
‹¤nesiz 

Enjeksiyon

Çocuklu¤umuzdan beri en büyük korkular›-
m›zdan biri doktora gitmek ve i¤ne olmak. Ço-
cuklar› korkutmak için en çok kullan›lan malze-
melerden birisi de "doktorun i¤nesi". Günümüz-
de ilaçlar›n büyük bir ço¤unlu¤u a¤›zdan verilebi-
liyor. Ancak her ilaç bu yolla etkili olmuyor. A¤›z-
dan al›nan bir ilac›n etkili olabilmesi için sindirim
sisteminde y›k›ma u¤ramadan emilebilmesi gere-
kiyor. 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 ve-
rilmeyen bu tür ilaçlar› damar içine, kas içine ve-
ya deri alt›na enjekte edereke vücuda vermek
mümkün. Bunlar genellikle a¤r›l› ifllemler. Uzun
süre damardan ilaç verilmesine ba¤l› olarak da-
marlarda 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 hormo-
nuysa, hem ac› veriyor hem de ciltte morarmala-
ra yol aç›yor. 

Ancak son y›llarda i¤nesiz enjeksiyon yön-
temleri gelifltirilmekte. ‹laçlar›n cilt yoluyla vücu-
da 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, kar-
bon, hidrojen ve oksijen atomlar›ndan oluflan ve

zincir yap›s›nda olan moleküller. Silikon, do¤ada
bulunabilece¤i gibi sentetik olarak da üretilebili-
yor. 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 si-
likon yama, deriye az bir bas›nçla uyguland›¤›n-
da keskin mikroi¤neler deri hücreleri aras›na gi-
riyor 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 gi-
bi hormonlar var. ‹laç teknolojisindeki geliflmele-
re paralel olarak yak›nda birçok ilaç bu yolla ve-
rilebilecek. Böylece i¤neden korkan, veya uzun
süre i¤ne tedavisi almas› gereken hastalar›n te-
davileri çok daha kolay yap›labilecek. 
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AAllkkoollüünn iinnssaann vvüüccuudduunnaa zzaarraarrllaarr›› nneelleerrddiirr??
Alkolün en önemli etkileri, karaci¤er ve be-

yin hücreleri üzerindedir. Karaci¤er hücrelerinin
hasar görmelerine ve ölmelerine yol açabilir. Ka-
raci¤er sirozunun en önemli nedenlerinden biri,
alkol. Beyin hücrelerine de oldukça önemli tahri-
bat verir. Haf›zay› zay›flat›r, eflgüdümlü hareket-
leri 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,

sperm fonksiyonlar›n› bile olumsuz etkileyerek k›-
s›rl›¤a yol açabilir. ‹lkönceleri afrodizyak etkiye
sahip olan alkol, uzun dönemde cinsel iste¤i azal-
tarak iktidars›zl›¤a yol açar.

BBaakktteerriilleerrddee ggeenneettiikk ççeeflfliittlliilliikk ssaa¤¤llaannmmaass››nnddaann
nnaass››ll yyaarraarrllaann››rr››zz?? VViirrüüsslleerrddee rreekkoommbbiinnaassyyoonn nnaass››ll
oolluuyyoorr??

Bakterilerden faydalanman›n en önemli yolu,
onlar›n genetik yap›s›n› de¤ifltirerek istenilen pro-
teinleri sentezletmektir. Örne¤in insülin hormo-
nunun DNA’s› bakteri DNA’s›na entegre edilerek
bakterilerin insülin salg›lamas› sa¤lanabiliyor. Ge-
netik 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.

YYiiyyeecceekklleerriimmiizziinn öömmüürrlleerriinnii vvee ttüükkeettiimm ssüürreellee--
rriinnii aarrtt››rrmmaakk iiççiinn kkuullllaanndd››¤¤››mm››zz ssttrreeçç ffiillmmlleerr hhaavvaa
iillee tteemmaass›› ttaammaamm››yyllaa kkeesseerr mmii?? EE¤¤eerr bbööyyllee oolluurrssaa
yyiinnee yyiiyyeecceekklleerr bboozzuullmmaazz mm››??

Streç filmler havayla temas› tam olarak kes-
mez. Bu filmlerin az da olsa gaza geçirgen olduk-
lar› gösterilmifltir. Yiyecekleri sararak havayla te-
maslar›n› azaltmak, g›dan›n kurumas›n› gecikti-
rir; ancak ortam›n nemini art›rd›¤› için yiyecekle-
rin bozulmas›na da neden olabilir. 
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Araç Tutmas›na 

Yeni Çözüm
Araba, gemi, veya uçak yolculu¤una ç›k-

mak baz›lar›m›z›n korkulu rüyas›. Güzel bir
yolculu¤un en güzel an›nda bafllayan mide bu-
lant›s› ve bafldönmesi, insana hayat› zehir ede-
bilir. Genellikle arac›n hareket etmesiyle bafl-
layan ve giderek artan bu flikayetler, arac›n
durmas›yla azalarak biter. "Hareket hastal›¤›"
(motion sickness) veya yayg›n ad›yla "araç tut-
mas›" 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 sü-
recekse 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 tutma-
s›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 ilaç-
la kiflinin hap içmesi, hap›n› hat›rlamas›, ilaç-
lar› yan›na almas› gibi sorunlar ortadan kalk›-
yor. Yama formundaki ilaç, yolculu¤a
ç›kmadan en az 4 saat önce, kula¤›n arkas›n-
daki cilde yap›flt›r›l›yor. Yap›flt›r›ld›ktan sonra
15 saniye kadar üzerine hafifçe bast›rmak ge-
rekiyor. ‹lac›n etkisi 3 gün devam ediyor. He-
nüz ülkemizde bulunmayan bu ilac›n en s›k gö-
rülen yan etkileri a¤›z kurulu¤u, sersemlik his-
si ve bulan›k görme.


