Kaliforniya Üniversitesi sinir anatomisi
uzmanlarından Jacopo Annese ise
şu ana kadarki bilimsel verilerin net
bir sonuç verecek boyuta ulaşmadığı
konusunda bizleri uyarıyor: “Henüz
insanda bile beynin hangi kısımlarının
net olarak zekâ ile bağdaştırılacağı
netlik kazanmış değil. Durum böyle
iken yunus beyni için bir şey söylemek
oldukça zor. Tartışma yaratabilecek
böylesi bir konuda yorum yapabilmek için
araştırmaların devam etmesi gerekiyor.”

düzeyi düştüğünde etkin olan özelleşmiş
sinir hücreleri tarafından salgılanan
vasopresin düzeyinin yükseldiğini gösterdi.
Bourque ile Trudel çalışmalarında fare
beyninden biyolojik saat ve vasopresin sinir
hücreleri içeren ince tabakalar çıkardılar.
Sinir hücreleri beyinden çıkarıldıktan
sonra bile etkindi. Duyusal sinir hücrelerini
uyararak vasopresin üreten sinir hücreleri
ile aralarındaki elektriksel etkinliği izlediler.
Biyolojik saatle bağlantılı sinir hücrelerinin
etkin durumları (uyanıklık döngüsü)
ile etkin olmayan durumlarında (uyku
döngüsü) sinir hücreleri arasındaki iletişimi
karşılaştırdılar. Duyusal ve vasopresin
sinir hücreleri arasındaki iletişiminin
saat hücreleri etkin durumdayken
önemli derecede azaldığını gördüler.
Farelerle insanların vasopresin ve
biyolojik saatle ilişkili sinir hücresi etkinlikleri
benziyor, fakat Bourque eğer biyolojik
saatle bağlantılı sinir hücreleri uyku,
açlık gibi mekanizmaları da düzenliyorsa
bunu saptamak için daha çok araştırma
yapmaya gerek olduğunu söylüyor.
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anada McGill Üniversitesi Sağlık Merkezi
Araştırma Enstitüsü’nden nörofizyolog
Charles Bourque ve Eric Trudel, yaptıkları
araştırmada insanlardaki biyolojik saatin
uyku sırasında, hücrelerin su tutmasını
sağlayan vasopresin hormonunun
salgılanmasını harekete geçirerek vücuttaki
su düzenlemesini kontrol ettiğini gösterdiler.
Uyanık olunan saatlerde, vücut, idrar
yoluyla kaybedilen suyu, içilerek alınan
suyla dengeleyerek su oranını kontrol
ediyor. Fakat insanlar uyurken su içmiyor
ve tuvalete gitmiyor. Bu nedenle bu sırada
vücudun gerekli suyu tutmak için başka
bir mekanizma kullandığı düşünülüyor.
Araştırma, uyurken biyolojik saatle ilişkili
sinir hücresi etkinliklerinin azaldığını ve su
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apılan bir araştırma aşırı korumacı
ya da ihmalkâr ebeveynlerin
çocuklarının, psikiyatrik hastalıklara
karşı daha dayanıksız olduğu yönünde
bulgular ortaya koydu. Araştırmaya göre
bu tür sağlıksız ebeveyn çocuk ilişkileri,
çocuğun beyninin akıl hastalıklarıyla ilintili
bir bölgesindeki gelişimi yavaşlatıyor.
Japonya’daki Gunma Üniversitesi’nden
Kosuke Narita’nın yürüttüğü çalışmada
beyin taramaları yapılan 20’li yaşlarda
50 kişi, hayatlarının ilk 16 yılında
ebeveynleriyle olan ilişkilerini sorgulayan
bir anketi yanıtladı. Uygulanan anket,
çocuk ebeveyn ilişkisini ölçen bir araç
olarak uluslararası kabul görmüş “Ana
Babaya Bağlanma Ölçeği” adlı bir anketti.
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Ankette katılımcılardan ebeveynleriyle
ilgili “Büyümemi istemezdi.”, “Yaptığım
her şeyi kontrol etmeye çalışırdı.” gibi
ifadeleri notlandırmaları isteniyor.
Araştırma ekibi aşırı korumacı
ebeveynleri olan kişilerin beyinlerinin
prefrontal korteksinin belirli bir
bölgesinde, ebeveynleriyle sağlıklı
ilişkileri olanlara göre daha az gri madde
bulunduğunu gözlemledi. Anneden değil
ama babadan yana ihmalkâr tutumun da
aynı bölgede daha az gri madde miktarıyla
bağıntı gösterdiği görüldü. Prefrontal
korteksin söz konusu bölgesi çocukluk
döneminde gelişiyor ve şizofrenide ve
diğer akıl hastalıklarında bu bölgede
yaygın olarak anormallikler görülüyor.
Narita ve ekibi, bir stres hormonu olan
kortizolün, ebeveynlerin ihmalinden ya
da aşırı ilgisinden kaynaklı aşırı salımının
ve yanlış ebeveyn tutumlarından kaynaklı
düşük dopamin salımının gri madde
gelişimini yavaşlattığını düşünüyor.
Sidney’deki Westmead Hastanesi’nin
Klinik Hastalıklar Bölümü’nün başkanı
Anthony Harris, araştırma sonuçlarının,
ebeveyn tutumlarının çocuklarda uzun
vadeli etkiler yaratabildiğini kamuoyuna
duyurmak açısından önemli olduğunu,
ancak çalışmada gözlenen türdeki
etkilerin her zaman kalıcı olmayabildiğini,
bazı bireylerin kendini çok çabuk
toparlayabildiğini vurguluyor.
Avustralya’daki Melbourne
Nöropsikiyatri Merkezi’nden Stephen
Wood ise beyin anormalliklerinin ille de
ebeveyn tutumlarına bağlanamayacağını,
araştırmadaki deneklerin bu anormalliklere
doğuştan sahip olup bunun sonucu
olarak ebeveynleriyle iletişimde sorun
yaşamış da olabileceğini belirtiyor.
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