BARCELONA, 26/7/2010

El primer trasplantat de cara del món rep l'alta a
Barcelona
El primer malalt que ha rebut un trasplantament total de cara a tot el món ha accedit aquest dilluns a
mostrar els resultats de l'operació el dia que ha rebut l'alta mèdica, quatre mesos després de la cirurgia
practicada a l'hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona.
L'Òscar, que ha comparegut davant els mitjans de comunicació però no ha volgut revelar els seus
cognoms ni el seu lloc de residència, té problemes a l'hora de parlar i ha pogut respondre només una
pregunta dels periodistes. En comptes d'ell, ha parlat la seva germana, que també ha declinat donar a
conèixer el seu nom. El malalt ha expressat el seu agraïment a l'equip mèdic, a la famílies del donant i a la
seva pròpia família, que li ha donat suport durant els anys des que va patir l'accident que li va causar el
traumatisme i va deformar-li la cara. El jove ha participat en la trobada amb els mitjans acompanyat del
cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats, Joan-Pere Barret, que ha dirigit l'equip de més de trenta
persones que va realitzar el trasplantament.
Llarga rehabilitació
Barret ha subratllat que el trasplantament realitzat a l'Òscar és el "més complex que existeix". El cap del
Servei de Cirurgia Plàstica ha destacat que l'Òscar està preparat per tornar a casa, encara que durant
alguns mesos haurà de seguir estrictes controls i sessions de fisioteràpia, logopèdia i teràpia facial fins que
recuperi totalment la mobilitat de la cara, cosa que els metges esperen que passi entre dotze i divuit
mesos. "Realment la integració de la seva nova cara ha estat fantàstica. Se sent còmode. Se sent molt bé.
Se sent una persona nova" ha destacat el doctor.
Evolució favorable
L'Òscar ja pot beure líquids, menja una dieta a base de purés i va començar a parlar fa dos mesos, també
ha guanyat sensibilitat en gran part de la seva cara i està recuperant de manera parcial la mobilitat de la
musculatura. El responsable del Servei de Cirurgia ha explicat que l'Òscar "nota la seva cara" i ja pot
moure celles i parpelles, tot i que encara no tanca els ulls ni tampoc bé la boca, que és el més difícil.
Abans de la intervenció empassava amb ajuda i no podia menjar, però ara s'alimenta a base d'una dieta
triturada i de líquids.
El nou Òscar
Barret ha explicat que el jove li ha comentat que "sempre existirà un Òscar d'abans i un Òscar nou però,
realment, el nou és ell i està molt satisfet de poder seguir vivint". Per al doctor Barret, el fet que el jove
"sigui un pacient molt col·laborador i d'una gran fortalesa" ha estat determinant en la seva bona evolució,
encara que controlar el rebuig al trasplantament ha estat complicat. Concretament, l'Òscar ha superat dos
rebutjos severs i algunes complicacions com una trombosi o quan la llengua es va desunir del nou
trasplantament.
Una operació complicada
El trasplantament de cara és una intervenció quirúrgica, encara en fase experimental, mitjançant la qual es
reemplaça part de la cara d'un individu amb part de la cara d'un altre. Els receptors potencials són
persones amb deformitats facials molt marcades i que comporten importants seqüeles psicològiques,
socials i funcionals, com problemes per olorar o mastegar. El donant ha de ser una persona del mateix
sexe que el receptor, edat semblant, similar mida de la cara i color de pell i grup sanguini i teixits
compatibles. Es tracta d'una cirurgia complexa, ja que es trasplanten diferents tipus de teixits que cal
connectar: músculs, pell, nervis i vasos sanguinis, entre d'altres. En el cas de l'operació efectuada a
Barcelona, l'operació va durar 24 hores i es va fer el trasplantament de tota la pell i músculs de la cara, el
nas, els llavis, el maxil·lar superior, totes les dents, el paladar, els pòmuls i la mandíbula.

