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El Congrés Mlllldial de Radio logia de 
Chicago premia lll1 estudi de la Clínica Giro na 
..,... La investigació, dirigida pels doctors Vilanova i Barceló, descriu de forma exhaustiva les característiques d'alguns tumors 
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• El grup d'investigació de radio
logia de la Clínica Girona, !'hospi
tal Santa Ca terina i la Universitat de
Girona (UdG),. dirigits pels doc
tors Joan Caries Vilanova i Joa
quirn Barceló, han estat prerniats al 
darrer Congrés Mundial de Radio
logia celebrat a Chicago, als EUA, de 
1' 1 al6 de desembre de 2013, per un 
treball que mostra la nova classifi
cació de l'Organització Mundial 
de la Salut (OMS) dels tun10rs de 
parts toves. 

L'estudi prerniat ha presentat la 
nova classificació dels tumors de 
parts toves, acceptada per l'OMS el 
passat mes de febrer, arnb l'objec
tiu de descriure, de forma exhaus
tiva, les característiques radiologi
ques dels tumors de parts toves. «La 
utilitat del treball», segons VIlano
va, «és que pot servir de guia per 
tots els radiolegs, arnb la finalitat 
que els pacients puguin obtenir el 
millor diagnostic en l'anhlisi d'a
quests tumors de parts toves, es
pecialment per poder determinar 
sisón benignes o malignes». 

Els tumors de parts toves són 
neopH1sies que s'originen en el tei-

' xit de greix, múscul, nervis, vasos o 
fibra. «La majoria d'aquests tu
mors són benignes, com per 
exemple els lipomes», afirma VIla
nova, «pero es requereix una ana
lisi més acurada per decidir quan 
presenten signes, especialment en 
ressonancia magnetica, de possible 
malignitat. 

D'aquí el paper fonarnental dels 
radiolegs en poder detectar i 
diagnosticar la possibilitat dels tu
mors malignes de parts toves de for-
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La utilitat del treball és 
que pot servir de guia per a 

tots els radiolegs per tal que els 
pacients tinguin millor diagnostic 
deis tumors de parts toves» 

El Congrés Mundial de 
Radiologia és un deis esdeve
niments d'aquest tipus amb 
més participació mundial 

maprecoc;:». 
Dels 3.ooo treballs presentats es 

varen premiar els 35 millors, un dels 
quals es va concedir al treball ela
borat pels investigadors gironins. 
Precisarnent l'any passat el mateix 
grup va rebre tarnbé un prerni en el 
mateix congrés, on es mostrava la 
utilitat de les tecniques funcionals 
en la valoració global del pacient 
amb cancer, especialrnent en el 
seu diagnostic. 

El congrés mundial de radiolo
gia, organitzat perla Societat Nord
arnericana de Radiologia (RSNA), 
representa un deis congressos de 
més participació arreu, amb una as
sistencia de 65.000 persones. Se ce
lebra de forma anual a la ciutat de 
Chicago, EUA, a finals de novem
bre o durant la primera setmana de 
desembre. 

Enguany el Congrés ha tingut la 
participació, en la conferencia in
augural, de l'exsecretaria d'Estat 

\\ \l 
\ '" 

\\ ' 
"/ 

t o..e~"tu.l 

'ii!. ti 

,;;., 1J. 
1 

Els doctors Barceló i Vilanova, responsables del treball guardonat. 

deis EUA Condoleezza Rice, la qual 
va fer referencia a l'exemple de la 
Medicina coma model de progrés 
del segle XXI. 

Un altre estudi pioner 
Joan Caries VIlanova, radioleg de la 
Clínica Girona, Hospital Santa Ca
terina, i professor associat de la Uni
versitat de Girona (UdG), ha pre
sentat tarnbé, en aquest Congrés · 
Mundial de Radiologia, un estudi 
pioner que mostra la utilitat de la 
ressonancia magnetica en el se
guirnent deis pacients arnb artro
sis tractades arnb cel·lules mare. 
Aquest treball ha despertat un 

«gran interes» en el mateix congrés 
celebrat la primera setmana de 
desembre a la ciutat de Chicago, . 
EUA, i així s'ha reflectit en el Daily 
Bulletin, el diari oficial que edita el 
Congrés i que li ha dedicat un arti
cle destacat. 

Segons explica el radioleg Joan 
Caries Vilanova: «L'artrosi s'inicia 
arnb una degeneració del cartílag 
articular i la ressonancia magneti
ca ~s l'eina més eficac;: peral seu dia
gnostic precoc;: perque és !'única 
tecnica d'irnatge que permet vi
sualitzar el cartílag. A través de la 
ressonancia magnetica es pot ob
servar si el cartílag esta responent 

correctarnent als diferents tracta
ments, com s'ha avaluat en aquest 
estudi mitjanc;:ant les cel-lules 
mare». Aquest tractament amb 
cel-lules mare encara esta en fase 
experimental i s'ha realitzat de for
ma pionera a l'Institut de Terapia 
Regenerativa Tissular de la Clínica 
Teknon de Barcelona. Un grup de 
radiolegs de la Clínica Girona, di
rigit pei Joan Caries Vilanova, ha 
participat en la valoració de !'efi
cacia del tractarnent arnb la resso
nancia magnetica (RM) rnitjan
c;:ant una nova tecnica que permet 
avaluar els canvis microscopics 
del cartílag. 


