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Qualsevol dubte pel que fa a aquest estudi, 
es pot consultar al nostre equip: 

pe37.maternitat@bcnatalresearch.org
pe37.sjd@bcnatalresearch.org
PE37@santpau.cat
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Estudi per 
prevenir la 
preeclàmpsia
tardana i millorar
la salut materna
i infantil 

És una complicació que pot 
aparèixer al final de l’embaràs i     
tenir conseqüències per a la salut 
de la mare i el nadó.

Es caracteritza per l’aparició de 
pressió arterial alta i signes de 
dany en òrgans com el fetge i els 
ronyons.

En la majoria de casos apareix en 
dones sense cap factor de risc, fent 
difícil detectar-la a temps i poder-la 
prevenir.

QUÈ ÉS LA 
PREECLAMPSIA
TARDANA?



AIXÍ FAREM
L’ESTUDI

Realitzen l’estudi els professionals 
de medicina maternofetal de 
BCNatal, consorci format per 
l’Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona i l’Hospital Clínic, així 
com l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona.

La participació només consisteix en la realització d’una 
anàlisi de sang entre les setmanes 35 i 37 d’embaràs. 

L’anàlisi mesurarà els nivells de sFlt1 i PlGF, 
uns factors que es troben a la sang anomenats 
marcadors de funció placentària.

Se sap que aquests marcadors poden identificar 
les mares que desenvoluparan complicacions 
hipertensives primerenques en l’embaràs d’aquelles 
que no ho faran amb una fiabilitat molt alta. L’estudi 
analitzarà si també poden ser bons factors predictius 
al final de l’embaràs.

Per conèixer si estudiar els marcadors sFlt1 i PlGF 
mitjançant una anàlisi de sang és millor que no   
fer-ho, compararem els resultats entre els dos 
grups següents: 

GRUP CONTROL    Ni la mare ni l’equip mèdic 
coneixeran el resultat de l’anàlisi, es continuarà 
amb el protocol habitual de seguiment de 
l’embaràs de l’hospital.

GRUP ESTUDI    El metge valorarà el resultat de 
l’anàlisi, orientant a la mare sobre la manera més 
adequada de prosseguir amb el seu embaràs.

Totes les mares de l’estudi, sense importar el grup 
en què es trobin, rebran totes les cures mèdiques 
establertes pels protocols actuals.

En el moment en què la mare consenti participar 
en l’estudi se l’assignarà a un dels dos grups a 
l’atzar.

Pot participar en l’estudi qualsevol dona 
embarassada per primera vegada, que es trobi en 
el seu últim trimestre d’embaràs i no hagi tingut 
cap complicació prèvia.

A qui va dirigit?
ESTUDI 
PE37

L’objectiu de l’ESTUDI PE37 és 
trobar una estratègia senzilla que 
permeti identificar de manera 
fiable a les mares amb major    
risc de preeclàmpsia tardana 
i provocar el part abans que     
apareguin complicacions.

Els resultats de l’estudi podrien 
canviar el maneig actual de 
l’embaràs a nivell mundial, tenint 
un gran impacte en la qualitat de 
vida de futures mares i nadons.

En què consisteix?


