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La salud comença abans de 

néixer. Encara que sigui una etapa 

invisible de la nostra vida, és la més 

important. En els nou mesos de 

desenvolupament a l’úter matern 

es programa una part rellevant de 

la qualitat de vida que tindrem en 

la infància i l’edat adulta. Detectar 

qualsevol anomalia en aquest procés 

és una gran oportunitat per revertir 

seqüeles i millorar la salut futura. Amb 

aquesta premissa treballem a BCNatal 

Fetal Medicine Research Center, des 

de la seva creació, ara fa 15 anys.

En aquest temps hem consolidat 

un model de recerca científica 

d’excel·lència basat en l’eficiència, la 

plurisdisciplinarietat i la innovació. 

Ens situem entre els equips amb més 

producció científica en l’àrea de la 

medicina fetal i comptem amb la 

confiança de grans impulsors com 

la Fundació CELLEX, Obra Social “la 

Caixa”, CEREBRA i altres finançadors, 

amics i col·laboradors.

Gràcies a ells tenim en marxa 

projectes innovadors que milloraran 

el pronòstic de problemes rellevants, 

com la restricció de creixement fetal, 

la preeclàmpsia o la prematuritat. Els 

darrers anys hem incorporat noves 

metodologies i aproximacions a 

aquests problemes, que inclouen des 

de la microbiota i el desenvolupament 

pulmonar fetal, fins a la importància 

de l’estil de vida i l’exposició ambiental 

en la programació fetal. Aquest any, a 

més, estem finalitzant un dels nostres 

projectes més ambiciosos basat en 

noves tecnologies d’alta precisió 

en medicina i cirurgia fetal, que 

reuneix experts en robòtica, fotònica 

i bioenginyeria. Alguns dels seus 

resultats, com un sistema de guiat 

intrauterí, ja es comencen a aplicar a 

la pràctica clínica.

No ens oblidem, és clar, de la 

nostra vocació docent i social. El 

nostre compromís amb la comunitat 

científica es materialitza amb el 

doctorat en Medicina Fetal FetalMed-

PhD, referent europeu en docència 

científica, que tanca 2019 amb la seva 

última promoció.

Com a pont entre la medicina fetal 

i la societat, seguim desenvolupant 

eines i accions divulgatives. El nostre 

principal propòsit és desenvolupar 

ciència d’excel·lència per millorar la 

salut, i, en definitiva, la vida de les 

persones.

Eduard Gratacós
Director de BCNatal Fetal Medicine 

Research Center
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La nostra raó de ser

Defensem la concepció integral del fetus i el nen com 
el mateix pacient, per diagnosticar i tractar precoçment 
malalties de la infància i l’edat adulta.

BCNatal Fetal Medicine Research 

Center és un centre universitari i de 

recerca multidisciplinària en medicina 

fetal i perinatal reconegut com un dels 

millors del món en el seu camp, vinculat 

a BCNatal (Hospital Clínic i Hospital 

Sant Joan de Déu de Barcelona) i a la 

Universitat de Barcelona.

La nostra missió

La missió principal del centre és 

identificar mètodes de diagnòstic 

i tractament precoç de malalties 

d’origen prenatal que tenen un 

impacte en la infància i la vida 

adulta. D’aquesta manera, podem 

reduir la prevalença i severitat 

de certes malalties en l’adult, 

especialment aquelles relacionades 

amb conseqüències neurològiques, 

cardiovasculars i pulmonars d’origen 

prenatal.

La nostra metodologia

Per demostrar i caracteritzar 

l’impacte profund que la vida fetal 

té en els nens i la seva salut en el 

futur, identifiquem el fetus com a 

pacient. Així podem abordar un 

mateix problema des de diferents 

perspectives per superar-los de forma 

eficient i innovadora. Aquesta manera 

de treballar ens permet integrar 

l’atenció prenatal i postnatal a través 

dels serveis de Medicina Maternofetal 

i Neonatologia.

Els nostres projectes

Actualment tenim en marxa diferents 

projectes d’investigació. Un d’ells és 

un estudi d’intervenció en humans 

que pretén millorar el pronòstic de 

la restricció de creixement fetal. 

Un altre dels més rellevants és el 

desenvolupament de noves cirurgies 

fetals, fins avui inimaginables, 

que canviaran radicalment les 

perspectives de futur dels fetus que 

es debaten entre la vida o la mort. 

Finalment, avancem en la creació de 

nous biomarcadors que detectaran 

fetus en risc.

+500
 PUBLICACIONS 

Des de 2010

750m2

Dedicats a la 
investigació

Identifiquem mètodes de diagnòstic
i tractament precoç de malalties 
d’origen prenatal

76
 PUBLICACIONS

el 2019
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El centre té una alta capacitat transnacional gràcies a un 

equip multidisciplinari format per més de 125 persones. Entre 

elles, metges especialistes en medicina fetal, cardiologia, 

neurodesenvolupament i medicina reproductiva, i també 

biòlegs, farmacèutics, bioenginyers, epidemiòlegs i 

estadístics. Junts aconsegueixen una investigació altament 

Argentina

Uruguai

Brasil

JapóColòmbia

Cuba

Espanya

Portugal

Bèlgica Itàlia

Grècia

Moldàvia

Rússia

Alemanya

Xile

Perú

Equador

Panamà

Mèxic

Ghana

Sud Àfrica

Tunícia

Paquistan

Síria

Turquia

Un equip d’excel·lència

competitiva en l’estudi del desenvolupament fetal, tant a nivell 

fisiològic com patològic. Està liderat per l’Eduard Gratacós, 

juntament amb la Fàtima Crispi, com a coordinadora 

científica. A més, cadascuna de les línies d’investigació té la 

seva pròpia direcció científica. La gestió de tot el centre la 

realitza una unitat independent.

Clinics 82

63%Bàsic 23

18%

Gestió 12

9%

STEM 9

7%

Psicòlegs 5

4%

Llicenciats 74

56%
Doctors 33

25%

Tècnics 11

8%

Estudiants 10

8%
Diplomats 3

2%

Categories
de

RRHH (%)

Àrees de 
RRHH (%)
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131
PROFESSIONALS
de 25 països 
diferents

BCNATAL

Del resultat de la integració de 

l’Hospital Clínic i de l’Hospital Sant 

Joan de Déu neix un dels majors 

centres universitaris de medicina 

maternofetal i neonatalogía d’Europa. 

En total, cada any realitza més de 

7.000 parts, 3.500 consultes en 

medicina fetal, 2.000 ecocardiografies 

fetals, 150 cirurgies fetals i més de 500 

casos de malaltia placentària, xifres 

que l’han posicionat com a referent 

mundial del sector. Està especialitzat 

en cirurgia fetal, concentrant un 85% 

de les intervencions que es realitzen al 

país, moltes d’elles per salvar la vida de 

l’infant. L’operació més

comuna és la que es fa als bessons que 

comparteixen placenta. També rep 

pacients de la resta de món.

IDIBAPS

BCNatal forma part de l’Institut 

d’Investigacions Biomèdiques August 

Pi i Sunyer, un dels grans centres 

de recerca sanitària en l’àmbit 

europeu. La seva producció científica 

creix, any rere any, superant els mil 

articles científics anuals en revistes 

internacionals. Amb un equip de 

més de 450 investigadors de primer 

nivell, és un entorn privilegiat per a la 

innovació i la transferència clínica.

Naturalesa

FUNDACIÓ CLÍNIC & FUNDACIÓ

SANT JOAN DE DÉU

La Fundació Clínic per a la Recerca 

Biomèdica (FCRB) i la Fundació Sant 

Joan de Déu (FSJD) ofereixen servei 

i suport als investigadors de Fetal 

Medicine Research Center i a totes 

les activitats de recerca que es duen 

a terme. FCRB s’ocupa, a més, de la 

gestió administrativa de l’IDIBAPS.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

La Universitat de Barcelona (UB) és 

la principal universitat pública de 

Catalunya, amb el major nombre 

d’estudiants i l’oferta formativa més 

àmplia i completa. Des de la UB es 

coordina el programa internacional 

de doctorat en Medicina Fetal, 

Erasmus FetalMed-Phd, gràcies als 

vincles dels investigadors del grup 

amb el centre universitari.

101
Dones

30
Homes
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En els últims 10 anys, el grup ha 

publicat més de 500 articles, dirigit 

més de 50 tesis doctorals i ha estat 

premiat amb més de 60 projectes 

Articles amb
+ Impact Factor

(IF) a 2019

Ultrasound in 
Obstetrics & 
Gynecology. 

5,59
16 Articles

Medical Image 
Analysis
8,88
2 Articles

Journal 
of Clinical 
Medicine, 

5,68
1 Article

American Journal 
of Obstetrics & 
Gynecology, 
6,12
3 Articles

Articles publicatsArticles amb Impact Factor (IF)
del primer quartil el 2019

Impact Factor
acumulat

nacionals i internacionals, finançats per 

institucions de prestigi com la fundació 

privada CELLEX, Cerebra Foundation 

(UK) o l’Obra Social “La Caixa”.

34

45

56 54
62

73
77 76

20152013 20172012 20162014 2018 2019

Resultats científics

2019

285,82

2011 
130,2

2012 
129,2

2013  

183,7

2014 

201,5
2015 

177,62

2016  
211,21

2018

241,76

Impact Factor
acumulat

anual

Articles en el
primer cuartil

57,5%

Articles en el 
primer decil

36%

2017 
252,50
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Direcció
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Programació
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Gestió de 
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Comunicació 
RSC

Gestió 
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RRHH Model 
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Fa 20 anys el fetus no existia com a 

pacient. Avui els nadons neixen amb 

un historial sota el braç: hem obert la 

finestra d’oportunitat per millorar la 

Història

ELS NOSTRES
INICIS

Eduard Gratacós 
crea l’equip d’inves-
tigació en Medicina 

Fetal i Perinatal 
gràcies al suport de 

l’Hospital Clínic i 
l’Idibaps.

CREIX LA NOSTRA   
PRODUCCIÓ 
CIENTÍFICA

Publiquem 46 ar-
ticles científics en 
revistes especialit-
zades en medicina 

maternofetal, acon-
seguint el major 

Impact Factor fins el 
moment, de 119,31.

PUBLIQUEM
LA PRIMERA

MEMÒRIA

Per primer cop, 
recollim tots els 
nostres èxits en 

una memòria 
d’activitats, que 
compta amb les 
il·lustracions de 

Maria Corte. 
Des d’aleshores, 
som un dels pocs 
equips d’investi-

gació que compta 
amb una memòria 

anual pròpia.

LA PRIMERA
CIRURGIA FETAL

L’equip realitza per 
primer cop una 

intervenció quirúr-
gica a un fetus amb 
una afecció pulmo-
nar congènita letal. 

La nena es dirà 
Alaitz –Alegria en 

basc– i serà notícia 
16 mesos després.

NEIX INATAL, 
PONT ENTRE LA 

MEDICINA FETAL 
I LA SOCIETAT

Col·laborem en la 
creació d’inatal, 

web de referència 
sobre l’embaràs, el 
part i el postpart. 
I la primera amb 
contingut 100% 
fiable. Inclou un 

fòrum moderat per 
especialistes en 
medicina mater-

nofetal.

2005

2007 2010 2012

2009 2011CENTRATS EN LA 
CARDIOLOGIA I EL 

NEURODESENVOLU-
PAMENT FETAL

Desenvolupem 
tecnologies innovadores 

que ens permetin 
comprendre com 

el cervell i el cor es 
reprogramen en la vida 

fetal.

seva qualitat de vida des d’abans de 

néixer. Aquestes són les dates clau 

de BCNatal Fetal Medicine Research 

Center, des dels inicis fins a l’actualitat.
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VOLCATS EN LA 
SOCIETAT

Celebrem unes 
jornades lúdiques 
i científiques amb 
associacions de 

pacients i embaras-
sades per promoure 

hàbits saludables
en l’embaràs. 

Publiquem un llibre
de receptes per a 

embarassades
amb xefs amb 

estrella Michelin.

IMPACTBCN,
ASSAIG

CLÍNIC EN
EMBARASSADES

“Improving Mo-
thers for a better 

PrenAtal Care Trial” 
és un ampli assaig 

clínic basat en 
intervencions en la 
nutrició i el benes-
tar emocional de 

la mare per valorar 
l’impacte del 

benestar matern en 
el nounat. Hi parti-
cipen més de 1.200 
embarassades en 

risc de tenir un 
nadó amb retard 
de creixement.

NEIX LA APP 
D’INATAL, 100% 

PERSONALITZADA 
I RIGUROSA

Llancem l’app 
d’inatal, la primera 

sobre l’embaràs 
realitzada per 

experts en medi-
cina maternofetal. 
L’única amb plans 
personalitzats per 
millorar l’alimen-
tació i el benestar 

emocional de 
l’embarassada. Un 
projecte finançat 

per Obra Social ‘la 
Caixa’ i que compta 
amb la col·labora-
ció de l’equip de 
nutricionistes de 

I’Idibaps i l’institut 
esMindfulness.

PRIMER
DOCTORAT

EUROPEU
ESPECIALITZAT

Coordinem el 
primer programa 
Erasmus Mundus 
de doctorat con-
junt en Medicina 

Fetal i Perinatal en 
col·laboració amb 
la Universitat de 

Barcelona (Espan-
ya), i les universitats 
de Lovaina (Bèlgica) 

i Lund (Suècia).

NOVA LÍNIA 
D’INVESTIGACIÓ: 

TERAPIA I 
CIRURGIA FETAL

Gràcies al suport 
de CELLEX, reunim 
experts en imatge 
mèdica, robòtica, 

biomaterials i 
biosensors 

electrònics i òptics
 a la recerca

de tractaments 
d’alta precisió per 

desenvolupar millors 
tecnologies en

les intervencions 
intrauterines.

MILLORES EN 
EL DIAGNÒSTIC 
DEL RETARD DE 

CREIXEMENT

Publiquem el 
protocol RATIO37, 

un estudi multi-
cèntric que incor-
pora un paràmetre 

ecogràfic nou a 
la setmana 37 per 
detectar el baix 

pes en néixer i així 
reduir la taxa de 

mort fetal i compli-
cacions en el part.

2013 2015 2017

2014 2016 2018

NOU SISTEMA PER MILLORAR
LES CIRURGIES FETALS

Desenvolupem, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, un sistema 
de planificació prequirúrgica personalitzada tridimensional per als casos 
amb síndrome de transfusió fetus-fetal.20

19

DESCÀRREGA
GRATUÏTA PER 
iOS I ANDROID
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Línies d’investigació

Les nostres set àrees de recerca tenen com a objectiu 
principal identificar mètodes de diagnòstic i tractament 
de malalties d’origen prenatal que tenen un impacte en la 
infància i la vida adulta.

A Fetal Medicine Research Center 

entenem el fetus com un pacient 

al què podem diagnosticar i tractar 

certes malalties mentre està dins 

l’úter matern, perquè les seves 

seqüeles en el futur siguin mínimes 

o deixin d’existir. La investigació 

se centra especialment en cor i 

cervell, donada la importància 

que la programació fetal té en el 

desenvolupament d’aquests òrgans, 

i en la recerca de nous tractaments 

intraúter que reverteixin o mitiguin 

determinats trastorns fetals.

La nostra recerca està organitzada en 
7 línies que permeten realitzar un estudi 
global del fetus i de l’embarassada

El fetus com a pacient

Programació 
fetal

Prematuritat

Terapia y 
cirurgia fetal

Neurodesenvolupament
fetal

Inflamació en el 
part prematur

Malaltia 
placentària

Ambient i 
complicacions 
en l’embaràs
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Programació
fetal

ÉS IMPORTANT LA VIDA FETAL PER 

LA NOSTRA SALUT FUTURA?

La vida prenatal és una etapa crítica 

pel desenvolupament dels nostres 

òrgans. Complicacions com la 

restricció de creixement intrauterí, l’ús 

de tècniques de reproducció assistida, 

l’exposició a tòxics o la presència 

de cardiopaties congènites poden 

condicionar la nostra salut a llarg 

terme, fins i tot en vida adulta. Com? 

Afectant el desenvolupament òptim 

dels nostres òrgans principals com el 

cor, el pulmó o el cervell del fetus, i 

fent-nos més susceptibles a malalties 

en la vida adulta.

ES POT MILLORAR LA SALUT DELS 

NADONS MILLORANT LA SALUT DE 

LES MARES?

Estudis previs ens han ajudat 

a entendre com la nutrició i el 

grau d’estrès de la mare poden 

afectar directament el creixement 

i desenvolupament dels fetus. Ara, 

hem iniciat estudis pioners que 

avaluaran si millorant l’alimentació 

de la mare i reduint el seu nivell 

d’estrès, aconseguim també millorar 

el creixement i desenvolupament 

fetal, així com la seva microbiota i 

epigenètica, millorant la seva salut 

com a futurs nens/es i adults/es.

Conèixer a fons 
l’impacte de les 
complicacions de 
l’embaràs en el 
desenvolupament 
fetal ens permetrà 
descobrir estratègies 
preventives per 
millorar la qualitat de 
vida dels nadons.

María Laura Boutet
Investigadora
predoctoral

Mónica Zamora 
Investigadora
postdoctoral

Membres de l’equip

FÀTIMA CRISPI
Coordinadora de la línia 

i responsable científica 

del grup. Especialista en 

Medicina Maternofetal de 

BCNatal. Docent en cursos 

especialitzats de Fetal i+D 

Education Barcelona.
Laura García
Investigadora
postdoctoral

Gemma Casals 
Investigadora
postdoctoral

Anna Goncé
Especialista en 
medicina fetal

Olga Gómez
Especialista en 
medicina fetal

Francesca Crovetto
Especialista en 
medicina fetal

Marta López
Especialista en 
medicina fetal

Investigación



Memòria Anual 2019 15

Karen Castillo
Estudiant de 

Màster

Silvana Santamaria
Estudiant de 

Màster

Laura Salazar
Investigadora 

clínica

Tania Freitas 
Nutricionista

Marta Gracia 
Tècnica

Iris Soveral
Investigadora 

clínica

Álvaro Sepúlveda
Investigador
predoctoral

Laura Guirado
Investigadora 

clínica

Lina Youssef
Investigadora
predoctoral

Grigorios Kalapotharakos 
Investigador
predoctoral

Marta Dacal
Tècnica

Lucía Garcia 
Estudiant de 

Màster

Sergio Quesada
Investigador
predoctoral

Killain Vellvé
Investigador
predoctoral

Annachiara Basso 
Investigadora 

clínica

Ayako Nakaki
Investigadora 

clínica

Andre Gie
Investigador
predoctoral

Mari Kinoshita
Investigadora
predoctoral

LA LÍNIA COMPTA AMB UN EQUIP 
TRANSDISCIPLINARI DE METGES 
ESPECIALISTES EN MEDICINA 
FETAL, PEDIATRES, EPIDEMIÒLEGS, 
BIÒLEGS I ENGINYERS.

Brenda Valenzuela
Investigadora 

clínica

Marcos Alonso 
Estudiant

Laura Segalés
Tècnica

Publicacions 2019

1.  Cardiac and mitochondrial 
function in HIV-uninfected 
fetuses exposed to antiretroviral 
treatment. García-Otero L, 

López M, Guitart-Mampel M, 

Morén C, Goncé A, Esteve C, 

Salazar L, Garrabou G, Crispi F, 

Gratacós E. PLoS One. 2019 Mar 
4;14(3):e0213279. doi: 10.1371/
journal.pone.0213279. 

2.  Nomograms of Fetal Cardiac 
Dimensions at 18-41 Weeks of 
Gestation. García-Otero L, Gómez 

O, Rodriguez-López M, Torres X, 

Soveral I, Sepúlveda-Martínez Á, 

Guirado L, Valenzuela-Alcaraz B, 

López M, Martínez JM, Gratacós E, 

Crispi F. Fetal Diagn Ther. 2019 Jan 
4:1-12. doi: 10.1159/000494838. 

3.  Postnatal persistence of fetal 
cardiovascular remodelling 

associated with assisted 
reproductive technologies: 
a cohort study. Valenzuela B, 

Serafini A, Sepulveda A, Casals G, 

Rodríguez-López M, Garcia-Otero 

L, Cruz-Lemini M, Bijnens B, Sitges 

M, Balasch J, Gratacós E, Crispi F. 

BJOG. 2019 Jan;126(2):291-298. doi: 

10.1111/1471-0528.15246. 

4.  Mitochondrial implications 
in human pregnancies with 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30830946/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30830946/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30830946/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30830946/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30612128/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30612128/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30612128/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29673050
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29673050
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29673050
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29673050
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29673050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
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Objectius estratègics
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1. Estudiar el desenvolupament 
cardiovascular i pulmonar fetal, així 

com els factors que hi influeixen

2. Desenvolupar estratègies 
per millorar la nutrició i 

benestar matern, i així poder 
millorar el creixement i 
desenvolupament fetal

3. Estudiar el desenvolupament 
cardiovascular fetal i testar 

noves teràpies

Investigació 
experimental

Investigació
translacional

intrauterine growth restriction and 
associated cardiac remodelling. 
Guitart-Mampel M, Juarez-Flores DL, 

Youssef L, Moren C, Garcia-Otero 

L, Roca-Agujetas V, Catalan-Garcia 

M, Gonzalez-Casacuberta I, Tobias 

E, Milisenda JC, Grau JM, Crispi F, 

Gratacos E, Cardellach F, Garrabou 

G. Journal of Cellular and Molecular 
Medicine 2019.

5.  Distinctive patterns of placental 
lesions in preeclampsia versus 
fetal growth restriction and their 
association with fetoplacental 
Doppler. Paules C, Youssef L, Rovira 

C, Crovetto F, Nadal A, Peguero A, 

Figueras F, Eixarch E, Crispi F, Miranda 

J, Gratacós E. Ultrasound in Obstetrics 
& Gynecology 2019 Nov;54(5):609-

616. doi: 10.1002/uog.20350. 

6.  Prenatal adverse environment 
is associated with epigenetic 
age deceleration at birth and 
hypomethylation at the hypoxia-
responsive EP300 gene. Palma-

Gudiel H, Eixarch E, Crispi F, Morán 

S, Zannas AS, Fañanás L. Clinical 
Epigenetics volume 11, Article 
number: 73 (2019)

7.  Comprehensive Analysis of Animal 
Models of Cardiovascular Disease 

American Journal of Obstetrics and 
Gynecology. 2020 Jan;222(1):79.
e1-79.e9. doi: 10.1016/j.
ajog.2019.07.025. Epub 2019 Jul 20.

11.  Blood parameters in fetuses 
infected with cytomegalovirus 
according to the severity of brain 
damage and trimester of pregnancy 
at cordocentesis. Hawkins-Villarreal 

A, Moreno-Espinosa AL, Eixarch E, 

Marcos MA, Martinez-Portilla RJ, 

Salazar L, Garcia-Otero L, Lopez 

M, Borrell A, Figueras F, Goncé A. 

Journal of Clinical Virology. Volume 

119, October 2019, Pages 37-43

12.  Determination of the steroid profile 
in alternative matrices by liquid 
chromatography tandem mass 
spectrometry. Gomez-Gomez A, 

Miranda J, Feixas G, Arranz Betegon 

A, Crispi F, Gratacós E, Pozo OJ. The 
Journal of Steroid Biochemistry 
and Molecular Biology Volume 197, 

March 2020, 105520

13.  Complement activation and 
thrombotic microangiopathies. 
Palomo M, Blasco M, Molina P, 

Lozano M, Praga M, Torramade-

Moix S, Martinez-Sanchez J, Cid 

J, Escolar G, Carreras E, Paules C, 

Crispi F, Quintana LF, Poch E, Rodas 

Models computacionals 
i Intel·ligència Artificial

4. Entendre els canvis 
hemodinàmics que succeeixen en 

patologies fetals que afecten el 
desenvolupament cardiovascular i 

testar possibles teràpies

using Multiscale X-Ray Phase 
Contrast Tomography. Dejea H, 

Garcia-Canadilla P, Cook AC, Guasch 

E, Zamora M, Crispi F, Stampanoni 

M, Bijnens B, Bonnin A. Scientific 
Reports volume 9, Article number: 
6996 (2019) 

8.  Structural coronary artery 
remodelling in the rabbit fetus 
as a result of intrauterine growth 
restriction. Garcia-Canadilla P, de 

Vries T, Gonzalez-Tendero A, Bonnin 

A, Gratacos E, Crispi F, Bijnens 

B, Zhang C. PLoS One. 2019 Jun 
21;14(6):e0218192. doi: 10.1371/
journal.pone.0218192. 

9.  Transgenerational transmission of 
small for gestational age. Sepúlveda-

Martínez Á, Rodríguez-López M, Paz-

Y-Miño F, Casu G, Crovetto F, Gratacós 

E, Crispi F.  Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology. 2019 May;53(5):623-629. 

doi: 10.1002/uog.20119.

10.  Fetal cardiac remodeling and 
dysfunction is associated with 
both preeclampsia and fetal 
growth restriction. Youssef L, 

Miranda J, Paules C, Garcia-Otero 

L, Vellvé K, Kalapotharakos G, 

Sepulveda-Martinez A, Crovetto 

F, Gomez O, Gratacós E, Crispi F. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31115105/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31115105/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31115105/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31115105/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31115105/
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31061429/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31061429/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31698034/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31698034/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31698034/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31698034/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31694864
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31694864
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31061429/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31061429/
ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31226127/
ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31226127/
ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31226127/
ttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31226127/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30207012/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30207012/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31336074/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31336074/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31336074/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31336074/
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L, Goma E, Morelle J, Espinosa 

M, Morales E, Avila A, Cabello V, 

Ariceta G, Chocron S, Manrique J, 

Barros X, Martin N, Huerta A, Fraga-

Rodriguez GM, Cao M, Martin M, 

Romera AM, Moreso F, Manonelles 

A, Gratacos E, Pereira A, Campistol 

JM, Diaz-Ricart M. Clin J Am Soc 
Nephrol. 2019 Dec 6;14(12):1719-

1732. doi: 10.2215/CJN.05830519. 

Epub 2019 Nov 6.

14.  Exercise-induced cardio-
pulmonary remodelling in 
endurance athletes: Not only 
the heart adapts. Domenech-

Ximenos B, Garza MS, Prat-

González S, Sepúlveda-Martínez 

Á, Crispi F, Perea RJ, Garcia-

Alvarez A, Sitges M. European 
Journal of Preventive Cardiology. 
2020 Apr;27(6):651-659. doi: 
10.1177/2047487319868545. Epub 
2019 Aug 18.

15.  Natural history of atherosclerosis 
and abdominal aortic intima-
media thickness: rationale, 
evidence, and best practice for 
detection of atherosclerosis in 
the young. Skilton MR, Celermajer 

DS, Cosmi E, Crispi F, Gidding SS, 

Raitakari OT, Urbina EM. Journal 
of Clinical Medicine. 2019 Aug 
12;8(8). pii: E1201. doi: 10.3390/
jcm8081201.

16.  Nomograms of fetal right 
ventricular fractional area change 
by 2d echocardiography. Guirado 

L, Crispi F, Soveral I, Valenzuela-

Alcaraz B, Rodriguez-López 

M, García-Otero L, Torres X, 

Sepúlveda-Martínez Á, Escobar-

Diaz MC, Martínez JM, Friedberg 

MK, Gratacós E, Gómez O. Fetal 
Diagnosis and Therapy. 2019 Dec 
10:1-12. doi: 10.1159/000503228.

17.  Comparison of 2D versus M-mode 
echocardiography for assessing 

fetal myocardial wall thickness. 
Sepúlveda-Martínez A, García-

Otero L, Soveral I, Guirado L, 

Valenzuela-Alcaraz B, Torres X, 

Rodriguez-Lopez M, Gratacos E, 

Gómez O, Crispi F. The Journal 
of Maternal-Fetal &Neonatal 
Medicine. 2019 Jul;32(14):2319-2327. 

doi: 10.1080/14767058.2018.1432041. 

Epub 2018 Feb 11.

18.  Premature placental aging in 
term small-for-gestational-age 
and fetal-growth-restricted 
fetuses. Paules C, Dantas AP, 

Miranda J, Crovetto F, Eixarch E, 

Rodriguez-Sureda V, Dominguez 

C, Casu G, Rovira C, Nadal A, 

Crispi F, Gratacos E. Ultrasound 
in Obstetrics & Gynecology. 2019 
May;53(5):615-622. doi: 10.1002/
uog.20103. Epub 2019 Apr 12.

Col·laboracions

Nacionals
-  Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

-  Universidad Rovira i Virgili, Tarragona 

-  Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) 

-  Instituto Aragonés de Ciencias de la 

Salud (I+CS), Saragossa 

- Hospital Vall d’Hebron de Barcelona  

-  Hospital del Mar-IMIM, Barcelona

- Parque Tecnológico de Andalucía,    

  Màlaga

Internacionals
- Oxford University, Regne Unit 

-  The Labatt Family Heart Center, 

Division of Cardiology, Hospital 

for Sick Children and University of 

Toronto, Canadà 

-  Division of Pediatric Cardiology, Bronx 

Lebanon Hospital Center, NY, EUA 

-  Frauenklinik und Poliklinik, Technische 

Universität München, Munic, Alemanya

-  Fetal Medicine Mexico, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

Campus Juriquilla, Querétaro, Mèxic

-  Monash Newborn, Monash Children’s 

Hospital, Monash University, 

Melbourne, Austràlia

-  The Boden Institute of Obesity, 

Nutrition, Exercise & Eating 

Disorders, The University of Sydney, 

Camperdown, NSW, Austràlia 

-  European Synchrotron Radiation 

Facility, Grenoble, França

-  University of Lund, Suècia 

-  UQ Centre for Clinical Research and 

University of Queensland, Austràlia

El 2019

•  Hem completat un gran 
estudi de cohorts en 
fetus petits, que ens ha 
permès identificar una 
alimentació materna 
subòptima i nivells 
d’estrès materns alts, 
com a factors essencials 
per a un adequat 
creixement fetal.

•  Hem continuat un 
assaig clínic pioner 
(IMPACTbcn) que 
pretén millorar 
l’alimentació i benestar 
matern per millorar el 
creixement fetal.

•  Hem seguit treballant 
per desenvolupar models 
computacionals i aplicar 
tècniques d’intel·ligència 
artificial que ens 
permetin entendre millor 
el desenvolupament 
cardiovascular fetal i 
testar noves teràpies.
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tps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30125412/
tps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30125412/
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Neurodesenvolupament
fetal

Membres de l’equip

PER QUÈ ÉS RELLEVANT L’ESTUDI DEL 

NEURODESENVOLUPAMENT FETAL?

El cervell és un òrgan amb un procés de 

desenvolupament llarg, complex i susceptible a 

les diferents situacions que es poden produir al 

llarg de l’embaràs. Avaluar de forma detallada 

aquest procés de desenvolupament i creixement 

del cervell durant l’embaràs, és a dir, en l’etapa 

fetal, ens permet seleccionar biomarcadors que 

ens ajudin a identificar nens amb risc de patir 

alteracions del neurodesenvolupament.

COM SELECCIONEU ELS MILLORS 

BIOMARCADORS?

Per descobrir aquests biomarcadors apliquem 

diferents tecnologies avançades. Entre elles, 

l’avaluació del desenvolupament cortical 

i del cos callós en imatges d’ecografia i 

ressonància, l’avaluació de la microestructura 

i de les connexions cerebrals mitjançant 

ressonància magnètica en diferents situacions 

com la restricció de creixement intrauterí, les 

cardiopaties congènites i la ventriculomegalia.

Avaluem el desenvolupament prenatal del cervell de la forma més 
detallada possible per poder seleccionar els millors marcadors i així 
identificar nadons amb major risc de patir alteracions neurològiques.

ELISENDA EIXARCH
Coordinadora de la línia. Especialista 

en Medicina Maternofetal de BCNatal. 

Membre de l’equip de cirurgia fetal. 

Docent en cursos especialitzats de Fetal 

I+D Education Barcelona. 

Narcis Masoller 
Especialista en 
medicina fetal

Miriam Perez 
Especialista en 
medicina fetal

Elena Monterde
Investigadora 
predoctoral

Nadine Hahner 
Investigadora 
predoctoral

Lucas Trigo
Investigador 
predoctoral

Miriam Illa
Investigadora 
postdoctoral

A LA LÍNIA 
ES REUNEIXEN 
METGES 
ESPECIALISTES 
EN MEDICINA 
FETAL, 
BIÒLEGS 
I SUPORT 
TÈCNIC.
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Objetius estratègics

Va
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r Nous biomarcadors 

d’imatge basats en l’avaluació 
del cos callós

Corbes de normalitat per edats 
gestacionals tardanes

Anàlisi automàtica de 
les imatges de sistema 

nerviós central fetal 
per a la identificació 

d’estructures clau

Integració de la maduració 
cortical dins de l’avaluació 

de pacients de risc 
(cardiopaties, restricció de 

creixement, tòxics)

Anàlisi del patró de 
maduració cortical en 

estudis clínics

El 2019

•  Hem demostrat que 
en els casos amb 
dilatació ventricular 
(ventriculomegalia) 
el grau de maduració 
cortical prenatal avaluat 
mitjançant ressonància 
magnètica prenatal 
està relacionat amb el 
neurodesenvolupament 
neonatal. És la primera 
vegada que es demostra 
aquesta relació i els 
resultats han estat publicats 
a la revista American 
Journal of Neuroradiology.

•  En el marc de la 
col·laboració amb grups 
internacionals d’enginyeria, 
hem descrit un nou 
mètode per analitzar les 
imatges del cervell fetal 
prenatalment.

Publicacions 2019

1.  Fetal cortical surface atlas 
parcellation based on growth 
patterns. Xia J, Wang F, Benkarim 

OM, Sanroma G, Piella G, González 

Ballester MA, Hahner N, Eixarch E, 

Zhang C, Shen D, Li G. Human Brain 
Mapping. 2019 Sep;40(13):3881-3899. 

doi: 10.1002/hbm.24637. Epub 2019 

May 20.

2.  Multicenter prospective clinical 
study to evaluate children short-
term neurodevelopmental outcome 
in congenital heart disease (children 
NEURO-HEART): study protocol. 
Ribera I, Ruiz A, Sánchez O, Eixarch 

E, Antolín E, Gómez-Montes E, Pérez-

Cruz M, Cruz-Lemini M, Sanz-Cortés 

M, Arévalo S, Ferrer Q, Vázquez E, 

Vega L, Dolader P, Montoliu A, Boix 

H, Simões RV, Masoller N, Sánchez-

de-Toledo J, Comas M, Bartha JM, 

Galindo A, Martínez JM, Gómez-Roig 

L, Crispi F, Gómez O, Carreras E, 

Cabero L, Gratacós E, Llurba E. BMC 
Pediatrics. 2019 Sep 10;19(1):326. doi: 

10.1186/s12887-019-1689-y.

3.  Blood parameters in fetuses 
infected with cytomegalovirus 
according to the severity of 
brain damage and trimester of 
pregnancy at cordocentesis. 
Hawkins-Villarreal A, Moreno-

Espinosa AL, Eixarch E, Marcos 

MA, Martinez-Portilla RJ, Salazar 

L, Garcia-Otero L, Lopez M, Borrell 

A, Figueras F, Goncé A. Journal of 
Clinical Virology. 2019 Oct;119:37-

43. doi: 10.1016/j.jcv.2019.08.008. 

Epub 2019 Aug 20.

4.  Global and regional changes in 
cortical development assessed 
by MRI in fetuses with isolated 
nonsevere ventriculomegaly 
correlate with neonatal 
neurobehavior. Hahner N, Benkarim 

OM, Aertsen M, Perez-Cruz M, Piella 

G, Sanroma G, Bargallo N, Deprest 

J, Gonzalez Ballester MA, Gratacos 

E, Eixarch E. American Journal of 
Neuroradiology. 2019 Sep;40(9):1567-

1574. doi: 10.3174/ajnr.A6165.

Col·laboracions

Nacionals 

-  Speech, Acquisition & Perception 

Group, Universitat Pompeu Fabra 

(UPF), Barcelona

-  Simulation, Imaging and Modelling for 

Biomedical Systems, UPF, Barcelona

-  CIBERSAM (grupo 8), Universitat de 

Barcelona

-  Unitat de Medicina Fetal de 

l’Hospital de Sant Pau, Barcelona

Internacionals
-  University Hospitals Leuven, Bèlgica

-  University of São Paulo, Brasil

-  Center for the Developing Brain, 

King’s College, Regne Unit

-  Department of Radiology and BRIC, 

University of North Carolina

EnginyeriaClínica

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hbm.24637
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31506079
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1386653219301775
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Prematuritat

Membres de l’equip

LA PREMATURITAT: PER QUÈ ÉS 

IMPORTANT ESTUDIAR-LA? 

El part prematur és la causa més 

freqüent de morbimortalitat 

perinatal. Cada any neixen al món 

15 milions de nadons prematurs, 

enfront del risc d’un part prematur. 

Una de les principals eines de 

la investigació en la línia de 

Prematuritat és l’anàlisi quantitativa 

de les textures pulmonars i cervicals 

a través d’imatges obtingudes per 

ecografia. La primera ja és aplicable 

a la pràctica clínica, i també és 

útil per predir millor el resultat de 

la inducció del part. La segona, 

avui sabem que pot ser de gran 

ajuda per al cribratge de risc de 

prematuritat en la població general. 

A més, el centre es planteja estudiar 

les causes de prematuritat en les 

gestacions múltiples, la informació 

respecte de les quals és molt 

escassa avui en dia.

El nostre propòsit és 
detectar a les pacients 
amb un risc real de part 
prematur per optimitzar 
el seu tractament i 
prolongar la gestació el 
màxim temps possible, 
millorant així el pronòstic 
neonatal.

MONTSE PALACIO
Coordinadora de la línia. Especialista 

en Prematuritat de BCNatal. Docent 

en cursos especialitzats de Fetal I+D 

Education Barcelona.

Núria Baños
Investigadora 
postdoctoral

Clara Murillo
Investigadora 
predoctoral

és a dir, abans de la setmana 37 

de gestació. A Espanya, un de 

cada deu. Per aquesta raó és 

tan important avançar en el seu 

coneixement, així com en la millora 

del seu maneig, dos dels principals 

objectius d’aquesta línia. Qualsevol 

avenç que ens permeti allargar els 

embarassos prematurs només dos 

o tres setmanes més ens permetria 

canviar la vida de centenars de milers 

de famílies.

QUINS AVENÇOS PERMETRAN 

REDUIR-LA? 

La línia investiga intervencions no 

invasives que millorin la capacitat 

de decisió dels professionals 

Álvaro Pérez-Moreno
Investigador 
predoctoral

Laia Grau 
Investigadora 
predoctoral

Núria Lorente
Investigadora 
predoctoral

Sílvia Ferrero
Investigadora 
postdoctoral

Ana Moreno
Investigadora 
predoctoral

Xavier Burgos-Artizzu
Investigador 
postdoctoral
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Claudia Rueda
Investigadora 
predoctoral

El 2019

•  Prosseguim amb el 
desenvolupament d’eines 
de predicció basades 
en l’anàlisi d’imatge 
quantitativa de la textura 
pulmonar i cervical pel 
cribratge de risc de part 
prematur.

•  Investiguem marcadors per 
predir el part per cesària en 
els casos d’inducció.

5.  Clinical feasibility of quantitative 
ultrasound texture analysis: a 
robustness study using fetal lung 
ultrasound images. Perez-Moreno 
A, Dominguez M, Migliorelli F, 
Gratacos E, Palacio M, Bonet-
Carne E. J Ultrasound Med. 2019 
Jun;38(6):1459-1476.

6.  Should phenotype of previous 
preterm birth influence management 
of women with short cervix in 
subsequent pregnancy? Comparison 
of vaginal progesterone and Arabin 
pessary. Care A, Muller-Myhsok 

B, Olearo E, Todros T, Caradeux 

J, Goya M, Palacio M, Carreras E, 

Alfirevic Z. Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology.  2019 Apr;53(4):529-534.

7.  Follow-up of asymptomatic high-risk 
patients with normal cervical length 
to predict recurrence of preterm 
birth. Caradeux J, Murillo C, Julià C, 

Escura S, Ferrero S, Cobo T, Gratacós 

E, Palacio M. Fetal Diagnosis and 
Therapy. 2019;45(1):50-56.

8.  Influence of perinatal inflammation 
on the neurodevelopmental 
outcome of premature infants. 
Rodríguez-Trujillo A, Ríos J, Ángeles 

MA, Posadas DE, Murillo C, Rueda C, 

Botet F, Bosch J, Vergara A, Gratacós 

Objectius estratègics

C
lín
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i B
io

en
gi

ny
er

ia Anàlisi quantitativa de la textura 
de pulmó per predir el resultat 
de la inducció del part i el risc 

del part prematur

Avaluar l’efecte de fàrmacs 
que puguin demorar el part 

preterme en pacients de risc 
de part prematur

Anàlisi quantitativa de la textura cervical en pacients
de risc de part prematur

Per un millor maneig 
de pacients

Per un millor 
diagnòstic

Julia Ponce
Investigadora 
predoctoral

E, Palacio M, Cobo T. The Journal of 
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 
2019 Apr;32(7):1069-1077. 

Col·laboracions

Nacionals 

-  Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Internacionals
-  St George University, Londres 

-  Thomas Jefferson University 

Hospital, Philadelphia, EUA

-  Erasmus Mundus Joint Doctorate in 

Fetal Medicine 

Empreses
- Transmural Biotech, Espanya 

-  Laboratorio Reig-Jofre, Espanya

Publicacions 2019

1.  A systematic review and meta-
analysis of randomized controlled 
trials comparing 17-alpha-
hydroxyprogesterone caproate 
versus placebo for the prevention of 
recurrent preterm birth. Fernandez-

Macias R, Martinez-Portilla RJ, 

Cerrillos L, Figueras F, Palacio M.  
International Journal of Gynecology 
& Obstetrics. 2019 Aug 11. doi: 
10.1002/ijgo.12940.

2.  Evaluation of an improved tool for 
non-invasive prediction of neonatal 
respiratory morbidity based on fully 
automated fetal lung ultrasound 
analysis. Burgos-Artizzu XP, Perez-

Moreno Á, Coronado-Gutierrez D, 

Gratacos E, Palacio M. Scientific 
Report. 2019 Feb 13;9(1):1950.

3.  Cervical consistency index and risk 
of cesarean delivery after induction 
of labor at term. Migliorelli F, Rueda 

C, Angeles MA, Baños N, Posadas DE, 

Gratacós E, Palacio M. Ultrasound 
in Obstetrics & Gynecology. 
2019Jun;53(6):798-803

4.  Clinical and sonographic model 
to predict cesarean delivery after 
induction of labor at term. Migliorelli 

F, Baños N, Angeles MA, Rueda 

C, Salazar L, Gratacós E, Palacio 

M. Fetal Diagnosis and Therapy. 
2019;46(2):88-96.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30269384
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30269384
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30269384
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30269384
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29920812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29920812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29920812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29920812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29920812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29920812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29207386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29207386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29207386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29207386
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29082789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29082789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29082789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31402445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31402445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31402445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31402445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31402445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31402445
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38576-w
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38576-w
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38576-w
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38576-w
https://www.nature.com/articles/s41598-019-38576-w
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30328168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30328168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30328168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30293072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30293072
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30293072
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Inflamació
en el part prematur

Membres de l’equip

PER QUÈ ÉS IMPORTANT 

INVESTIGAR SOBRE LA INFECCIÓ 

DEL LÍQUID AMNIÒTIC?

La infecció intraamniòtica subclínica 

i la inflamació que genera són 

les causes més freqüents de part 

prematur espontani, sobretot a 

edats gestacionals precoces. El 

principal inconvenient és que per al 

seu diagnòstic es requereix d’una 

amniocentesi, un procediment 

invasiu que limita la translacionalitat 

a nivell clínic. L’objectiu de la 

nostra línia és desenvolupar eines 

basades en les noves tecnologies, 

que no siguin invasives, estiguin a 

la capçalera de la pacient, siguin 

ràpides i permetin millorar el maneig 

clínic de les dones amb risc de part 

prematur.

QUIN IMPACTE TÉ AQUESTA 

INFECCIÓ EN EL FETUS I EN EL 

NADÓ A LLARG TERMINI?

Amb l’objectiu de conèixer quin 

impacte té l’exposició intrauterina 

a la infecció i inflamació en el fetus 

i el nounat, el nostre grup lidera un 

projecte clínic que avalua els canvis 

en el seu sistema cardiovascular 

i neurològic durant l’etapa fetal, 

al néixer, als 6 mesos de vida i a 

l’any. També estudia l’impacte en el 

neurodesenvolupament.

Volem predir la infecció o 
inflamació intraamniòtica 
en dones amb risc de part 
prematur mitjançant eines 
de diagnòstic ràpid i no 
invasiu, i avaluar l’impacte 
de l’exposició intrauterina 
a un ambient infecciós/ 
inflamatori a nivell fetal, 
neonatal i a llarg termini.

TERESA COBO
Coordinadora de la línia. Especialista en 

Prematuritat de BCNatal. Cofundadora 

de Compartim, grup de dol perinatal. 

Docent en cursos especialitzats de Fetal 

I+D Education Barcelona.

Claudia Rueda
Investigadora 
postdoctoral

Clara Murillo 
Investigadora 
postdoctoral

A LA LÍNIA ES REUNEIXEN METGES ESPECIALISTES 
EN MEDICINA MATERNOFETAL I NEONATOLOGIA, 

BIOQUÍMICS, BIOFÍSICS, MICROBIÒLEGS, 
ENGINYERS EN BIOTECNOLOGIA, BIÒLEGS, 

ESTADÍSTICS I SUPORT TÈCNIC.

Ana Belén 
Sánchez
Tècnica

Eduardo Herreros
Investigador 
postdoctoral
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Objectius estratègics
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Individualitzar el maneig clínic 
de les dones amb risc de part 
prematur mitjançant l’estudi 

de la infecció/inflamació 
intraamniòtica

Avançar en el 
desenvolupament d’una 

solució clínica no invasiva 
per diagnosticar infecció/
inflamació intraamniòtica 

en dones amb risc de 
part prematur utilitzant 

tecnologia basada 
en metabolòmica, 

proteòmica, microbioma 
bacterià i fotònica

Avaluar l’impacte a nivell 
cardiovascular, neurològic i 

en el neurodesenvolupament 
de l’exposició intrauterina 

a la infecció/inflamació 
intraamniòtica. Aquest 

impacte s’avalua en el fetus,  
i el nadó, als 6 mesos de vida 

i a l’any

El 2019

•  Hem observat que les 
dones amb infecció 
intraamniòtica presenten 
un perfil metabòlic 
vaginal característic.

•  Avui sabem que les 
dones amb una càrrega 
bacteriana baixa de 
Lactobacillus spp en 
el flux vaginal tenen 
més risc d’inflamació 
intraamniòtica perinatal, 
part prematur i latència 
fins al part.

•  Seguim col·laborant amb 
empreses en projectes 
amb un alt component 
translacional. Amb 
Hologic pretenem 
contribuir a la millora 
de la detecció del risc 
d’inflamació i/o infecció 
intraamniòtica en dones 
amb amenaça de part 
prematur a través de la 
validació d’una prova 
no invasiva basada en la 
determinació de proteïnes 
en el flux vaginal.

•  Amb Medix Biochemica, 
contribuïm a la validació 
d’una prova ràpida i 
efectiva que detecta 
la proteïna MMP-8 per 
ajudar a diagnosticar la 
inflamació intraamniòtica 
a la capçalera de la 
pacient amb l’objectiu 
d’individualitzar el maneig 
clínic d’aquestes dones.

Publicacions 2019

1.  Characterization of vaginal 
microbiota in women with 
preterm labor with intra-amniotic 
inflammation. Cobo T, Vergara 

A, Collado MC, Casals-Pascula 

C, Herreros E, Bosch J, Sánchez-

García AB, López-Parellada R, 

Ponce J, Gratacós E. Scientific 
Report. 2019 Dec 12;9(1):18963. 

doi: 10.1038/s41598-019-55611-y.

Col·laboracions

Nacionals 

-  Centro de Investigación Príncipe 

Felipe de Valencia (Antonio Pineda)

-  Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) 

(Valerio Pruneri y Romain Quidant)

-  Dept. de Bioquímica y Biomedicina 

Molecular de la Universitat de 

Barcelona (Marta Cascante)

-  Dept. de Biotecnología del Instituto 

de Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos (IATA) del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) 

(M Carmen Collado)

-  Plataforma de Bioestadística de            

l’IDIBAPS (José Ríos)

Internacionals
-  Dept. of Metabolism, Digestion and 

Reproduction. Imperial College, 

Londres (David Macintyre)

-  Dept. of Obstetrics and Gynecology, 

Charles University in Prague, Faculty 

of Medicine Hradec Kralove, Hradec 

Kralove, República Checa (Marian 

Kacerovsky)

-  Dept. of Obstetrics and Gynecology, 

Sahlgrenska Academy, Gothenburg 

University, Goteburg, Suècia (Bo 

Jacobsson)

Empreses
- Hologic, EUA

-  Medix Biochemica, Finlàndia

BàsicaClínica

Avui sabem que la inflamació 
intraamniótica és un factor de risc en el 

neurodesenvolupament de prematurs 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31831820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31831820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31831820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31831820
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Terapia
i cirurgia fetal

COM ES DESENVOLUPEN NOVES 

TERÀPIES I CIRURGIES FETALS?

Prevenir o tractar patologies 

d’origen fetal és la principal raó de 

ser del nostre equip d’investigació. 

Nosaltres ho fem avaluant estratègies 

terapèutiques concretes amb un 

potencial efecte neuroprotector 

que ens podrien ser útils en 

determinades malalties d’origen 

fetal, com, per exemple, la restricció 

del creixement intrauterí. A més, 

treballem en el desenvolupament de 

nous procediments quirúrgics fetals. 

L’objectiu d’aquestes millores en les 

operacions és oferir una solució a 

situacions que sense tractament no 

tindrien opcions de supervivència o 

presentarien greus seqüeles.

COM ES PODEN MILLORAR LES 

CIRURGIES FETALS?

Per aconseguir-ho, centrem la nostra 

feina en desenvolupar avenços 

tecnològics mitjançant l’anàlisi 

d’imatge, la robòtica, la fotònica i el 

desenvolupament de sensors.

Tant pel desenvolupament de 

teràpies com de tècniques 

quirúrgiques, l’ús de models ex vivo i 

experimentals és clau per assolir els 

nostres objectius.

Volem desenvolupar 
noves teràpies 
i tractaments 
intrauterins 
que superin les 
limitacions fins 
ara existents a les 
cirurgies fetals.

Talita Michelleti
Investigadora
predoctoral

Lucas Trigo
Investigador
predoctoral

Johanna Parra
Investigadora
predoctoral

Membres de l’equip

MÍRIAM ILLA
Co-coordinadora de 

la línia. Especialista en 

Medicina Maternofetal de 

BCNatal. Docent en cursos 

especialitzats de Fetal I+D 

Education Barcelona. 

ELISENDA EIXARCH
Co-coordinadora de la línia. 

Especialista en Medicina 

Maternofetal de BCNatal. 

Membre de l’equip de cirurgia 

fetal. Docent en cursos 

especialitzats de Fetal I+D 

Education Barcelona. 

Narcis Masoller 
Especialista en 
medicina fetal

Josep Mª Martinez
Especialista en 
medicina fetal

Investigació

Laura Pla
Investigadora
predoctoral
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Joan Junyent
Enginyer

Rocio Lopez
Enginyera

Anna Rocabert
Tècnica de 
laboratori

Sabrina Gea 
Tècnica de 
laboratori

Alex Agyemang 
Investigador
predoctoral

Alexander Engels
Investigador
predoctoral

Ximena Torres
Investigadora
predoctoral

David Basurto
Investigador
predoctoral

Paula Vazques
Estudiant

Maria Espina
Enginyera

Cristina Baques
Estudiant

Molka Kammoum 
Investigadora
predoctoral

Ameth Hawkins
Investigador
predoctoral

Mirza Awais 
Investigador
predoctoral

Mercè Fuentes 
Estudiant Projecte 

Neurosferes

Montse Mayol
Estudiant

Lennart Van der Veeken 
Investigador
predoctoral

Britta Ana Kühner
Investigadora 
predoctoral

Marta Barenys
Investigadora 
postdoctoral

Mar Bennasar
Especialista en 
medicina fetal

A LA LÍNEA ES REUNEIXEN 
METGES ESPECIALISTES EN 
MEDICINA FETAL, BIÒLEGS I 
SUPORT TÈCNIC.
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Objectius estratègics
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l Avaluació de cultius cel·lulars
i teràpies nueroprotectores

Avaluació dels efectes, 
estructura i funció de noves 

estratègies terapèutiques

Tests de funcionament i 
seguretat per a un sistema 
de segellat de membranes

Assaig clínic en teràpia prenatal
Fetal Brain Care

Estudi clínic multicèntric 
de validació d’un sistema de 

planificació personalitzada pre-
quirúrgica tridimensional 3D-P

Estudi pilot d’un sistema de 
segellat de membranes

 FET-SEALING

Barrena J, Monill N, Piella G, 

Gratacós E, Eixarch E, Ceresa M, 

González Ballester MA. Academic 
Radiology. 2019 Dec 23. pii: S1076-

6332(19)30575-6. doi: 10.1016/j.

acra.2019.11.006. 

6.  Vision based robot assistance 
in TTTS fetal surgery. Sayols N, 

Hernansanz A, Parra J, Eixarch 

E, Gratacos E, Amat J, Casals A. 

Conference IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society. 
2019 Jul;2019:5855-5861. doi: 

10.1109/EMBC.2019.8856402.

Col·laboracions

Nacionals
-  Unitat de Toxicologia de la Facultat 

de Farmàcia de la Universitat de 

Barcelona

-  Simulation, Imaging and Modelling 

for Biomedical Systems, Universitat 

Pompeu Fabra

-  Institut de Ciències Fotòniques 

(ICFO) 

CirurgiaTeràpia

-  Institut de Bioenginyeria de 

Catalunya (IBEC) 

- Institut Químic de Sarrià (IQS) 

-  Departament de Biologia Celular, 

Inmunologia i Neurociències de la 

Universitat de Barcelona

Internacionals
- University Hospitals Leuven, Bèlgica

-  Institute of Mechanical Systems, 

Suïssa

-  University of São Paulo, Brasil

La robòtica,
la fotònica i la 
miniaturització
ens permetran 
donar un salt 
generacional
en cirurgia fetal

Publicacions 2019

1.  Segmentation and classification in 
MRI and US fetal imaging: Recent 
trends and future prospects. 
Torrents-Barrena J, Piella G, 

Masoller N, Gratacós E, Eixarch 

E, Ceresa M, González Ballester 

MA. Medical Image Analysis. 
2019 Jan;51:61-88. doi: 10.1016/j.

media.2018.10.003. Epub 2018 Oct 

19. Review

2.  Fully automatic 3D reconstruction 
of the placenta and its peripheral 
vasculature in intrauterine fetal MRI.
Torrents-Barrena J, Piella G, Masoller 

N, Gratacós E, Eixarch E, Ceresa 

M, González Ballester MÁ. Medical 
Image Analysis. 2019 May;54:263-

279. doi: 10.1016/j.media.2019.03.008. 

Epub 2019 Mar 28.

3.  Prenatal adverse environment 
is associated with epigenetic 
age deceleration at birth and 
hypomethylation at the hypoxia-
responsive EP300 gene. Palma-

Gudiel H, Eixarch E, Crispi F, Morán 

S, Zannas AS, Fañanás L. Clinical 
Epigenetics. 2019 May 9;11(1):73. 

doi: 10.1186/s13148-019-0674-5.

4.  TTTS-GPS: Patient-specific 
preoperative planning and 
simulation platform for twin-to-
twin transfusion syndrome fetal 
surgery. Torrents-Barrena J, López-

Velazco R, Piella G, Masoller N, 

Valenzuela-Alcaraz B, Gratacós 

E, Eixarch E, Ceresa M, González 

Ballester MA. Computer Methods 
and Programs in Biomedicine. 
2019 Oct;179:104993. doi: 10.1016/j.

cmpb.2019.104993. Epub 2019 Jul 24.

5.  Assessment of radiomics and deep 
learning for the segmentation 
of fetal and maternal anatomy 
in Magnetic Resonance imaging 
and ultrasound. Torrents-

https://ieeexplore.ieee.org/document/8856402
https://ieeexplore.ieee.org/document/8856402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30390513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30390513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30390513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30954853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30954853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30954853
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-019-0674-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31443866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31879159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31879159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31879159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31879159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31879159
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El 2019

•  En el marc de la col·laboració 
amb el grup de recerca de 
la Unitat de Toxicologia de 
la Facultat de Farmàcia de 
la UB, hem desenvolupat 
el cultiu in vitro de 
neurosferes de cèl·lules 
pluripotencials derivades 
del model animal. Es tracta 
d’una tècnica pionera per a 
l’estudi dels efectes sobre 
el neurodesenvolupament        
in vitro.

•  Hem identificat teràpies amb 
capacitat neuroprotectora 
en el model animal, 
concretament la lactoferrina 
i omega 3, que administrades 
prenatalment prevenen del 
dany secundari a la restricció 
de creixement intrauterí.

•  Hem desenvolupat, 
conjuntament amb la 
Universitat Pompeu Fabra, 
un sistema de planificació 
prequirúrgica personalitzada 
tridimensional pels casos de 
síndrome de transfusió fetus-
fetal.

•  Hem desenvolupat un primer 
prototip d’un sistema de 
segellat de membranes 
fetals per ser aplicat després 
de les cirurgies.
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Ambient i complicacions
en l’embaràs

Membres de l’equip

PER QUÈ ÉS RELLEVANT L’ESTUDI DE 

L’EXPOSICIÓ A TÒXICS EN L’EMBARÀS? 

L’exposició a tòxics en l’etapa prenatal pot 

tenir efectes greus sobre el creixement i el 

neurodesenvolupament. Cal conèixer l’exposició 

de la mare durant la gestació a substàncies 

d’abús (tabac, alcohol, drogues) i tòxics 

ambientals (contaminació de l’aire, substàncies 

químiques com els metalls pesants, pesticides 

i disruptors endocrins) per entendre els seus 

efectes en el desenvolupament fetal.

QUIN ÉS L’OBJECTIU DE LA LÍNIA?

El nostre objectiu és caracteritzar l’efecte de 

l’exposició durant l’embaràs a totes aquestes 

substàncies per millorar el nostre coneixement 

sobre elles i poder predir complicacions en 

l’embaràs relacionades amb factors ambientals 

com la patologia placentària, la restricció de 

creixement intrauterí, els estats hipertensius 

de l’embaràs, la prematuritat, la morbiditat 

perinatal i el neurodesenvolupament prenatal i 

postnatal.

La nostra raó de ser és descobrir com influeixen els factors ambientals, com 
l’exposició al tabac, l’alcohol, les drogues i els tòxics ambientals, en el retard 
de creixement o altres complicacions de l’embaràs.

LOLA GÓMEZ-ROIG
Coordinadora de la línia. Especialista en 

Medicina Maternofetal i cap de servei de 

BCNatal-Hospital Sant Joan de Déu. Docent 

en cursos especialitzats de

Fetal I+D Education Barcelona.

Laura Almeida
Investigadora 
predoctoral

Edurne Mazarico 
Investigadora 
postdoctoral

Marc Cahuana
Investigador 
predoctoral

Miriam Pérez
Investigadora 
postdoctoral

A LA LÍNIA ES 
REUNEIXEN 
METGES EN 
MEDICINA 
FETAL, 
PATÒLEGS, 
BIÒLEGS 
I SUPORT 
TÈCNIC.

Diana Lip 
Investigadora 
predoctoral

Giulia Casu
Investigadora 
predoctoral

Mariona Serra
Investigador 
predoctoral

Paz Ahumada
Investigadora 
predoctoral
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El 2019

•  L’estudi d’intervenció 
per disminuir el consum 
d’alcohol en embarassades 
(Emotive) acaba la seva fase 
de reclutament, amb més de 
400 participants.

•  Participem en l’estudi ‘BISC’ 
(Barcelona Life Study Cohort) 
per comprendre l’efecte de 
la contaminació en la funció 
placentària i el creixement 
i desenvolupament 
cardiovascular i cerebral dels 
fetus. Realitzem ecografies 
a 600 voluntàries de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

•  Comencem un estudi per 
validar la resposta cerebral 
del sistema auditiu del nadó 
(Resposta de Seguiment de 
Freqüència) i la seva relació 
amb el desenvolupament del 
llenguatge.

•  Participarem en l’estudi 
Athlete (Advancing Tools 
for Human Early Lifecourse 
Exposome Research and 
Translation) per desenvolupar 
eines per a l’estudi de 
l’exposoma. S’estudiarà 
una cohort d’exposició 
prospectiva per quantificar 
els efectes de factors de 
risc ambientals en la salut 
mental, cardiometabòlica, 
respiratòria i vies biològiques 
associades durant les 
primeres 2 dècades de vida.

Nutrients. Multidisciplinary Digital 
Publishing Institute (MDPI), 11-3. ISSN 

2072-6643. 2019.

5.  Multicenter prospective clinical 
study to evaluate children short-term 
neurodevelopmental outcome in 
congenital heart disease (children 
NEURO-HEART): study protocol. 
Ribera I, Ruiz A, Sánchez O, Eixarch 

E, Antolín E, Gómez-Montes E, Pérez-

Cruz M, Cruz-Lemini M, Sanz-Cortés 

M, Arévalo S, Ferrer Q, Vázquez E, 

Vega L, Dolader P, Montoliu A, Boix 

H, Simões RV, Masoller N, Sánchez-

de-Toledo J, Comas M, Bartha JM, 

Galindo A, Martínez JM, Gómez-Roig 

L, Crispi F, Gómez O, Carreras E, 

Cabero L, Gratacós E, Llurba E. BMC 
Pediatrics. Biomed Central LTD. 19-1, 

pp.326-326. ISSN 1471-2431. 2019

Col·laboracions

Nacionals 

-  Hospital de Sant Pau, Barcelona 

-  Instituto de Salud Global (IsGlobal), 

Barcelona 

-  Red de Salud maternoinfantil y del 

desarrollo. Instituto de Salud Carlos 

III (ISCIII), Madrid 

-  Institut de Recerca Sant Joan de Déu, 

Barcelona

-  Cognitive Neuroscience Department, 

Brainlab, Universitat de Barcelona

Marta Muniesa
Investigadora 
predoctoral

Objectius estratègics

C
lín
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a

L’efecte de l’exposició a tòxics 
ambientals en l’embaràs El risc de complicacions 

en l’embaràs a causa de 
factors ambientals

L’exposició a toxines i 
metabòlits en l’embaràs

PredirEstudiar

Bà
si

caErica Muñoz
Tècnica de 
laboratori

Publicacions 2019

1.  The frequency-following response 
(FFR) to speech stimuli: a normative 
dataset in healthy newborns. Ribas-

Prats, T., Almeida, L., Costa-Faidella, J., 

Plana, M., Corral, M.J., Gómez-Roig, 

M.D., Escera, C. Hearing Research 371, 

pp. 28 - 39, 2019. ISSN 0378-5955.

2.  Associations between neural 
injury markers of intrauterine 
growth-restricted infants and 
neurodevelopment at 2 years of 
age. Mazarico E, Llurba E, Cabero 

L, Sánchez O, Valls A, Martín-Ancel 

A, Cardenas D, Gómez Roig MD. 
Journal of maternal-fetal & neonatal 
medicine. Informa Healthcare. 32-19, 

Pp.3197-3203. ISSN 1476-7058. 2019

3.  Genetic risk assessment of 
thrombophilia in patients with 
adverse obstetric outcomes. 
Fernández Arias, M., Mazarico, E., 

Gonzalez, A., Muniesa, M., Molinet, 

C., Almeida, L., Gómez Roig, M.D. 

PLoS One. 14 – 2. Public Library of 

Science (PLoS), 2019. ISSN 1932-6203

4.  The effects of vegetarian and vegan 
diet during pregnancy on the health 
of mothers and offspring. Sebastiani 

G, Herranz Barbero A, Borrás-Novell 

C, Alsina Casanova M, Aldecoa-Bilbao 

V, Andreu-Fernández V, Pascual 

Tutusaus M, Ferrero Martínez S, 

Gómez Roig MD, García-Algar O. 
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Malaltia
placentària

Membres de l’equip

QUIN ÉS L’IMPACTE DEL RETARD 

DE CREIXEMENT INTRAUTERÍ?  

Els nadons amb restricció de 

creixement intrauterí tenen un 

risc augmentat de complicacions 

és especialment important per a 

la medicina fetal, ja que permetrà 

establir la utilitat de la implantació 

de mesures preventives durant 

l’embaràs i el part, així com de 

teràpies durant la primera infància.

QUINA RELLEVÀNCIA TÉ ESTUDIAR 

LA PREECLÀMPSIA? 

La preeclàmpsia és la segona causa 

de mort materna al món. Avui, 

gràcies a la investigació, el seu 

diagnòstic és predictible i seguim 

estudiant-la per determinar possibles 

causes, com, per exemple, la seva 

suposada relació amb la donació 

d’ovòcits.

Millorem el diagnòstic 
i maneig d’embarassos 
amb restricció de 
creixement per 
evitar possibles 
alteracions en el 
neurodesenvolupament.

Santiago Castelazo
Clinical Research 

Fellow

Marta Rial
Investigadora 
predoctoral

Raigam Martínez 
Investigador 
predoctoral

Mariella Giannone
Clinical Research 

Fellow

Ekaterina Nedopekina
Investigadora 
predoctoral

FRANCESC FIGUERAS
Coordinador de la línia. Especialista en Medicina 

Maternofetal i cap de servei de BCNatal-Hospital 

Clínic de Barcelona. Director científic de

 Fetal I+D Education Barcelona.

Fernanda Paz y Miño 
Clinical Research 

Fellow

abans i després del naixement. 

Però això no és tot. A més, poden 

presentar alteracions en el seu 

neurodesenvolupament que, encara 

que siguin lleus i no comportin una 

seqüela més gran, cada vegada són 

més reconegudes com un problema 

familiar i social. 

PER QUÈ ÉS CLAU LA PREVENCIÓ?

L’avaluació del creixement 

longitudinal en l’embaràs és clau 

per fer una predicció encertada 

de la restricció del creixement 

fetal i les seves conseqüències. La 

correcta definició i diagnòstic de la 

restricció de creixement intrauterí 
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El 2019

•  Seguim investigant el 
paper de l’avaluació del 
creixement longitudinal en 
la predicció de la restricció 
del creixement fetal i les 
seves conseqüències. 
Això ha produït diverses 
publicacions en revistes 
indexades que inclouen 
articles originals i revisions 
del nostre camp.

•  Avancem en l’estudi de les 
causes de la preeclàmpsia i 
les seves complicacions.

•  Continuem treballant en 
l’assaig clínic RATIO37, que 
estudia la incorporació 
d’un paràmetre ecogràfic 
nou a la setmana 37 de 
gestació amb l’objectiu de 
reduir la taxa de mort fetal i 
complicacions en el part.

Publicacions 2019

1.  Third-trimester uterine-artery 
Doppler for prediction of adverse 
outcome in late small-for-gestational-
age fetuses: systematic review and 
meta-analysis. Martinez-Portilla RJ, 

Caradeux J, Meler E, Lip-Sosa DL, 

Sotiriadis A, Figueras F. Ultrasound in 
Obstetrics & Gynecology. 2019 Nov 

30. doi: 10.1002/uog.21940. 

2.  Plasma levels of free fatty acids in 
women with gestational diabetes 
and its intrinsic and extrinsic 
determinants: systematic review 
and meta-analysis. Villafan-Bernal 

JR, Acevedo-Alba M, Reyes-Pavon 

R, Diaz-Parra GA, Lip-Sosa DL, 

Vazquez-Delfin HI, Hernandez-

Muñoz M, Bravo-Aguirre DE, 

Figueras F, Martinez-Portilla RJ. 

Journal of Diabetes Research. 
2019 Aug 18;2019:7098470. doi: 

10.1155/2019/7098470.

3.  Heparin therapy in placental 
insufficiency: Systematic review 

and meta-analysis. Mazarico E, 

Molinet-Coll C, Martinez-Portilla 

RJ, Figueras F. Acta Obstetricia 
et Gynecologica Scandinavica. 
2020 Feb;99(2):167-174. doi: 10.1111/

aogs.13730. Epub 2019 Oct 8. Review.

4.  Association of plasma lactate 
concentration at admission of 
severe preeclampsia to maternal 
complications. Peguero A, Parra 

RA, Carrillo SP, Rojas-Suarez J, 

Figueras F. Pregnancy Hypertension. 
2019 Jul;17:89-93. doi: 10.1016/j.

preghy.2019.05.003. 

5.  Blood parameters in fetuses infected 
with cytomegalovirus according 
to the severity of brain damage 
and trimester of pregnancy at 
cordocentesis. Hawkins-Villarreal 

A, Moreno-Espinosa AL, Eixarch E, 

Marcos MA, Martinez-Portilla RJ, 

Salazar L, Garcia-Otero L, Lopez 

M, Borrell A, Figueras F, Goncé 

A. Journal of Clinical Virology. 
2019 Oct;119:37-43. doi: 10.1016/j.

jcv.2019.08.008. Epub 2019 Aug 20.

Giulia Benedetto
Clinical Research 

Fellow

Diagnosticar el retard de creixement 
intrauterí permet implementar mesures 

preventives en l’embaràs, el part 
i la primera infància
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6.  Diagnostic performance of 
third-trimester ultrasound for 
the prediction of late-onset fetal 
growth restriction: a systematic 
review and meta-analysis. 
Caradeux J, Martinez-Portilla 

RJ, Peguero A, Sotiriadis A, 

Figueras F. American Journal 
of Obstetrics and Gynecology. 
2019 May;220(5):449-459.e19. doi: 

10.1016/j.ajog.2018.09.043. Epub 

2019 Jan 8.

7.  A systematic review and meta-
analysis of randomized controlled 
trials comparing 17-alpha-
hydroxyprogesterone caproate 
versus placebo for the prevention 
of recurrent preterm birth. 
Fernandez-Macias R, Martinez-

Portilla RJ, Cerrillos L, Figueras F, 

Palacio M. International Journal 
of Gynecology & Obstetrics. 2019 

Nov;147(2):156-164. doi: 10.1002/

ijgo.12940. Epub 2019 Aug 28.

8.  Unravelling the link among 
growth restriction, placental 
disorders, and stillbirth. Figueras 

F. Paediatr Perinat Epidemiol. 
2019 Jul;33(4):284-285. doi: 10.1111/

ppe.12566. Epub 2019 Jul 9.

9.  Evaluation of the quality and 
reliability of middle cerebral 
artery and umbilical artery 
Doppler images within an 
international randomized 
controlled trial. Rial-Crestelo M, 

Morales-Roselló J, Hernández-

Andrade E, Prefumo F, Oros D, 

Caffici D, Sotiriadis A, Zohav E, 

Cruz-Martinez R, Parra-Cordero M, 

Lubuski M, Kacerovsky M, Figueras 

F. Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology. 2019 Jun 10. doi: 

10.1002/uog.20370. 

10.  ISUOG Practice Guidelines: 
ultrasound assessment of fetal 
biometry and growth. Salomon 

LJ, Alfirevic Z, Da Silva Costa F, 

Deter RL, Figueras F, Ghi T, Glanc 

P, Khalil A, Lee W, Napolitano 

R, Papageorghiou A, Sotiriadis 

A, Stirnemann J, Toi A, Yeo G. 
Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology. 2019 Jun;53(6):715-

723. doi: 10.1002/uog.20272.

11.  Distinctive patterns of placental 
lesions in pre-eclampsia vs small-
for-gestational age and their 
association with fetoplacental 
Doppler. Paules C, Youssef L, 
Rovira C, Crovetto F, Nadal A, 

Peguero A, Figueras F, Eixarch 

E, Crispi F, Miranda J, Gratacós 

E. Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology. 2019 Nov;54(5):609-

616. doi: 10.1002/uog.20350. Epub 

2019 Oct 14. 

12.  Sildenafil therapy in early-
onset fetal growth restriction: 
waiting for the individual patient 
data meta-analysis. Figueras F. 

BJOG. 2019 Jul;126(8):1007. doi: 

10.1111/1471-0528.15753. Epub 2019 

Apr 24.

13.  Maternal and perinatal outcomes 
after elective induction of labor 
at 39 weeks in uncomplicated 
singleton pregnancy: a meta-
analysis. Sotiriadis A, Petousis 

S, Thilaganathan B, Figueras F, 

Martins WP, Odibo AO, Dinas K, 

Hyett J. Ultrasound in Obstetrics & 
Gynecology.

14.  Performance of fetal middle 
cerebral artery peak systolic 
velocity for prediction of anemia 
in untransfused and transfused 
fetuses: systematic review and 
meta-analysis. Martinez-Portilla 

RJ, Lopez-Felix J, Hawkins-Villareal 

A, Villafan-Bernal JR, Paz Y Miño 

F, Figueras F, Borrell A. Ultrasound 
in Obstetrics & Gynecology. 2019 
Dec;54(6):722-731. doi: 10.1002/

uog.20273. Review.

15.  Osteocalcin Serum Levels in 
Gestational Diabetes Mellitus 
and Their Intrinsic and Extrinsic 
Determinants: Systematic Review 
and Meta-Analysis. Martinez-

Portilla RJ, Villafan-Bernal JR, 

Lip-Sosa DL, Meler E, Clotet J, 

Serna-Vela FJ, Velazquez-Garcia 

S, Serrano-Diaz LC, Figueras F. 

Journal of Diabetes Research. 
2018 Dec 30;2018:4986735. doi: 

10.1155/2018/4986735. eCollection 

2018. Review. 

16.  Achieving orphan designation for 
placental insufficiency: annual 
incidence estimations in Europe. 
Spencer R, Rossi C, Lees M, 

Peebles D, Brocklehurst P, Martin 

J, Hansson SR, Hecher K, Marsal K, 

Figueras F, Gratacos E, David AL; 

EVERREST Consortium. BJOG. 2019 

Aug;126(9):1157-1167. doi: 10.1111/1471-

0528.15590. Epub 2019 Feb 6. 

17.  Added value of chromosomal 
microarray analysis over 
conventional karyotyping in 

Nous estudis apunten que el risc de 
preeclàmpsia pot associar-se a embarassos
fruit de la donació d’ovòcits
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Objectius estratègics

Te
rà

pi
a

D
ia

gn
òs

ti
c Desenvolupar mètodes de 

detecció precoç de CIR: nova 
definició i predicció del dany 

cerebral

Assaigs clínics per 
a la prevenció de 

preeclàmpsia i CIR

Clínica

A LA LÍNIA ES 
REUNEIXEN 
METGES 
ESPECIALISTES 
EN MEDICINA 
FETAL, 
BIÒLEGS 
I SUPORT 
TÈCNIC.

stillbirth work-up: systematic 
review and meta-analysis. Martinez-

Portilla RJ, Pauta M, Hawkins-

Villarreal A, Rial-Crestelo M, Paz 

Y Miño F, Madrigal I, Figueras F, 

Borrell A. Ultrasound in Obstetrics 
& Gynecology. 2019 May;53(5):590-

597. doi: 10.1002/uog.20198. 

18.  Longitudinal Assessment of 
Abdominal Circumference 
versus Estimated Fetal Weight 
in the Detection of Late Fetal 
Growth Restriction. Basuki TR, 

Caradeux J, Eixarch E, Gratacós 

E, Figueras F. Fetal Diagnosis and 
Therapy. 2019;45(4):230-237. doi: 

10.1159/000485889.

19.  Essential variables for reporting 
research studies on fetal growth 
restriction: a Delphi consensus. 
Khalil A, Gordijn SJ, Beune 

IM, Wynia K, Ganzevoort W, 

Figueras F, Kingdom J, Marlow 

N, Papageorghiou AT, Sebire N, 

Zeitlin J, Baschat AA. Ultrasound 
in Obstetrics & Gynecology. 2019 
May;53(5):609-614. doi: 10.1002/

uog.19196.

20.  First-trimester and combined first- 
and second-trimester prediction of 
small-for-gestational age and late 
fetal growth restriction. Sotiriadis 

A, Figueras F, Eleftheriades M, 

Papaioannou GK, Chorozoglou G, 

Dinas K, Papantoniou N. Ultrasound 
in Obstetrics & Gynecology. 
2019 Jan;53(1):55-61. doi: 10.1002/

uog.19055.

Col·laboracions

Nacionals 

-  EUGIN Clinic, Barcelona, Espanya

Internacionals
-  Aristotle University Medical School, 

Thessaloniki, Grècia 

-  Lund University Hospital, Lund, Suècia 
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Plataformes

QUÈ FEM? 

El projecte del Biobanc Maternofetal, 

emmarcat en el Biobanc de l’Hospital 

Clínic-IDIBAPS i el Biobanc de 

l’Hospital Sant Joan de Déu per a la 

Recerca (BHSJDI), inclou mostres 

biològiques d’un ampli espectre de 

patologies de l’embaràs (transfusió 

fetus-fetal, retard de creixement, 

La nostra missió 
és obtenir i 
emmagatzemar 
de forma òptima 
mostres biològiques 
maternofetals i 
placentàries per 
poder-les posar 
a disposició de la 
comunitat científica.

BCNATALRESEARCH.ORG/
BIOBANK 

Biobanc

preeclàmpsia ...) per ajudar a la 

investigació d’aquestes malalties. 

Treballar amb aquestes mostres 

permet avançar en el nostre 

coneixement sobre les diferents 

patologies de l’embaràs, millorar 

les possibilitats de diagnòstic i 

desenvolupar futures teràpies.

Model animal

QUÈ FEM? 

A més de gestionar els espais de 

treball i coordinar els procediments 

–donant el suport administratiu, 

tècnic i científic oportú–, assegurem 

un adequat benestar animal. Per 

això, supervisem periòdicament 

Gestionem els projectes experimentals amb animals 
de les línies de recerca del grup i coordinem la 
plataforma d’estabulari UB.

als animals i els protocols 

d’experimentació segons el comitè 

d’ètica vigent.

Coordinadora científica: Fàtima Crispi    Coordinadora tècnica: Miriam Osorio

Suport tècnic: Cristina Miranda, Erica Muñoz, Núria Rierola, Vasili Sircheli 

Coordinadora científica: Miriam Illa
Suport tècnic: Carla Loreiro
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Postnatal

La nostra prioritat és garantir el millor 
seguiment neonatal de les pacients 
participants en els diferents projectes
de recerca del grup.

QUÈ FEM? 

Les nostres infermeres i 

psicòlogues són expertes en 

neurodesenvolupament; estan 

especialitzades en realitzar un 

seguiment personalitzat de les 

pacients i els seus nadons en tot 

moment. Un cop neix el nadó, 

s’encarreguen d’acompanyar les 

famílies en els procediments de 

ressonància magnètica i de realitzar 

valoracions de les capacitats dels nens 

i nenes mitjançant el test de Brazelton 

o el test de Bayley. Aquestes proves 

permeten identificar precoçment 

retards en el neurodesenvolupament 

per poder actuar el més aviat possible, 

aplicant el tractament adequat en cada 

un dels casos. 

Coordinadora científica y 
cap infermeria BCNatal: 
Ángela Arranz
Suport tècnic: Alba 
Camacho, Aitor Molina, Paula 
Navarro, Nadia Rojas, Natalia 
Torrico, Mireia Pascual
Psicòlogues: Juana Cajiao, 
Maite Mañosa, Marta Bello, 
Marta Ros
TCAEs: Sara Aceña, 
M. Rosa García, Sandra 
León, Mercedes Madeiros, 
Manuela Mancebo

Imatge

QUÈ FEM? 

Agrupem totes les imatges 

ecogràfiques realitzades durant el 

seguiment rutinari de l’embaràs de 

totes les pacients (mares i nadons) 

dels hospitals de BCNatal. Ens 

encarreguem de classificar-les i 

ordenar-les per tipus i relacionar-les 

amb les dades clíniques, complint 

estrictament amb les regulacions 

sobre protecció de dades vigents 

en l’actualitat. Gràcies a l’alt volum 

de pacients que rebem, esperem 

construir una gran base de dades 

d’imatges ecogràfiques que ens 

permeti investigar tècniques 

d’Intel·ligència Artificial. Això ens 

obrirà noves possibilitats d’ampliar 

el coneixement sobre les patologies 

de l’embaràs i millorar el seu 

diagnòstic.

Ens endinsem en la 
nova era tecnològica 
per millorar el 
diagnòstic i la cura 
de les pacients 
mitjançant l’aplicació 
de tècniques 
d’Intel·ligència 
Artificial, capaces 
de veure coses que 
no es veuen a simple 
vista.

Coordinador científic: Xavier P. Burgos
Suport tècnic: David Coronado, Brenda 
Valenzuela, Cora Roig Blay, Claudia 
Gracia
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Gestió de la
investigació

Els departaments de gestió de projectes, compres, 
recursos humans, IT, comunicació i RSC, i el de 
desenvolupament de negoci i internacionalització treballen 
de forma coordinada pel bon funcionament del grup.

BCNatal Fetal Medicine Research 

Center compta amb un departament 

de gestió propi i independent. Les 

seves línies d’acció engloben des 

de la gestió econòmica i logística 

dels diferents projectes fins a la 

comunicació i la Responsabilitat 

Social Corporativa. Una de les 

seves màximes prioritats és el 

desenvolupament professional de 

l’equip d’investigadors que formen 

part del grup. En aquest sentit, 

es realitzen diferents accions de 

learning i networking, com els 

Journal Club, el Personal Career 

Development Plan, workshops i 

esdeveniments de Nadal i estiu.

JOURNAL CLUB

Des dels inicis de l’equip, el 2005, es 

va voler crear un espai per presentar 

i debatre entre els investigadors 

temes relacionats amb els projectes 

que es duen a terme. Així van néixer 

els Journal Club, espais de debat 

setmanals per veure els avanços 

del grup i, de vegades, rebre a 

investigadors externs o experts en 

medicina maternofetal per tocar 

temes d’interès general.

PERSONAL CAREER 

DEVELOPMENT PLAN

Una altra de les eines que disposem 

per ajudar els investigadors a 

avaluar les seves habilitats i 

interessos és el Personal Career 

Development Plan. Aquest programa 

els permet traçar la que serà la 

trajectòria de la seva carrera 

professional, definir el seu perfil (i 

el del seu supervisor) i adaptar el 

programa de capacitació i educació 

als seus objectius d’aprenentatge i 

desenvolupament a curt, 

mitjà i llarg termini.

Per dur a terme la investigació 
d’excel·lència del grup és clau el 
treball en equip d’especialistes 
en economia, recursos humans, 
comunicació i noves tecnologies

El 2019

Entre els convidats al 
Journal Club de 2019 
destaquen investigadors en 
medicina maternofetal com:

•  Mark Friedberg, cardiòleg 
pediàtric a l’Hospital 
for Sick Children de 
Toronto, que va explicar 
l’hemodinàmica única del 
ventricle dret des de la vida 
fetal fins a la postnatal. 

•  Jana Hutter, del Centre 
for the Developing Brain, 
el King’s College, de 
Londres, on estudia la 
ressonància magnètica 
(RM) funcional de la 
placenta en fetus amb CIR.

•  Emilio Herrera, del 
Institute of Biomedical 
Sciences (ICBM), de la 
Universitat de Xile, que 
va presentar models 
experimentals per 
avaluar la programació 
cardiovascular fetal per 
hipòxia.

•  Daniela Prayer, de la 
Medical University de 
Viena, que va explicar 
l’ús de RM avançada 
en anomalies cerebrals 
fetals.
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Membres de l’equip

Alba Bellot
Scientific 

Writer

Pere Lorente 
Responsable de

Comunicació

Merche Alonso
Compres y gestió 

administrativa

Maite Aguilera 
Coordinadora de
Recursos Humans

Iris Uribesalgo
Scientific

writer

Ester Cardet
Project

manager

Elisenda Bonet
Scientific 
manager

Isil Tekeli
Scientific

writer

SUPORT A LA INVESTIGACIÓ
Donar suport a l’activitat 
científica dels investigadors del 
centre i promoure la recerca 
d’excel·lència en medicina fetal

COORDINACIÓ

Coordinar els diferents projectes 

d’investigació amb la finalitat 

d’assegurar la màxima eficiència i 

innovació en tots ells

GESTIÓ ECONÒMICA

Gestionar eficaçment els fons que 

financen les activitats de recerca i 

fomentar l’ús eficient dels recursos i 

infraestructures

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

Contribuir al creixement professional 

dels membres de l’equip per a 

fomentar la motivació laboral i la seva 

futura ocupabilitat

BONA PRAXIS 

Vetllar per l’ètica i l’aplicació dels 

principis deontològics i normatius 

propis de la investigació biomèdica

TRANSLACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ 

Promoure la translació de resultats 

i facilitar el coneixement dels 

avenços aconseguits: a la societat, 

a la comunitat científica i al sistema 

econòmic

Àmbits d’acció

AL GRUP
TROBEM EXPERTS 
EN ECONOMIA, 
RECURSOS 
HUMANS, 
COMUNICACIÓ
I NOVES 
TECNOLOGIES
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Projectes I+D

03

Projectes i ajudes a la investigació 2019

Transferència clínica

Projecte Obra Social ‘la Caixa’

Projecte CEREBRA

Projecte CELLEX
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Projectes i ajudes
a la investigació

En curs el 2019

Erasmus Mundus Joint Doctorate 
in Fetal and Perinatal Medicine. 
FetalMed-PhD.
Eduard Gratacós
European Comission. Erasmus +

 01/08/2013 - 31/10/2021

FIRST Project. New high-precision 
technologies for fetal surgery and 
medicine.
Eduard Gratacós

Fundación privada CELLEX

 04/01/2016 - 30/06/2019

Towards a real impact on prenatal 
brain damage, a multidisciplinary 
research programme for the 
evaluation of diagnostic techniques 
and intervention measures for 
prenatal brain damage using growth 
restriction as a model.
Eduard Gratacós
Fundación CEREBRA

 01/01/2014-31/12/2019

Papel del factor de crecimiento
placentario en el manejo de la 
preeclampsia no severa: estudio 
aleatorizado (Estudio MAP).
Francesc Figueras
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2016 - 31/11/2020

Targeting endothelial dysfunction
in highly prevalent diseases: 
characterization and validation 
of prognostic biomarkers and 
identification of potential 
therapeutic strategies.
Eduard Gratacós, Fàtima Crispi

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2016 - 31/11/2020

Desarrollo de herramientas 
predictivas para la identificación 
precoz de las alteraciones del 
neurodesarrollo de origen prenatal 
basadas en el estudio del desarrollo 
cortical fetal.
Elisenda Eixarch
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2017 - 31/12/2020

Tratamiento del CIR precoz con 
heparina de bajo peso molecular 
(TRACIP): Ensayo Clínico 
Randomizado.
Edurne Mazarico
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2017 - 31/12/2019

Maternal prenatal stress and HPA 
axis sensitization mediated by 11-
HSD2 gene epigenetic signatures 
and its interplay with childhood 
psychosocial stress in explaining risk 
for psychopathology in adolescence.
Lourdes Fañanás, Elisenda Eixarch, 
Fàtima Crispi
CIBERSAM (CIBERER)

 01/01/2017 - 31/12/2019

Grup de Medicina Maternofetal i 
Neonatal mixte Hospital Clínic de 
Barcelona i Hospital Sant Joan de Déu.
Eduard Gratacós
Generalitat de Catalunya - Agència 

de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR)

 01/01/2017 - 30/09/2021

Impacto de técnicas de 
reproducción asistida en la 
programación cardiovascular fetal, 
resultado perinatal y epigenética 
fetal.
Fàtima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2018 - 31/12/2020

Prevenció de les conseqüències 
neurològiques i cardiovasculars de 
les patologies fetals.
Eduard Gratacós
Fundació “la caixa”

 01/01/2015 - 31/12/2019

 Validación de biomarcadores 
proteómicos y metabolómicos 
de inflamación intraamniótica en 
el parto prematuro en muestras 
cervico-vaginales y desarrollo de 
algoritmos clínicos predictores.
Tere Cobo
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2016 - 31/12/2019

Impacto de la detección y 
tratamiento precoz de las gestantes 
portadoras asintomáticas de 
vaginosis bacteriana, en la tasa de 
parto pretérmino (VB-PREM): ensayo 
clínico multicéntrico. 
Montse Palacio
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2018 - 31/12/2020



Projectes

Iniciats 
el 2019

Clasificación fenotípica para una 
nueva classificación clínica de la 
restricción de crecimiento fetal.
Eduard Gratacós
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2019 - 31/12/2021

Desenvolupament de noves eines 
diagnòstiques i terapèutiques 
personalitzades per prevenir i 
tractar les malalties fetals i les seves 
conseqüències en la salut.
Eduard Gratacós
Obra Social ‘la Caixa’

 01/01/2019 - 31/12/2022

MIIFI - Multimodality Integrated 
Imaging for Fetal Intervention.
Eduard Gratacós
European Comission

 25/04/2019 - 31/07/2020

Concedits
el 2019 Un dels principals objectius 

de la nostra investigació és 
la translació de resultats 
a la comunitat mèdica. 

Això passa per la millora 
de la pràctica clínica en 

medicina maternofetal. Per 
aquest motiu, una important 

contribució de l’equip 
és l’elaboració de guies 

clíniques i protocols.

Aquesta activitat ens permet 
integrar alguns dels resultats 

de la investigació en la 
pràctica clínica d’unitats 

de medicina maternofetal 
i neonatologia de tot el 

món, optimitzant l’atenció 
a les pacients i potenciant 

l’aplicació de certes mesures 
preventives i de tractaments 
en els serveis de salut arreu 

del territori.

Transferència
clínica: guies

i protocols

Desarrollo y validación de una 
herramienta diagnóstica no-invasiva 
de infección intra-amniótica en flujo 
vaginal basada en la integración de 
matabolómica y microbioma.
Teresa Cobo
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2020 - 31/12/2022

FetalBrainCare: Tratamiento para 
la mejora del neurodesarrollo en el 
crecimiento intrauterino restringido.
Elisenda Eixarch
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2020 – 31/12/2022

La restricción de crecimiento fetal 
predispone en la vida adulta a 
una respuesta a estrés cardíaco 
defectuosa: papel de la cardioquina 
FGF21.
Mónica Zamora
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 01/01/2020 - 31/12/2022

PROJECTES
i ajudes a la
investigació 

actives

MILIONS D’EUROS
invertits en projectes 

d’investigació en medicina 
maternofetal

GUIES CLÍNIQUES
elaborades des de
2015 per a serveis

de salut

19 1,8 26
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QUIN ÉS L’OBJECTIU?

L’objectiu principal d’aquest projecte 

realitzat gràcies al suport econòmic 

de l’Obra Social “la Caixa” és 

desenvolupar eines que ens permetin 

diagnosticar i prevenir malalties 

del desenvolupament cerebral i 

cardiovascular des de l’etapa prenatal.

COM HO FEM?

Per tal d’aconseguir-ho hem dissenyat 

Sota el títol ‘Preventing the neurological and cardiovascular consequences of fe-
tal diseases’ aquest programa de recerca vol millorar el neurodesenvolupament i 
la salut cardiovascular des de les primeres etapes de la vida.

Hem llançat 
l’única app per 
a embarassades 
realitzada per 
experts en 
medicina fetal

un ampli programa d’investigació que 

inclou assaigs clínics aleatoritzats 

per testar possibles tractaments, 

estudis observacionals d’intervenció 

en embarassades amb gestacions 

d’alt risc i estudis experimentals amb 

models animals i computacionals 

que permeten desenvolupar noves 

teràpies. A més, també tenim un 

programa d’educació científica i un de 

difusió a la societat.

Línies d’acció

Projecte 
Obra Social ‘la Caixa’

DESENVOLUPAMENT CEREBRAL FETAL
El nostre objectiu és desenvolupar biomarcadors que 

ens permetin detectar els fetus amb algun problema 

de desenvolupament cerebral mitjançant tècniques 

d’imatge no invasives com l’ecografia o la ressonància 

magnètica. A més, hem identificat potencials 

tractaments beneficiosos pel cervell fetal que estem 

testant en diversos assaigs clínics basats en millorar la 

nutrició i estil de vida de l’embarassada.

FORMACIÓ
Oferim un programa de formació multidisciplinar 

en medicina maternofetal basat en la innovació 

i l’excel·lència, vinculat al programa europeu de 

doctorat internacional en medicina fetal Erasmus 

Mundus, recolzat per la Comissió Europea i del què 

som coordinadors.

SALUT CARDIOVASCULAR
Pretenem dur a terme un gran estudi epidemiològic 

per identificar els problemes prenatals que 

condicionen un major risc cardiovascular en la vida 

adulta, i així poder aplicar tractaments preventius que 

puguin millorar el desenvolupament del cor d’aquests 

fetus i futurs nens/es i adults.

ACCIONS PER A LA SOCIETAT
Hem desenvolupat un programa de difusió i 

participació social, en forma d’actes divulgatius per 

a la societat, de comunicació i una intensa presència 

mediàtica. Hem creat l’aplicació mòbil d’iNatal per a 

embarassades, l’única amb plans personalitzats per 

millorar l’alimentació i el benestar emocional durant 

els nou mesos de l’embaràs.

fetalmedbarcelona.org/lacaixa

https://fetalmedbarcelona.org/lacaixa/
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Projecte  
Cerebra

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

La possibilitat de diagnosticar el 

desenvolupament anormal del cervell 

en fetus i nounats i implementar 

intervencions per prevenir o reduir 

el seu impacte representaria un 

gran avenç en la salut pública 

mundial. L’objectiu principal d’aquest 

programa d’investigació, i el principal 

impacte que se’n espera, és reduir 

En la majoria de nens i nenes amb problemes 
de neurodesenvolupament, la lesió cerebral es 
produeix en vida prenatal. Diagnosticar i 
actuar en aquest moment, preveu i redueix
el seu impacte a llarg plaç.

Línies 
d’acció

DETECCIÓ DE 
FETUS EN RISC
Dediquem tots els nostres 

esforços a desenvolupar un nou 

conjunt de criteris de diagnòstic 

per augmentar substancialment 

la detecció de fetus que 

pateixen una restricció de 

creixement a l’úter.

NOUS BIOMARCADORS
Desenvolupar nous biomarca-

dors de neurodesenvolupament 

anormal utilitzant tecnologies 

d’avantguarda per estudiar el 

desenvolupament del cervell. 

Entre elles, l’avaluació del 

desenvolupament cortical 

en imatges d’ecografia, 

l’avaluació de la microestructura 

mitjançant espectroscòpia 

i difusió, i l’anàlisi de les 

connexions cerebrals mitjançant 

ressonància magnètica.

NOVES TERÀPIES
Desenvolupar noves teràpies 

prenatals i postnatals i avaluar el 

seu efecte en prevenir o reduir 

la taxa de resultats adversos del 

dany cerebral.

la prevalença i la gravetat dels 

problemes de neurodesenvolupament 

d’origen fetal.

 

COM HO FEM?

La investigació es du a terme utilitzant 

la restricció del creixement intrauterí 

(CIR) com a model de malaltia, encara 

que les troballes són aplicables també 

a altres condicions.

fetalmedbarcelona.org/cerebra

https://fetalmedbarcelona.org/cerebra/
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Utilitzem la bioenginyeria, la miniaturització, les ciències 
fotòniques i la robòtica per desenvolupar tecnologies d’alta
precisió que permetin fer noves intervencions en medicina i
cirurgia fetal.

Líneas de acción

Projecte  
Cellex

fetalmedbarcelona.org/cellex

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

En els últims vint anys, l’aplicació de 

la cirurgia fetal ha obert l’oportunitat 

de tractar un grup d’anomalies fetals 

que sense tractament serien letals. 

L’objectiu del projecte és millorar les 

eines disponibles per poder realitzar 

noves intervencions en medicina

i cirurgia fetal.

COM HO FEM?

Hem reunit científics dels millors 

centres de recerca en bioenginyeria, 

robòtica, miniaturització, imatge, 

química i ciències fotòniques per 

reduir la invasivitat de procediments, 

ajudar al cirurgià en el guiatge, 

eficiència i precisió de la cirurgies 

fetals i poder controlar l’evolució del 

fetus en tot moment.

LA VISIÓ DE PERE MIR

Un projecte pioner finançat gràcies 

al Sr Pere Mir (Fundació Cellex), una 

de les persones més visionàries i que 

més ha ajudat a la ciència catalana i 

espanyola en els últims 25 anys. La 

seva confiança en nosaltres va ser clau 

per aconseguir avenços que haguessin 

estat impossibles sense el seu suport.

Línies d’acció

BIOSENSORS ÒPTICS
Mitjançant la fotònica 

disposarem d’un diagnòstic 

més ràpid i menys invasiu de les 

malalties fetals –gràcies a un 

microxip podrem, per exemple, 

detectar estats infecciosos del 

líquid amniòtic– i una millor 

monitorització del fetus –gràcies 

a unes sondes òptiques que 

interactuen amb el fetus per 

controlar el seu reg sanguini

i el seu nivell d’oxigenació–.

BIOMATERIALS
Crear un sistema integrat 

i automàtic que permeti el 

segellat i fixació de membranes 

en cirurgia fetal mitjançant la 

utilització de nous biomaterials. 

Això minimitzarà els riscos de 

la cirurgia fetal i obrirà noves 

oportunitats.

IMATGE MÈDICA
Desenvolupar un sistema de 

planificació i guiat

durant la cirurgia fetal d’alta 

precisió. Un GPS quirúrgic

que ajudi al cirurgià

a guiar-se dins la sala 

d’intervencions, assenyalant-li el 

punt d’entrada, la situació exacta 

del cordó umbilical

i dels vasos sanguinis de la 

placenta, per poder completar la 

cirurgia amb èxit.

ROBÒTICA Y BIOSENSORS 
ELECTRÒNICS
Desenvolupar un sistema de 

biosensors fetals que puguin 

monitoritzar paràmetres biològics 

del fetus i transmetre’ls a 

l’exterior, així com una sistema 

d’ajuda robòtica per millorar la 

precisió del cirurgià durant la 

cirurgia fetal.

https://fetalmedbarcelona.org/cellex/
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Resultats
científics

04

Congressos i cursos nacionals i internacionals

Comunicacions en congressos

Resultats acadèmics
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Congressos i cursos
nacionals i internacionals

SMFM’s 39th Annual Pregnancy 

Meeting SMFM 11-16 Febrer
1. Las Vegas, Nevada, EUA

12th Annual Meeting of CIBERER 

12-14 Març
2. Madrid, Espanya

2nd World Congress on Maternal fetal 

Neonatal Medicine EFCNI 4-6 Abril
3. Londres, Regne Unit

15th ISUOG International Symposium 

ISUOG 12-14 Abril 4. São Paulo, Brasil 

Joined meeting of CardioNet and 

CIBERER working team

“Salut Cardiovascular en Malalties 

Rares” CardioNet, Societat Catalana 

de Cardiologia, CIBERER, BCNatal 

Fetal Medicine Research Center

24 Abril 5. Barcelona, Espanya 

EuroMedLab 2019 19-23 Maig
6. Barcelona, Espanya

18th World Congress in Fetal 

Medicine FMF 25-29 Juny 

7. Alacant, Espanya

2019 EuroISSHP Conference  

International society for the study 

of hypertension in pregnancy 2-4 
Octubre 8. Lund, Suècia

8th International Conference on Fetal 

Growth 

9-11 Octubre
9. Berlin, Alemanya

29th World Congress on Ultrasound in 

Obstetrics and Gynecology ISUOG

12-16 Octubre 10. Berlín, Alemanya

FMF Advances Course The fetal 

medicine foundation 7-8 Desembre
11. Londres, Regne Unit

20th International Congress of the 

Egyptian Society of Gynecology 

&Obstetrics 

9-10 Febrero 

12. El Cairo, Egipte

ISMRM 27th Annual Meeting & Exhibition 

International Society for Magnetic 

Resonance in Medicine (ISMRM) 11-16 
Maig 13. Montreal, Canadà 

CDMRI 2019 - MICCAI 2019 

International Workshop on 

Computational Diffusion MRI 

17 Octubre 14. Shenzhen, Xina

Open Day Summer School 2019 

FetalMedPhd BCNatal Fetal Medicine 

Resarch Center 19 Setembre 

15. Barcelona, Espanya 

Avengers for BetterScience 

29-1 Octubre-Novembre 16. Leiden, 
Holanda 

XXVII Congreso de Neonatología y 

Medicina Perinatal, VII Congreso de 

Enfermería Neonatal 2-4 Octubre
17. Madrid, Espanya 

45%
Nacionals

50%
Internacionals

1

17
5 6 15

7

3
11

13

1412

8

9 1016

4 2
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Comunicacions
en congressos

Invitacions a congressos

INVESTIGADOR TÍTOL CONGRÉS

Fàtima Crispi Evaluation of the intrinsic function of the fetal heart ISUOG 2019

  Cardiovascular consequences following FGR – DOHaD SMFM’s 39th Annual Pregnancy Meeting

Eduard Gratacós Fetal Interventions in Monochorionic twins ISUOG 2019

  Management of early growth restriction: 
  The European view.

  Consensus definition of fetal growth restriction 15th ISUOG International Symposium

  Fetal surveillance and timing of delivery

  Lessons from the TRUFFLE trial

  Management of fetal growth restriction in practice

  Selective intrauterine growth restriction

  Management of fetal growth restriction 20th International Congress of the 

  Update on fetal therapy and surgery
   

Francesc Figueras Early and late SGA management Advances in Fetal Medicine Course

  Late FGR: management 18th World Congress in Fetal Medicine

Elisenda Eixarch A sealing system for fetoscopic  18th World Congress in Fetal Medicine
  defects & Patient-specific planning
  platform for TTTS surgery.

  Patient-specific planning platform for TTTS surgery

Teresa Cobo Prediction of preterm birth and intraamniotic infection 18th World Congress in Fetal Medicine

Lola Gomez-Roig Environmental impact on pregnancy 2019 EuroISSHP Conference

Lina Youssef Metabolomics approach to understand 2019 EuroISSHP Conference
  the pathophysiology of preeclampsia
  and fetal growth restriction

Egyptian Society of Gynecology  
& Obstetrics
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Comunicacions orals

INVESTIGADOR TÍTOL

Fetal Growth Congress 2019

ISUOG 2019

2nd World Congress on Maternal fetal Neonatal Medicine

18th World Congress in Fetal Medicine

SMFM’s 39th Annual Pregnancy Meeting

Francesc Figueras Fetal size vs growth in predicting outcome 

Lola Gomez-Roig Identification of phenotypes of FGR using a network-based clustering approach

Jezid Miranda Identification of phenotypes of FGR using a network-based clustering approach

Elena Monterde Assessment of the Corpus Callosum in fetuses with isolated non-severe ventriculomegaly 

Ximena Torres Cardiac morphometry in uncomplicated monochorionic diamniotic twins: a comparison to singletons

Clara Murillo Bravo Contribution of the amniocentesis for the ultrasound prediction of spontaneous preterm delivery
  in women with preterm labor

Elisenda Eixarch Differential effect in corpus callosum development in fetuses with congenital heart defect 

Nadine Hahner Differential regional distribution of ventricular volumes in fetuses with isolated non-severe
   ventriculomegaly is associated with poor neurodevelopmental outcome

Talita Micheletti Mechanical properties and toxicity of different bioadhesives as sealing system for fetal membranes 

Lina Youssef Metabolomic profiling of paired maternal and cord blood in preeclampsia and fetal growth restriction

Francesca Crovetto Cortical development in PE and FGR 

Miriam Perez Differential effect in Corpus Callosum development in fetuses with Congenital Heart Defect
   assessed by ultrasound

Fàtima Crispi Identification of different phenotypes of FGR & Cardiac dysfunction and hypoxia in SGA fetuses &  
  Core concepts in fetal cardiac function

Nadine Hahner Isolated non-severe ventriculomegaly: neurodevelopment

Raigam Martinez Maternal congenital heart disease and PE

Lina Youssef Proteomics, metabolomics and lipidomics in early PE & Fetal cardiac remodeling and dysfunction
  in PE and FGR

Lola Gomez-Roig Presentació sobre l’exposició prenatal a disruptors endocrins 

Jezid Miranda Maternal Stress and Placental RNA Expression and Methylation of the HSD11β2 Gene
  in Fetal Growth Restriction

Presentacions orales

INVESTIGADOR TÍTOL
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  Patterns of cortical development assessed by neurosonography in pregnancies complicated
  by pre-eclampsia with or without fetal growth restriction 

  Placental perfusion assessed by MR IVIM model and its correlation with placental volume in
  pregnancies at term complicated by fetal growth restriction

Elisenda Eixarch Automatic classification of fetal ultrasound images: a remarkable application of deep learning
  technology for fetal medicine

Miriam Illa Brain reorganisation at neonatal period in a rabbit model of IUGR

  Using sFlt-1/PlGF in IUGR

Raigam Martinez Prediction of small for gestational age: added contribution of second to third trimester
  growth velocity

Lucas Trigo Prevalence of severe CNS abnormalities assessed by fetal MR among candidates for spina bifida
  prenatal surgery

12th Annual Meeting of CIBERER

EuroMedLab 2019

ISUOG 2019

Fàtima Crispi Papel de la actuivación del complemento en la fisiopatología de la preeclampsia grave
  y síndrome de HELLP 

Fàtima Crispi Evolving role of biomarkers in prenatal care: preeclampsia

Lina Youssef Alpha-1 microglobulin involvement in maternal and fetal blood in pre-eclampsia and/or
  fetal growth restriction

Francesca Crovetto Angiogenic factors and fetoplacental Doppler for the prediction of adverse perinatal outcome among
  suspected small-for-gestational-age fetuses

INVESTIGADOR TÍTOL

29
COMUNICACIONS 

ORALS en congressos 
nacionals

i internacionals
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17
CONGRESSOS I CURSOS
nacionals i internacionals 
en els quals hem participat 
durant el 2019

Pòsters i pòsters orals

INVESTIGADOR TÍTOL

Fetal Growth Congress 2019

ISUOG 2019

SMFM’s 39th Annual Pregnancy Meeting

Edurne Mazarico Neonatal mortality and morbidity of extreme premature neonates with growth restriction

Marta Rial Prescriptive reference standards of third-trimester cerebroplacental ratio and its physiological  
  determinants

Lina Youssef A prospective study of aortic isthmus Doppler changes in appropriately-grown and small-for-  
  gestational-age fetuses and establishing the threshold of aortic isthmic values for prediction of  
  adverse perinatal outcome: a prospective cohort study

Elisenda Eixarch Added value of fetal brain magnetic resonance after a systematic neurosonography in congenital  
  heart defects

Miriam Illa Obstetric risk factors for levator avulsion: a meta-analysis and systematic review

Nadine Hahner Pattern of cortical development in fetuses with isolated non-severe ventriculomegaly is associated  
  with poorer neurodevelopmental performance at early infancy

Tere Cobo Targeting pregnancy management according to information of intra-amniotic infection/inflammation  
  in women with preterm labor

Eduardo Herreros Influence of vaginal microbiota on the pathophysiology of intra-amniotic inflammation in women  
  with preterm labor

Tere Cobo Targeting pregnancy management according to information of intra-amniotic infection/inflammation  
  in women with preterm labor

XXVII Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal, VII Congreso de Enfermería Neonatal

  Impacto de la lactancia materna en el neurodesarrollo del recién nacido con bajo peso para
  edad gestacional

   Uso de la bayley scale of infant development-third edition (bsid-iii) como instrumento predictor del  
  riesgo de autismo

   Evaluación del vínculo de la madre durante la infancia y efecto en la percepción de los cuidados
  a su bebé

Ángela Arranz

Ángela Arranz

Ángela Arranz

12
PÒSTERS
presentats el 2019 en 
congressos nacionals i 
internacionals 
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Resultats
acadèmics

Tesis doctorals completades

INVESTIGADOR   TÍTOL                                                DIRECTORS                UNIVERSITAT                 DATA

Molka Kammoum   Genomic analysis of congenital           Elisenda Eixarch            Katholieke Universiteit         24/01/2019
    diaphragmatic hernia                             Joris Vermeesch           Leuven

Alex Agyemang   Brain damage and neurological            Míriam Illa    Lund University        15/03/2019
    impairment in preterm infants              David Ley
    with intraventricular hemorrhage

Álvaro Pérez   Quantitative ultrasound texture           Elisenda Bonet               Universitat de                       25/03/2019  
    analysis for its use on prematurity       Montse Palacio              Barcelona
                                                                       Jan Deprest

Federico Migliorelli      Evaluación de los factores clínicos        Montse Palacio                 Universitat de                        11/07/2019
      y ecográficos predictivos del      Barcelona
     resultado de la inducción del 
     parto en gestaciones únicas

Álvaro Sepúlveda    Impact of fetal growth restriction        Eduard Gratacós       Universitat de                         21/10/2019
     on cardiovascular structure and           Fàtima Crispi      Barcelona
     function across life course                     Erik Hedström

Nadine Hahner    Assessment of cortical development        Elisenda Eixarch       Universitat de            18/12/2019
      in fetuses with isolated non-severe            Eduard Gratacós       Barcelona
     ventriculomegaly and its correlation         Jan Deprest
     with neurodevelopmental outcome

Grigorios     Preeclampsia a cardiovascular              Stefan Hansson       Lund University          21/12/2019
Kalapotharakos     risk factor                                                   Fàtima Crispi

Ajudes a la investigació

INVESTIGADOR TÍTOL CONGRÉS

Ayako Nakaki Beca predoctoral “INPhINIT Retaining” Obra Social “la Caixa”

Elisenda Eixarch Intensificación de profesionales de la Salud,  Generalitat de Catalunya
  programa PERIS 

Tere Cobo Intensificación de profesionales de la Salud, Generalitat de Catalunya
  programa PERIS
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Premis

INVESTIGADOR PREMI                           TÍTOL                                   CONCEDEIX

Francesca Crovetto Premi Extraordinari         Development of combined screening test for the              Universitat de
  de Doctorat                      prediction of preeclampsia and intrauterine growth          Barcelona
                                              restriction in the first trimester of pregnancy
   
  Premios Infancia              Impacto de la dieta mediterránea durante la          Fundació Agrupació
                                              gestación en la microbiota del neonato
  
Jezid Miranda Best oral presentation       Human Fetal Growth Restriction is Influenced Mainly           8th International
                                                  by Maternal Socioeconomic Status: An Ecological           Conference on
                                                  Study Within a City from a Developing Country          Fetal Growth 
 
Raigam Jafet  Best short oral                  Prediction of small-for-gestational-age: added          ISUOG 2019
Martínez-Portilla presentation: “Fetal         contribution of second-to-third trimester
  Growth: Normal and          growth velocity
  Abnormal” category

Lucas Trigo Best short oral                     Prevalence of severe CNS abnormalities assessed           ISUOG 2019
  presentation: “Fetal            by fetal MR among candidates for Spina bifida
  brain and CNS                     prenatal surgery
  anomalies” category

  TOP 5- 4a posició                Diagnóstico US de microcefalia: uma comparaçao entre      SOGESP
  presentació oral                   três curvas de referência e o diagnóstico pós-natal
  d’obstetrícia

  Clinical Research                 Outstanding performance and participation in the                 Harvard Medical
  Scholar Award                      Principles and Practice of Clinical Research 2019                    School

Lina Youssef Poster Award                        Fetal cardiac remodeling and dysfunction in             2019 EuroISSHP
  Presentation. Best 2            preeclampsia and fetal growth restriction
  top abstracts of 5

Lola Gómez Roig Premio Academia                International prize for the environment and climate             Reproductive and
  Kronos               Developmental  
                 Environmental 
                 Health Committee
                 of FIGO

Lina Youssef Lund University, Suècia

Mari Kinoshita Lund University, Suècia

Lucas Trigo Sao Paulo, Brasil

Estancies d’investigació

INVESTIGADOR UNIVERSITAT / PAÍS
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Educació

05

Formació en Medicina Maternofetal

FetalMed PhD Summer School     
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Formació en
Medicina Maternofetal

QUÈ ÉS EL FETALMED PHD?

Es tracta del primer programa 

de doctorat interdisciplinari en 

Medicina Fetal i Perinatal realitzat 

en col·laboració amb tres de les 

millors universitats i centres de 

recerca europeus del sector: 

BCNatal Fetal Medicine Research 

Center (Universitat de Barcelona, 

Espanya), i les universitats de 

Lovaina, a Bèlgica, i Lund, a Suècia.

El 2019 hem continuat 
consolidant la tasca de 
FetalMed PhD, el primer 
doctorat reconegut 
internacionalment en 
Medicina Fetal i Perinatal 
coordinat pel nostre equip. 
Ara per ara, ja compta amb 
40 investigadors, sis d’ells 
doctorats aquest any.

ERASMUS MUNDUS

40
DOCTORATS/DES

han estat formats/des gràcies 
al FetalMed PhD Erasmus 
Mundus Joint Doctorate

1.  Formar professionals capaços d’afrontar i donar 
solucions efectives i integrals als problemes de 
salut maternofetal. I, al mateix temps, potenciar el 
desenvolupament de nous productes i processos 
per a diferents sectors de la societat.

2.  Enfortir centres generadors de recerca i fomentar 
la capacitat de les institucions i persones en països 
de tot el món. Això s’aconsegueix mitjançant la 
creació de xarxes internacionals i la realització 
de projectes de col·laboració entre les entitats 
impulsores del programa i els països d’origen, 
universitats i centres de formació d’on provenen 
els participants.

Objetius principals
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Màsters i Fi de Grau

INVESTIGADOR TÍTOL UNIVERSITAT / TUTOR

Montse Mayol Anàlisi del dany neurològic i identificació de possibles  Facultat de Biologia UB
(Grau)  teràpies neuroprotectores en un model animal de  Miriam Illa, Fàtima Crispi
  restricció de creixement intrauterí 

Marcos Alonso Caracterització del remodelat cardiovascular fetal en  Facultat de Biologia UB
(Grau)  resposta a isoproterenol en un model animal de  Monica Zamora, Fàtima Crispi
  restricció del creixement intrauterí 
  
Lucía García  Revealing higher susceptibility to cardiovascular diseases Facultat de Medicina UB
(Master) in adult rats with intrauterine growth restriction Monica Zamora, Fàtima Crispi

Paula Vázquez Evaluation of neuroprotective therapies in a neurosphere Facultat de Medicina UB
(Grau)  model of IUGR Marta Barenys, Miriam Illa

Tesis doctorals en curs

INVESTIGADOR TÍTOL UNIVERSITAT / NACIONALITAT

Ayako Nakaki
 
Britta Kühne

Clara Murillo

David Coronado

Diana Lip

Raigam Martínez

Impact of maternal life-style on fetal and maternal brain

Safety and efficacy investigations for new prenatal 
neuroprotective therapies. Applications in a model of 
intrauterine growth restriction (IUGR)

Impacto de la amenaza de parto prematuro y la rotura 
prematura de membranas sobre neurodesarrollo y el sistema 
cardiovascular fetal y neonatal

Evaluation of Deep Learning techniques for automatic 
diagnosis from medical ultrasound

Correlation between fetal brain structures and frequency-
following response (FFR) for early evaluation of language 
acquisition

Developing an effective model for the prediction of 
gestational diabetes in the first trimester of pregnancy 
(GD1sT)

UB / Japó

UB / Alemanya

 

UB / Espanya

UB / Espanya

UB / Espanya 

UB / Mèxic
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El 2019, es va celebrar la 4a edició de 

la Erasmus Mundus Fetalmed-PhD 

Summer School a Barcelona. L’ampli 

programa d’activitats d’aquesta 

última edició es va dissenyar pensant, 

com sempre, en proporcionar als 

investigadors en formació eines i 

coneixements nous, que puguin 

millorar els seus projectes de recerca 

en curs i incrementar les seves 

habilitats en recerca.

En aquesta edició, es va buscar 

ampliar la xarxa de contactes dels 

estudiants pensant en la seva futura 

incorporació al món laboral, ja 

Erasmus Mundus 
facilita la formació 
de professionals 
capacitant-los
per poder solucionar
problemes de salut 
maternofetal

55

FetalMed
PhD Summer School

sigui en l’entorn de la recerca, la 

indústria o l’acadèmia. Per això, es va 

organitzar un Open Day amb diversos 

panells de ponents experts a nivell 

internacional en les àrees d’interès 

dels investigadors en formació.

A la cita, van assistir-hi al voltant 

d’un centenar d’investigadors de 

diferents entitats, el que va propiciar 

un intercanvi d’experiències entre tots 

els assistents i ponents, i va donar 

peu a discussions científiques que, 

sens dubte, aportaran un valor afegit 

rellevant als projectes i futur dels 

investigadors en formació del programa.
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Som notícia

L’equip a la xarxa 
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Som notícia

En 2019, el grup ha estat notícia en nombrosos 
mitjans de comunicació d’àmbit nacional i 
internacional. Així és com ens posicionem com 
a referent espanyol i internacional en recerca, 
cirurgia i teràpia fetal.

La divulgació en medicina 

fetal és essencial per donar 

valor a un camp de la salut 

encara desconegut per a 

molts sectors de la societat. 

Fa 20 anys el fetus no existia 

com a pacient. Avui, els 

nadons arriben amb un 

historial mèdic sota el braç. 

La difusió d’aquests avenços 

en medicina maternofetal 

ens permeten seguir 

avançant. Quins hàbits de 

l’embarassada repercuteixen 

en el creixement fetal? Es 

pot operar un nadó abans de 

néixer amb màxima precisió? 

En els mitjans de comunicació 

donem resposta a totes 

aquestes inquietuds.

PUBLIQUEM 
UN ESTUDI 
SOBRE EL 
CONSUM 
D’ALCOHOL EN 
L’EMBARÀS

 L’estudi, finançat per “la Caixa”, 

demostra que el 42% d’embarassades 

consumeix alcohol en major o menor 

mesura, malgrat que qualsevol 

consum pot incidir negativament en 

el creixement fetal i afectar el seu 

neurodesenvolupament. Aquest estudi, 

liderat per la nostra investigadora 

Lola Gómez-Roig  i publicat a la 

revista “Alcohol”, inclou 153 dones 

que van tenir els seus fills a BCNatal, 

i demostra que només entre el 2 i 

el 3% d’embarassades és conscient 

que consumeix alcohol. Aquestes 

conclusions, que reflecteixen el 

desconeixement matern de les 

influències negatives de l’alcohol en el 

benestar fetal, van despertar l’interès 

de la premsa, i l’estudi va ser notícia en 

mitjans generalistes i virtuals.

Nota de premsa ‘la Caixa’ 
La Razón 

La Vanguardia 
20 minutos

Canal 324 / TV3

%20https://prensa.lacaixa.org/2019/01/28/ni-una-copa-de-alcohol-durante-el-embarazo/
https://www.larazon.es/local/cataluna/la-unica-dosis-segura-de-consumo-de-alcohol-durante-el-embarazo-y-la-lactancia-es-cero-KF21600318/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190123/454272673991/el-42-de-embarazadas-bebe-alcohol-cuando-la-unica-dosis-segura-es-cero.html
https://www.20minutos.es/noticia/3544047/0/embarazadas-alcohol-abstinencia-estudio/
https://www.ccma.cat/324/un-42-de-les-embarassades-prenen-alcohol-pero-nomes-un-2-6-ho-reconeix/noticia/2899664/
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PRESENTEM UN SISTEMA DE 
NAVEGACIÓ QUIRÚRGICA 
PIONERA AL MÓN PER
A LES CIRURGIES FETALS

La Vanguardia / ABC / El Punt Avui / El Periódico

 Es tracta d’una nova eina per 

a la cirurgia fetal desenvolupada 

en col·laboració amb BCN Med 

Tech-UPF Barcelona i BCNatal 

que vam presentar en roda de 

premsa al novembre. Una mena de 

GPS que reconstrueix la placenta 

d’una dona embarassada a partir 

d’una ressonància magnètica 

i les imatges d’ultrasò. Permet 

la planificació preoperatòria 

de la cirurgia i la navegació 

intraoperatòria, el que millora la 

precisió, el temps quirúrgic i els 

riscos associats. Actualment ja 

estem utilitzant aquest sistema 

de navegació amb èxit per a 

casos de transfusió de bessó a 

bessó. Aquesta notícia va tenir 

gran cobertura en els mitjans de 

comunicació i el grup va aparèixer 

en canals de televisió, ràdio i més 

de 40 mitjans de premsa 

escrita i digital.

Som interlocutors 
de referència 

en reportatges
i notícies sobre 
la maternitat i 

l’etapa fetal

SE CELEBREN 20 ANYS 
DE LA PRIMERA CIRURGIA 
FETAL A ESPANYA

 El juny de 1999 Eduard Gratacós va realitzar la primera cirurgia 

d’un fetus a l’interior de l’úter de la mare. Es tractava d’unes 

bessones que patien transfusió fetus-fetal, una complicació 

característica dels bessons que comparteixen placenta que pot ser 

mortal. 20 anys després, el doctor es retrobava amb les pacients, 

i els explicava com avui en dia la medicina fetal és una especialitat 

que salva vides diàriament. La premsa escrita es va fer ressò de la 

notícia i El País Semanal li va dedicar un ampli reportatge.
El País Semanal / iNatal

https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471721745047/crean-un-gps-quirurgico-pionero-en-el-mundo-para-cirugia-fetal.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-quirurgico-reduce-riesgos-y-mejora-precision-cirugia-fetal-compleja-201911181450_noticia.html%3Fref%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1698480-una-tecnica-pionera-ofereix-mes-precisio-en-cirurgia-fetal.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20070629/el-pionero-de-la-cirugia-fetal-en-espana-cumple-500-operaciones-5460270
https://elpais.com/elpais/2019/02/18/eps/1550508716_144319.html
https://inatal.org/noticias/reportajes/581-se-cumplen-20-anos-de-la-primera-cirugia-fetal-en-espana.html
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Volem crear 
consciència 

sobre la 
importància 
de la recerca 
en medicina 

maternofetal per 
millorar la salut 

pública

L’equip a la xarxa

A més dels objectius científics, 

l’equip està compromès en 

promoure i divulgar els resultats de 

la investigació. Per això, a més de 

notes i rodes de premsa periòdiques, 

comparteix diàriament els seus 

avanços amb la comunitat mèdica, 

en particular, i la societat, en general, 

La nostra nova web 
bcnatalresearch.org permet 
l’accés a les diferents àrees 
de treball i projectes del 
grup, així com a  un directori 
personal de tot l’equip i 
l’històric d’articles científics.

Social media

1.386
SEGUIDORS
@BCNatalResearch

614
SEGUIDORS
@fetalmedbcn

1.220
SEGUIDORS
BCNatal Fetal 
Medicine Research

915
MEMBRES
BCNatal Fetal Medicine 
Research

de forma online. Ho fem a través 

d’una web, una newsletter trimestral 

i una activa participació en mitjans 

de comunicació i xarxes socials. 

Generem així consciència i impacte 

sobre la importància de la recerca en 

medicina maternofetal per millorar la 

salut pública.

http://www.bcnatalresearch.org
https://twitter.com/BCNatalResearch/
https://www.instagram.com/bcnatalresearch/
https://www.facebook.com/BCNatalResearch/
https://www.facebook.com/BCNatalResearch/
https://www.linkedin.com/company/3022852
https://www.linkedin.com/company/3022852
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