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2017. június 28-án Tamásiban a Gyu-
laj Erdészeti és Vadászati Zrt., vala-
mint az Országos Erdészeti Egyesület
Tamási Helyi csoportjának közös Er-
dészklubrendezvényén vendégelõadó
volt a nemzetközi hírû dr. Mess Béla
professor emeritus, a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetem anatómiaprofesszo-
ra, aki a laikusokat is lebilincselõ elõ-
adást tartott életünk ritmusairól.

A professzor bevezetõjében gratulált a
Gyulai Erdészeti és Vadászati Zrt. vezér-
igazgatójának, illetve az erdõgazdaság
minden munkatársának az Edmond
Blanc-díj elnyeréséhez.

Elõadásának elején elmondta, hogy
már az õsember észrevette az évszakok
változásait, a tavaszi rügyfakadást és
õszi lombhullást, az állatvilág nyári-téli
változását (költözõ madarak) stb., vagy
az éjszakák-nappalok állandó változá-
sát, az alvás-ébrenlét ritmusos napi is-
métlõdését. 

Az elõbbiek az évszakos (cirkan-
nuális) ritmusok, az utóbbiak a napsza-
kos (cirkadián) ritmusok. Vannak ezek-
nél rövidebb idejû ritmusok is, mint
például a légzés száma négy másod-
percenként, vagy a szívverés hetven-
szer percenként. 

Persze vannak egy évnél hosszabb
ritmusok is a természetben, mint pél-
dául a cserebogár négyéves ritmusa,
vagy az elefánttehén négyéves szapo-
rodási (párzási) ritmusa. Ezek ismereté-
bõl fejlõdött ki a múlt század második
felében egy tudományterület, a chro-
nobiológia, amely a ritmusos életmû-
ködések törvényszerûségeit vizsgálja.

A biológiai ritmusok két tényezõvel
jellemezhetõek elsõsorban: 1. a ritmus-
idõ vagy periódusidõ, vagyis az az idõ-
tartam, amely alatt az adott ritmikus vál-
tozás létrejön, ismétlõdik; 2. a ritmus fá-
zisai, vagyis a folyamatosan változó
életmûködés ellentétes szakaszai (pl. éj-
szakai nyugalom–nappali aktivitás).

A ritmikus életmûködések létreho-
zója emlõsben, így az emberben is az
agyalapon elhelyezkedõ 5-6 mm átmé-

rõjû idegsejtcsoport, az ún. látóideg fe-
letti mag, amelyet biológiai órának,
vagy a német nyelvû szakirodalomban
„idõadónak” (Zeitgeber) neveznek. 

Ez az óra indítja meg a megfelelõ idõ-
ben az egyes ritmikus mûködéseket.
Ennek az órának az érzékenységét elsõ-
sorban a környezeti fényviszonyok be-
folyásolják. A kivitelezõ szerv pedig
szintén az agyban elhelyezkedõ toboz-
mirigy, amely az általa termelt hormon,

a melatonin útján juttatja el a biológiai
óra által kiváltott ritmikus ingerületet a
szervezet legkülönbözõbb szerveibe, töb-
bek között a herébe vagy a petefészekbe,
megindítva például szarvasnál szeptem-
berben a párzási folyamatot (a bõgést).

Madárban, saját vizsgálatai szerint,
ez a rendszer egyszerûbb. Az agyban
lévõ idõadó óra és az azt érzékenyítõ
fényérzékelõ (szem), valamint a kivite-
lezõ is a tobozmirigy. Tehát madárban
ez az egyetlen szerv játssza a ritmus
megindításának, a környezethez (a
fényviszonyokhoz) való alkalmazkodá-
sának és a ritmikus mûködés véghezvi-
telének szerepét egyaránt.

A ritmusok fázisai a fényviszonyok
idõzítésével (pl. a világosság-sötétség fá-
zisainak felcserélésével) könnyen meg-
változtathatók, de a ritmusidõ alapvetõen
nem befolyásolható (genetikai háttér).

Az emberiség õsi vágyának, az örök
ifjúság megvalósításának beteljesítését
a tobozmirigytõl várták. A legutóbbi
években azután felfedezték az „örege-
dés génjét”, amely az öregedésre jel-
lemzõ fokozott sejtpusztulást idézi elõ. 

Felcsillant a remény, hogy ha ezt az
öregedést elõidézõ gént kikapcsolják, si-
kerülhet az élet jelentõs meghosszabbítá-
sát elérni. Hamarosan kiderült azonban,
hogy ily módon patkányban sikerült
ugyan magasabb életkort elérni, viszont
az így kezelt állatok közt sokszorosára
nõtt a rákbetegségek száma, hiszen a
rosszindulatú daganatokat a fokozott
(meggyorsult) sejtszaporodás váltja ki.
Be kell tehát látnunk, hogy az örök ifjú-
ság vágya mind a mai napig és valószí-
nûleg még nagyon sokáig elérhetetlen il-
lúzió marad.

Az elõadáson részt vevõk maradan-
dó tudományos élménnyel távoztak.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
Fotó: Antli István
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