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‹¤nesiz
Enjeksiyon
Çocuklu¤umuzdan beri en büyük korkular›m›zdan biri doktora gitmek ve i¤ne olmak. Çocuklar› korkutmak için en çok kullan›lan malzemelerden birisi de "doktorun i¤nesi". Günümüzde ilaçlar›n büyük bir ço¤unlu¤u a¤›zdan verilebiliyor. Ancak her ilaç bu yolla etkili olmuyor. A¤›zdan al›nan bir ilac›n etkili olabilmesi için sindirim
sisteminde y›k›ma u¤ramadan emilebilmesi gerekiyor. Örne¤in "gentamisin" gibi antibiyotikler,
baz› a¤r› kesiciler, "heparin" gibi kan suland›r›c›
ilaçlar ve "insülin" gibi hormonlar a¤›z yoluyla
verilmiyor. H›zl› etki göstermesi istenilen ilaçlar
da genellikle a¤›z yoluyla verilmiyor. A¤›zdan verilmeyen bu tür ilaçlar› damar içine, kas içine veya deri alt›na enjekte edereke vücuda vermek
mümkün. Bunlar genellikle a¤r›l› iﬂlemler. Uzun
süre damardan ilaç verilmesine ba¤l› olarak damarlarda bozulmalar meydana gelebiliyor. Uzun
süre kas içerisine yap›lan i¤neler bazen apselere
yol açabiliyor. Baz› ﬂeker hastalar›n›n tedavisinde
kullan›lan ve cilt alt›na verilen insülin hormonuysa, hem ac› veriyor hem de ciltte morarmalara yol aç›yor.
Ancak son y›llarda i¤nesiz enjeksiyon yöntemleri geliﬂtirilmekte. ‹laçlar›n cilt yoluyla vücuda verilmesini amaçlayan bu yeni yöntemde, i¤ne
yerine, deriye yap›ﬂt›r›lan bir yama kullan›l›yor.
Bu yeni enjektör kimyasal olarak "polimer" veya
daha s›kl›kla "silikon" yap›s›nda. Polimerler, karbon, hidrojen ve oksijen atomlar›ndan oluﬂan ve

Araç Tutmas›na
Yeni Çözüm

zincir yap›s›nda olan moleküller. Silikon, do¤ada
bulunabilece¤i gibi sentetik olarak da üretilebiliyor. Üzerinde i¤ne ucu gibi 150 mikron uzunlu¤unda mikroskobik pütürler bulunan bu yamalar
vücuda istenilen ilac›n verilmesinde kullan›l›yor.
Vücuda verilecek ilac› üzerinde bulunduran bu silikon yama, deriye az bir bas›nçla uyguland›¤›nda keskin mikroi¤neler deri hücreleri aras›na giriyor ve ilaç deri alt›na geçiyor. Böylece hiç a¤r›
olmadan, istenilen ilaç deri alt›na enjekte edilmiﬂ
oluyor. Bu yolla verilen ilaçlar›n etkisi, damardan
veya kas yoluyla verilen ilaçlara göre çok daha
uzun. Bunlar›n aras›nda a¤r› kesiciler, insülin gibi hormonlar var. ‹laç teknolojisindeki geliﬂmelere paralel olarak yak›nda birçok ilaç bu yolla verilebilecek. Böylece i¤neden korkan, veya uzun
süre i¤ne tedavisi almas› gereken hastalar›n tedavileri çok daha kolay yap›labilecek.

Araba, gemi, veya uçak yolculu¤una ç›kmak baz›lar›m›z›n korkulu rüyas›. Güzel bir
yolculu¤un en güzel an›nda baﬂlayan mide bulant›s› ve baﬂdönmesi, insana hayat› zehir edebilir. Genellikle arac›n hareket etmesiyle baﬂlayan ve giderek artan bu ﬂikayetler, arac›n
durmas›yla azalarak biter. "Hareket hastal›¤›"
(motion sickness) veya yayg›n ad›yla "araç tutmas›" için kullan›lan baz› ilaçlar var. Bunlar›n
baﬂ›nda "dramamin" denilen ilaç geliyor. A¤›z
yoluyla kullan›lan bu ilac› seyahate ç›kmadan
önce almak gerekiyor. E¤er yolculuk uzun sürecekse bir kutu ilaçla yola ç›kmak gerekiyor.
‹laç almay› unutan, ilac›n› kaybeden veya ilac›
biten kiﬂi, yolculuk boyunca hastalan›yor.
Araç tutmas› için yeni bir ilaç geliﬂtirildi.
"Scopolamine" ad› verilen bu ilaç, araç tutmas›na karﬂ› kiﬂiyi koruyor. Bu ilac›n en önemli
özelli¤i a¤›z yoluyla al›nmamas›. Scopolamine,
deriye yap›ﬂan yama ﬂeklinde bir ilaç. Bu ilaçla kiﬂinin hap içmesi, hap›n› hat›rlamas›, ilaçlar› yan›na almas› gibi sorunlar ortadan kalk›yor. Yama formundaki ilaç, yolculu¤a
ç›kmadan en az 4 saat önce, kula¤›n arkas›ndaki cilde yap›ﬂt›r›l›yor. Yap›ﬂt›r›ld›ktan sonra
15 saniye kadar üzerine hafifçe bast›rmak gerekiyor. ‹lac›n etkisi 3 gün devam ediyor. Henüz ülkemizde bulunmayan bu ilac›n en s›k görülen yan etkileri a¤›z kurulu¤u, sersemlik hissi ve bulan›k görme.

sperm fonksiyonlar›n› bile olumsuz etkileyerek k›s›rl›¤a yol açabilir. ‹lkönceleri afrodizyak etkiye
sahip olan alkol, uzun dönemde cinsel iste¤i azaltarak iktidars›zl›¤a yol açar.
Bakterilerde genetik çeﬂitlilik sa¤lanmas›ndan
nas›l yararlan›r›z? Virüslerde rekombinasyon nas›l
oluyor?
Bakterilerden faydalanman›n en önemli yolu,
onlar›n genetik yap›s›n› de¤iﬂtirerek istenilen proteinleri sentezletmektir. Örne¤in insülin hormonunun DNA’s› bakteri DNA’s›na entegre edilerek
bakterilerin insülin salg›lamas› sa¤lanabiliyor. Genetik bilgiyi taﬂ›mak içinse virüsler kullan›l›yor.

DNA, virüs içerisine yerleﬂtiriliyor, daha sonra
bakteriler bu virüsle enfekte edilerek bakterinin
genetik yap›s› de¤iﬂtiriliyor.
Yiyeceklerimizin ömürlerini ve tüketim sürelerini art›rmak için kulland›¤›m›z streç filmler hava
ile temas› tamam›yla keser mi? E¤er böyle olursa
yine yiyecekler bozulmaz m›?
Streç filmler havayla temas› tam olarak kesmez. Bu filmlerin az da olsa gaza geçirgen olduklar› gösterilmiﬂtir. Yiyecekleri sararak havayla temaslar›n› azaltmak, g›dan›n kurumas›n› geciktirir; ancak ortam›n nemini art›rd›¤› için yiyeceklerin bozulmas›na da neden olabilir.

Vizite Ücretsizdir!..
Alkolün insan vücuduna zararlar› nelerdir?
Alkolün en önemli etkileri, karaci¤er ve beyin hücreleri üzerindedir. Karaci¤er hücrelerinin
hasar görmelerine ve ölmelerine yol açabilir. Karaci¤er sirozunun en önemli nedenlerinden biri,
alkol. Beyin hücrelerine de oldukça önemli tahribat verir. Haf›zay› zay›flat›r, eﬂgüdümlü hareketleri yavaﬂlatarak ince iﬂ yap›lmas›n› engeller.
Bunlara ek olarak, mide ve ba¤›rsak sistemi ni
do¤rudan tahriﬂ edici etkisi vard›r. Ülser veya
gastrite neden olur.
Uzun süreli kullan›mda vitamin eksikliklerine,
çeﬂitli organ bozukluklar›na yol açar. Alkol,
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