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yapay diş yapımı tekniği
ve yayınlaşmıştır. Aslında en
,sağlam ve en iyi görünümlü yapma dişler,
kişinin k,endi öz dişinın yerini olamaz ve
tutamaz. Kaza sonucu dişini yitirmek kuş
kusuz büyük şanssızlıktır. Denebilirki, iigisiziik sonucu kişinin dişini yitirmesi iie kulağını kesmE!şi arasında fark yoktur. Toplumlarda ortalam protezleme-yeşı 48 yaş
olarak saptanmaktadır.
1. Ağız asiditesinin artıran tatlı yiyeceklerden kacınmalı,
2. Dental pıakların temizlenmesi yapıl
Son

cok

yıllarda,

gelişmiş

malı,

3. Bölgede flor eksikli~i varsa, en uygun biCimde bunun, gelişmekte olan
cocu.k ve genCler,ln diyetine katılma
sı yapılmalı,

ve ağız bakımı (dişierin fırçaian
ve ağzın sık olarak yıkanması)
sürdürülmelidir.
Dr. Cas)atay GÜLER
OiABETLi HASTALAR ORGAN NAKLI iLE
NORMAL YAŞAMA DÖNEBILECEK
Ingiitere'de, organ nakli ve henüz deneme safhasında olan sir IlaCıa, iki diabetli hastaya pankreas nakli tiaşarı ile gercek!eştirilmiştir. Söz ,konusu ıkı hasta, normal
yaşamlarına dönmüşler ve ensülin kullanma zorunlulukları ortadan ·kalkmıştır. Pank- .
reas nakli ameliyatian Cambridge'deki Addenbrookes Hastahanesinde yapılmıştır. Bu
iki ameliyat, Ingiltere'de başarı iie sonuc_
lanan iik pankreas nakıl ameliyatlandır. Daha önce yapılan denemeler başarılı olama4.

Diş

ması

mıştır.

Addenbrookes Hastahanesinde gercekIlk ameliyatta, böbreklerı calışma
yan diabet li bır ev kadınına bir böbrek ve
pan,kreas takılmıştır. Ikinci ameliyatta ise,
ancak birkaç haftalık ömürü ka,lmış 26 yaşında'ki bir şciye,
yeni bır karaciğer ve
pankreas takılmıştır. Her iki hasta. hastahaneden cıkmışlar ve tamamen normal bir
yaşama dönmüşlerdir.
ikinci hasta, Işine
başlamış ve yaya gittiğinden günde sekız
kilometre yol yürüyebilmektedir...
Pankreas nakıl iki yıldan beri denenleştiriien
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mektedir. Doğalolan organ reddleri yanında, pankreasın bağırsağa bağlama sorunu
en önemli konu olmaktadır.
Nakledilen
pankreasın özsuları ' bağlantıları cözmekte
ve ameliyat yerinde ilt/.haplara yol acmaktadır. Bedenin naklolan organı reddetme sorunu Cyclosporin ! A adlı bir ' iiacın kullanımı
ile cözümlenmektedir.
«ingiltere Başkonsoluslus)u
Tıp Bülteninden Seri No. 1. 1980»
KARAClOER NAKLiNDE ORlAYA çıKAN
,SORUNLAR CÖZÜMLENDi
ingiltere'de 12 yıldır karaciğer nakliileri yapan iki hastahaneden elde ediien bulgulara göre, karaciğer nakillerinde, hastanın coğu ,kez ölümüne yol acan teknik sorunlar cözümlenmiş bulunmaktadır.
KaraCiğer

nakil . programı üzerine yaraporda, Londra King's College
Hastahanesi ve Cambridge'deki Addenbrook's Hastahanesinde günümüze kadar
94 karaciğer değiştinilmiş bulunmaktadır. Bu
hastadan 18'i bir yıldan fazla, 11',i iki yıldan
fazla ve ikisi de beş yıldan fazla yaşamış
lardır.
Hastaların 13'ü ise halen hayattayınlanan

dır.

• Karaciğer nakilleri son üc bucuk yılda
Bu dönemde 34'den fazla karaciğer nakli yapılmıştır. Rapora göre, değişen teknikler ve ameliyat sonrası bakım,
bazı cerahi sorunların karmaşık hale gelmesini önlemiştir. Günümüzde, KaraCiğer
nakli yapılmış hastanın yaşam umudu uza_
.mış ve tam normal yaşama dönme olasılı

.hızlanmıştır.

ğı belirmiştir.

18 hastanın
ise 40 dolayların
dadır. Bu hastaların en yaşlısı 59 yaşında
bulunmaktadır.
Bilim adamları, karaciğer
naklinden sonra ölümlerin, hastaların hastalıkları .cok [ilerledikten
sonra böyle bir
ameliyat yapılması nedenine bağlamakta
dırlar. Günümüzde karaciğer na·klllerlne aday hastaların, hastalıklarının daha erken
bir safhasında olmalarına dikkat edilmektedir.
Londra/Cambridge rapor.una göre, karaciğer nakli yapılan hastaların % 6Q'ında
yeniden karaciğerlerinde tümör oluşmakta
dır. Ancak bilim adamları
buna rağmen
Bir

yıldan

fa'zlo

yaşayan

hastanın yaş ortalaması

