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Göz ve Kulak Sağlığı
Yaş ilerledikçe yakın mesafedeki cisimlere odak-

lanmak zorlaşır. Işık parlamalarına karşı gözleriniz da-
ha hassas hale gelebilir ve ışık seviyesindeki değişik-
liklere uyum sağlamakta sorun yaşayabilirsiniz. Yaşlan-
mayla göz merceği de bulanıklaşarak katarakt dediğimiz, 
görme netliğini azaltan durum da ortaya çıkabilir.

Yaşla birlikte duyma yetisi de gerileyebilir. Yüksek 
frekanslı sesleri duymakta veya kalabalık bir odada kar-
şılıklı konuşma sırasında söylenenleri anlamakta zorlana-
bilirsiniz. 

Göz ve kulak sağlığınızı korumak için neler yapa-
bilirsiniz?

• Düzenli göz ve kulak kontrolleri yaptırın: 
Gözlük, kontakt lens, işitme cihazı gibi düzeltici ge-

reçlerin kullanımı konusunda doktorunuzun önerilerine 
uyun.

• Önlem alın.
 Özellikle güneşli günlerde güneş gözlüğü veya geniş 

kenarlı şapkalar kullanın. Gürültülü ortamlarda kulak tıka-
cı kullanın. 

Diş ve Ağız Sağlığı
Yaşlanmayla birlikte dişeti çekilmeleri sık görülür. 

Ağız kuruluğu da ilerleyen yaşla birlikte sıklığı artan bir 
sorundur. Alerji, tansiyon, kolesterol ilaçları ve diğer bir-

çok ilaç ağız kuruluğuna neden 
olabilir. Saydığımız nedenlerle diş-
leriniz ve dişetleriniz çürüme ve 
enfeksiyona daha yatkın hale ge-
lebilir.

Diş ve ağız sağlığınızı 
korumak için neler yapabilirsi-

niz?
• Dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanın
• Dişlerinizi günde iki kere fırçalayın ve günde bir kez 

diş ipi veya interdental temizleyiciyle diş arası yüzeyle-
ri temizleyin.

• Düzenli kontroller yaptırın. Herhangi bir yakınmanız 
olmasa dahi diş hekiminizi düzenli aralıklarla ziyaret edin.

Cilt Sağlığı
Yaşla beraber cilt incelir, esnekliği azalır ve cilt altı 

yağ dokusu incelir. Cildin yaralanmaya karşı direnci aza-
lır. Yağ üretiminin azalması da cildin kurumasına neden 
olur. Kırışıklıklar, yaş lekeleri ve et benleri de ilerleyen 
yaşlarda daha sık görülür.

Cildinizi sağlığınızı korumak için neler yapabilir-
siniz?

• Hassas olun:  
Sıcak su yerine ılık su ile banyo yapın. Az kimyasal 

madde içeren yumuşak sabunlar, sık sık ve özellikle ban-
yo sonrası nemlendirici kullanın.

• Önlem alın. 
Dışarı çıkmadan önce koruyucu güneş kremleri uy-

gulayın ve güneşten korunacak şekilde giyinin. Cildinizi, 
olası lekeleri, mevcut lekelerdeki değişiklikleri vakit ge-
çirmeden doktorunuza gösterin.
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Yaş aldıkça ne gibi fizyolojik değişimler yaşadığımızı merak 
mı ediyorsunuz? İlerleyen yaşla birlikte karşılaşabileceğiniz 
olası sorunlar nedir ve neler yapılması gerek?

Yaşlılar haftası-2

Uzmanlar bağırsakları-
mızda 100 trilyon bakteri ol-
duğunu ve bu sayının insan 
bedenindeki hücrelerin 10 
katına eşit olduğunu belirti-
yorlar. Bağırsak florası olarak 
bilinen bu bakteriler, besinle-
rin enerjiye dönüştürülmesin-
den tutun da bağışıklık siste-
minin oluşmasına ve bedenin 
hastalıklara yol açan zararlı 
mikroplarla mücadeleye uzanan, çeşitli biçimlerde insan 
sağlığını etkileyebiliyorlar. 

Obezlik:  Sayıları giderek artan araştırmalar bağırsak 
bakterileri ile kilo arasında yakın bir ilişki olduğuna işa-
ret ediyor. Son bir araştırma obezlerin bağırsak floraların-
daki çeşitliliğin zayıf kişilere kıyasla daha az olduğunu or-
taya koyuyor. Başka araştırmalar da Firmiküt’ler adı ve-
rilen bir bakteri topluluğundaki artış ile Bakteriodete’ler 
türündeki bakteri topluluklarındaki düşüşün obezlikle ilin-
tili olduğuna işaret ediyorlar. 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar da bağırsak-
lardaki bakterilerin kilo alımında nasıl etkili olabilecekle-
ri konusunda birtakım ipuçları sunabilir. Bir süre önce ya-
pılan bir araştırma kendilerine obezlerden alınan “bağır-
sak bakterileri aktarılan” farelerin zayıf kişilerden alınan 
bakterilerin aktarıldığı farelerden daha çok kilo aldıkları-

nı ve daha çok yağlandıklarını gözler önü-
ne seriyor. 

Kalp hastalıkları: Yapılan bir araş-
tırma, bağırsak bakterilerinin-yumurta ve 
et gibi- belli yiyeceklerle beslendiklerin-
de,  kalp hastalıklarına yakalanma olasılı-
ğını arttırabilecek bir bileşimi ürettiklerini 
ortaya koyuyor. 

Araştırmaya katılan ve kanlarında tri-
metilamin-N-oksit (TMAO) adlı bileşimin 

yüksek düzeylerde olduğu kişilerin kalp hastalıklarına ya-
kalanma, felç geçirme, ya da üç yıllık bir zaman dilimi 
içinde ölme olasılıklarının söz konusu bileşimin daha dü-
şük düzeylerde olduğu kişilere kıyasla 2.5 kat daha yük-
sek olduğu görüldü. 

Bulgular insanların kalp hastalıklarına yakalanma ola-
sılıklarını azaltmak amacıyla (yumurta ve et gibi) yağ ve 
kolesterol oranları yüksek olan yiyecekleri daha az tüket-
meleri  gerektiği  önerilen mevcut beslenme düzenini  bir 
kez daha desteklemiş oluyor. 

Bağışıklık sistemi:  Bağırsaklar, bedende bağı-
şıklık sisteminin dışarıdan gelen unsurlarla etkileşime gir-
diği temel alanlardan birini oluşturuyorlar. Öyle ki, bağır-
sak bakterileri  ile hücreleriniz arasındaki etkileşim bağı-
şıklık sisteminin tam anlamıyla gelişmesi ve işlevini yeri-
ne getirmesi açısından görünürde can alıcı bir rol oynu-

yor. 2003 yılında yapılan ve The Lancet dergisinde ya-
yımlanan bir araştırmaya göre, bağırsaktaki lenf doku-
su bağışıklık tepkisini oluşturma yetisine sahip en geniş 
hücre havuzunu da içinde barındırıyor. Bir araştırma da, 
bağırsak bakterilerinin oluşumunda ve buna bağlı olarak 
da bağışıklık sisteminin gelişiminde, bebeklerin anne sü-
tüyle beslenip beslenmediklerinin ciddi bir payı olduğunu 
gözler önüne seriyor.  Bebeklerin bağırsak bakterilerinde 
“devreye giren” genlerle bağışıklık sistemlerinde “devre-
ye giren” genler arasında da bir bağlantı olduğunu orta-
ya koyuyor. 

Beyin:  Hayvanlar üzerindeki araştırmalar bağırsak 
bakterilerinin işlevlerinde meydana gelen aksaklıkların 
beyni ve buna bağlı olarak da davranışları etkileyebilece-
ğine işaret ediyor. Fareler üzerinde yapılan bir araştırma-
da (bağırsak bakterilerini öldüren) antibiyotik verilen fa-
relerin kaygılarının azaldığına, bağırsak bakterileri yeni-
den sağlıklarına kavuştuğunda ise kaygılarının tekrarladı-
ğı gözlendi. Araştırmacılar bakterilerin beyne ulaşıp birta-
kım etkiler yaratabilen kimyasallar ürettiklerine inanıyor-
lar.  Bakteriler insanların da davranışlarını da etkiliyorsa, 
bağırsak florasının işlevini gerektiği gibi yerine getirmesi-
ni sağlayan probiyotikler gibi, birtakım sağaltım yöntem-
lerinin davranış bozukluklarına da çözüm getirebileceği-
ne inanılıyor. 
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Bağırsak bakterilerinin yol açtığı 4 hastalık 


