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16/6/2008 15:51 H SENSE NECESSITAT DE NOVES CICATRIUS

El Clínic reconstrueix mames després del càncer
amb empelts de greix del cos de l'afectada

FOTOGALERIA: IGOOGLE ES VESTEIX DE DISSENY

• La nova tècnica és molt més senzilla que les utilitzades fins ara
EFE
BARCELONA

L'Hospital Clínic de Barcelona ha
realitzat una vintena de
reconstruccions de mama en dones
que han patit càncer amb empelts de
greix del propi cos, obtinguts
mitjançant una tècnica similar a la
liposucció i que s'implanten sense
necessitat de noves cicatrius. El cap
del servei de Cirurgia Plàstica de
l'Hospital Clínic de Barcelona, Joan
El doctor Sergio Martínez, la doctora Montserrat Muñoz, la pacient intervinguda,
Fontdevila, ha explicat avui en roda
Silvia Rivas, i el doctor Joan Fontdevila (d'esquerra a dreta), durant la
presentació de la tècnica. Foto: EFE / XAVIER BERTRAL
de premsa que aquest nou mètode
quirúrgic és molt més senzill que els
utilitzats fins ara per reparar les mames afectades pel càncer, com l'obtenció de teixit de grans
zones del cos per portar a terme una reconstrucció, o bé la utilització de pròtesis mamàries
alienes al cos.
Es tracta d'una tècnica similar a la liposucció, en què el cirurgià obté greix de sota de la pell
amb l'ajuda d'uns tubs petits especials en qualsevol zona del cos i es deixen unes cicatrius de
menys de tres mil·límetres. Un cop extret el greix, es processa al mateix quiròfan amb la
finalitat de purificar-lo, separant-lo de les hematies i el plasma, i s'injecta posteriorment en el
pit afectat per la mastectomia, sense necessitat de deixar una nova cicatriu.
Operació i recuperació en menys temps
L'operació dura unes dues hores i el temps de recuperació, ha indicat el doctor Fontdevila, és
molt menor, cosa que millora la recuperació de les pacients, que ja han hagut de suportar
cirurgies per extreure el càncer i també tractaments agressius de quimioteràpia o radioteràpia.
Cal tenir en compte, ha precisat el cirurgià plàstic, que en una reconstrucció tradicional s'ha de
destruir una zona de l'abdomen o les cuixes per traslladar el greix extret al pit, amb moltes
hores de quiròfan i grans cicatrius. "Amb la incorporació d'aquesta tècnica --ha argumentat-- ja
és possible parlar de regeneració de teixits danyats o absents", ja que el greix del cos conté
cèl·lules mare, fet que permet aprofitar-ne les virtuts i els efectes beneficiosos a l'hora de
reparar les mames.

Artistes de tot el món han col·laborat amb Google perquè
l'usuari pugui personalitzar la pàgina d'inici.
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De fet, els casos intervinguts a l'Hospital Clínic han permès constatar que els beneficis que
s'obtenen van més enllà del restabliment del volum mamari, ja que no només millora la qualitat
de la pell alterada per la radioteràpia i les cicatrius de la mastectomia, sinó que, a més, permet
reafinar els resultats obtinguts amb altres tècniques de reconstrucció mamària.
Quatre anys d'estudi
L'equip de cirurgia plàstica d'aquest hospital barceloní va començar a treballar en l'aplicació
dels empelts de greix en la zona facial l'any 2001, basant-se en l'experiència del doctor Sydey
Coleman, de Nova York (Estats Units). Després dels primers resultats, el doctor Fontdevila i el
seu equip van iniciar un projecte d'investigació finançat pel Fons d'Investigació Sanitària sobre
l'aplicació d'aquest mètode en la regeneració de les seqüeles facials dels pacients amb sida.
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Després de quatre anys d'estudi, les conclusions, que van ser exposades el maig passat en el
congrés de l'American Society of Aesthetic Plastic Surgery a San Diego (Estats Units),
confirmen que els empelts de greix tenen un "gran potencial regenerador i els seus efectes es
mantenen de forma duradora en el temps, al contrari del que es creia anteriorment".
El 80% de les pacients
Segons Fontdevila, amb aquest nou mètode de regeneració amb empelts de greix es podria
atendre el 80% de les pacients afectades per càncer de mama que han patit cirurgia
conservadora, i un percentatge per concretar en altres tipus de cirurgia més radical. Aquesta
tècnica té l'inconvenient que no es pot realitzar fins que han passat entre tres i nou mesos des
de l'operació per extirpar el càncer de mama o finalitzar les sessions de quimioteràpia o
radioteràpia.
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En la roda de premsa han participat també Silvia Rivas, pacient intervinguda en aquest hospital
mitjançant aquesta tècnica, que ha valorat com a positiva, des del seu punt de vista, i Celia
Escudero, presidenta de l'associació gAmis (grup d'Ajuda Mama i Salut), que ha destacat la
seva importància en la millora de la qualitat de vida de les dones.
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