
Címlapsztori

A tuberkulózis (tbc), vagy más néven „fehér pestis”, egy fer-
tőző betegség, amit a Mycobacterium tuberculosis komp-
lexbe tartozó, egymással rendkívül szoros genetikai rokon-

ságban álló baktériumfajok okoznak. Jelenleg tíznél is több olyan 
Mycobacterium fajt ismerünk, amik tbc-t válthatnak ki: a komp-
lex bizonyos tagjai csak embereket, mások pedig csak állatokat 
(pl. különböző mongúzfajokat) képesek megfertőzni, de vannak 
közöttük olyanok is, amik humán és állati megbetegedéseket 
egyaránt okozhatnak. Az emberi tbc-s esetek döntő többségéért 
a komplex tagjai közül elsőként leírt, a felfedezője iránti tisz-
teletből Koch-bacilusnak (Mycobacterium tuberculosis sensu 
stricto) is nevezett kórokozó a felelős. Habár Jean Antoine 
Villemin francia orvos már 1865-ben bebizonyította, hogy 
a tbc fertőző betegség, az azt kiváltó Koch-bacilus beazo-
nosítása közel két évtizedet váratott még magára. A humán tbc 
és a Koch-bacilus közötti kapcsolatot végül 1882-ben igazolta 
Robert Koch német orvos, mikrobiológus, akit felfedezésé-
ért 1905-ben Nobel-díjjal tüntettek ki. A világszerte előforduló 
Koch-bacilus fő gazdaszervezete az ember, azonban több olyan 
esetről is beszámoltak már, amikor a tbc-baktériummal fertőzött 
egyén a vele hosszabb ideig egy légtérben tartózkodó házikedven-
cének vagy haszonállatának adta át a betegséget. A Koch-bacilus 
főleg cseppfertőzéssel terjed, így a betegség elsődlegesen a tüdőt 
támadja meg (pulmonális tbc), ahol a kórokozók jelenléte gümő-
képződéssel járó gyulladásos folyamatokat indít be. Innen ered 
a tbc másik neve, a gümőkór.

SPEKKER OLGA

KIS LUCA

MOLNÁR ERIKA

PÁLFI GYÖRGY

A „FEHÉR PESTIS”
 VISSZATÉR

Avagy a  tuberkulózis rövid 
története és makromorfológiai 
alapú diagnosztizálásának 
kihívásai a  paleopatológiai 
gyakorlatban

Tbc-s elváltozások nélküli gerincszakasz 
(első négy ágyékcsigolya) elölnézetben

Tbc-ben elhalálozott egyén ágyéki 
gerince elölnézetben – a gümőképző-
déssel párhuzamosan fellépő jelentős 
csontpusztulás vájulatszerű nyomai és 
a fertőzött gerincszakasz stabilizálására 
szolgáló, a szomszédos csigolyákat össze-
kötő újcsontképződmények az első négy 
ágyékcsigolyán
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A „fehér pestis” visszatér

Csepp-
f e r t ő z é s 

esetén a  fertőző megbete-
gedésben szenvedő egyén köhögéssel, tüsz-

szentéssel vagy hangos beszéddel juttathatja a levegőbe 
a betegség kialakulásáért felelős kórokozóval szennyezett 
cseppecskéket, amiket aztán a közelében lévők belélegezhet-
nek, és így ők is megfertőződhetnek. A belégzéssel a tüdőbe jutó 
tbc-baktériumok jelenléte miatt nagyszámú védekezősejt (immun-
sejt) toborzódik össze, amik a kórokozókat több rétegben körülvéve 
kezdetben kis méretű, majd a fertőzés előrehaladtával egyre növek-
vő, egymással sokszor össze is olvadó, gömbölyded képződmé-
nyeket, úgynevezett gümőket hoznak létre. A gümők egyfelől 
a tbc-baktériumokat szorosan körülvéve megakadályozzák 
azok szétterjedését a szervezetben, másfelől viszont egy 
olyan mikrokörnyezetet biztosítanak, amiben a kór-

okozók képesek túlélni – még ha az im-
munrendszer kordában is 

tartja őket.Tbc-s 
elváltozások nélküli 
gerincszakasz (utolsó hátcsigolya és első 
három ágyékcsigolya) oldalnézetben 
(jobb oldal)

A tbc okozta csontállományvesztés miatt 
összeroppant csigolyák összeforradása 
eredményeként kialakult púp (Pott-féle 
púp) egy csont-ízületi tbc-ben meghalt 
egyén gerincén (utolsó hátcsigolya és első 
három ágyékcsigolya) (oldalnézet – jobb 
oldal)

A tüdőből a tbc-baktériumok a vér- vagy nyirokkeringés közvetítésével 
a szervezet más részeibe (pl. központi idegrendszer, csontvázrendszer) is 
eljuthatnak. A keringéssel szétszóródó kórokozók különböző tüdőn kívüli, 
úgynevezett extrapulmonális tbc-formák (pl. tbc-s agyhártyagyulladás, 
csont-ízületi tbc) kialakulását válthatják ki; tüdőn kívüli érintettség az aktív 

tbc-s megbetegedésben szenvedők mintegy egynegyedénél fi gyelhető meg.

A legfrissebb kutatások eredményei alapján a Koch-bacilus őse Af-
rikában jelenhetett meg, evolúciós léptékkel számolva a modern 
ember őseivel közel egyidőben. A két faj kölcsönösen egymásra 
hatva fejlődhetett az évezredek során, így a tbc jelentős befo-

lyással lehetett az emberi történelem alakulására. A  legkorábbi, 
molekuláris biológiai módszerekkel is igazolt humán tbc-s esetek több 

ezer évvel ezelőttről, az újkőkorból származnak. Az 1700-as évekig tbc-s 
megbetegedések viszonylag szór-
ványosan fordultak csak elő 

az emberi közösségekben, 
azonban a megnöveke-
dett népsűrűség és 
az egészségtelen 
é le tkörülm é -

nyek miatt az 
első ipari forradalom 
k i b o nt a koz á s átó l 
egyre több helyen 
alakultak ki tbc-járványok 
szerte a világban. A fejlett 
országokban a 19. század má-
sodik felétől az életkörülmények 

A 
Koch-ba-

cilussal való fertőződés 
az esetek közel 10%-ában (főleg cse-

csemőkben és kisgyermekekben) a  fertőzést 
követő két éven belül aktív tbc-s megbetegedéssé 

alakul át, azaz az egyén fertőzőképessé válik, és tünete-
ket kezd el produkálni. A fertőzött egyének mintegy 90%-

ában azonban a fertőzés lappangó (látens), azaz a kórokozót 
hordozó egyén nem fertőzőképes és nem mutatja beteg-

ség tüneteit. A látens fertőzöttek 5–15%-ában azonban 
a fertőzés az immunrendszer valamilyen okból (pl. 

cukorbetegség, alultápláltság) bekövetkező le-
gyengülése miatt aktív tbc-s megbetegedés-

sé alakulhat át (az életük folya-
mán bármikor).
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ezzel összefüggésben az AIDS 
előtörése és az egykor hatásos 

antibiotikumokkal szemben 
ellenállóvá vált baktérium-

törzsek megjelenése azon-
ban nem várt fordulatot 
hozott: az 1980-as évek 
végétől ismét ugrássze-

rűen növekedni kezdett 
a tbc-s esetek száma.

A helyzet pár év alatt olyannyira 
elfajult, hogy az Egészségügyi Világszer-

vezet (WHO) 1993-ban globális közegészség-
ügyi vészhelyzetté nyilvánította a betegséget. Számotte-
vő javulás sajnos napjainkban sem tapasztalható: a WHO 
legfrissebb felmérései alapján a világ jelenlegi lakosságá-

nak közel egynegyede (mint-
egy 1,7 milliárd ember) látens 

fertőzött, akiknél sajnos 
egész életükben fennáll 

a veszélye az aktív tbc-s 
megbetegedés kialaku-
lásának. A WHO 2019-

es jelentése alapján 
2018-ban mintegy 

tízmillió új tbc-s 
esetet diagnoszti-
záltak világszerte, és 

a betegség még mindig 
egyike a tíz vezető haláloknak 

– 2018-ban mintegy másfél millió 
ember életét követelte globális viszony-

latban. 2018-ban a világ minden tájáról je-
lentettek újonnan regisztrált megbetegedéseket és halál-

és az orvosi ellátás javulása révén fokozatosan csökkent 
a tbc-s esetek száma, amit a betegség ellen kifej-
lesztett antibiotikumok és védőoltás (BCG-vakcina) 
általános alkalmazása az 1940-es évektől tovább 
gyorsított. Mivel a fejlett országokban folyama-
tosan csökkent a tbc előfordulási gyakorisága, 
egyre elterjedtebbé vált az a vélekedés, misze-
rint a betegség a 20. század végére teljesen 
eltűnik majd a Föld színéről. A HIV-vírus és 

A „fehér pestis” visszatér

Tbc-s elváltozásokat nem mutató első nyakcsigolya (felülnézet) Tbc-ben elhalálozott egyén első nyakcsigolyáját és koponyáját 
összekapcsoló ízület ízületi felszínein megfi gyelhető, tbc-s ízületi 
gyulladás miatt bekövetkezett csontpusztulás nyomai az első 
nyakcsigolyán (felülnézet)

A humánimmundef i-
ciencia-vírus (HIV-vírus) 

a  Koch-bacilushoz hason-
lóan egy olyan mikroorganiz-

mus, ami az emberi szervezetbe 
bejutva az immunrendszer védeke-

zősejtjeit elpusztító megbetegedést 
vált ki – a HIV-vírus okozta betegség 

a szerzett immunhiányos 
tünetegyüttes 

(AIDS).

A paleopatológia a történeti em-
bertan egy részterülete, ami az 

egykor élt emberek csontmaradvá-
nyain megfigyelhető betegségekkel 

foglalkozik. A paleoepidemiológia vagy 
történeti járványtan a paleopatológiai kuta-

tások eredményeit felhasználva tesz kísérletet 
arra, hogy megbecsülje, hogy egy adott fertőző 

betegség milyen elterjedt lehetett az egyes törté-
neti korokban, milyen korosztályokat érinthetett 

elsősorban, volt-e különbség a férfi ak és 
nők között a betegség előfor-

dulási gyakoriságát 
tekintve.

A tbc-vel fertőzött mellhár-
tyával közvetlenül érintkező 
bordafelszínen a gyulladás követ-
keztében kialakuló vékony újcsontréteg 
egy pulmonális tbc-ben meghalt egyén 
egyik bal oldali bordáján

Tbc-s elváltozásokat 
nem mutató bal 
oldali borda mellhár-
tyával közvetlenül 
érintkező felszíne
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eseteket, azonban ezek döntő többsége az 
alacsony és közepes jövedelmű országokból 
származott (a WHO délkelet-ázsiai, afrikai és 
nyugat-csendes-óceáni régiói voltak a legin-
kább érintett területek). A tbc jelentette glo-
bális közegészségügyi vészhelyzet leküzdé-
sére irányuló törekvések maguk után vonták 
a betegséggel és az azt kiváltó baktériumfa-
jokkal kapcsolatos kutatások felélénkülését 
is. Ennek következtében az utóbbi években 
a tbc paleopatológiai kutatása iránt is meg-
nőtt az érdeklődés.

A paleopatológiai kutatásoknak köszön-
hetően bepillantást nyerhetünk többek közt 
abba, hogy a különböző történeti korokban 
élt népeségekben milyen gyakorisággal for-
dulhatott elő a tbc, illetve az idők 
folyamán hogyan változhatott 
a betegség megjelenési formája. 
A paleoepidemiológiai rekonst-
rukció első lépése a betegség 
diagnosztizálása az egykor 
élt emberek csontmarad-
ványain, amihez a paleo-
patológiai gyakorlatban 
megbízhatóan alkalmazható 
makromorfológiai diagnosztikai 
kritériumokra van szükség.

A paleopatológusok kezdetben retro-
spektív módon, azaz a modern orvosi szak-
irodalmat segítségül híva kísérelték meg 
a tbc-diagnózis felállítását – a csont-ízületi 
tbc-vel összefüggésbe hozható csontelvál-
tozások (pl. tbc-s csigolyagyulladás, nagy 
terhelésnek kitett ízületek tbc-s gyulladása) 
meglétét vizsgálták a rendelkezésükre álló 
humán csontmaradványokon. Sajnos azon-
ban a csont-ízületi tbc modern diagnosztikai 
kritériumai nem feltétlenül alkalmazhatók 
a  paleopatológiai gyakorlatban. Egyfelől 
a mostani eseteken megfi gyelhető csont-
elváltozások különbözhetnek a  történeti 
embertani leleteken találhatóktól – többek 
közt azért, mert napjainkban antibiotiku-
mokat is alkalmaznak a kezelésben, amik 
megváltoztathatják a betegség megjele-
nési formáját. Másfelől élő betegek esetén 

A „fehér pestis” visszatér

A tbc makromorfológiai 
diagnosztizálása során 

olyan, szabad szemmel 
is észrevehető, elsősorban 

a csontok alakbeli változásaként 
leírható diagnosztikai kritériumokat 

használunk, amiknek az önálló vagy 
együttes jelenléte arra utal, hogy 

az illető egyén tbc-ben 
szenvedhe -

tett.

Tbc-s elváltozásokat nem mutató homlokcsont agy 
felőli felszíne (szemgödör felső falát adó rész)

Tbc-ben elhalálozott egyén homlokcsontjának agy felőli felszíne – a tbc-vel 
fertőzött agyhártyán kialakuló gümők benyomatai a homlokcsont szemgödör 
felső falát adó részén
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ezzel összefüggésben az AIDS 
előtörése és az egykor hatásos 

antibiotikumokkal szemben 
ellenállóvá vált baktérium-

törzsek megjelenése azon-
ban nem várt fordulatot 
hozott: az 1980-as évek 
végétől ismét ugrássze-

rűen növekedni kezdett 
a tbc-s esetek száma.

A helyzet pár év alatt olyannyira 
elfajult, hogy az Egészségügyi Világszer-

vezet (WHO) 1993-ban globális közegészség-
ügyi vészhelyzetté nyilvánította a betegséget. Számotte-
vő javulás sajnos napjainkban sem tapasztalható: a WHO 
legfrissebb felmérései alapján a világ jelenlegi lakosságá-

nak közel egynegyede (mint-
egy 1,7 milliárd ember) látens 

fertőzött, akiknél sajnos 
egész életükben fennáll 

a veszélye az aktív tbc-s 
megbetegedés kialaku-
lásának. A WHO 2019-

es jelentése alapján 
2018-ban mintegy 

tízmillió új tbc-s 
esetet diagnoszti-
záltak világszerte, és 

a betegség még mindig 
egyike a tíz vezető haláloknak 

– 2018-ban mintegy másfél millió 
ember életét követelte globális viszony-

latban. 2018-ban a világ minden tájáról je-
lentettek újonnan regisztrált megbetegedéseket és halál-

és az orvosi ellátás javulása révén fokozatosan csökkent 
a tbc-s esetek száma, amit a betegség ellen kifej-
lesztett antibiotikumok és védőoltás (BCG-vakcina) 
általános alkalmazása az 1940-es évektől tovább 
gyorsított. Mivel a fejlett országokban folyama-
tosan csökkent a tbc előfordulási gyakorisága, 
egyre elterjedtebbé vált az a vélekedés, misze-
rint a betegség a 20. század végére teljesen 
eltűnik majd a Föld színéről. A HIV-vírus és 

A „fehér pestis” visszatér

Tbc-s elváltozásokat nem mutató első nyakcsigolya (felülnézet) Tbc-ben elhalálozott egyén első nyakcsigolyáját és koponyáját 
összekapcsoló ízület ízületi felszínein megfi gyelhető, tbc-s ízületi 
gyulladás miatt bekövetkezett csontpusztulás nyomai az első 
nyakcsigolyán (felülnézet)

A humánimmundef i-
ciencia-vírus (HIV-vírus) 

a  Koch-bacilushoz hason-
lóan egy olyan mikroorganiz-

mus, ami az emberi szervezetbe 
bejutva az immunrendszer védeke-

zősejtjeit elpusztító megbetegedést 
vált ki – a HIV-vírus okozta betegség 

a szerzett immunhiányos 
tünetegyüttes 

(AIDS).

A paleopatológia a történeti em-
bertan egy részterülete, ami az 

egykor élt emberek csontmaradvá-
nyain megfigyelhető betegségekkel 

foglalkozik. A paleoepidemiológia vagy 
történeti járványtan a paleopatológiai kuta-

tások eredményeit felhasználva tesz kísérletet 
arra, hogy megbecsülje, hogy egy adott fertőző 

betegség milyen elterjedt lehetett az egyes törté-
neti korokban, milyen korosztályokat érinthetett 

elsősorban, volt-e különbség a férfi ak és 
nők között a betegség előfor-

dulási gyakoriságát 
tekintve.

A tbc-vel fertőzött mellhár-
tyával közvetlenül érintkező 
bordafelszínen a gyulladás követ-
keztében kialakuló vékony újcsontréteg 
egy pulmonális tbc-ben meghalt egyén 
egyik bal oldali bordáján

Tbc-s elváltozásokat 
nem mutató bal 
oldali borda mellhár-
tyával közvetlenül 
érintkező felszíne
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eseteket, azonban ezek döntő többsége az 
alacsony és közepes jövedelmű országokból 
származott (a WHO délkelet-ázsiai, afrikai és 
nyugat-csendes-óceáni régiói voltak a legin-
kább érintett területek). A tbc jelentette glo-
bális közegészségügyi vészhelyzet leküzdé-
sére irányuló törekvések maguk után vonták 
a betegséggel és az azt kiváltó baktériumfa-
jokkal kapcsolatos kutatások felélénkülését 
is. Ennek következtében az utóbbi években 
a tbc paleopatológiai kutatása iránt is meg-
nőtt az érdeklődés.

A paleopatológiai kutatásoknak köszön-
hetően bepillantást nyerhetünk többek közt 
abba, hogy a különböző történeti korokban 
élt népeségekben milyen gyakorisággal for-
dulhatott elő a tbc, illetve az idők 
folyamán hogyan változhatott 
a betegség megjelenési formája. 
A paleoepidemiológiai rekonst-
rukció első lépése a betegség 
diagnosztizálása az egykor 
élt emberek csontmarad-
ványain, amihez a paleo-
patológiai gyakorlatban 
megbízhatóan alkalmazható 
makromorfológiai diagnosztikai 
kritériumokra van szükség.

A paleopatológusok kezdetben retro-
spektív módon, azaz a modern orvosi szak-
irodalmat segítségül híva kísérelték meg 
a tbc-diagnózis felállítását – a csont-ízületi 
tbc-vel összefüggésbe hozható csontelvál-
tozások (pl. tbc-s csigolyagyulladás, nagy 
terhelésnek kitett ízületek tbc-s gyulladása) 
meglétét vizsgálták a rendelkezésükre álló 
humán csontmaradványokon. Sajnos azon-
ban a csont-ízületi tbc modern diagnosztikai 
kritériumai nem feltétlenül alkalmazhatók 
a  paleopatológiai gyakorlatban. Egyfelől 
a mostani eseteken megfi gyelhető csont-
elváltozások különbözhetnek a  történeti 
embertani leleteken találhatóktól – többek 
közt azért, mert napjainkban antibiotiku-
mokat is alkalmaznak a kezelésben, amik 
megváltoztathatják a betegség megjele-
nési formáját. Másfelől élő betegek esetén 
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fertőzött agyhártyán kialakuló gümők benyomatai a homlokcsont szemgödör 
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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.

C C C
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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 

SZENVEDÉSEKKEL TELI 
RÖVID ÉLET 
AZ AVAR 
KORBÓL

SZENVEDÉSEKKEL TELI 
RÖVID ÉLET 
AZ AVAR 
KORBÓL

Egy súlyos tuberkulózisos 
eset rekonstrukciója

 Spekker Olga
Kis Luca 
Tihanyi Balázs 
Marcsik Antónia
Pálfi  György

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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