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El Clínic aplica una nova tècnica de reconstrucció de mama després del càncer
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amb empelts de greix
L'Hospital Clínic de Barcelona ha aplicat amb èxit una nova tècnica que permet regenerar la mama després de tenir càncer a partir
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L'Hospital Clínic de Barcelona ha aplicat amb èxit una nova tècnica que
permet regenerar la mama després de tenir càncer a partir d'empelts de
greix. El càncer de mama és el tumor més freqüent en la dona occidental, i
afecta una de cada nou dones a Europa i una de cada vuit als Estats Units.
La nova tècnica suposa una "nova via" per a la reconstrucció mamària que
pretén "regenerar en comptes de reconstruir", segons ha explicat el cap del
servei de cirurgia plàstica del Clínic, Joan Fontdevila. El nou procediment ja
s'ha utilitzat en una vintena de casos a l'hospital barceloní.
Fins avui, el procediment utilitzat era la reparació del membre danyat a
través de l'obtenció de teixit d'altres zones, "destruir en una zona per
reconstruir en una altra", i l'ús de pròtesis, "un material estrany que pot
comportar complicacions". A més, els dos procediments no eren aplicables a
totes les pacients.
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Amb l'ajuda d'unes cànules, el cirurgià obté uns empelts de greix de sota de
la pell, de qualsevol zona del cos. Aquest greix es processa al mateix
quiròfan amb la finalitat de purificar-lo i injectar-lo al pit afectat per la
mastectomia, i sense necessitat de fer una altra cicatriu. L'operació dura
dues hores i el temps de recuperació és molt menor que amb les tècniques
tradicionals.
Fontdevila ha assegurat que es tracta d'un procediment "segur", indicat per
a pacients amb defectes després d'una cirurgia conservadora al pit, com a
complement per a altres tractaments, per afegir volum, millorar el contorn i
la qualitat de la pell, i en alteracions per la radioteràpia.
El metge ha afirmat que les pacients més beneficiades seran les que s'han
sotmès prèviament a cirurgia conservadora per extirpar el tumor, que poden
arribar a un 80% dels casos.
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L'operació dura dues hores i el temps de recuperació és molt menor que
amb les tècniques tradicionals
La nova tècnica quirúrgica implementada al Clínic, senzilla, amb similituds
amb la liposucció i que s'ha utilitzat també en reconstruccions facials,
permet reconstruir la mama a partir d'empelts de greix, un canvi de
paradigma en aquest tipus d'intervencions gràcies a l'efecte regenerador del
greix empeltat.
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ELS IDIOTES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT I EL ESTAT NO ELS
FINANCIEN, NO ELS DONEN DINERS (QUINS PORCS).
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