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Experiență profesională  

Dr. Dragoș Popescu este un chirurg ortoped dedicat exclusiv 
patologiei complexe a genunchiului și artroscopiei. Lucrează la Spitalul 
Monza București și la Spitalul Clinic Barcelona - Secția de Chirurgie a 
Genunchiului.  

Este membru al mai multor societăți  științifice: 

ESSKA - Societatea Europeană de Chirurgie a Genuchiului și 
Artroscopie 

AEA - Asociația Spaniolă de Artroscopie 

SEROD - Societatea Spaniolă de Chirurgie a Genunchiului 

SECOT - Societatea Spaniolă de Chirurgie Ortopedică și Traumatologie 

Experiență universitară  

Dr. Dragoș Popescu este Doctor în Științe Medicale, doctorat susținut 
în Universitatea Barcelona, unde este Profesor Clinic, Co-director al 
programului de fellowship în “Chirurgie Artroscopică” și Colaborator al 
celui de “Artroplastie a Genunchiului”.  

Este coordinatorul tematicii de genunchi a Planului Național Spaniol de 
Formare în Artroscopie (PNFA) din cadrul Asociației Spaniole de 
Artroscopie (AEA).  
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Ce caracteristici ar trebui sa aibă celulele stem pentru practica clinică?

Sursa ideală de celule stem pentru aplicații clinice trebuie să îndeplinească în mod ideal următoarele criterii: 

• disponibilitate în cantități mari 

• procedura de recoltare să fie minim invazivă 

• celulele recoltate trebuie să isi păstreze viabilitatea și potențialul de diferențiere 

• celulele trebuie să poată fi implantate într-un mod sigur și eficient, atât ca autologe (propriile celule ale pacientului) cât 
și ca alogene (transplantul de la o alta persoană) 

 

Ce sunt celulele stem?
Celulele stem mezenchimale umane  (hMSCs)  sunt o sursă 
atractivă de celule pentru medicina regenerativă în diferite 
domenii, incluzând repararea cartilajului și a osului, dar și a 
țesuturilor cardiace, vasculare, neuronale și endocrine. Aceste 
celule sunt capabile să se auto-reînnoiască cu o rată de 
creștere ridicată și posedă proprietăți de diferențiere pluri-
potențială. Măduva osoasă este prima și principala sursă de 
hMSCs, deși recoltarea celulelor din măduva osoasă este 
relativ invazivă și dureroasă. In plus cantitatea recoltată este 
minimă, necesitând o cultivare a acestor celule pentru a 
obține un număr suficient de mare. S-a demonstrat recent că 
celulele stem (hMSCs) pot fi obținute si din pulpa dentară, 
membranele fetale ale placentei dar și din țesutul adipos. 



De ce se preferă din țesut adipos?
Datorită caracteristicilor sale, țesutul adipos (gras) este o sursă ideală de celule stem, având o cantitate de hMSCs pe 1gram 
de țesut aproape de 500 de ori mai mare decât în măduva osoasă. Mai mult, celulele stem derivate din măduva osoasă 
imbătranesc mai repede decât cele ale țesutului adipos. Pentru țesutul adipos nu există limită de vârstă pentru recoltare și 
eficacitate.  

Când se poate realiza acest tratament?
Terapia cu celule stem poate ajuta pacienții care suferă de afecțiuni articulare și care au încercat fără succes alte metode de 
tratament precum fizioterapia, infiltrațiile cu cortizon, acid hialuronic sau PRP.  Este vorba de un tratament simptomatic, de 
ameliorare a durerii și a celorlalte simptome articulare. Poate fi aplicat la mai multe articulații simultan.  

Cui i se poate aplica acest tratament?
Nu există o limită de vârstă. Practic, poate fi vorba de un sportiv cu o 
leziune de cartilaj sau o persoană în vârstă cu o gonartroză refractară. În 
plus, poate fi folosită ca terapie adjuvantă pentru reparațiile de cartilaj.  

  



Ce este Lipogems?
Este o procedură prin care se obține un produs injectabil care 
este un derivat de țesut adipos micro-fracturat și minimamente 
manipulat, obținut fără utilizarea enzimelor sau a altor aditivi. 

Este printre putinele proceduri aprobate de Federația 
Americană  a Medicamentelor (FDA).  

Această tehnologie, spre deosebire de alte tehnici de 
centrifugare, permite păstrarea stromei vasculare formate din 
capilare intercalate între adipocite, o sursă abundentă de celule 
stem si pericite (celule ale țesutului conjunctiv care înconjoară 
celulele endoteliale ale capilarelor și a vaselor ce permit 
contracția și regenerarea lor). Tocmai aceste structuri 
tridimensionale înconjurate de o rețea vasculară în care celulele 
trăiesc și interacționează, permit un proces natural de 
regenerare a țesuturilor.  

Într-adevăr regenerează cartilajul distrus? 
Studiile publicate până în prezent au demonstrat o capacitate de regenerare in vitro a acestor celule. Din păcate, cel puțin 
până în prezent, nu a putut fi demonstrată și in vivo. Ceea ce se știe este că aplicația acestor celule în interiorul articulației 
încetinește procesul inflamator și destructiv care însoțește artroza, ameliorând simptomatologia și incetinind deteriorarea 
articulației.  



În ce constă procedura?
Această tehnică permite realizarea întregii proceduri 
într-un timp relativ scurt, într-o singură ședința la 
clinica noastră. După extragerea țesutului adipos 
printr-o mini-liposucție fin aspirativă cu anestezie 
locală, se prepară produsul injectabil într-un mediu 
steril.  

Ulterior se introduce în articulația genunchiului, 
precum orice altă infiltrație intra-articulară.  

Pacientul părăseste clinica la scurt timp, neavând 
nevoie de cârje. In următoarele zile, pacientul poate 
desfăsura o viață normală, fără excese fizice. Rareori 
este nevoie de un antiinflamator pentru primele 2-3 
zile după infiltrație. Se recomandă aplicarea gheței 
local timp de 20 de minute, 2-3 ori pe zi, 1-2 zile după 
infiltrație. 



Ce fel de anestezie este folosită?  
   
De obicei, se realizează cu anestezie locală. Uneori se poate 
asocia o sedare pentru un comfort sporit al pacientului. 
   
Ce trebuie să fac pentru a mă pregăti pentru procedură?  
   
Personalul nostru vă va instrui cu privire la orice 
documentație care poate fi necesară. În ziua intervenției, vi 
se vor efectua niște analize bazice de sânge. Dacă sunteți 
mai în vârstă sau aveți alte boli, medicul anestezist sau 
internist vă va suplimenta aceste analize cu altele necesare.  
  
În noaptea înaintea procedurii, dacă aceasta se va efectua în 
cursul dimineții (până la ora 15:00), nu veți putea bea nici 
mânca după miezul nopții. Dacă intervenția se va realiza 
după-amiază, puteți lua un mic dejun frugal la oră 7:00.  

Cât timp voi fi în spital?  
   
 Aproape toți pacienții părăsesc spitalul în aceeași zi. La 48 
de ore după procedură, se vor scoate bandajele de pe burtă 
și genunchi. 
   

Pot continua să-mi iau medicamentele?  
   
Trebuie să întrerupeți administrarea medicamentelor 
antiagregante și anticoagulante cu câteva zile înainte de 
operație, sub controlul anestezistului.   
 Continuați să luați orice alte medicamente prescrise, cum ar 
fi pentru hipertensiune arterială, diabet, etc. pană în ziua 
intervenției chirurgicale.   
  
Care sunt complicațiile acestei proceduri chirurgicale?  

Practic nu există complicații. Pot apare echimoze si o 
senzație de “febră musculară” la nivelul abdomenului care 
trece in 3-4 zile. Uneori poate apare o tumefiere și durere la 
nivelul genunchilor, care dispare in 48-72 de ore.
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