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Cada any, des de Fetal Medicine Research
Center mirem enrere per repassar les fites
aconseguides i marcar nous reptes de futur. Així
neix aquesta memòria que reflecteix la tasca
realitzada conjuntament amb el centre de
referència mundial en medicina fetal BCNatal i,
per descomptat, amb els nostres patrocinadors i
col·laboradors. Sense el suport i la inversió de
grans impulsors de la medicina fetal com la
Fundació CELLEX, Obra Social “la Caixa”,
CEREBRA i altres finançadors, amics i
col•laboradors res d’això seria possible.
Al seu costat hem consolidat un model de
recerca científica d’excel·lència basat en
l’eficiència, la plurisdisciplinarietat i la innovació.
Aquests tres pilars conformen el nostre ADN.
Potser per això, avui som l’equip amb més
articles científics publicats en l’àrea de la
medicina fetal i hem posat en marxa projectes
innovadors d’intervenció en humans que
milloraran el pronòstic de la restricció de
creixement fetal. En aquest sentit, hem avançat
en la creació de nous biomarcadors per detectar
fetus en risc i, també, noves solucions
personalitzades

quan es diagnostica alguna malaltia. Ens referim
no només a mesures preventives en
embarassades sinó també a teràpies fetals o
neonatals.
El nostre compromís amb la comunitat científica i
la pràctica clínica cobra encara més sentit gràcies
a la nostra vocació docent i social. D’una banda,
com a membres del programa de doctorat en
Medicina Fetal FetalMed-PhD, som referent
europeu en docència científica. Com a pont entre
la medicina fetal i la societat, valorem
enormement la participació ciutadana i ens
bolquem en accions divulgatives per
conscienciar el màxim de persones de la
importància de dur un embaràs saludable. No
ens cansarem de dir-ho: “la salut comença
abans de néixer”.

Eduard Gratacós
Director de Fetal Medicine Research Center
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Resultats científics

CATEGORIES DE RRHH (%)

Fetal Medicine Research Center és un centre d’investigació
multidisciplinar en medicina fetal i perinatal reconegut com
un dels millors del món en el seu camp, vinculat a BCNatal i a
la Universitat de Barcelona. Un dels principals objectius de la
investigació que duem a terme vol demostrar i caracteritzar
el profund impacte que la vida fetal té en els nens i la seva
salut en el futur. És per això que identifiquem al fetus com a
pacient, integrant l’atenció prenatal i postnatal a través dels
serveis de Medicina Maternofetal i Neonatologia, i abordant
un mateix problema des de diferents perspectives per tal de
poder superar-lo de forma eficient i innovadora..

Un equip d’excel•lència
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ÀREES DE RRHH (%)

3
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44
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Tècnic

12
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25
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Doctor
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Diplomat

Estudiant

Gestió

Bàsica
Enginyeria

Clínica

Infermeria

Tecnologia

El centre compta amb un equip multidisciplinari de
més de 80 persones que inclou a metges, enginyers, biòlegs,
infermers, psicòlegs i una estructura de gestió pròpia.

Identifiquem el fetus com
a pacient per a diagnosticar
y tractar precoçment
dolències de la infància
i l’edat adulta

650 m2
DEDICATS A LA
INVESTIGACIÓ

63

17
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D’ON SOM?
ALEMANYA
MOLDÀVIA
PORTUGAL

MÈXIC

JAPÓ

TURQUIA

MONGÒLIA

ITÀLIA

CUBA

SÍRIA
PAQUISTAN

PERÚ
PANAMÀ

ESPANYA

EGIPTE

INDONÈSIA

COLÒMBIA
BRASIL
ARGENTINA

XILE

PROFESSIONALS DE
NACIONALITATS
DIFERENTS

20

6

73

A
 RTICLES PUBLICATS AL
2017 EN 27 REVISTES
CIENTIFIQUES DIFERENTS

+350

PUBLICACIONS
DES DE 2010
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Naturalesa
BCNATAL

Resultat de la integració de l’Hospital Clínic i l’Hospital
Sant Joan de Déu neix un dels majors centres
universitaris de medicina maternofetal i neonatalogía
d’Europa i un dels referents mundials del sector. Està
especialitzat en operacions fetals, concentrant un 85%
de les intervencions que es realitzen a l’estat
espanyol, moltes d’elles per salvar la vida del nadó.
També reben pacients del sud d’Europa i d’Amèrica
Llatina. L’operació més comuna és la que es fa als
bessons que comparteixen placenta.

IDIBAPS
L’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer és un dels grans centres d’investigació
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. BCNatal en forma part.

FUNDACIÓ CLÍNIC & FUNDACIÓ
SANT JOAN DE DÉU
La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) i
la Fundació Sant Joan de Déu 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, la que té 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 centre amb la UB.
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Resultats cientifics
ARTICLES PUBLICATS

IMPACT FACTOR

252,50

articles en el primer
quartil: 51%

73
articles en el primer
decil: 36%

38

2011

34

2012

45

2013

56

54

2014

2015

62

2016

2017

ARTICLES AMB + IMPACT FACTOR EL 2017
2017. 252,50
2016. 211,21
2015. 177,62
2014. 201,5
2013. 183,7
2012. 129,2
2011. 130,2

American Journal
of Obstetrics &
Gynecology:

Circulation: Cardiovascular
Imaging:

6,803

5,574

Cerebral Cortex:

8

6,559
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NOVES OPERACIONS
FETALES

NOVES TECNOLOGIES
Desenvolupem tecnologies
innovadores que ens
permetin comprendre com el
cervell i el cor es reprogramen
en la vida fetal.

2007

2009

NAIXEMENT

CREIX L’IMPACT FACTOR

Eduard Gratacós crea l’equip
d’investigació en Medicina Fetal i
Perinatal gràcies al suport de
l’Hospital Clínic i l’Idibaps.

Publiquem 46 articles científics,
aconseguint el major impact factor
fins el momento, de 119,31.

L’equip realitza per primer cop
una intervenció quirúrgica a un
fetus amb una afecció pulmonar
congènita letal. La nena es dirà
Alaitz –Alegria en basc– i serà
notícia 16 mesos després.

2010

2011

PUBLIQUEM LA PRIMERA
MEMÒRIA
EN
IGACIÓN INFANTIL
INVEST
OMATERN NA
SALUD
ELO
C
R
A
B
CLÍNIC
ACIÓN
STIG
TAL
DE INVE
PERINA
EQUIPO
ETAL Y
ICINA F
EN MED

oria
mem
0
201
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Per primera vegada, recollim
tots els nostres èxits en una
memòria d’activitats, que
compta amb les il•lustracions
de Maria Cort.
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NEIX INATAL
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
maternofetal.

2012

2013

PRIMER ERASMUS MUNDUS
Coordinem el primer programa Erasmus Mundus
de doctorat conjunt en Medicina Fetal i Perinatal en
col·laboració amb la
Universitat de
Barcelona
(Espanya), i les
universitats de
Lovaina (Bèlgica) i
Lund (Suècia).

ACCIONS PER
LA SOCIETAT
Celebrem unes jornades lúdiques
i científiques amb associacions
de pacients i embarassades per
promoure hàbits saludables en
l’embaràs. Publiquem un llibre de
receptes per a embarassades
amb xefs amb estrella Michelin.

2014

CREACIÓ DE BCNATAL
Es crea el consorci format per
l’Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona i l’Hospital
Clínic, centre de referencia en
l’atenció a la mare i el nadó i
també quan existeixen
complicacions en el fetus. La xarxa coordinada
d’’assistència permet donar resposta a aquestes
situacions de forma ràpida i segura.

NOUS ESTUDIS
Arrenca un ampli assaig clínic basat en
intervencions en la nutrició i el benestar
emocional de la mare per valorar l’impacte
del benestar matern en el nounat:
IMPACTBCN.

2015

2016

NOVES LÍNIES
D’INVESTIGACIÓ
Arrenquen nous projectes
multidisciplinaris de gran volum
en una de les línies centrals per
al nostre grup: la de Teràpia i
Cirurgia Fetal, clau per
desenvolupar millors
tecnologies a les intervencions
intrauterines.
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Àrees de investigació

Les nostres sis 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.

EL FETUS COM A PACIENT
Al Fetal Medicine Research Center entenem al fetus com un pacient
a qui li podem diagnosticar i tractar certes malalties mentre està a
l’úter matern i així aconseguir que les seves seqüeles en el futur
siguin mínimes o, fins i tot, deixin d’existir. La investigació se centra
especialment en cor i cervell, donada l’especial importància que la
programació fetal té en el desenvolupament d’aquests dos òrgans, i
també en el desenvolupament de nous tractaments intraúter que
reverteixin o mitiguin certs trastorns fetals.

LA NOSTRA INVESTIGACIÓ S’ORGANITZA EN
6 ÀREES QUE PERMETEN REALIZAR UN
ESTUDI GLOBAL DEL FETUS I DE
L’EMBARASSADA

Programació Fetal

Neurodesenvolupament Fetal

Prematuritat

Inflamació en
prematuritat

Terapia i
Cirurgia Fetal

Malaltia
placentaria

Ambient i
Complicacions en
l’embaràs
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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.
L’IMPACTE DE L’ETAPA FETAL
La vida prenatal és una etapa crítica per al
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
termini, fins i tot en vida adulta.

Coordinadora:
Fátima Crispi
Especialista en
Medicina Fetal:
Olga Gómez
Postdoctorals:
Monica Zamora
Brenda Valenzuela
Francesca Crovetto
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Predoctorals:
Mérida Rodríguez
Alvaro Sepúlveda
Gulcin Gumus
Laura García
Laura Guirado
Jezid Miranda
Cristina Paules
Mari Kinoshita
Iris Soveral
Lina Youssef
Sergio Quesada
Kilian Vellve
Helena Ayuso

Clinical research fellow:
Catarina Policiano
Giulia Casu
Laura Salazar
Ayako Nakaki		
Nutricionista:
Tania Freitas
Estudiant de master:
Maria Laura Boutet
Estudiant treball final
de grau:
Erica Muñoz
Vasili Sircheli

CAP A LA MILLORA DEL PRONÒSTIC
Estudis longitudinals, combinats amb models animals
i computacionals, ens permetran desenvolupar
teràpies que millorin el pronòstic de nadons que viuen
alguna d’aquestes complicacions. Per a això, hem de
caracteritzar la variabilitat fenotípica dels fetus petits i
entendre les malalties cardiovasculars d’origen
prenatal per poder desenvolupar biomarcadors per al
diagnòstic precoç i el monitoratge del remodelat
cardiovascular fetal, així com teràpies que el millorin.
Avui sabem que millorant la salut materna podem
influir en el desenvolupament fetal, millorant alguns
dels pronòstics.
La línia compta amb un equip trasdisciplinar de
metges especialistes en medicina fetal,
pediatres, epidemiòlegs, biòlegs i enginyers.
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Publicacions
• ( 1) Persistence of cardiac remodeling in
preadolescents with fetal growth restriction. Sarvari
SI, Rodriguez-Lopez M, Nuñez-Garcia M, Sitges M,
Sepulveda-Martinez A, Camara O, Butakoff C, Gratacos
E, Bijnens B, Crispi F. Circulation: Cardiovascular
Imaging. 10(1), e005270 (2017).

•B
 iventricular impact of mild to moderate pulmonary
valve stenosis in fetal life. Guirado L, Crispi F,
Masoller N, Bennasar M, Marimon E, Carretero J,
Gratacós E, Martínez JM, Friedberg MK, Gómez O.
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology [2017 Epub
ahead or print]

• ( 2) Fetal cardiac remodeling in twin pregnancies
conceived by assisted reproductive technologies.
Valenzuela-Alcaraz B, Cruz-Lemini M, RodríguezLópez M, Goncé A, García-Otero L, Ayuso H, Sitges
M, Bijnens B, Balasch J, Gratacós E, Crispi F.
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology [2017 Epub
ahead or print]

•O
 nline versus offline spatiotemporal image
correlation (STIC) M-mode for the evaluation of
cardiac longitudinal annular displacement in fetal
growth restriction. Tanis JC, Mohammed N, Bennasar M,
Martinez JM, Bijnens B, Crispi F, Gratacos E. The Journal
of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 1–6 (2017).
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El 2017…
(1) Per primera vegada, hem
demostrat que els adolescents
amb CIR tenen una forma
cardíaca diferent que pot explicar
l’associació entre el CIR i el risc
cardiovascular a llarg termini.
(2) Com a continuació dels
nostres estudis previs, hem
assenyalat l’efecte de les
tècniques de reproducció
assistida sobre la funció cardíaca
en dos estudis més.

RECLUTAMENT DE COHORTS
•H
 em finalitzat el reclutament de 1200 casos de CIR
amb controls per caracteritzar la variabilitat fenotípica
dels fetus petits
• Hem finalitzat el reclutament per a l’estudi ADULTHEART:
500 casos de CIR en adults amb controls per avaluar
l’impacte cardiovascular del CIR a llarg termini.
•H
 em reclutat la meitat dels pacients necessaris per a
l’assaig clínic IMPACTBCN que estudia com les
intervencions en la dona embarassada, com la
introducció d’una dieta equilibrada o la reducció de
l’estrès, poden millorar el creixement fetal.

computed tomography. Gonzalez-Tendero A, Zhang C,
Balicevic V, Cárdenes R, Loncaric S, Butakoff C, Paun
B, Bonnin A, Garcia-Cañadilla P, Muñoz-Moreno E,
Gratacós E, Crispi F, Bijnens B. European Heart
Journal - Cardiovascular Imaging. 18(7):732-741 (2017).

right ventricular myocardial microstructure. Schipke J,
Gonzalez-Tendero A, Cornejo L, Willführ A, Bijnens B,
Crispi F, Mühlfeld C, Gratacós E. Histochemistry and Cell
Biology. 148(5):557-567 (2017).

•A
 two dimensional electromechanical model
•R
 evisiting the discriminatory accuracy of traditional
risk factors in preeclampsia screening. RodriguezLopez M, Wagner P, Perez-Vicente R, Crispi F, Merlo J.
PLoS One. 12(5):e0178528 (2017).

• Whole heart detailed and quantitative anatomy,
myofibre structure and vasculature from X-ray
phase-contrast synchrotron radiation-based micro

Educació

•E
 xperimentally induced intrauterine growth restriction
in rabbits leads to differential remodelling of left versus

of a cardiomyocyte to assess intra-cellular
regional mechanical heterogeneities. GarciaCanadilla P, Rodriguez JF, Palazzi MJ, GonzalezTendero A, Schönleitner P, Balicevic V, Loncaric S,
Luiken JJFP, Ceresa M, Camara O, Antoons G,
Crispi F, Gratacos E, Bijnens B. PLoS One.
12(8):e0182915 (2017).
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•C
 linician performed ultrasound in fetal growth
restriction: fetal, neonatal and pediatric aspects.
Sehgal A, Crispi F, Skilton MR, de Boode WP. Journal
of Perinatology . [2017 Epub ahead or print]

Projectes I+D+I

PER ENTENDRE MILLOR

screening model for prediction of adverse
perinatal outcome. Miranda J, Triunfo S,
Rodriguez-Lopez M, Sairanen M, Kouru H,
Parra-Saavedra M, Crovetto F, Figueras F, Crispi F,
Gratacós E. Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology. 50(3):353-360 (2017).

•P
 rediction of fetal growth restriction using estimated
fetal weight versus a combined screening model at
32-36 weeks of gestation. Miranda J, RodriguezLopez M, Triunfo S, Sairanen M, Kouru H, ParraSaavedra M, Crovetto F, Figueras F, Crispi F, Gratacós
E. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
50(5):603-611 (2017).
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Clínica

PER A UNA TERÀPIA
MÉS EFICAÇ
Millorar la salut materna
per a millorar el
desenvolupament fetal

Desenvolupar biomarcadors per
al diagnòstic precoç del
remodelat cardiovascular fetal

Bàsica

• Performance of third-trimester combined

Entendre les malalties cardiovasculars d’origen prenatal

Proba d’estrés per revelar la
susceptibilitat cardíaca en CIR

Enginyeria

technology and small-for-gestational age on fetal
cardiac remodeling. Valenzuela-Alcaraz B, Crispi F,
Cruz-Lemini M, Bijnens B, García-Otero L, Sitges M,
Balasch J, Gratacós E. Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology. 50(1):63-70 (2017).

PER PREDIR MILLOR

Caracteritzar la variabilitat fenotípica dels fetus petits

Àrees d’investigació

• (2) Differential effect of assisted reproductive

Educació

Objectius estratègics

•C
 ardiovascular adaptation to extrauterine life after
intrauterine growth restriction. Rodriguez-Guerineau
L, Perez-Cruz M, Gomez Roig MD, Cambra FJ,
Carretero J, Prada F, Gómez O, Crispi F, Bartrons
Journal Cardiology in the Young 1-8 (2017).

Resultats científics

Anàlisi ultraestructural
en 3D del sistema
cardiovascular

Prevenir el remodelat
cardiovascular d’origen
prenatal
Desenvolupar nous models
computacionals del sistema
cardiovascular fetal

•D
 escriptive analysis of different phenotypes of
cardiac remodeling in fetal growth restriction.
Rodríguez-López M, Cruz-Lemini M, ValenzuelaAlcaraz B, Garcia-Otero L, Sitges M, Bijnens B,
Gratacós E, Crispi F. Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology. 50(2):207-214 (2017).

Masoller N, Sanz-Cortés M, Ferrer Q, Ribera I,
Martínez JM, Crispi F, Arévalo S, Gómez O,
Pérez-Hoyos S, Carreras E, Gratacós E, Llurba E.
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.
49(3):379-386 (2017).

•U
 nderstanding the aortic isthmus doppler profile and
• L ongitudinal changes in fetal biometries and
cerebroplacental haemodynamics in fetuses with
congenital heart disease. Ruiz A, Cruz-Lemini M,

its changes with gestational age using a lumped
model of the fetal circulation. Garcia-Canadilla P,
Crispi F, Cruz-Lemini M, Valenzuela-Alcaraz B,
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Rudenick PA, Gratacos E, Bijnens BH. Fetal Diagnosis
and Therapy. 41(1):41-50 (2017).

•C
 ord blood biomarkers of cardiac dysfunction and
damage in term growth-restricted fetuses classified
by severity criteria. Perez-Cruz M, Crispi F, Fernández
MT, Parra JA, Valls A, Gomez Roig MD, Gratacós E.
Fetal Diagnosis and Therapy [2017 Epub ahead or
print].

•M
 itochondrial toxicity and caspase activation in HIV
pregnant women. Hernandez S, Moren C, CatalánGarcía M, Lopez M, Guitart-Mampel M, Coll O, Garcia
L, Milisenda J, Justamante A, Gatell JM, Cardellach F,
Gratacos E, Miro Ò, Garrabou G. Journal of Cellular
and Molecular Medicine. 21(1), 26–34 (2017).
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Col·laboracions / agraïments:
Nacionals:
• Universitat de Barcelona
• Universitat Pompeu Fabra
• IDIBAPS, Barcelona
• Institut Aragonès de Ciències de la Salut (I + CS) •
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
• Hospital del Mar-IMIM, Barcelona
• Parc Tecnològic d’Andalusia, Màlaga

• Hadassah-Hebrew University Medical Center
Jerusalem, Israel
• European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble,
França
• Helmholtz-Zentrum Berlin, Alemanya
• University of Lund, Suècia
• UQ Centre for Clinical Research and University of
Queensland, Austràlia

Internacionals:
• Oxford University, Regne Unit
• The Wellcome Trust Centre for Human Genetics,
Regne Unit
• Medical University Graz, Àustria

•P
 lacental mitochondrial toxicity, oxidative stress,
apoptosis and adverse perinatal outcomes in
hiv-pregnancies under antiretroviral treatment
containing zidovudine. Hernández S, Catalán-Garcia
M, Morén C, García-Otero L, López M, Guitart-Mampel
M, Milisenda J, Coll O, Cardellach F, Gratacós E, Miró
Ò, Garrabou G. The Journal of Acquired Immune
Deficiency Syndromes (JAIDS). 75(4):e113-e119 (2017).

VOLEM COMPRENDRE I PREVENIR LES CONSEQÜÈNCIES A LLARG
TERMINI DE LES MALALTIES PRENATALS

•A
 program aimed at reducing anxiety in pregnant
women diagnosed with a small-for-gestational-age
fetus: evaluative findings from a spanish study.
Arranz-Betegón Á, García M, Parés S, Montenegro G,
Feixas G, Padilla N, Camacho A, Goberna J, Botet F,
Gratacós E. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing
31(3):225-235 (2017).
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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.
EL CERVELL, L’ÒRGAN MÉS COMPLET
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. El nostre objectiu és avaluar de manera
detallada el desenvolupament del cervell fetal per
entendre aquest procés i d’aquesta forma poder
seleccionar els marcadors que ens poden ajudar a
identificar els nens amb risc de patir alteracions del
neurodesenvolupament.

Coordinadora:
Elisenda Eixarch
Postdoctoral:
Miriam Perez
Predoctoral:
Nadine Hahner
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Educació

El 2017…
Hem demostrat que la restricció del creixement
intrauterí i la prematuritat tenen un efecte
diferencial en el patró metabòlic i la
microestructura del cervell.
La troballa ha estat possible mitjançant
l’avaluació per ressonància magnètica realitzada
a nens amb un any d’edat.

A LA RECERCA DE BIOMARCADORS
Per descubrir aquests biomarcadors apliquem diferents
tecnologies avançades. Entre elles, l’avaluació del
desenvolupament cortical en imatges d’ecografia i
ressonància, l’avaluació de la microestructura
mitjançant espectroscòpia i la difusió i l’anàlisi de les
connexions cerebrals mitjançant la ressonància
magnètica en diferents situacions com la restricció de
creixement, les cardiopaties congènites i la
ventriculomegalia, una malaltia relacionada amb
l’augment de tamany d’un o dels dos ventricles laterals.
En la línia es reuneixen metges especialistes
en medicina fetal i enginyers.

•B
 rain metabolite alterations in infants born preterm
with intrauterine growth restriction: association with
structural changes and neurodevelopmental
outcome. Simões R V, Muñoz-Moreno E, Cruz-Lemini
M, Eixarch E, Bargalló N, Sanz-Cortés M, Gratacós E.
American Journal of Obstetrics and Gynecology.
216(1), 62.e1-62.e14 (2017).

• T oward the automatic quantification of in utero brain
development in 3D structural MRI: A review.
Benkarim OM, Sanroma G, Zimmer VA, MuñozMoreno E, Hahner N, Eixarch E, Camara O, González
Ballester MA, Piella G. Human Brain Mapping.
38(5):2772-2787 (2017).

Resultats científics

Educació

Media

Objectius estratègics
DESENVOLUPAMENT
Clínica /Bàsica

Publicacions

Projectes I+D+I

Enginyeria

Investigació

Àrees d’investigació

Qui som

VALIDACIÓ

Avaluació de la microestructura cerebral
(espectroscòpia)

Conectòmica i canvis en el patró de
maduració cortical en ventriculomegalia

Avaluació sistemàtica de la maduració
cortical mitjançant ecografia i RM fetal

Efectes en el neurodesenvolupament de
les cardiopaties

Eina per a l’anàlisi de conectòmica en
estudis clínics i experimentals

Canvis de connectivitat després de la
teràpia en model animal

Avaluació automàtica del patró de
maduració cortical

• L earning and combining image neighborhoods using
random forests for neonatal brain disease classification.
Zimmer VA, Glocker B, Hahner N, Eixarch E, Sanromaa G,
Gratacós E, Rueckert D, González Ballester MA, Piella G.
Medical Image Analysis. 42(2017):188-189 (2017).

• Intrinsic Functional Connectivity in Preterm Infants
with Fetal Growth Restriction Evaluated at 12 Months
Corrected Age. Padilla N, Fransson P, Donaire A,
Figueras F, Arranz A, Sanz-Cortés M, Tenorio V,
Bargallo N, Junqué C, Lagercrantz H, Ådén U, Gratacós
E. Cerebral Cortex. 27(10):4750-4758 (2017).

•F
 easibility and Success Rate of a Fetal MRI and MR
Spectroscopy Research Protocol Performed at Term
Using a 3.0-Tesla Scanner. Sanz Cortes M, Bargallo
N, Arranz A, Simoes R, Figueras F, Gratacos E. Fetal
Diagnosis and Therapy. 41(2):127-135 (2017).

Col·laboracions / agraïments:
Nacionals:
• Speech, Acquisition & Perception Group, Universitat
Pompeu Fabra
• Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical
Systems, Universitat Pompeu Fabra
• CIBERSAM (grupo 8), Universitat de Barcelona
Internacionals:
• Center for the Developing Brain, King’s College,
Regne Unit
• Ecole Polytechnique Federal, Laussane, Suïssa
• Hospital Universitaire Geneve, Suïssa

Avui sabem que
la prematuritat i el
retard de creixement
afecten la
microestructura
del cervell
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Investigació

Projectes I+D+I

Resultats científics

Prematuritat

Qui som

Educació

Media

El nostre propòsit és detectar les
pacients amb un risc real de
part prematur per optimitzar els
tractaments i prolongar la gestació el
màxim temps posible, millorant així
els resultats perinatals
REDUIR I PREVEURE LA PREMATURITAT
El part prematur és la causa més freqüent de
morbimortalitat perinatal. A Espanya, un de cada deu
nens neix abans d’hora. Per aquesta raó és tan
important avançar en el seu coneixement així com en
la millora del seu seguiment, dos dels principals
objectius d’aquesta línia.

Coordinadora:
Montse Palacio
Predoctorals:
Núria Baños
Àlvaro Pérez
Núria Lorente
Ana Moreno

El 2017…
(1) Els resultats de l’estudi multicèntric sobre la predicció de
morbiditat respiratòria neonatal mitjançant l’anàlisi d’una
ecografia de la textura pulmonar del fetus han estat publicats
a la revista ‘American Journal of Obstetrics & Gynecology’,
amb un dels factors d’impacte més alts.
(2) La col•laboració entre enginyers i el gran coneixement
clínic dels investigadors comença a conformar els elements
necessaris per a l’aplicació de l’anàlisi de la textura cervical
en la predicció del part prematur.
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A LA RECERCA DE PROVES NO INVASIVES
Per això, la línia busca possibles intervencions no
invasives que millorin la capacitat de decisió dels
professionals davant del risc d’un part prematur.
Una de les principals eines de la investigació
d’aquesta línia és l’anàlisi quantitativa de textures
d’imatges obtingudes per ecografia. Aquesta eina
pot ser útil per predir millor el resultat de la
inducció del part.

En la línia es reuneixen metges especialistes
en medicina fetal, així com bioenginyers i
suport tècnic.

Publicacions
• (2) Quantitative analysis of the cervical texture by
ultrasound and correlation with gestational age.
Baños N, Perez-Moreno A, Migliorelli F, Triginer L, Cobo
T, Bonet-Carne E, Gratacos E, Palacio M. Fetal
Diagnosis and Therapy 41(4):265-272 (2017).

• (2) Mid-trimester sonographic Cervical Consistency
Index to predict spontaneous preterm birth in a
low-risk population. Baños N, Murillo-Bravo C, Julià C,
Migliorelli F, Perez-Moreno A, Ríos J, Gratacos E,
Valentin L, Palacio M. Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology [2017 Epub ahead or print].

•C
 ontribution of amniotic fluid along gestation to the
prediction of perinatal mortality in women with early
preterm premature rupture of membranes. Cobo T,
Munrós J, Ríos J, Ferreri J, Migliorelli F, Baños N,
Gratacós E, Palacio M. Fetal Diagnosis and Therapy.
[2017 Epub ahead or print].

• ( 2) Quantitative analysis of the cervical texture by
ultrasound in the mid-pregnancy is associated with
spontaneous preterm birth. Baños N, Perez-Moreno
A, Julià C, Murillo-Bravo C, Coronado D, Gratacos E,
Deprest J, Palacio M. Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology [ [2017 Epub ahead or print].

• (1) Prediction of Neonatal Respiratory Morbidity by
Quantitative Ultrasound Lung Texture Analysis: A
Multicenter Study. Palacio M, Bonet-Carne E, Cobo T,
Perez-Moreno A, Sabrià J, Richter J, Kacerovsky M,
Jacobsson B, García-Posada RA, Bugatto F, Santisteve R,

Projectes I+D+I

Resultats científics

Educació

Media

Objectius estratègics
PER A UN MILLOR
DIAGNÒSTIC
Clínica & bioenginyeria

Investigació

Àrees d’investigació

Qui som

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

PER A UN MILLOR
SEGUIMENT DE LES PACIENTS

PER A UN TRACTAMENT
MÉS EFICAÇ

Evaluar l’efecte dels fàrmacs en
pacients de risc que puguin
demorar el part preterme

Desenvolupar teràpies per al
tractament eficaç de la
vaginosi bacteriana

Anàlisi quantitativa de la textura pulmonar en poblacions de risc

Vives À, Parra-Cordero M, Hernandez-Andrade E, Bartha
JL, Carretero-Lucena P, Tan KL, Cruz-Martínez R, Burke M,
Vavilala S, Iruretagoyena I, Delgado JL, Schenone M,
Vilanova J, Botet F, Yeo GS, Hyett J, Deprest J, Romero R,
Gratacos E, Fetal Lung Texture Team. American Journal of
Obstetrics and Gynecology. 217(2):196.e1-196.e14 (2017).

•C
 ervical length screening for prevention of preterm
birth in singleton pregnancy with threatened preterm
labor: systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials using individual
patient-level data. Berghella V, Palacio M, Ness A,
Alfirevic Z, Nicolaides KH, Saccone G. Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology. 49(3):322-329 (2017).

•U
 terine cervical length measurement to reduce
length of stay in patients sdmitted for threatened
preterm labor: a randomized trial. Palacio M,
Caradeux J, Sánchez M, Cobo T, Figueras F, Coll O,
Gratacós E, Cararach V. Fetal Diagnosis and Therapy.
[2017 Epub ahead or print].

•F
 ollow-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. [2017 Epub ahead or print].

Col·laboracions / agraïments:
Internacionals:
•U
 niversidad Católica de Lovaina, Bèlgica
• Universidad de Lund, Suècia
Empreses:
• Transmural Biotech, Espanya
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Investigació

Projectes I+D+I

Resultats científics

Inflamació en prematuritat

Qui som

Media

Volem predir la infecció o inflamació
intraamniòtica en dones amb risc de
part prematur mitjançant eines de
diagnòstic ràpid i no invasiu per
minimitzar l’impacte en el nounat.
PREVEURE LA PREMATURITAT: COM?
La presència d’infecció intraamniòtica subclínica i la
resposta inflamatòria que genera són les causes
conegudes més freqüents de part prematur espontani,
principalment en edats gestacionals precoces. El
principal inconvenient és que per al seu diagnòstic
s’ha de fer una amniocentesi, un procediment invasiu
que limita la transnacionailitat a nivel clínic.

Coordinadora:
Teresa Cobo
Predoctoral:
Eduardo Herreros
Tècnica:
Ana Belén Sánchez
Tècnica d’investigació:
Rosa Lopez
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Educació

Hem demostrat que la
inflamació intraamniòtica
és un factor de risc
en el desenvolupament
en prematurs de menys
de 34 setmanes

IDENTIFICACIÓ PRECOÇ DE LA INFLAMACIÓ
L’ús d’avançades tecnologies com la metabolòmica,
la proteòmica, la seqüenciació del DNA/RNA o la
tecnologia fotònica pretén, entre d’altres, millorar el
nostre coneixement fisiopatològic de la infecció i la
inflamació, però també facilitar el desenvolupament
d’eines de detecció ràpida (en hores) i de mostres

En la línia es reuneixen metges especialistes en
medicina fetal ineonatologia, així com
bioquímics, biofísics, microbiòlegs, estadístics i
suport tècnic de laboratori.

Qui som

Investigació

no invasives (com el fluid cervicovaginal) que
permetin la translació del coneixement científic al
seguiment clínic d’aquestes dones amb risc de part
prematur. Per això col•laborem amb HOLOGIC,
empresa dedicada al desenvolupament tecnològic
d’eines no invasives d’identificació precoç
d’inflamació intraamniòtica en dones amb amenaça
de part prematur.
LA MICROBIOTA I EL SEU IMPACTE EN EL PART
A més, amb la possibilitat actual de seqüenciar i
estudiar el microbioma humà (microbiota vaginal),
volem tenir un coneixement fisiopatològic més detallat
del procés d’infecció i el seu impacte en el part i el
nounat. Així podrem individualitzar i optimitzar el
tractament d’aquestes dones i els seus fills.

Publicacions
• I mpact of microbial invasion of amniotic cavity and
the type of microorganisms on short-term neonatal
outcome in women with preterm labor and intact
membranes. Cobo T, Vives I, Rodríguez-Trujillo A, Murillo
C, Ángeles MA, Bosch J, Vergara A, Gratacós E, Palacio M.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
96(5):570-579 (2017).

• ( 1) 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
E, Palacio M, Cobo T The Journal of Maternal-Fetal &
Neonatal Medicine. 1-221 (2017).

Projectes I+D+I

Resultats científics

Educació

Media

El 2017…
(1) Hem demostrat que la inflamació
intraamniótica és un factor de risc independent
d’alteració en el desenvolupament en prematurs
de menys de 34 setmanes.
(2) Liderem diferents projectes que comparteixen
un mateix objectiu: detectar de forma ràpida i, en
alguns casos no invasiva, la presència d’infecció i
inflamació intraaamniótica en dones amb risc de
part prematur. Són:
SCUBA PROJECT. Un estudi clínic prospectiu
multicéntric internacional que finança l’empresa
Hologic, l’objectiu del qual és la validació externa
dels resultats obtinguts en un estudi pilot previ
americà sobre la identificació d’inflamació
intraamniótica en dones amb amenaça de part
prematur a través del fluid vaginal.

•C
 ervical Alpha-Actinin-4 Is upregulated in women
with threatened Preterm labor and microbial
invasion of the amniotic cavity. Cobo T, Palacio M,
Grande M, Sánchez-García AB, Estanyol JM, López
M, Bosch J, Martí C, Gratacós E. Fetal Diagnosis and
Therapy [2017 Epub ahead or print].

FIRST. La nostra línia coordina dos projectes
finançats per CELLEX en col•laboració amb
l’Institut Ciències Fotòniques (ICFO) que
pretenen individualitzar el maneig en pacients
amb risc de prematuritat així com en el cas de la
cirurgia fetal.
DESENVOLUPAMENT D’ALGORITMES CLÍNICS
PREDICTORS. Amb l’Institut de Salut Carlos III
(ISCIII) volem desenvolupar un algoritme de
predicció d’infecció intraamniótica basada en
característiques clíniques i l’expressió de
metabòlits en el fluid vaginal davant l’insult
d’infecció.

•N
 oninvasive sampling of the intrauterine
environment in women with preterm labor
and intact membranes. Cobo T, Kacerovsky
M, Jacobsson B. Fetal Diagnosis and Therapy.
[2017 Epub ahead or print].
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Qui som

Investigació

Projectes I+D+I

Resultats científics

Educació

•B
 iomarkers of spontaneous preterm birth: a
systematic review of studies using multiplex
analysis. Polettini J, Cobo T, Kacerovsky M,
Vinturache AE, Laudanski P, Peelen MJCS, Helmer
H, Lamont RF, Takeda J, Lapointe J, Torloni MR,
Zhong N, Menon R. Journal of Perinatal Medicine.
45(1), 71–84 (2017).

•P
 reterm prelabor rupture of membranes between 34
and 37 weeks: a point-of-care test of vaginal fluid
Interleukin-6 concentrations for a noninvasive
detection of intra-amniotic inflammation. Kacerovsky
M, Musilova I, Bestvina T, Stepan M, Cobo T,
Jacobsson B. Fetal Diagnosis and Therapy. [2017
Epub ahead or print].

• I ntraamniotic inflammation and umbilical cord blood
interleukin-6 concentrations in pregnancies
complicated by preterm prelabor rupture of
membranes. Musilova I, Andrys C, Drahosova M,
Soucek O, Stepan M, Bestvina T, Spacek R,
Jacobsson B, Cobo T, Kacerovsky M. Journal
of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 30(8):900910 (2017).

L’ESTUDI DE LA MICROBIOTA VAGINAL ENS OFERIRÀ UN
CONEIXEMENT DETALLAT DEL PROCÉS D’INFECCIÓ
I EL SEU IMPACTE EN EL PART I EL NOUNAT
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Media

Internacionals:
• Universitat de Göteborg, Suècia
• Hospital Universitari de Hradec Králové,
República Txeca
Empreses:
• Hologic, EUA.
• CELLEX

Educació

Media

Objectius estratègics
PER ENTENDRE I PREVEURE MILLOR
LA INFACCIÓ I INFLAMACIÓ

Bàsica

Nacionals:
• Centro de Investigación Príncipe Felipe de València
(Dr. Antonio Pineda)
• Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (Dr. Valerio
Pruneri / Dr. Romain Quidant)
• Departament de Bioquímica i Biomedicina Mol·lecular
de la Universitat de Barcelona (Dra. Marta Cascante)
• Plataforma de Bioestadística de l’IDIBAPS (José Ríos)
• Servei de Neonatologia de l’Hospital ClínicMaternitat (Ana Herranz)

Resultats científics

Estudiar biomarcadors d’infecció i
inflamació intraamniòtica en mostres
de líquid amniòtic i cèrvico-vaginals que
permetin un diagnòstic ràpid i
idealment no invasiu

PER A UN MILLOR DIAGNÒSTIC DE
LA INFACCIÓ I INFLAMACIÓ
Aplicació de nanomedicina mitjançant
fotònica en la identificació precoç d’inflamació
intraamniòtica en líquid amniòtic
Aplicació de biosensors òptics per identificar
infecció intraamniòtica en líquid amniòtic
Estudi del microbioma vaginal en dones
amb infecció en inflamació intraamniòtica
mitjançant tècniques de seqüenciació del
gen 16S rRNA en el fluid vaginal

Clínica / Bàsica

Col·laboracions / agraïments:

Projectes I+D+I

Clínica

Investigació

Àrees d’investigació

Qui som

Desenvolupament d’algoritmes predictors
d’inflamació intraamniòtica mitjançant la
combinació de biomarcadors vaginals i
característiques maternes clíniques

Avaluació de l’impacte neonatal de la
infecció i inflamació en dones amb
amenaça de part prematur i ruptura
prematura de membranes

Validació prospectiva de l’ús de
biomarcadors vaginals per a la predicció
d’inflamació intraamniòtica subclínica en
dones amb amenaça de part prematur
Validació prospectiva de l’ús de metabòlits
vaginals per a la predicció d’infecció
intraamniòtica subclínica en dones amb
amenaça de part prematur
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Investigació

Projectes I+D+I

Resultats científics

Teràpia i cirurgia fetal

Qui som

Media

Volem desenvolupar noves teràpies i
tractaments intrauterins que superin
les limitacions fins ara existents en les
cirurgies fetals.
TERÀPIES NEUROPROTECTORES
Prevenir o tractar patologies d’origen fetal és la
principal raó de ser del nostre equip d’investigació.
En aquesta línia 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
(RCIU). Abans d’aplicar aquestes teràpies a la
pràctica clínica, avaluem els seus efectes en un
model animal de RCIU.

Coordinadores:
Elisenda Eixarch
Miriam Illa
Postdoctorals:
Sergio Berdun
Rodrigo Cilla
Narcís Masoller

Predoctorals:
Laura Pla
Johanna Parra
Gulcin Gumus
Talita Micheletti
Ximena Torres
Soport tècnic:
Sabrina Gea
Estudiant:
Mari Carmen
González
Especialistes en
Medicina Fetal:
Josep María Martínez
Mar Bennasar
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Educació

El 2017…

Comencem
a realitzar cirurgia fetal en
model d’ovella per demostrar la fiabilitat i la
seguretat de la cirurgia de reparació del
tub neural mitjançant fetoscòpia, com a
part del projecte FIRST finançat per la
Fundació Cellex.
(2) Hem demostrat per primera vegada que
es poden utilitzar diferents teràpies
potencials per superar les complicacions
del CIR en models animals.

CIRURGIES FETALS D’ÚLTIMA GENERACIÓ
A més, volem millorar la cirurgia fetal, és a dir, els
procediments quirúrgics que permeten salvar vides
abans de néixer. Per això centrem el nostre treball en
desenvolupar avenços tecnològics que ens permetin
millorar els resultats en les cirurgies fetals que
realitzem actualment i crear nous tractaments per a
problemes que no tenen solució en aquests moments.
L’ús de models ex vivo i experimentals és clau per
assolir els nostres objectius.

En la línia es reuneixen metges especialistes en
medicina fetal, biòlegs i suport tècnic.

•R
 ate and Outcomes of Pulmonary Stenosis and
Functional Pulmonary Atresia in Recipient Twins
with Twin-Twin Transfusion Syndrome. Ortiz JU,
Masoller N, Gómez O, Bennasar M, Eixarch E,
Lobmaier SM, Crispi F, Gratacos E, Martinez JM. Fetal
Diagnosis and Therapy. 41(3):191-196 (2017).

• ( 2) Neurodevelopmental Effects of Undernutrition and
Placental Underperfusion in Fetal Growth Restriction
Rabbit Models. Illa Armengol M, Eixarch E, MuñozMoreno E, Batalle D, Leal-Campanario R, Gruart A,
Delgado-García JM, Figueras F, Gratacós E. Fetal
Diagnosis and Therapy. [2017 Epub ahead of print]

• (2) Early Environmental Enrichment Enhances
Abnormal Brain Connectivity in a Rabbit Model of
Intrauterine Growth Restriction. Illa M, Brito V, Pla L,
Eixarch E, Arbat-Plana A, Batallé D, Muñoz-Moreno E,
Crispi F, Udina E, Figueras F, Ginés S, Gratacós E. Fetal
Diagnosis and Therapy. [2017 Epub ahead or print]

Resultats científics

•F
 etal aortic valvuloplasty: experience and results of
two tertiary centers in Spain. Galindo A, GómezMontes E, Gómez O, Bennasar M, Crispi F, Herraiz I,
Mendoza A, Escribano D, García-Torres E, Carretero

Media

Objectius estratègics
TERÀPIA FETAL

CIRURGIA FETAL

Estudi del neurodesenvolupament en
model animal de CIR
Caracterització de les alteracions
estructurals subjacents al CIR
Evaluació dels efectes neuroprotectors
de teràpies

JM, Gratacós E, Martínez JM. Fetal Diagnosis and
Therapy . [2017 Epub ahead of print]

• ( 2) Ultrasound-Guided Intrauterine Labeling of Rat
Fetuses. Gumus HG, Illa M, Pla L, Gonzalez A,
Demicheva E, Ley D, Crispi F, Gratacos E.
Gynecologic and Obstetric Investigation
[2017 Epub ahead or print]

•B
 alloon removal after fetoscopic endoluminal
tracheal occlusion for congenital diaphragmatic
hernia. Jiménez JA, Eixarch E, Dekoninck P, Bennini
JR, Devlieger R, Peralta CF, Gratacos E, Deprest J.
American Journal of Obstetrics and Gynecology .
217(1):78.e1-78.e11 (2017).

Educació

•S
 elective intrauterine growth restriction in
monochorionic diamniotic twin pregnancies.
Bennasar M, Eixarch E, Martinez JM, Gratacós E.
Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. pii:
S1744-165X(17)30048-3 (2017).

•O
 xidative damage and nitric oxide synthase
induction by surgical uteroplacental circulation
restriction in the rabbit fetal heart. Figueroa H,
Alvarado C, Cifuentes J, Lozano M, Rocco J, Cabezas

Bioenginyeria

Publicacions

Projectes I+D+I

Básico

Investigació

Àrees d’investigació

Qui som

Desenvolupament d’un sistema de segellat
de membranes mitjançant ús de nous
materials
Desenvolupament d’un sistema d’assistència
robòtica i biosensors per a cirurgia fetal
Desenvolupament d’un sistema de planificació
i navegació quirúrgica per cirurgia fetal

C, Illanes S, Eixarch E, Hernández-Andrade E,
Gratacós E, Irarrazabal CE. Prenatal Diagnosis.
37(5):453-459 (2017).

Col·laboracions / agraïments:
Nacionals:
•U
 niversitat Pompeu Fabra
• Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
• Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
• Institut Químic de Sarrià (IQS)
•D
 epartament de Biologia Cel•lular, Immunologia i
Neurociències de la UB
Internacionals:
•H
 ospital Universitari de Leuven, Bèlgica
• Institute of Mechanical Systems, Suïssa
• Institut de Rececta Leibnitz
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Malaltia placentària

Qui som

Media

Millorem el diagnòstic i tractament
d’embarassos amb restricció
de creixement per evitar
possibles alteracions en el
neurodesenvolupament.
L’IMPACTE DEL RETARD DE CREIXEMENT
Els nadons amb restricció de creixement intrauterí
(CIR) tenen un risc augmentat de complicacions abans
i després del naixement. Però això no és tot. A més,
poden presentar alteracions en el seu
neurodesenvolupament. Les alteracions lleus del
neurodesenvolupament provocades pel RCIU no
comporten una gran seqüela, però cada vegada més
són reconegudes com un problema familiar i social.

Coordinador:
Francesc Figueras
Predoctorals:
Marta Rial
Javier Caradeux
Anna Peguero
Tri Rahmat Basuki
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Estudiant de
Màster:
Raigam Martinez

Diagnosticar el retard
de creixement permet
implantar mesures
preventives durant
l’embaràs, el part
i la primera infancia

LA PREVENCIÓ: CLAU
Per tant, la correcta definició i diagnòstic del CIR és
especialment important, 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.

En la línia es reuneixen metges especialistes en
medicina fetal, psicòlegs i suport tècnic.

Qui som

Investigació

Publicacions
•A
 n integrated approach to fetal growth restriction.
Figueras F, Gratacos E. Best Practice & Research Clinical
Obstetrics & Gynaecology. 38, 48–58 (2017).

Projectes I+D+I

Resultats científics

• ( 2) EVERREST Consortium. EVERREST prospective
study: a 6-year prospective study to define the
clinical and biological characteristics of
pregnancies affected by severe early onset fetal
growth restriction. Spencer R, Ambler G,
Brodszki J, Diemert A, Figueras F, Gratacós E,
Hansson SR, Hecher K, Huertas-Ceballos A,
Marlow N, Marsál K, Morsing E, Peebles D, Rossi C,
Sebire NJ, Timms JF, David AL, BMC Pregnancy
Childbirth. 17(1), 43 (2017).

Hem publicat els protocols de dos estudis clínics
multicèntrics:
(1) RATIO37. Arran de resultats previs de les
nostres investigacions sorgeix aquest projecte
que estudia la incorporació d’un paràmetre
ecogràfic nou a la setmana 37 de gestació per tal
de reduir la taxa de mort fetal i complicacions en
el part. Com a objectius secundaris pretén
detectar baix pes en néixer i resultats
perinatals adversos.

Figueras F. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
49(2), 188–193 (2017).

•S
 econd to third trimester longitudinal growth
assessment for the prediction of SGA and late FGR.
Caradeux J, Eixarch E, Mazarico E, Basuki TR, Gratacos
E, Figueras F. Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology [2017 Epub ahead of print]

•V
 alidation of the prediction model for success of
vaginal birth after cesarean delivery at the university
hospital in Barcelona. Baranov A, Gratacós E,
Vikhareva O, Figueras F. The Journal of Maternal-Fetal
& Neonatal Medicine 1–6 (2017).

• T hird-Trimester Conditional Reference Values for
Longitudinal Fetal Growth Assessment. Basuki TR,
Triunfo S, Caradeux J, Eixarch E, Hansson S, Gratacos
E, Figueras F. Fetal Diagnosis and Therapy. [2017
Epub ahead or print]

•V
 alidation of a first-trimester screening model for
pre-eclampsia in an unselected population.
Scazzocchio E, Crovetto F, Triunfo S, Gratacós E,

Media

El 2017…

• ( 1) Revealed versus concealed criteria for placental
insufficiency in an unselected obstetric population in
late pregnancy (RATIO37): randomised controlled
trial study protocol. Figueras F, Gratacos E, Rial M, Gull
I, Krofta L, Lubusky M, Rogelio C-M, Mónica C-L,
Miguel M-R, Socias P, Aleuanlli C, Cordero MCP. BMJ
Open. 7(6), e014835 (2017).

Educació

•S
 econd- to Third-Trimester Longitudinal Growth
Assessment for the Prediction of Largeness for

(2) ESTUDI PROSPECTIU EVERREST. S’ha
dissenyat per a caracteritzar la història natural dels
embarassos afectats per un CIR greu d’aparició
primerenca i establir un biobanc ben fenotipat.
Les troballes proporcionaran informació
actualitzada per a metges i pacients. Permetrà
avaluar la seguretat i eficàcia de la teràpia gènica
del factor de creixement endotelial vascular
(VEGF) matern en CIR d’inici primerenc greu.

Gestational Age and Macrosomia in an Unselected
Population. Caradeux J, Eixarch E, Mazarico E, Basuki
TR, Gratacós E, Figueras F. Fetal Diagnosis and
Therapy [2017 Epub ahead or print]

• L ongitudinal growth assessment for the prediction
of adverse perinatal outcome in SGA-suspected
fetuses. Caradeux J, Eixarch E, Mazarico E, Basuki TR,
Gratacos E, Figueras F. Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology [2017 Epub ahead or print]

•C
 hromosomal Microarray Analysis in Fetuses with
Growth Restriction and Normal Karyotype: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Borrell A,
Grande M, Pauta M, Rodriguez-Revenga L,
Figueras F. Fetal Diagnosis and Therapy [2017
Epub ahead or print].
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•G
 ender-Specific Antenatal Growth Reference Charts
in Monochorionic Twins. Torres X, Bennasar M, Eixarch
E, Rueda C, Goncé A, Muñoz M, Marimón E, Martínez
JM, Gratacós E, Figueras F. Fetal Diagnosis and
Therapy [2017 Epub ahead or print].

• Risk of fetal death in growth-restricted fetuses with
umbilical and/or ductus venosus absent or reversed
end-diastolic velocities before 34 weeks of gestation:
a systematic review and meta-analysis. Caradeux J,
Martinez-Portilla RJ, Basuki TR, Kiserud T, Figueras F.
American Journal of Obstetrics and Gynecology
pii: S0002-9378(17)32331-1 (2017).

• I mpact of aspirin on trophoblastic invasion in women
with abnormal uterine artery Doppler at 11 − 14 weeks:
A randomized controlled study (ASAP). Scazzocchio
E, Oros D, Diaz D, Ramirez JC, Ricart M, Meler E,
González de Agüero R, Gratacos E, Figueras F.
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 49(4):435441 (2017).

•G
 enomic Microarray in Fetuses with Early Growth
Restriction: A Multicenter Study. Borrell A, Grande M,
Meler E, Sabrià J, Mazarico E, Muñoz A, RodriguezRevenga L, Badenas C, Figueras F. Fetal Diagnosis and
Therapy 42(3):174-180 (2017).

•P
 rediction of delivery of small for gestational age
neonates and adverse perinatal outcomes by
feto-placental Doppler at 37 weeks’ gestation.
Triunfo S, Crispi F, Gratacos E, Figueras F. Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology 49(3):364-371 (2017).
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Objectius estratègics
DIAGNÒSTIC
Clínica

Investigació

Àrees
d’investigació

Qui som

Desenvolupament de mètodes de detecció
precoç de CIR: nova definició i predicció del
dany cerebral

• Changes in uterine artery Doppler velocimetry and
circulating angiogenic factors in the first half of
pregnancies delivering small-for-gestational age
neonates. Triunfo S, Crovetto F, Rodriguez-Sureda V,
Scazzocchio E, Crispi F, Dominguez C, Gratacos E,
Figueras F. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.
49(3):357-363 (2017).

•D
 ifferential performance of first-trimester screening
in predicting small-for-gestational-age neonate or
fetal growth restriction. Crovetto F, Triunfo S, Crispi F,
Rodriguez-Sureda V, Dominguez C, Figueras F,
Gratacos E. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.
49(3):349-356 (2017).

TERÀPIA
Assaigs clínics per a la prevenció de
preeclàmpsia i CIR

Col·laboracions / agraïments:
Internacionals:
• University College of London, Regne Unit
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Com influeixen els factors ambientals
com l’exposició al tabac, a l’alcohol, a
les drogues i als tòxics ambientals
(metalls pesants i pesticides) en el
retard de creixement o altres
complicacions de l’embaràs?
Descobrir-ho és la nostra raó de ser.
ELS TÒXICS I L’EMBARÀS
L’exposició a tòxics durant l’embaràs pot tenir efectes
greus sobre el creixement fetal i el
neurodesenvolupament. És necessari conèixer
l’exposició prenatal a substàncies d’abús (tabac,
alcohol, drogues) i tòxics ambientals (metalls pesants
com plom i mercuri, o pesticides com el DTT) durant
la gestació per entendre els seus efectes en el
desenvolupament fetal.

Coordinadora:
Lola Gómez-Roig
Postdoctorals:
Edurne Mazarico
Silvia Ferrero
Joan Sabrià
Yesenia Zapata

Predoctorals:
Sally Sabra
Laura Almeida
Marc Cahuana

Els nostres estudis
demostren i confirmen
que consumir alcohol
durant l’embaràs
és molt perjudicial
per al desenvolupament
del fetus

OBJECTIU: PREDIR COMPLICACIONS
Volem caracteritzar l’efecte d’aquesta exposició
durant l’embaràs per tal de millorar el nostre
coneixement i la predicció de complicacions com el
retard de creixement.

En la línia es reuneixen metges especialistes en
medicina fetal, patòlegs, biòlegs i suport tècnic.

• Differences in dietary and lifestyle habits between
pregnant women with small fetuses and appropriatefor-gestational-age fetuses. Gómez Roig MD,
Mazarico E, Ferrero S, Montejo R, Ibáñez L, Grima F,
Vela A. Journal of Obstetrics and Gynaecology
Research 43(7):1145-1151 (2017).

• ( 1) Maternal hair testing to disclose self-misreporting
in drinking and smoking behaviour during
pregnancy. Gomez-Roig MD, Marchei E, Sabra S,
Busardò FP, Mastrobattista L, Pichini S, Gratacós E,
Garcia-Algar O. Alcohol. [2017 Epub ahead or print]

•N
 eural injury markers in intrauterine growth
restriction and their relation to perinatal outcomes.
Mazarico E, Llurba E, Cumplido R, Valls A, Melchor JC,
Iglesias M, Cabero L, Gratacós E, Gómez-Roig MD.
Pediatric Research 83(3):452-457 (2017).

• Smoking-induced changes in the maternal immune,
endocrine, and metabolic pathways and their impact
on fetal growth: a topical review. Sabra S, Gratacós E,
Gómez Roig MD. Fetal Diagnosis and Therapy
41(4):241-250 (2017).

•H
 eavy metals exposure levels and their correlation
with different clinical forms of fetal growth
restriction. Sabra S, Malmqvist E, Saborit A, Gratacós
E, Gomez Roig MD. PLoS One. 12(10):e0185645
(2017).
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Objectius estratègics
ESTUDIAR
Bàsica

Publicacions

Projectes I+D+I

PREVEURE

Estudi de l’efecte de l’exposició a tòxics
ambientals en l’embaràs
Predicció del risc a complicacions en
l’embaràs a causa de factors ambientals

Clínica

Investigació

Àrees d’investigació

Qui som

Estudi de l’exposició a toxines i
metabòlits durant l’embaràs

Col•laboracions /
agraïments:
Nacionals:
• Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
• Hospital del Mar-IMIM, Barcelona
• Universitat de Múrcia
Internacionals:
• Mount Sinai Hospital, Nova York,
Estat Units

El 2017…
(1) Hem publicat un article on s’ha evidenciat el greu
problema del consum d’alcohol durant l’embaràs. S’ha
detectat en pèl matern una prevalença de ETG (metabòlit
de l’alcohol) molt elevada.
En col•laboració amb ISGlobal (Barcelona Institute for
Global Health: Payam Dadvand i Jordi Sunyer), hem
aconseguit el finançament del HEI Research Committee
(Health Effects Institute, USA) per a realitzar el projecte
“Traffic-related air pollution and birth weight: the rols of
noise, placental function, green space, diet, physical
activity, and socioeconomic status (FRONTIER) “.
El nostre grup liderarà el WP5: L’entorn prenatal i la seva
influència en la disfunció placentària i el
desenvolupament del cor fetal i la malaltia
cardiovascular en l’edat adulta.
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Plataformes

Biobanc
Coordinadora científica:
Fàtima Crispi
Coordinadora tècnica:
Miriam Osorio
Suport tècnic:
Anna Montmany
Núria Rierola

Com a banc de mostres de BCNatal i
del nostre grup de recerca la nostra
missió és recollir, processar i posar a
disposició de la comunitat científica
mostres biològiques maternofetals i
neonatals.
QUÈ FEM?
El projecte, emmarcat en el Biobanc de l’Hospital
Clínic-IDIBAPS i el Biobanc de l’Hospital Sant Joan de
Déu per a la Recerca (BHSJDI), reuneix un ampli rang
de patologies de l’embaràs (transfusió fetus-fetal,
retard de creixement intrauterí, preeclàmpsia...) i de
l’etapa postnatal per donar suport als diferents
estudis d’investigació maternofetal.
Treballar amb aquestes mostres permet avançar en el
nostre coneixement sobre les patologies de
l’embaràs i millorar les possibilitats de diagnòstic i
futures teràpies.

A LA WEB DEL BIOBANC ES PODEN SOL•LICITAR MOSTRES
FETALS QUE SI NO SERIEN COSTOSES D’OBTENIR
EN TERMES ECONÒMICS I DE TEMPS
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La plataforma es responsabilitza
de la gestió dels projectes
experimentals de les línies
d’investigació de l’equip.

Model animal

QUÈ FEM?
Les nostres tasques específiques són:
gestionar els diferents espais de treball,
coordinar els procediments, donar suport
administratiu, tècnic i científic, i, finalment,
assegurar el benestar animal, supervisant-los
periòdicament i controlant que es compleixen
tots els protocols d’experimentació animal
segons el comitè d’ètica actualment vigent.

Coordinadora:
Míriam Illa
Suport tècnic:
Carla Loreiro

Coordinem la plataforma d’estabularis UB,
l’àrea de gestió IDIBAPS, el comitè ètic, la
plataforma del biobanc i altres institucions com
la plataforma d’imatge mèdica IDIBAPS .

VOLEM FACILITAR QUALSEVOL PROCEDIMENT
D’INVESTIGACIÓ EN MEDICINA FETAL QUE REQUEREIXI
D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
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La nostra prioritat és mantenir la
percepció de qualitat i excel•lència
del grup garantint el compliment
del seguiment neonatal de tots
els pacients participants en els
diferents projectes d’investigació.

Postnatal
Coordinadora:
Ángela Arranz

QUÈ FEM?
Les nostres infermeres i psicòlogues expertes
en neurodesenvolupament realitzen un
seguiment de les famílies en tot moment, tant
en procediments de ressonància magnètica o
mitjançant valoracions de les capacitats dels
nens amb el test de Brazelton o el test de
Bayleys. Aquestes proves permeten
identificar precoçment retards en el
desenvolupament dels infants.

Suport tècnic:
Alba Camacho
Marta Garcia
Marta de Lamo
Paula Navarro

EL SEGUIMENT I ACOMPANYAMENT POSTNATAL
DE TOTS ELS PACIENTS QUE PARTICIPEN EN LES
NOSTRES INVESTIGACIONS ÉS UN VALOR
AFEGIT PER A LES FAMÍLIES
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Gestió de la investigació

LUIS ENCISO,
Director executiu

MAITE AGUILERA,
Coordinadora
de RR HH

MERCEDES ALONSO,
Compres i gestió
administrativa

ESTEFANIA
CALLADO,
Project Manager

PERE LORENTE,
Responsable de
Comunicació

ISIL TEKELI,
Scientific Writer

ESTER CARDET,
Project Manager

IDOIA BERAZA,
Tecnologies de
la informació

RAÚL BELLAHIZAD,
Logística
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Els departaments de gestió de projectes, compres, recursos
humans, IT, desenvolupament de negoci i internacionalització,
comunicació i RSC, treballen de forma coordinada per:

Donar suport a
l’activitat científica dels
investigadors del centre
i promoure la
investigació en
medicina fetal

Coordinar els projectes
de recerca per tal
d’assegurar l’èxit
esperat

Gestionar eficientment els
fons que financen les
activitats de recerca i
fomentar l’ús eficient dels
recursos i infraestructures

Contribuir al creixement
professional dels membres
de l’equip per assegurar la
seva futura ocupabilitat

Vetllar per l’ètica i
l’aplicació dels principis
deontològics i normatius
propis 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

PER A DUR A TERME LA INVESTIGACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA
DEL GRUP ÉS CLAU EL TREBALL EN EQUIP D’ESPECIALISTES EN
ECONOMIA, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
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Projectes i ajudes a la investigació
EN CURS EL 2017
FetalMed-PhD - A joint doctorate in Fetal Medicine
Dr. Eduard Gratacós
European Commission. Erasmus +
01/08/2013 - 31/10/2021
EVERREST - Does vascular endothelial growth factor
gene therapy safely improve outcome in severe
early-onset fetal growth restriction?
Dr. Eduard Gratacós
European Commission. 305823.
01/01/2013 - 31/12/2018
New high-precision technologies for fetal
surgery and medicine.
Dr. Eduard Gratacós
Fundación CELLEX
01/01/2016 - 31/12/2018

measures for prenatal brain damage using growth
restriction as a model.
Dr. Eduard Gratacós
Cerebra Research Fundation
01/01/2014 - 31/12/2019

adulto asociada a retraso de crecimiento
intrauterino.
Dr. Eduard Gratacós
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI15/00130.
01/01/2016 - 31/12/2018

Grup de medicina Maternofetal i Neonatal.
Dr. Eduard Gratacós
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR). 2014_SGR _928.
01/01/2014 - 30/04/2017

Papel del factor de crecimiento placentario en el
manejo de la preeclampsia no severa: estudio
aleatorizado (Estudio MAP).
Dr. Francesc Figueras
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI15/00903.
01/01/2016 - 31/12/2018

Desarrollo de biomarcadores basados en conectividad
cerebral para el diagnóstico precoz de las alteraciones
del neurodesarrollo de origen prenatal.
Dra. Elisenda Eixarch
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI13/01018
01/01/2014 - 31/12/2017

Prevenint les conseqüències neurològiques i
cardiovasculars de les malalties fetals.
Dr. Eduard Gratacós
Obra Social Fundación la Caixa
12/12/2014 - 12/12/2018

Impacto de la restricción de crecimiento intrauterino
en la dinámica del remodelado cardiovascular en las
diferentes etapas de la vida.
Dra. Fátima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI14/00226.
01/01/2015 - 31/12/2018

A multidisciplinary research programme for the
evaluation of diagnostic techniques and intervention

Identificación de moduladores y dianas terapéuticas
en el remodelado y enfermedad cardiovascular del

Validación de biomarcadores proteómicos y
metabolómicos de inflamación intraamniótica
en el parto prematuro en muestras cervico-vaginales y
desarrollo de algoritmos clínicos predictores.
Dra. Teresa Cobo
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI15/00344.
01/01/2016 - 31/12/2018

22

PROJECTES I AJUDES A
LA INVESTIGACIÓ
ACTIUS
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Evaluación pronóstica de las cardiopatias congénitas
desde la etapa prenatal mediante ecocardiografía
avanzada y biomarcadores plasmáticos.
Dra. Olga Gómez
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI15/00263.
01/01/2016 - 31/12/2018
Targeting endothelial dysfunction in highly prevalent
diseases: characterization and validation of
prognostic biomarkers and identification of potential
therapeutic strategies.
Dr. Eduard Gratacós & Dra. Fàtima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PIE15/00027.
01/01/2016 - 31/12/2018
Understanding and preventing fetal cardiovascular
remodeling in HIV-infected pregnancies.
Dr. Eduard Gratacós - Laura Gracia-Otero
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR) 2016FI_B 01184
31/10/2016 - 28/02/2019
Anàlisi quantitatiu de la textura del coll de l’úter en
embarassades (cèrvix): nova eina per la predicció de
l’èxit en la inducció del part i el risc de part prematur.
Dra. Montse Palacio - Alvaro Pérez
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR) 2014DI 083
21/01/2015 - 20/01/2018
Valoración de la exposición prenatal a sustancias de
abuso y tóxicos ambientales en fetos con retraso de
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1,8M

D’EUROS INVERTITS EN
PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

crecimiento intrauterino y su influencia en la
patología placentaria.
Dra. Maria Dolores Gómez-Roig - Laura Almeida
Becas de Investigación del Hospital Sant Joan de Déu
01/06/2015 - 31/05/2018

INICIATS EL 2017
Desarrollo de herramientas predictivas para la
identificación precoz de las alteraciones del
neurodesarrollo de origen prenatal basadas en el
estudio del desarrollo cortical fetal.
Dra. Elisenda Eixarch
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI16/00861.
01/01/2017 - 31/12/2019
Tratamiento del CIR precoz con heparina de bajo peso
molecular (TRACIP): Ensayo Clínico Randomizado.
Dra. Edurne Mazarico
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI16/00151.
01/01/2017 - 31/12/2019

Educació

Media

Maternal prenatal stress and HPA axis
sensitization mediated by 11β-HSD2 gene
epigenetic signatures and its interplay with
childhood psychosocial stress in explaining risk
for psychopathology in adolescence.
Dra. Lourdes Fañanás – Dra. Elisenda Eixarch –
Dra. Fàtima Crispi
CIBERSAM
01/01/2017 - 31/12/2019
Intensificación de la actividad investigadora
Dra. Fátima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). INT16/00168
01/01/2017 - 31/12/2017
Ayudas para Contratos post Formación Sanitaria
Especializada Río Hortega
Dr. Eduard Gratacós – Cristina Paules
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Rio Hortega.
CM16/00142
01/01/2017 - 31/12/2018
Incorporació de tecnòlegs programa PERIS
Dr. Eduard Gratacós – Miriam Osorio
Generalitat de Catalunya – PERIS. SLT002/16/00344
01/04/2017 - 31/12/2019
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CONCEDITS EL 2017
Impacto de técnicas de reproducción asistida en la
programación cardiovascular fetal, resultado perinatal
y epigenética fetal.
Dra. Fátima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI17/00675
01/01/2018 - 31/12/2020
Efectividad de la entrevista motivacional repetida durante
el embarazo en el abandono del consumo de alcohol.
Dra. Maria Dolores Gómez-Roig
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI17/00105
01/01/2018 - 31/12/2020
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.
Dra. Montse Palacio
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI17/00975
01/01/2018 - 31/12/2020

Transferència clínica
GUIES CLÍNIQUES

Un dels principals objectius de la nostra recerca
és la millora de la pràctica clínica en medicina
fetal. Per aquest motiu una important
contribució de l’equip en aquest sentit és
l’elaboració de guies clíniques.
Aquesta activitat ens permet integrar alguns
dels resultats de la investigació en la pràctica
clínica, optimitzant l’atenció al pacient i
l’aplicació de mesures preventives i de
tractament en els serveis de salut.

HEM COL·LABORAT EN
LA REDACCIÓ DE
DIRECTRIUS
D’ÀMBIT LOCAL,
ESTATAL I
INTERNACIONAL

26

Incorporació de tecnòlegs programa PERIS
Dra. Fátima Crispi – Carla Loreiro
Generalitat de Catalunya – PERIS. SLT006/17/00325
19/02/2018 - 18/02/2021
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PROJECTE DE RECERCA EN COL·LABORACIÓ
AMB OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’
Prevenció de les conseqüències
neurològiques i cardiovasculars de la
restricció del creixement fetal
El nostre objectiu és millorar la comprensió i
identificació de fetus amb restricció de creixement
intrauterí (CIR) i el seu risc de desenvolupament
neurològic anòmal i pitjor funció cardiovascular
mitjançant la validació experimental i clínica de nous
biomarcadors.
Per fer-ho possible hem dissenyat un programa
d’investigació que conté elements de diverses
disciplines estructurat en quatre blocs: dos blocs en
què es detalla el nostre treball d’investigació, i dos en
què es descriu el nostre interès i contribució a
l’educació científica i la difusió a la societat.

NEURODESENVOLUPAMENT
Diagnosticar el desenvolupament anormal del cervell
en fetus exposats a restricció de creixement, i
implementar intervencions específiques per prevenir
o reduir el seu impacte.

ERASMUS MUNDUS

ACCIONS PER A LA SOCIETAT

SALUT CARDIOVASCULAR
Detectar els canvis cardiovasculars produïts per
condicions prenatals com la restricció de
creixement i dissenyar estratègies per revertir els
seus efectes.

medicinafetalbarcelona.org/lacaixa
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FORMACIÓ
Oferir un programa de formació en innovació, i
vinculat al programa europeu de doctorat
internacional en medicina fetal Erasmus Mundus,
recolzat per la Comissió Europea i del que som
coordinadors.

Desenvolupar un programa de difusió i participació
social, en forma d’actes divulgatius per la societat,
reclutament de professionals de la comunicació
i una intensa presència mediàtica. En aquest sentit,
comença el desenvolupament d’una aplicació mòbil
per a embarassades.
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PROJECTE DE RECERCA EN COL·LABORACIÓ AMB CEREBRA
Towards a real impact on prenatal
brain damage
En la majoria de nens amb problemes del
neurodesenvolupament, la lesions cerebrals tenen lloc
durant la vida prenatal. La possibilitat de diagnosticar
el desenvolupament anormal del cervell en fetus i
recent nascuts i implementar intervencions per
prevenir o reduir el seuimpacte representaria un gran
avenç en salut pública.
L’objectiu principal d’aquest programa d’investigació, i
el principal impacte esperat, es reduir la prevalença i la
gravetat dels problemes del neurodesenvolupament
d’origen fetal. La investigació es du a terme utilitzant
la restricció del creixement intrauterí (CIR) com un
model de malaltia, encara que les troballes seran
aplicables a altres condicions.

DETECCIONS DE FETUS
EN
 RISC

Desenvolupar un nou conjunt de criteris de diagnòstic
per augmentar substancialment la detecció de fetus
que pateixen una restricció de creixement en l’úter.
.

NOUS BIOMARCADORS
Desenvolupar nous biomarcadors de
neurodesenvolupament anormal utilizant
tecnologies d’avantguarda per estudiar el
desenvolupament del cervell.

NOVES TERÀPIES
Desenvolupar noves teràpies i avaluar el seu
efecte en la prevenció i reducció de la taxa de
resultats adversos.

AQUEST ANY PART DEL NOSTRE
EQUIP HA PARTICIPAT EN LA MITJA
MARATÓ DE BARCELONA COM A
MOSTRA DE SUPORT A CEREBRA.
I ÉS QUE L’IMPACTE EN
LA SOCIETAT ES CLAU

medicinafetalbarcelona.org/cerebra
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PROJECTE DE RECERCA EN COL·LABORACIÓ AMB CELLEX
Noves tecnologies d’alta precisió en
medicina i cirurgia fetal

IMATGE MÈDICA

BIOSENSORS ÒPTICS

Desenvolupar un sistema de planificació i guiat durant
la cirurgia fetal d’alta precisió.

Desenvolupar nous mètodes basats en tecnologies
fotòniques per disposar d’un diagnòstic més ràpid i
menys invasiu de les malalties que afecten el fetus i
una millor monitorització.

En els últims vint anys, l’aplicació de la cirurgia fetal ha
obert l’oportunitat de tractar un grup d’anomalies
fetals que serien letals sense un tractament. No
obstant això, la realització d’una cirurgia està
associada amb l’aparició d’algunes complicacions
greus com la prematuritat, relacionades amb la
invasivitat del procediment.
A més, la cirurgia fetal és un procediment d’alta
complexitat que requereix una àmplia experiència del
cirurgià i l’aplicació de tecnologies avançades. Així
doncs, encara hi ha limitacions tecnològiques que no
ens permeten tractar adequadament algunes
anomalies fetals.
L’objectiu del projecte és millorar les eines disponibles
i desenvolupar un conjunt de noves solucions
que permetran noves intervencions en medicina i
cirurgia fetal.

medicinafetalbarcelona.org/cellex
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ROBÒTICA I 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.

BIOMATERIALS
Desenvolupar un sistema integrat i automàtic
que permeti el segellat i fixació de membranes en
cirurgia fetal mitjançant la utilització de nous
biomaterials.
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PERE MIR, UN VISIONARI IRREPETIBLE
El 10 de març de 2017, als 97 anys, ens va deixar el químic, empresari i filantrop Pere Mir, que a través
de la Fundació Cellex va tenir un paper únic en la ciència de Catalunya. La seva llarga i fructífera vida
com a científic i visionari de la ciència es fa palès en el perfil dels investigadors als quals va donar
suport. Una aposta per l’excel•lència científica, per idees molt ambicioses i arriscades, i projectes amb
visió a llarg termini.
Vam tenir la fortuna de poder explicar-li i rebre el seu suport per al projecte “Noves tecnologies d’alta
precisió en medicina i cirurgia fetal”. Una idea pionera, ambiciosa, i molt difícil de visualitzar abans de
veure-la en marxa. Només en Pere Mir i la seva fundació podien haver finançat una investigació de tal
magnitud i complexitat, equiparable o fins i tot millor que la d’altres països amb més tradició científica.
Fruit d’aquest suport i confiança, serà possible millorar les intervencions de cirurgia fetal actuals, i
donar noves oportunitats a moltes famílies en el futur.
Pere Mir va ser per a mi una persona molt singular que deixava
una impressió profunda, difícil d’explicar. T’escoltava amb una
mirada aguda i t’interrompia amb preguntes que no només eren
erudites, sinó molt originals, inesperades. I sobretot, quan
t’explicava coses, et transportava a un temps i un món
diferents.
Pere Mir ens va deixar i amb ell la capacitat de fer a casa
nostra projectes tan visionaris que molts no poden
entendre, però que al final són els únics que fan millorar
la ciència, la salut, i en definitiva la vida de les persones.
El meu etern agraïment i fins sempre, Pere Mir.
Eduard Gratacós
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Congressos
1. Las Vegas, EE.UU. 37th Annual Pregnancy
Meeting. 23-28 Gener. Organitzat per SMMFM
2. Barcelona, Espanya. The 9th International
Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic
Syndrome and Pregnancy (DIP2017). 8-12 Març.
Organitzat per DIP, FMFB.
3. San Lorenzo del Escorial, Espanya. X Reunión
Científica Anual CIBERER. 23-24 Març.
Organitzat per CIBERER.
4. Tirana, Albania. 3rd National Congress “The care
during pregnancy and childbirth”. 14-15 Abril.
Organitzat per Albanian Association of Health
Reproductive Tract.
5. Londres, Regne Unit. 1st World Congress on
Maternal Fetal Neonatal Medicine. 24-26 Abril.
Organitzat per Birth and Culture.
6. San Francisco, EE.UU. Pediatric Academic
Societies (PAS) Meeting. 6-9 Maig. Organitzat per
APS, SPR, APA, AAP.
7. Barcelona, Espanya. European Congress of
Research Ethics Committes. 17-19 Maig. Organitzat
per EUREC, ANCEI, Fundació Sant Joan de Déu
and Institut Borja de Bioètica.
8. Monterrey, México. IV Annual Meeting of
Gynecology and Obstetrics. 2-3 Juny. Organitzat
per Umae Hospital Ginecología Obstetricia.
9. Ljubljana, Eslovenia. 16th World Congress in Fetal
Medicine. 25-29 Juny. Organitzat per FMF.
10. Palanga, Lituania. KTU Summer School.
21-25 Agost. Organitzat per Kaunas University of
Technology.

11. V
 iena, Austria. 27th World Congress on
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.
16-19 Setembre. Organitzat per ISUOG.
12. Cork, Irlanda. 6th International Conference on
Fetal Growth. 20-22 Setembre. Organitzat per
Perinatal Institute.
13. Madrid, Espanya. Obstetrics Forum. 20-22
Setembre.
14. Zaragoza, Espanya. XXVI Congreso de
Neonatología y Medicina Perinatal. 27-29
Setembre. Organitzat per Sociedad Española de
Neonatología.
15. Màlaga, Espanya. IV Simposio Internacional en
Medicina Fetal 2017. 19-22 Octubre. Organitzat per
Unidad de Medicina Fetal - Centro Gutenberg.

16. Barcelona, Espanya. Jornadas Cardionet. 19 Octubre.
Organitzat per Societat Catalana de Cardiologia.
17. Barcelona, Espanya. 59 Congreso de la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).
20 Octubre. Organitzat per SEEN.
18. Lleida, Espanya. Jornada de Salut Mental Perinatal.
20 Octubre. Organitzat per CDIAP Noguera.
19. Sao Paolo, Brasil. Advanced Course on MaternoFetal
Medicine. 2-4 Novembre. Organitzat per FMFB.
20.	 Granada, Espanya. 14ª Jornadas Cientificas de
Infancia y MedioAmbiente. 20-21 Novembre.
Organitzat per INMA
.
21. Florència, Itàlia. Focus on PDA. 30 Novembre.
Organitzat per Italian Study Group on Neonatal
Cardiology.
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Comunicacions en congressos
INVITACIONS A CONGRESSOS
The 9th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy (DIP2017).
(8-12 Març). BARCELONA, ESPANYA
Teresa Cobo

Biomarkers: Subclinical intra-amniotic inflammation should determine clinical management?
Are we looking for intra-amniotic inflammation or infection?

Fàtima Crispi

Fetal cardiac remodelling versus function
Influence of breastfeeding and postnatal nutrition on cardiovascular remodelling induced
by fetal growth restriction
The Placenta: a fetal natural biological barrier to maternal stress

Elisenda Eixarch

Brief Update: MRI modes applicable in pregnancy
Main accepted indication for fetal MRI in fetal defects
Posterior fossa: a systematic approach
Ventriculomegaly

Francesc Figueras

52

CONFERÈNCIES COM A
CONVIDATS EN CONGRESSOS
INTERNACIONALS

21

CONGRESSOS NACIONALS
I INTERNACIONALS COM A
PARTICIPANTS
46

First trimester screening for fetal growth restriction
Integrated management of the maternal and fetal patient
Identification of the fetus at risk at term. Monochorionic twins: Amniopatch, treatment at stage
Clinical management of the late-onset "small”/FGR fetus

Olga Gómez

Discordant ventricular size/ great vessel size

Eduard Gratacós

The Fetus; Brain and Cardiovascular Development under Adverse Perinatal Environment
Screening for PE and Aspirin in the first trimester, ready for universal application

Eduard Gratacós

Brief overview: a stepwise approach to the small/FGR fetus

Josep M. Martínez

Pericardial effusion
Early echocardiography: indications and outcomes
Lower urinary tract obstruction

Montse Palacio

Imaging Biomarkers: Non-invasive ultrasound assessment of fetal lung maturity
The case for antenatal corticosteroids
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3rd National Congress "The care during pregnancy and childbirth" (14-15 Abril) TIRANA, ALBANIA
Lola Gómez-Roig

Environmmental burden on maternal infant disease
Short and long term effects of IUGR
Ultrasound and Doppler in the assessment of intrauterine growth restriction (IUGR)

1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine (24-26 Abril) LONDRES, REGNE UNIT
Eduard Gratacós

Opening lecture: IUGR and SGA: what we know nowadays?
Intrauterine growth restriction versus small for gestational age

Lola Gómez-Roig

Toxic exposures and reproductive health

Pediatric Academic Societies (PAS) Meeting (6-9 Maig) SAN FRANCISCO, EE.UU.
Fàtima Crispi

Fetal ultrasound to assess cardiovascular remodeling and programming

European Congress of research Ethics Committes (15-17 Maig) BARCELONA, ESPANYA
Eduard Gratacós

Educació

Media

26

PRESENTACIONS ORALS EN
CONGRESSOS INTERNACIONALS
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PÒSTERS EN CONGRESSOS
INTERNACIONALS

Ethic problems in the clinical trials and use of medical devices. The example of fetal surgery

56th Congress of the Spanish Society of Pediatric Surgery (25-27 Maig) MADRID, ESPANYA
Eduard Gratacós

Plenary talk: Update on Fetal Surgery

16th World Congress in Fetal Medicine (25-29 Juny) LJUBLJANA, ESLOVENIA
Elisenda Eixarch

Ventriculomegaly: prenatal diagnosis and management

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (16-19 Setembre) VIENA, ÀUSTRIA
Francesc Figueras

Physiological effects of IUGR

Eduard Gratacós

Management of fetal growth restriction in practice

Obstetrics Forum (20-22 Setembre) MADRID, ESPANYA
Eduard Gratacós

Update on Fetal Therapy

6th International Conference on Fetal Growth (20-22 Setembre) CORK, IRLANDA
Francesc Figueras

Investigation and management

26th Congress of Neonatology and Perinatal Medicine (27-29 Setembre) ZARAGOZA, ESPANYA
Lola Gomez-Roig

Evaluation of fetal growth and normal intrauterine charts
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IV Simposio Internacional en Medicina Fetal 2017 (19-22 Octubre) MÀLAGA, ESPANYA
Eduard Gratacós

CIR: desde el "bajo peso" hasta la "programación fetal".

Francesc Figueras

Protocolo Diagnóstico de CIR precoz del 2º Trimestre desde un caso clínico
Ecografía del III trimestre: 32 sem. vs. 35 sem.
Taller práctico: Calculadoras gestacionales: ¿Cómo y cuándo?

Montse Palacio

Prematuros tardíos: nuevas estrategias.

Josep M. Martínez

El corazón me parece más grande: ¿qué puede ser?

Josep M. Martínez

Qué, cómo y cúando derivar casos para cirugía fetal al centro de referencia.

59 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) (20 Octubre) BARCELONA,
ESPANYA
Miriam Illa

Fetal Programming: Impact of malnutrition on postnatal health

Perinatal Mental Health Seminar (20 Octubre) LLEIDA, ESPANYA
Fàtima Crispi

PREGNANCY: Fetal programming

14th INMA Environment and childhood project (20-21 Novembre) GRANADA, ESPANYA
Lola Gómez-Roig

Role of placenta in the pre-natal growth

Focus on PDA (30 Novembre) FLORÈNCIA, ITÀLIA
Fàtima Crispi

Fetal cardiac function: normal physiology
Fetal cardiac dysfunction: intrauterine growth restriction, twin-to-twin transfusion syndrome,
assisted reproductive technologies
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PRESENTACIONS ORALS
1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine. LONDRES, REGNE UNIT
Laura Almeida

Prenatal exposure to substances of abuse and psychoactive drugs of prescription detected
by maternal hair and meconium

27th ISUOG World Congress. VIENA, ÀUSTRIA
Fàtima Crispi

Placental ageing in term small-forgestational age and growth-restricted fetuses

Elisenda Eixarch

Cortical development is correlated with neurodevelopmental outcome at 6 months in fetuses
with isolated non-severe ventriculomegaly

Laura García-Otero Fetal cardiac remodelling and mitochondrial toxicity in hiv-infected pregnancies
Cristina Paules

Pattern of placental stromal-vascular lesions in small fetuses with and without preeclampsia

Álvaro Sepúlveda

Transgenerational effect of fetal growth restriction

6th International Conference on Fetal Growth. CORK, IRLANDA
Javier Caradeux

Smallness for gestational age by non-customized vs. customized fetal standards in extreme
preterm neonates: association to mortality and severe morbidity
Longitudinal growth assessment for the prediction of adverse perinatal outcome among
SGA-suspected fetuses

Francesc Figueras

Cross-sectional versus longitudinal assessment of AC and EFW in the detection of
macrosomia

RJ. Martínez-Portilla Added value of maternal perceived stress as a predictor of small for gestational age
Edurne Mazarico

Fetal growth curves in extreme preterms: Predictive performance for neonatal mortality

Marta Rial

Added value of cerebro-placental ratio at routine third trimester screening

Symposium Biomed Phd Day. BARCELONA, ESPANYA
Laura Pla

Diagnosis and Perinatal therapies in an animal model of Intrauterine growth restriction

49

Qui som

Investigació

Projectes I+D+I

Resultats científics

Educació

Media

PÒSTERS ORALS
27th ISUOG World Congress. VIENA, ÀUSTRIA
Fàtima Crispi

Aortic coarctation: biventricular functional pattern in the third trimester of pregnancy
Ventricular remodeling in fetuses with aortic coarctation

Miriam Illa

Development of a rabbit neurosphere model to study the neurodevelopmental damage
induced by intrauterine growth restriction

Talita Micheletti

Iatrogenic preterm prelabour rupture of membranes after umbilical cord occlusion in
monochorionic diamniotic pregnancies

Jezid Miranda

Targeted lipidomics of maternal and cord blood in term pregnancies with suboptimal growth
Placenta derived exosomes in pregnancies complicated by fetal growth restriction at term
Prenatal stress modifies RNA expression of HSD11b2 and the hypothalamic-pituitaryadrenocortical axis in fetal growth restriction
Neurosographic evaluation of corpus callosum and cortical development in small for
gestational age and growth restricted fetuses

J. Ortiz

Differential effect on myocardial performance index in donor and recipients of twin-to-twin
transfusion syndrome

Cristina Paules

Different expression of placental nutrient transporters among term small for gestational age
and growth restricted fetuses

Iris Soveral

Biventricular function in fetuses with aortic coarctation

Xavier Torres

Assessment of fetal cardiac function and structure in monochorionic diamniotic twins with
Twin–twin transfusion syndrome before and after fetal therapy

6th International Conference on Fetal Growth. CORK, IRLANDA
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M. Cahuana

Maternal residential proximity to major roads and placental function

M. Muniesa

Hypertensive disorders and fetal growth restriction in high risk of preterm birth pregnancies
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PÒSTERS
37th Annual Pregnancy Meeting. LAS VEGAS, EE.UU.
C Murillo

"Impact of ""sterile"" intra-amniotic inflammation on short-term neonatal outcome in women

Teresa Cobo

with preterm prelabour rupture of membranes"

Núria Baños

Impact of microbial-associated intra-amniotic inflammation and "sterile"intra-amniotic
inflammation on short-term neonatal outcome in women with preterm labor and intact
membranes

Montse Palacio

Quantitative analysis of the cervical texture by ultrasound in the mid-pregnancy and the
association with spontaneous preterm birth
Mid-trimester sonographic Cervical Consistency Index to predict spontaneous preterm
birth in high-risk asymptomatic women

The 9th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy (DIP2017).
BARCELONA, ESPANYA
Laura Almeida

Prenatal exposure to substances of abuse and psychoactive drugs of prescription detected
by maternal hair and meconium
Sociodemographic factors associated with the consumption of substances of abuse and
psychoactive drugs of prescription in pregnancy

Núria Baños

Quantitative analysis of the cervical texture by ultrasound in the mid-pregnancy and the
association with spontaneous preterm birth

C Bravo

Impact of microbial invasion of the amniotic cavity and intra-amniotic inflammation on
short-term neonatal outcome in women with preterm prelabour rupture of membranes

Fàtima Crispi

Biventricular impact of prenatal pulmonary valve stenosis
Cardiac remodeling in assisted reproductive technologies: a follow-up study from fetal life
to childhood.
Fetal growth and preterm birth rates in singleton pregnancies conceived by natural cycle as
compared with conventional ivf and spontanously conceived pregnancies
Differential effect on myocardial performance index in donor and recipients of twin-to-twin
transfusion syndrome
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Francesca Crovetto Maternal subcutaneous and visceral adipose ultrasound thickness in women with
gestational diabetes mellitus at 24-28 weeks´ gestation
Fetal middle cerebral artery doppler at 40 week's gestation in the prediction of emergency
delivery for fetal distress in labor
Performance of first trimester screening in predicting small for gestational age neonates
and fetal growth restriction
Laura García-Otero Fetal cardiac remodelling and mitochondrial toxicity in hiv-infected pregnancies
Nuria Lorente

Preeclampsia and fetal growth restriction in high risk of preterm birth pregnancies

M Murillo

Fetal atrial septal aneurysm: postnatal outcome in a series of 29 cases.

Federico Migliorelli

Clinical and ultrasonographic model for prediction of failed cervical ripening at term

Edurne Mazarico

Association between neural injury markers and neurodevelopment at 2 years in
Intrauterine Growth Restriction

Jezid Miranda

Targeted lipidomics of maternal and cord blood in term gestations with fetal growth
restriction
Pregnancy-associated exosomes changes in pregnancies complicated by intrauterine
growth restriction with and without preeclampsia
Prenatal Stress modifies RNA expression and DNA methylation of Placental 11 beta-HSD2
in fetal growth restriction

Cristina Paules

Premature placental ageing in term small for gestational age fetuses
Different patterns of placental nutrient transport among term small for gestational age and
growth restricted fetuses
Pattern of placental stromal-vascular lesions in small fetuses with and without
preeclampsia
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M. Ponce

Cervical alfa-actinin-4 is up-regulated in women with preterm labor and microbial invasion
of the amniotic cavity

R. Ricarte

Comparison of amniotic fluid culture and 16s r-rna sequence to predict an adverse neonatal
and maternal outcome in women with preterm labor and intact membranes.

M. RodriguezLopez

Revisiting traditional risk factors for preeclampsia screening.

Iris Soveral

Biventricular function in fetuses with aortic coarctation
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27th ISUOG World Congress. VIENA, ÀUSTRIA
Javier Caradeux

Longitudinal growth assessment for the prediction of adverse perinatal outcome among
SGA-suspected fetuses

Fàtima Crispi

Fetal growth and preterm birth rates in singleton pregnancies conceived by natural cycle as
compared with conventional IVF and spontaneously conceived pregnancies

Luara Guirado

Comparison of M-mode and 2D-echocardiography in the assessment of fetal ventricular
systolic function

Nadine Hahner

Automatic evaluation of cortical folding pattern in isolated ventriculomegaly by magnetic
resonance imaging
Differential cortical development in fetuses with isolated non-severe ventriculomegaly
assessed by magnetic resonance imaging

Álvaro Sepúlveda

M-mode vs 2D echocardiography for measuring of fetal myocardial wall thickness

6th International Conference on Fetal Growth. CORK, IRLANDA
Laura Almeida

Fetal weight and cardiac remodelling according to maternal residential proximity to a major
road

C Molinet

Decreased birth weight in relation to maternal exposure to trihalomethanes (thm) in
drinking water during pregnancy
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Resultats acadèmics 2017
TESIS DOCTORALS COMPLETADES
Investigador

Títol de la tesis

Directors

Universitat

Data

Francesca Crovetto

Development of combined screening test for the
prediction of preeclampsia and intrauterine growth
restriction in the first trimester of pregnancy

Eduard Gratacós,
Francesc Figueras

Universidad de
Barcelona

27/04/2017

Patrice Eastwood

Perinatal solutions for Congenital Diaphragmatic
Hernia

Jan Deprest, Eduard
Gratacós

KULeuven

16/05/2017

Anton Baranov

Scarred Uterus: Subsequent pregnancy and
delivery

Olga Vikhareva,
Francesc Figueras

Lund University

20/04/2017

Miriam Illa

Brain effects of fetal growth restriction and their
prevention in an animal model

Eduard Gratacós,
Francesc Figueras

Universidad de
Barcelona

22/06/2017

Angela Arranz

Evaluación de un programa de intervención
prenatal para embarazadas con fetos pequeños
para la edad gestacional

Eduard Gratacós,
Francesc Botet

Universidad de
Barcelona

05/07/2017

Nuria Baños

Cervical consistency index and quantitative cervical Jan Deprest, Eduard
texture analysis by ultrasound to predict
Gratacós, Montse
spontaneous preterm birth
Palacio

Universidad de
Barcelona

14/07/2017

Mérida Rodriguez

Dynamics of cardiovascular remodeling in relation
to fetal growth restriction across life course

Universidad de
Barcelona

25/10/2017

Fátima Crispi, Eduard
Gratacós, Juan Merlo

AJUDES A LA INVESTIGACIÓ
Investigador
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Concedeix

Títol

Fàtima Crispi

Instituto de Salud Carlos III

Intensificación de la actividad investigadora

Carla Loreiro

Generalitat de Catalunya – PERIS

Incorporació al grup de Medicina Fetal i Perinatal d'IDIBAPS per al
desenvolupament de noves teràpies en medicina fetal mitjançant models
d'experimentació animal

Cristina Paules

Beca Fundación Dexeus Salud de la Mujer

Caracterización de diversos fenotipos de crecimiento intrauterino
restringido: neurodesarrollo y metabolómica fetal

Talita Micheletti

Universidad de Barcelona

Ayudas de movilidad en el extranjero
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ESTÀNCIES D’INVESTIGACIÓ
Investigador

Universitat

País

Laura Garcia

Adama

Etiòpia

Nadine Hahner

KU Leuven

Bèlgica

Laura Pla

KU Leuven

Bèlgica

Laura Pla

Ecole Nationale Vétérinaire

França

Johanna Parra

KU Leuven

Bèlgica

Alvaro Sepulveda

Lund

Suècia

Merida Rodriguez

Lund

Suècia

Sally Sabra

Lund

Suècia

PREMIS
Investigador

Premis

Títol

Congrés

Jezid Miranda

Best DIP
Targeted lipidomics of maternal and cord blood in term
research- Promising gestations with fetal growth restriction
young researcher

The 9th International Symposium on Diabetes,
Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy.
Espanya. 8-12 Març

Laura
García-Otero

Best oral
communication

Mitochondrial toxicity and fetal cardiac remodelling in
HIV-infected pregnancies

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology. Viena. 16-19 Setembre

Jezid Miranda

Best short oral
presentation

Targeted lipidomics of maternal and cord blood in term
pregnancies with suboptimal growth

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology. Viena. 16-19 Setembre

Ximena Torres

Best short oral
presentation

Assessment of fetal cardiac function and structure in
monochorionic diamniotic twins with Twin–twin transfusion
syndrome before and after fetal therapy

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology. Viena. 16-19 Setembre

Javier Caradeux

Best oral
presentation

Longitudinal growth assessment for the prediction of adverse
perinatal outcome among SGA suspected fetuses

6th International Conference on Fetal Growth.
Cork. 20-22 Setembre
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Formació en Medicina Maternofetal
QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?
ERASMUS MUNDUS

Aquest 2017 s’ha consolidat la tasca de
Fetalmed PhD, el primer doctorat reconegut
internacionalment en Medicina Fetal i Perinatal
coordinat pel nostre equip que ja compta amb
34 investigadors (4 dels quals l’han obtingut
aquest any).

QUÈ ÉS?
Es tracta d’un 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: el Fetal Medicine
Research Center (Universitat de Barcelona,
Espanya), i les universitats de Lovaina (Bèlgica)
i Lund (Suècia).

1. Aquesta plataforma facilita la formació de
professionals capaços d’afrontar i donar
solucions efectives i integrals als problemes
de salut materno-fetal i al mateix temps
potencia el desenvolupament de nous
productes i processos per a diferents sectors
de la societat. El nostre repte és formar
professionals transdisciplinars de la medicina
fetal que donin solucions en l’àmbit acadèmic,
de la investigació i la industria

LA COMISSIÓ EUROPEA
DESTACA LA QUALITAT
EDUCATIVA DEL DOCTORAT
QUE JA HA FORMAT

34

INVESTIGADORS
TRANSDISCIPLINARS DE
LA MEDICINA FETAL

2. Aquest doctorat és un bon aliat a l’hora
d’enfortir els centres generadors
d’investigació i fer capacity building de les
institucions i persones en països de tot el
món mitjançant la creació de xarxes
internacionals i de projectes de col·laboració
entre les entitats impulsores del programa i
els països d’origen i les universitats.
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Noves incorporacions el 2017

BARCELONA

BARCELONA

ANA MORENO
Panamá

EDUARDO HERREROS
Chile

Tesis: Prediction of neonatal respiratory
morbidity by QuantusFLM in specific
population of high risk pregnancies.
Directora: Montse Palacio

Tesis: Influence of vaginal microbiota on the
physiopathology of microbialassociated
intra-amniotic inflammation and “sterile”
inflammation in women with preterm labor
with intact membranes and women with
preterm prelabour rupture of the
membranes.
Directora: Teresa Cobo
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LEUVEN

LUND

MIRZA AWAIS AHMAD
Paquistán

YUMJIRMAA MANDAKH
Mongolia

Tesis: Robot-assisted surgery
Director: Jan Deprest

Tesis: The effect of air polution on the risk of
preeclampsia and low birth weight.
Director: Stefan Hansson
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Màsters i fi de grau
ERICA MUÑOZ SANZ
Estudiant Treball Final de Grau
de Biotecnologia de la
Universitat de Barcelona
Títol: Caracterització del
remodelat cardiovascular fetal en
un model animal de restricció de
creixement intrauterí
Tutores: Mònica Zamora, Fàtima
Crispi
MARI CARMEN GONZÁLEZ
Estudiant Treball Final de Grau
de Biologia de la Universitat de
Barcelona
Títol: Avaluació estructural de
dany neurològic d’origen
prenatal i identificació de
teràpies neuroprotectores en un
model animal de restricció del
creixement intrauterí
Tutors: Miriam Illa, Eduard
Gratacós
MARÍA FERNANDA PAU I
MIÑO
Estudiant de Màster en
Competències Mèdiques
Avançades en Medicina Fetal
Títol: Impacte intergeneracional

del creixement intrauterí
restringit.
Tutora: Fàtima Crispi
MARIA LAURA BOUTET
Estudiant de Màster en
Competències Mèdiques
Avançades en Medicina Fetal
Títol: Impact of maternal food
intake on fetal growth
Tutora: Fàtima Crispi
JEZID MIRANDA
Estudiant de Màster en
Competències Mèdiques
Avançades en Medicina Fetal
Títol: Non-invasive Analysis of
Maternal and Fetal circulating
Placenta-derived Exosomes in
Intrauterine Growth Restriction
Tutora: Fàtima Crispi
RAIGAM MARTINEZ
Estudiant de Màster en
Competències Mèdiques
Avançades en Medicina Fetal
Títol: Percepció d’estrès en
pacients amb diagnòstic de
Creixement Intrauterí Restringit
Tutor: Francesc Figueras
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Summer School
En el marc d’un dels congressos més rellevants de medicina fetal del món,
el World Congress in Fetal Medicine, celebrem l’Erasmus Mundus
Fetalmed-PhD Summer School, una oportunitat única per als nostres
investigadors en formació. La cita compta sempre amb eminències del
sector i interessants debats sobre com avançar dins del camp de la
medicina maternofetal.

Resultats científics

Educació

Media

ERASMUS MUNDUS FACILITA LA FORMACIÓ
DE PROFESSIONALS CAPAÇOS D’AFRONTAR I
DONAR SOLUCIONS INTEGRALS ALS
PROBLEMES DE SALUT MATERNOFETAL

Un entorn únic que ens serveix per programar activitats complementàries
ad hoc per als investigadors. La tercera edició tindrà lloc a Atenes
del 23 al 28 de juny del 2018, coincidint amb el 17è World
Congress in Fetal Medicine.
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Media
Som notícia
L’equip a la xarxa
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Som notícia
La medicina fetal avança a passos gegants. Fa
20 anys el fetus no existia com
pacient. Avui, cada vegada més nadons arriben
amb un historial mèdic sota el braç. La divulgació
en aquest camp és essencial. També ho és la
difusió que en fan els mitjans de comunicació. Al
2017, el grup ha estat notícia en nombrosos
mitjans de comunicació d’àmbit nacional i
internacional i ha participat en importants actes
socials. Així és com es posiciona com a referent
espanyol i internacional en recerca, cirurgia i
teràpia fetal.

Projectes I+D+I

Resultats científics

SOM PART DE LA CAMPANYA
#AMBELSIMPRESCINDIBLES
D’OBRA SOCIAL LA CAIXA
Eduard Gratacós és, al costat de set
investigadors espanyols més com Pedro
Alonso o Bonaventura Clotet, protagonista
d’aquesta campanya que vol donar veu a
aquells que treballen per combatre les
malalties amb major impacte en el món. En
aquest context, el grup va aparèixer en
televisions, ràdios, diaris i xarxes socials de
setembre a desembre de 2017.

Educació

Media

UNA DE LES NOSTRES PRIORITATS ÉS
DIVULGAR LA VIDA FETAL I
LA IMPORTÀNCIA DE SEGUIR UNS
HÀBITS SALUDABLES DURANT
L’EMBARÀS
És quan som fetus quan es determina un terç
de la nostra intel·ligència i també quan se sentin
les bases del llenguatge. Per entendre millor
aquest procés, hem col•laborat en l’exposició
Talking Brains del Cosmocaixa, que presenta el
llenguatge des del punt de vista del cervell, des
de la perspectiva de la seva base biològica. A la
mostra es simula un cervell gegant i un úter a
gran escala, on es poden sentir els mateixos
sons que sent un fetus.
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EDUARD GRATACÓS DÓNA A
CONÈIXER LA INVESTIGACIÓ I LA
CIRURGIA FETAL
Diaris generalistes com La Vanguardia,
La Razón o El Periódico, televisions públiques
com La 2 de TVE, ràdios com Catalunya Ràdio o
revistes femenines i de salut i benestar com
Telva o Objectiu Benestar dediquen entrevistes
a Eduard Gratacós per parlar de la recerca en
medicina fetal i dels avenços en cirurgia fetal.

SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES,
ESCRIU-NOS:

“Donde nadie puede llegar”, Telva (19/01)

“Un terç de la intel·ligència es
determina durant l’embaràs”,
Diari Ara (26/03)

“La ciencia del embarazo”, Cazador de Cerebros, La 2 (10/10)

Entrevista, Webconsultas (27/07)

Pere Lorente. Director de comunicació
plorente@medicinafetalbarcelona.org
T. +34 932 279 333

A IBEROAMÈRICA SOM REFERENTS
EN MEDICINA FETAL A NIVELL
MEDIÀTIC AMB MÉS DE
150 APARICIONS EN PREMSA,
RÀDIO, TELEVISIÓ
I MITJANS ONLINE
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SOM INTERLOCUTORS DE
REFERÈNCIA EN
REPORTATGES I NOTÍCIES
SOBRE LA MATERNITAT I
L’ETAPA FETAL
Què fan els fetus abans de
néixer? Els nadons in vitro tenen
més problemes cardiovasculars
en l’edat adulta? La medicina fetal
és un tema que crida cada vegada
més l’atenció dels mitjans i des de
l’equip sempre donem resposta a
les seves inquietuds.

L’equip a la xarxa
La pàgina principal
www.medicinafetalbarcelona.org
del nostre lloc web permet l’accés
a les diferents àrees de treball del
Fetal Medicine Research Center:
Recerca, Docència i Inatal, per tal
de millorar l’experiència de l’usuari
i facilitar l’accés als continguts.
El web manté el Certificate of
Health i el Hon web Interest
Code, així com l’acreditació per
part del Col·legi de Metges de
Barcelona.

La Razón (16/07)

La Razón (22/10)

La Vanguardia (28/06)

SOCIAL MEDIA

@medfetalbcn_ID

medicinafetalbarcelona

504

13.825

SEGUIDORS

LIKES

Fetal i+D Fetal Medicine
Research Center

581

SEGUIDORS
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