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Pierwszy pe ny przeszczep
twarzy
Cztery zespo y po trzech chirurgów pracuj
zmiany. Twarz dawcy zespala si

na dwugodzinne

z g ównymi naczyniami

krwiono nymi w szyi, a ko ci uchwy i szcz ki

czy si

czaszk . Wi zki nerwów ruchowych i czuciowych wi

z
e si

po

obu stronach twarzy, ust, z bów i pod oczami. Wreszcie
naci ga si

skór

i zszywa wzd u linii w osów.
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Chirurdzy hiszpa scy przeprowadzili w Barcelonie operacj
przywrócenia twarzy m

czy nie, który przez pi

lat nie móg je

,

mówi i normalnie oddycha . By to pierwszy przeszczep ca ej twarzy
obejmuj cej skór , mi

nie, z by, usta, ko ci policzkowe i szcz k

pozyskane od dawcy znajduj cego si w stanie mierci mózgowej.
Podczas 24-godzinnej operacji 30-osobowy zespó ze szpitala Vall
Trzydziestokilkuletni m

czyzna, którego nazwiska nie ujawniono,

straci nos, szcz k i inne cz

ci twarzy, kiedy w 2005 r. przypadkowo

si postrzeli . Pacjent skontaktowa si z lekarzami, gdy us ysza o
przypadku Isabelle Dinoire, Francuzce, która w tym samym roku
otrzyma a pierwszy cz

ciowy przeszczep twarzy. Od tej pory

przeprowadzono co najmniej 10 takich zabiegów we Francji, Ameryce,
Chinach i Hiszpanii.

„

Po operacji twarz nie przypomina rysów ani dawcy, ani
nowego jej w a ciciela. To twarz zupe nie nowej osoby
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Zespó z pó nocnego Londynu liczy na to, e jako pierwszy dokona
pierwszego pe nego przeszczepu twarzy, ale brytyjscy lekarze
ucieszyli si z wiadomo ci o operacji. Przeszczepy twarzy budz
kontrowersje, poniewa biorcy musz do ko ca ycia przyjmowa
silne leki immunosupresyjne. Szef zespo u operacyjnego Joan Pere
Barret powiedzia jednak, e procedura przebieg a pomy lnie i e
pacjent nie wykazuje objawów zaka enia ani odrzucenia nowej tkanki
przez organizm.
Chocia up ynie troch czasu, zanim zejdzie opuchni cie, ju teraz
mo na powiedzie , e nowe oblicze nie przypomina ani twarzy biorcy,
ani dawcy sprzed operacji. - Ma twarz zupe nie nowego cz owieka _powiedzia doktor Barret. - W siódmym dniu po zabiegu poprosi , aby
pozwoli mu j zobaczy , i by bardzo zadowolony. Oczekuje si , e
pacjent, który oddycha i od ywia si przez dwie osobne rurki, w szyi i
brzuchu, za kilka tygodni zacznie normalnie je

, mówi , u miecha

si i mia - doda .
Operacja polega a na pobraniu od dawcy skóry, mi

ni, nosa, ust,

podniebienia, z bów ko ci policzkowych i szcz ki przy zachowaniu
dop ywu krwi. Wyizolowano w tym celu arterie i y y. Nast pnie
tkank dawcy zespolono z naczyniami krwiono nymi, nerwami i skór
biorcy.
Doktor Barret, który wcze niej pracowa na oddziale oparze w
Chelmsford w angielskim hrabstwie Essex, powiedzia , e pacjent po
jakim czasie odzyska normalny wygl d, blizny b d ukryte pod
w osami lub w fa dach skóry szyi.

