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Yafll›larda Su Kayb›
Neden Daha Fazla?

Vücuttaki suyun gerekenden az oldu¤u
durumlarda ortaya ç›kan “dehidrasyon”
(su kayb›), afl›r› s›ca¤a uzun süre
maruz kalma, uzun süreli ishal, afl›r›
egzersiz gibi nedenlere ba¤l› olarak
geliflebiliyor. Bafla¤r›s›, güçsüzlük,
bazen halüsinasyona varan belirtilerle
kendini gösterirken, afl›r› durumlarda
ölümle bile sonuçlanabiliyor. Yafll›larsa,
bu konuda oldukça k›r›lganlar.
Avustralya’da yap›lan yeni bir çal›flma,
bu grubun daha büyük risk alt›nda
olmas›n›n nedenini, beyinlerine
ba¤l›yor. Buna göre yafll›larda beyin,
kaybolan suyun yerine gelmesi için ne
kadar su içmek gerekti¤inin hesab›n›
kimi zaman yanl›fl yapabiliyor. 
Howard Florey Enstitüsü araflt›rmac›la-
r›, “orta singulat korteks” ad› verilen
beyin bölgesinin, kiflinin ne kadar suya
gereksinimi oldu¤unu ‘öngördü¤ünü’,
ancak yafll›larda bu bölgenin ifllevlerin-
de aksakl›klar ortaya ç›kt›¤›n› belirle-

mifller. Çal›flmalar›n› biri 65-74, di¤eri
de 21-30 yafl aral›¤›ndaki iki gönüllü
grubuyla gerçeklefltiren araflt›rmac›lar,
gönüllülerde susuzluk hissi oluflturmak
amac›yla onlara önce tuzlu su vermifl,
daha sonra da istedikleri kadar su iç-
melerini söylemifller. Vücutlar›ndaki
tuz düzeyinin ayn› olmas›na karfl›n,
yafll› grubun içti¤i suyun, di¤erinin an-
cak yar›s› kadar oldu¤u gözlenmifl.
PET (pozitron emisyon tomografisi) gö-
rüntüleme tekni¤iyle yap›lan inceleme-
lerse, yafll›larda sözkonusu bölgenin
küçük su al›mlar›yla çok daha erken
‘kapat›ld›¤›n›’ gösteriyor. Araflt›rmac›-
lar, bu nedenle yafll›lar›n, susay›p susa-
mad›klar›ndan ba¤›ms›z olarak s›k s›k
su içmelerinin çok önemli oldu¤unu
vurguluyorlar. Özellikle de havan›n s›-
cak oldu¤u zamanlarda. 
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Her f›rsatta ellerimizi y›kayan, mutfak
tezgahlar›m›z› ikide bir silen, biri
yan›m›zda hapfl›rd›¤›nda surat asan,
k›saca mikroplar dünyas›ndan kaç›p
duran bizler için, yukar›daki bafll›k
do¤rusu kula¤a pek de hofl gelmiyor.
Ancak insan vücudu için yap›lan yeni
bir nüfus say›m›, bizleri ayakl› birer
bakteri kültür kab›ndan farks›z
k›l›yor; derimizden ba¤›rsaklar›m›z›n
en derin girintilerine kadar bakteri
kolonileriyle sar›lm›fl birer kültür kab›. 
ABD’deki Idaho Üniversitesi’nden
Carolyn Bohach’a göre 2-2,5 litrelik
bir kavanoz, vücudumuzda

konaklayan bakterileri s›¤d›rmak için
yeterli. Ancak insan hücresine oranla
çok küçük olan bakteri hücrelerinin
bu kadarc›k bir hacme s›¤malar› bizi
yan›ltmamal›; çünkü say›lar›, araflt›rma
›fl›¤›nda insan hücrelerinin say›s›ndan
10 kat fazla! Bakterilerin istila
hareketi, do¤umda bafll›yor. Daha
do¤arken a¤›z dolusu bakteri yutan
bebeklere bakteri kayna¤› çok; baflta
anne derisi, anne sütü olmak üzere.
(Emziren kad›nlarda meme bezleri de
birer bakteri yuvas› konumunda!) Bu
yaln›zca bir bafllang›ç, gerisini de
biliyoruz. Temas etti¤imiz herfleyle
bakteri almak mümkün. Bu bakteriler
a¤›z, burun gibi deliklerden girerek
sindirim sistemine ulafl›yor ve
ba¤›rsaklarda kamp kuruyorlar. Belirli
bir zaman diliminde ba¤›rsakta
bulunan bakteri türü say›s›n›nsa
500’den fazla oldu¤u tahmin
edilmekte. 
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Günün birinde, y›llard›r dokunulmam›fl
bir kutu dolusu foto¤raf› ay›r›p s›n›flama
ifline kalk›fl›rsan›z, köpe¤inizden de
yard›m istemeyi unutmay›n. Viyana
Üniversitesi’nden Friederike Range ve
ekibinin yapt›¤› çal›flmadan anlafl›l›yor ki,
köpekler de t›pk› insanlar gibi foto¤raflar›
belli ölçütlere göre s›n›fland›rabiliyorlar.
Bu, daha önce yaln›zca baz› kufl türleri ve
primatlara atfedilmifl bir yetenek.
Araflt›rmac›lar›n yapt›¤›, köpeklere, içinde
köpek görüntüsü olan ve olmayan
foto¤raflar› birbirinden ay›rmay›
ö¤retmek. “Farkl› ‘yiyecek’ ya da
‘düflman’lar› deneyimle ay›rdedebildikleri-
ni zaten biliyoruz” diye aç›kl›yor Range.
“Ancak bu çal›flmayla, soyut bir kavram›;
‘köpek’ kavram›n› onlara ilk kez ö¤retmifl,
ve bu yeni ‘bilgi’yi farkl› durumlara
uyarlamay› becerebildiklerini ilk kez
görmüfl oluyoruz.”
E¤itim aflamas›nda dört köpe¤e bir
manzara, bir de köpek foto¤raf› eflzamanl›
olarak gösterilmifl ve köpekler,
önlerindeki dokunmatik ekrana patileriyle
dokunarak köpek foto¤raf›n› seçtiklerinde
ödüllendirilmifller. ‹kinci aflamada, daha
önce görmedikleri manzara ve köpek
foto¤raflar› gösterildi¤inde, köpek resmi
içerenlerini seçmeye devam etmifller.
Üçüncü aflamada onlara gösterilen iki
grup resimden biri, yine önceden
bilmedikleri bir köpek görüntüsünün bir
manzara görüntüsüyle çak›flt›r›ld›¤›
foto¤raflar; di¤eriyse köpeksiz manzara
foto¤raflar›. Köpeklerin dördü de, ilk
gruptaki köpekleri baflar›yla ay›rdederek,
‘köpek nesnesini’ d›fl görünüflünden yola
ç›karak ay›rdedebildiklerini kan›tlam›fllar.
Araflt›rmac›lar, sonuç olarak köpek
besleyenlerin ço¤unun zaten iyi bildi¤i
birfleyi vurguluyorlar: “Köpeklerin
küçümsenmeyecek bir ak›l yürütme
becerileri oldu¤unu bilimsel olarak da
görmeye bafll›yoruz. Umar›z bu
sonuçlar›n, onlara bak›fl aç›m›za ve nas›l
davrand›¤›m›za da bir katk›s› olur.”
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