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La Cimera Mundial de Cirurgia Plàstica
debat sobre l'ús de les cèl·lules mare en
aquestes intervencions
Actualitzat a les 20:29 h   29/06/2011

La Cimera de Cirurgia Plàstica de Barcelona presenta les avantatges de les infiltracions de les
cèl·lules mare i de proteïnes de la sang com a tècniques innovadores per les intervencions de
rejoveniment facial i implants mamaris. El president de la cimera, Jordi Planas, juntament amb
altres experts debaten sobre els protocols a seguir per la incorporació d'aquestes noves
tècniques

 mida del text imprimir notíc ia  enviar a un amic

La Cimera Mundial de Cirurgia Plàstica, G12 - World Plastic Surgery Summit, celebrada
a Barcelona els dies 28 i 29 de juny, ha reunit els experts més importants de cirurgia
plàstica del món. La cimera, presidida per Jordi Planas, de la Clínica Planas de
Barcelona, ha parlat sobre la utilització de les cèl·lules mare com una nova tècnica per
millorar les intervencions de rejoveniment facial i implantació de mames.

Aquesta nova tècnica milloraria l'eficàcia de les tradicionals, ja que estimulen la regeneració
de col·lagen del propi cos i té un cost similar a les intervencions tradicionals, d'entre 800 i
1.000 euros. La importància d'aquesta incorporació és important ja que a Espanya es fan unes
300.000 operacions d'estètica i les més importants són els implants mamaris, les operacions
de nas i en tercer lloc els estiraments facials i de coll.

Els experts han debatut en la cimera els protocols que han de regular l'ús de les
cèl·lules mare en l'estètica seguint les normes de seguretat i legalitat. Per això han
diferenciat en dos procediments diferents que inclourien aquest tipus de cèl·lules. En primer
lloc, quan les cèl·lules s'obtenen del mateix greix, només es requeriria l'aprovació per part del
comitè ètic de la mateixa clínica o hospital. El segon procediment s'aplica quan les cèl·lules
mare han estat programades anteriorment, i per fer-ho seria necessari que estiguessin
emmarcades dins d'un assaig clínic regulat per l'Agència Nacional del Medicament. 

L'acord ha estat acceptat pels experts, entre els quals hi ha Jordi Plana, Ivo Pitanguy -
considerat el pare de la cirurgia plàstica- i Juan Carlos Izpizúa -director del Centre de
Medicina Regenerativa de Barcelona-, que consideren que aquestes noves intervencions
són completament legals ja que les cèl·lules mare són "recol·lectades, transportades,
emmagatzemades i retornades per infiltració sense que siguin manipulades sense autorització
prèvia. Defensen que, malgrat la falta de llei sobre el tema, l'ús de les cèl·lules en la cosmètica
es faci sota un control específic amb el "consentiment del pacient" i sota l'aprovació del comitè
deontològic de l'hospital.

En la cimera també s'ha exposat la necessitat de col·laboració internacional per disposar de
cirurgians plàstics tècnicament qualificats al continent Africà. 
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