
es cèl·lules mare són 
les progenitores de to-
tes les cèl·lules del nos-
tre organisme i tenen 
unes capacitats que les 
fan úniques. Primer de 

tot, són indiferenciades, el que vol 
dir que només es transformen en 
un teixit determinat quan reben els 
estímuls necessaris per entrar en un 
procés anomenat “diferenciació”. 
D’altra banda, tenen la capacitat de 
multiplicar-se indefinidament de 
manera controlada. D’aquesta ma-
nera subministren el recanvi cel·lu-
lar que necessitem tot al llarg de la 
nostra vida. Finalment, i amb els es-
tímuls adequats, poden diferenci-
ar-se i donar lloc a totes les cèl·lules 
que ens componen. 

En aquest sentit, el doctor Jordi 
Villalba, de la Policlínica Tretón, ex-
plica la importància que tenen 
aquestes cèl·lules mare en el camp 
de la traumatologia per guarir les 
lesions, siguin degeneratives, 
traumàtiques o tumorals. Així, per 
exemple, es pot evitar el progrés 
d’una artrosi, tractar úlceres carti-
laginoses, afavorir la consolidació 
de fractures, restablir lesions mus-
culars, etcètera. En altres camps 
com l’oncològic, afegeix l’expert, 
aquestes cèl·lules es poden criopre-
servar i administrar al pacient per 
restablir la seva funció hematològi-
ca en el camp de càncers o 
leucèmies. També en lesions dege-
neratives de la pell o d’altres estruc-
tures. 

Per poder utilitzar aquestes cèl·lu-
les mare en pacients, primer cal ex-
treure-les. La tècnica que n’obté 

●

posar una pròtesi. A més a més –
afegeix- també es poden recuperar 
molt millor les lesions musculars 
esportives i fer consolidar millor les 
fractures complicades”. En aquest 
sentit, el doctor Jordi Villalba reve-
la que “actualment s’està treballant 
per recuperar lesions del disc inter-
vertebral”. 

Quant al nombre de sessions, nor-
malment només en cal una. Però si 
clínicament en fes falta una altra, es 
faria a partir dels sis mesos. “Tenim 
l’avantatge que al mateix temps que 
s’aplica el tractament al pacient es 
fa una quantificació que se li lliura 
per escrit, donant-li l’opció de crio-
preservar una part de les cèl·lules 
mare o pluripotencials i custodiar-

les al banc de teixits. Així les podrem 
utilitzar quan sigui necessari; per 
exemple, si l’artrosi avança amb els 
anys. D’aquesta manera el pacient 
s’evitarà tornar a passar pel 
quiròfan. De la mateixa manera, 
també obre una porta a tractar pos-
sibles malalties que pogués patir el 
pacient més endavant, com un càn-
cer o una leucèmia”, explica l’espe-
cialista en cirurgia ortopèdica. 

D’altra banda, tal com indica el 
doctor Jordi Villalba, està compro-
vat que gràcies a l’aplicació de 
cèl·lules mare en el camp de la trau-
matologia existeix una “millora clí-
nica de l’artrosi i també a nivell 
muscular i de consolidació de frac-
tures. I en poc temps -afegeix- po-
drem millorar també les lesions del 
disc vertebral”.//

més concentrat és a través del cor-
dó umbilical i de la grassa abdomi-
nal. “S’extrauen 100cc de grassa de 
forma percutània per liposucció i 
en la mateixa sala quirúrgica, es di-
ferencien i preparen aquestes 
cèl·lules que posteriorment s’injec-
ten a la zona a reparar. Aquest pro-
cés dura unes tres hores i després el 
pacient marxa a casa de forma am-
bulatòria sense haver de passar per 
una recuperació específica”, expli-
ca el doctor Villalba. 

Així mateix, l’especialista de la 
Policlínica Tretón indica que “és un 
procediment amb grans avantat-
ges, ja que es pot tractar una artro-
si de forma biològica, sense medi-
caments i per tant sense contrain-
dicacions. Tothom es pot fer aquest 
tractament i evitar així haver-se de 


