, szinte eltűntek róluk 

az izom- és szalagkapcsolódási helyek)
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eredményezte, hogy a tályogok körül kerekded 
lyukak alakultak ki. Az érin-
tett csigolyatest kinéze-
te lyukacsos sajtra 
emlékeztetővé 
vált, közben 
a  fer tőzés 
a  szomszé-
dos csigolya-
testekre is át-
terjedt – nagy 
valószínűséggel 
a  csigolyatestek 
elülső felszínét be-
borító hosszanti szalag mentén.

A csigolyatest és a  szalag közötti 
térbe bekerülő tbc-baktériumokat és 
az elpusztult csigolyatestekből szár-
mazó csonttörmeléket is tartalmazó 
gennygyülem a szalag mentén fel-
felé és lefelé is haladhatott, így to-
vábbítva a fertőzést a gerinc további 
szakaszaira. A csontpusztulás a  fertőzés 
kezdetén még csak a csigolyatest elülső felső 
vagy alsó részét érintette, később annak egészére 
is kiterjedt és végül olyan méreteket öltött, hogy a 3–6. 
hátcsigolyák teste gyakorlatilag eltűnt. Az 1–2. és a 7–8. 
hátcsigolyák testét később érte el a fertőzés, így az előző 
gerincszakaszhoz képest ezeknél kevésbé előrehaladott 
a csontpusztulás, bár a károsodás ennek ellenére is jelen-
tős: a csigolyák hátulsó része kisebb-nagyobb mértékben 
még megőrződött, de a csonthiány így is a csigolyatestek 
meggyengüléséhez, összeroppanásához veze-
tett (ék alakúvá váltak). A fertőzés 
terjedésének a nyomát a 7. nyak-
csigolya, va-

lamint a  9–10. hátcsigolyák is 
magukon viselik, azonban ese-

tükben jelentős csontpusz-
tulás a még későbbi fertő-

ződés miatt nem történt: 
a hosszanti szalag mentén 
haladó gennygyülem az 

elülső felszínükön csak se-
kély csontkimaródásokat 
okozott. A háti szakasz 
csigolyatesteinek pusz-
tulása és összeroppa-
nása a  gerinc mintegy 
90 fokos megtörését 

eredményezte (ezt hív-
ják Pott-féle púpnak).

Habár a fi atal nő 
rendkívül súlyos, 
az életét is veszé-

lyeztető gerinc-
károsodásokat 

szenvedett, a szer-
vezete elég erős volt 

ahhoz, hogy megkísérelje 
a sérült régió stabilizálását, amit 

az bizonyít, hogy az 1–8. hátcsigolyák 
megmaradt részei később összeforrtak.

A gerince mellett a két csípőízületében is súlyos elvál-
tozásokat okozott a megbetegedés, ahova szintén a vér-
keringés közvetítésével juthattak el a tbc-baktériumok. 
A kórokozók jelenléte miatt beinduló, gümőképződéssel 
járó gyulladásos folyamatok eredményeként mind a me-
dencecsontokon, mind a combcsontokon károsodtak az 

egymáshoz kapcsolódó ízületi felszínek. A me-
dencecsonti ízületi felszínek középső részén 
a tbc-s tályogokat körülvevő lyukakat, üreg-

A 
csigo-

lyatestek elülső 
felszínét egy erős és szé-

les szalag, az úgynevezett elülső 
hosszanti szalag burkolja be, ami 

szinte a teljes gerincen végig-
húzódik (az első nyakcsi-

golyán ered és a kereszt-
csont tetején végződik).

A csont-ízületi tbc gerincet érintő 
változatát gyakran Pott-féle megbete-

gedésnek is hívják, egy angol sebész, Sir 
Percivall Pott után, aki elsőként adott tudo-

mányos leírást a betegségről még az 1700-as 
évek végén. Pott munkáiban a gerinc-tbc-s 

betegek nagy százalékában előforduló, a gerinc 
háti szakaszát érintő deformitásról, az úgynevezett 

Pott-féle púpról és az annak következményeként meg-
lehetősen gyakran fellépő, sokszor mind a négy 

végtagot érintő bénulásról, az úgyne-
vezett Pott-paraplégiáról is 

részletes beszámo-
lót adott.

Két szomszédos csigolya 
a gerinc háti szakaszáról 
egy hozzájuk kapcsolódó 
bordával

Pott-féle púp, amit a tbc-fertőzés miatt károsodott 1–8. hátcsigolyák hoztak 
létre – A) oldalnézet (jobb oldal), B) hátulnézet és C) oldalnézet (bal oldal)

A

B

C

Szenvedésekkel teli rövid élet az avar korból
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teli rövid élet az avar korbólSzenvedésekkel
rendszereket fi gyeltünk meg, az ízületi 
felszínek pereme pedig teljesen át-
épült, a gyulladás hatására nagyszá-
mú újcsontképződmény jelent meg 
a környékükön. A jelentős csontpusztu-
lás a bal oldali csípőízületben az ízületi fej 
kimozdulását eredményezte: a combcsonti 
fej befogadására szol-
gáló eredeti, a fertő-
zés miatt szinte telje-
sen elpusztult ízületi 
árok helyett egy új jött 
létre a medencecsonton (lénye-
gében „kifi camodott” a csípője). Az ízü-
leti árok áthelyeződése miatt megváltozott 
a combcsont és a medencecsont normális 
illeszkedése, ami beszűkítette a mozgási le-

hetőségeket. A módosult il-
leszkedés a megmaradt mozgásokat is 
befolyásolta, emiatt a combcsont és a sze-
méremcsont egymással addig nem érint-
kező csontfelszínei között súrlódás lépett 
fel. Ez egy másodlagos ízület kialakulásához 
vezetett a két csont között. A jobb oldali 
csípőízületben az ízületi fej nem mozdult 
ki a helyéről, azonban az ízületi felszínek 
deformációja miatt kismértékben itt is meg-
változott a combcsont és a medencecsont 
illeszkedése, ami a mozgásra is kihathatott.

A Pott-féle púp kialakulása – a gerinc-
velőt tartalmazó csatorna beszűkítése, elzá-
rása miatt – gyakran vezet akár mind a négy 
végtagot is érintő bénuláshoz (ez a Pott-pa-
raplégia). A fi atal nő maradványain vég-
zett orvosi képalkotó vizsgálatok ugyan 
azt mutatták, hogy a gerinccsatorna át-

mérője az eredetihez 
képest nem válto-
zott, mégsem zárható 

ki, hogy a  betegség 
következményeként az ifj ú 

nő lebénult. Tbc-fertőzés során 
ugyanis nem csupán a gerinccsa-

torna beszűkülése, elzáródása vezethet 
idegrendszeri problémákhoz – a kóroko-
zókat és csonttörmeléket is tartalmazó 

gennygyülem a gerinccsatornába betörve 
nyomást gyakorolhat az ott található gerinc-

velőre, ami szintén bénulást okozhat. Az 
érintett hátcsigolyák megmaradt 

részeinek az összecsontoso-
dása miatt a csigolyaközöt-
ti lyuk több helyen is eltűnt 
a gerinc mindkét oldalán. 

Mivel a csigolyaközötti lyu-
kakon keresztül gerinc-
velői idegek lépnek ki, az 
elzáródásuk miatti ideg-
károsodás is felelős lehet 

a Pott-paraplégia kialaku-
lásáért. Esetünkben a halált 

megelőzően hosszú ideig fennálló 
járásképtelenséget az alsó végtag hosszú 
csöves csontjain (combcsont, sípcsont, 
szárkapocscsont) megfi gyelt elváltozások 

is alátámasztják: a csontok rendkívül elvé-
konyodottak, a csontfelszínek simák, rajtuk 
az izmok és szalagok kapcsolódási helyéül 
szolgáló területek alig kivehetők. A csontál-
lomány jelentős leépülését és az izom- és 
szalagkapcsolódási helyek szinte teljes el-
tűnését a fi zikai aktivitás hiánya okozhatta.

A fi atal avar kori nő csontvázának 
rekonstrukciója – a gerinc háti szakaszán 

jól látható a tbc-fertőzés következtében 
kialakult úgynevezett Pott-féle púp

A tbc-fertőzés miatt jelentősen 
károsodott bal oldali csípő-
ízület. A) tbc-s tályogokat 
körülvevő lyukak 
a medencecsonti 
ízületi felszínen, 
valamint álízület 
a combcsont és 
a szeméremcsont 
között; és B) a kimozdult comb-
csonti fej az új medencecsonti 
ízületi árokban

A

A

B

B

A) egészséges fi atal nő lábszárcsontjai 
(a sípcsont és a szárkapocscsont vastagsága 

normális, a csontfelszínek egyenetlenek, az iz-
mok és szalagok kapcsolódására szolgáló terü-

letek jól kivehetők) és B) a fi atal avar kori nő 
lábszárcsontjai (a sípcsont és a szárkapocs-

csont rendkívül elvékonyodott, 
a csontfelszínek simák, szinte eltűntek róluk 

az izom- és szalagkapcsolódási helyek)
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Még ha a Pott-féle púp nem is járt volna bénulással, 
a fi atal nő akkor is csak rendkívül korlátozott mértékben 
és óriási fájdalmak árán lett volna képes a járásra a csípő-
ízületeket érintő csontelváltozások miatt. A Pott-féle púp 
kialakulása más módokon is megkeserítette a minden-
napjait. Mivel a gerinc deformálódása miatt az érintett 
hátcsigolyákhoz kapcsolódó bordák helyzete is megvál-
tozott, az egészséges emberben méhkasra emlékeztető 
mellkas alakja esetünkben rögbilabdához hasonlóvá vált. 
A mellkas torzulása a benne található belső szervek (szív, 
tüdő) összenyomódásához, így légzési és keringési prob-
lémákhoz is vezethetett.

Végezetül elmondhatjuk, hogy a fi atal nő a csontvá-
zán megfi gyelt kóros elváltozások alapján hosszú éveken 
keresztül elhúzódó csont-ízületi tbc-ben szenvedett a ha-
lálát megelőzően – a betegség pedig nagy valószínűség-
gel már gyermekkorától kínozta. A tbc, illetve az annak 
következményeként fellépő bénulás olyan deformitásokat 
eredményeztek a csontvázán, amik miatt járásképtele-
nül, egyfajta „ülő” életmódra kárhoztatva volt kénytelen 
leélni életének utolsó időszakát, egy, az életminőségét 
jelentősen rontó, erősen görbült testhelyzetben. Ebben 
a kiszolgáltatott állapotban mindenképpen ápolásra szo-
rult – az, hogy megérte a felnőttkort, egyértelműen arra 
utal, hogy a szerettei kitartóan gondoskodtak róla. Esete 
ékes példája annak, hogy az emberek már a múltban is 

törődtek a rászorulókkal.

C C C

Csont-
jaink az éle-

tünk során folyama-
tos átépülésben vannak, hogy 

minél jobban tudjunk alkalmazkodni a 
minket érő környezeti hatásokhoz – a csontok bel-

sejében található csontgerendarendszer elrendeződése min-
dig az aktuális terhelőerőknek megfelelően változik. Egy egészséges 

szervezetben az átépülést szolgáló csontlebontó és csontfelépítő 
folyamatok dinamikus egyensúlyban vannak egymással, azon-

ban, ha valamilyen oknál fogva (pl. törés, bénulás) hosszú ideig 
nem használjuk egyes végtagjainkat – emiatt pedig a ben-

nük található csontokat nem éri kellő terhelés –, a lebontó 
folyamatok kerülnek túlsúlyba. A túlzott lebontásból 

eredő csontállománycsökkenés az érintett csontok 
elvékonyodását, a rajtuk található, különböző iz-

mok és szalagok kapcsolódási helyéül szolgáló 
területek visszafejlődését vonja maga után.

Szenvedésekkel teli rövid élet az avar korból

A B

A) egészséges felnőtt csontváza 
(a mellkas alakja nem torzult) és 

B) gerinc-tbc-ben meghalt felnőtt 
csontváza (a mellkas alakja torzult)

A fi atal avar kori nő alakjának 
grafi kai rekonstrukciója
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SZIFILISZ A KÖZÉPKORI SZEGEDENSZIFILISZ A KÖZÉPKORI SZEGEDENSZIFILISZ A KÖZÉPKORI SZEGEDEN

Címlapsztori

A szifilisz egyike azon fertőző megbetegedéseknek, amelyek jellegze-
tes elváltozásokat okoznak a csontokon. Viszonylag kevés, a középkori 
Magyarországról származó szifi liszes csontvázat ismerünk annak ellenére, 

hogy számos korabeli leírás maradt ránk a megbetegedéssel kapcsolatban. Így fontos 
minden olyan eset ismertetése, amely újabb adatokat szolgáltat a szifi lisz itthoni 
elterjedéséhez. A középkori, illetve az azt megelőző időkből származó hazai, illetve 
európai szifi liszgyanús paleopatológiai leleteknek további különleges jelentőséget 
ad egy évszázados, máig lezáratlan járványtörténeti vita a betegség ó- vagy újvilági 
eredetét illetően. Éppen ezért 2007-ben nagy szenzációt keltett, hogy az egykori 
szegedi vártemplom temetőjében előkerült néhány, a szifi lisz csonttani tüneteit 
mutató, még az Újvilág felfedezése előtti időre keltezhető emberi maradvány.

SZIFILISZ A KÖZÉPKORI SZEGEDEN
P Á L F I  G Y Ö R G Y  –  F O G A S  O T T Ó

Sírok bontása a szegedi vártemplomban

A források tanulsága szerint az első 
nagy vérbajjárvány 1494–95-ben tört ki 
VIII. Károly francia király nápolyi hadjá-
rata során, és hamar végigsöpört egész 
Európán. Az európai népek többsége 
a  francia katonáknak tulajdonította 
a betegség terjesztését, ezért nevezték 
el francia kórnak. Mivel ez a  járvány 
közvetlenül az amerikai földrész 1492-es 
felfedezését követte, egészen az utóbbi 
évekig rendíthetetlenül tartotta magát 
a betegség újvilági eredetének dogmája 
– amit azonban egyre jobban megingat-
nak a paleopatológia újabb felfedezései, 
köztük a szegediek is… Az egykori szegedi vár alaprajza, középen a templommal
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