Fetal
Medicine
Research
Center

2020

Índex
2 / Memòria Anual 2020

Qui
som

6

72

Resultats
científics

20

Investigació

80

Educació

60

Projectes
I+D

88

Media

Qui som / 3

BCNatal Fetal Medicine Research
Center Memòria Anual 2020

Eduard Gratacós
Director de BCNatal
Fetal Medicine
Research Center

“

La salut comença abans de néixer. Tot
i que sigui una etapa invisible de la
nostra vida, és la més important. En
els nou mesos de desenvolupament
a l’úter matern es programa una part
rellevant de la qualitat de vida que
tindrem a la infància i l’edat adulta.
Detectar qualsevol anomalia en
aquest procés és una gran oportunitat
per revertir seqüeles i millorar la
salut futura. Amb aquesta premissa
treballem a BCNatal Fetal Medicine
Research Center, des de la seva
creació, ara fa 15 anys.
En aquest temps hem consolidat
un model de recerca científica
d’excel·lència basat en l’eficiència, la
plurisdisciplinarietat i la innovació.
Ens situem entre els equips amb
més producció científica a l’àrea de
la medicina fetal i comptem amb la
confiança de grans impulsors com la
Fundació “la Caixa”, CEREBRA i altres
finançadors, amics i col·laboradors.
Gràcies a ells tenim en marxa
projectes innovadors que milloraran
el pronòstic de problemes
rellevants, com ara la restricció de
creixement fetal, la preeclàmpsia o
la prematuritat. En els darrers anys
hem incorporat noves metodologies i
aproximacions a aquests problemes,
que inclouen des de la microbiota
i el desenvolupament pulmonar
fetal, fins a la importància de l’estil
de vida i l’exposició ambiental a la
programació fetal.
Aquest any, amb l’excepcionalitat
de la pandèmia, a més d’adaptar
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Aquest any iniciem
un dels nostres
projectes més
ambiciosos:
el desenvolupament
d’una placenta
artificial

”

la nostra manera de treballar per
complir les mesures preventives,
alguns dels nostres projectes s’han
centrat en aclarir l’impacte de la
infecció SARS-CoV-2 sobre la salut
de les embarassades i els resultats
perinatals. Hem publicat diversos
articles científics sobre COVID-19,
entre els més destacats, el que
demostra que néixer amb baix pes
incrementa la susceptibilitat a patir
COVID-19 greu.
A més, el 2020 hem iniciat un dels
nostres projectes més ambiciosos
per desenvolupar una placenta
artificial, gràcies a l’impuls de la
Fundació “la Caixa”. Basat en noves
tecnologies d’alta precisió i amb
experts en cirurgia fetal, fisiologia
cardiovascular, metabolisme, suport
intensiu, juntament amb tecnologies
que inclouen nous biomaterials,
microfluídica, robòtica i altres àrees
de la bioenginyeria.
Com a pont entre la medicina fetal
i la societat, seguim desenvolupant
eines i accions divulgatives. El nostre
propòsit principal és desenvolupar
ciència d’excel·lència per millorar la
salut i, en definitiva, la vida de les
persones.
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DedicaTs a la investigació
Defensem la
concepció integral
del fetus i el nen
com el mateix
pacient, per
diagnosticar i
tractar precoçment
malalties de la
infància i l’edat
adulta.

BCNatal Fetal Medicine Research
Center és un centre universitari
i de recerca multidisciplinar en
medicina fetal i perinatal reconegut
com un dels millors del món al seu
camp, vinculat a BCNatal (Hospital
Clínic i Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona) i a la Universitat de
Barcelona.
LA NOstra missió
La missió principal del centre és
identificar mètodes de diagnòstic
i tractament precoç de malalties
d’origen prenatal que tenen un
impacte a la infància i la vida adulta.
D’aquesta manera, podem reduir la
prevalença i la severitat de certes
malalties en l’adult, especialment
les relacionades amb conseqüències
neurològiques, cardiovasculars i
pulmonars d’origen prenatal.

“

Identifiquem
mètodes de
diagnòstic i
tractament precoç
de malalties
d’origen prenatal
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LA NOstra metodologIa
Per demostrar i caracteritzar el
profund impacte que la vida fetal
té en els infants i la seva futura
salut, identifiquem el fetus com
a pacient. Així podem abordar un
mateix problema des de diferents
perspectives per superar-lo de
manera eficient i innovadora.
Aquesta manera de treballar
ens permet integrar l’atenció
prenatal i postnatal a través dels
serveis de Medicina Maternofetal i
Neonatologia.

+683

PUBLICACIONS des de 2010

70
ArtICLES el 2020

ELS NOSTRES PROJECTES
Actualment tenim en marxa
diferents projectes de recerca. Un és
un estudi d’intervenció en humans
que pretén millorar el pronòstic de
la restricció de creixement fetal.
Un altre dels més rellevants és el
desenvolupament de noves cirurgies
fetals, fins avui inimaginables,
que canviaran radicalment les
perspectives de futur dels fetus que
es debaten entre la vida o la mort.
Finalment, avancem en la creació de
nous biomarcadors que detectaran
fetus en risc.
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Un equip
d’excel·lència

ÀREEs de RRHH (%)

7,5%

2,4%

4,1%
3,4%

Alemanya
Bèlgica

Itàlia

Espanya

Rússia

Grècia
Moldàvia

12,8%

Portugal

70%

Colòmbia

82
15
9
5
4
3

Clínica
Bàsica
STEM
Psicologia
Enfermeria
Gestió

Japó
Pakistan

Mèxic
Panamà

CategorIEs de RRHH (%)

Ghana

14%

Tunísia

Equador

Brasil

Perú

Síria

Xile

Uruguai

Turquia

29%

5%
2%

Argentina

El centre té una alta capacitat translacional gràcies
a un equip multidisciplinar format per més de
125 persones. Entre elles, metges especialistes en
medicina fetal, cardiologia, neurodesenvolupament
i medicina reproductiva, i també experts en biologia,
farmàcia, bioenginyeria, epidemiologia i estadística.
Junts aconsegueixen una investigació altament

competitiva en l’estudi del desenvolupament fetal,
tant a nivell fisiològic com patològic. Està liderat
per Eduard Gratacós, juntament amb Fàtima Crispi,
com a coordinadora científica. A més, cadascuna
de les línies de recerca té la seva pròpia direcció
científica i la gestió de tot el centre la fa una unitat
independent.

38
67
3
6
19

Doctors/es
Llicenciats/des
Diplomats/des
Tècnics/ques
Estudiants

50%
10 / Memòria Anual 2020

Qui som / 11

Naturalesa

“

BCNatal
concentra
el 85% de
cirurgies
fetals que
es fan a
Espanya,
moltes per
salvar la
vida del
nadó

”

BCNATAL
Del resultat de la integració de
l’Hospital Clínic i de l’Hospital Sant
Joan de Déu neix un dels majors
centres universitaris de medicina
maternofetal i neonatalogía
d’Europa. En total, cada any
realitza més de 7.000 parts, 3.500
consultes en medicina fetal, 2.000
ecocardiografies fetals, 150 cirurgies
fetals i més de 500 casos de malaltia
placentària, xifres que l’han
posicionat com a referent mundial
del sector. Està especialitzat en
cirurgia fetal, concentrant un 85% de
les intervencions que es realitzen al
país, moltes d’elles per salvar la vida
de l’infant. L’operació més comuna
és la que es fa als bessons que
comparteixen placenta. També rep
pacients de la resta de món.

IDIBAPS
BCNatal forma part de l’Institut
d’Investigacions Biomèdiques August
Pi i Sunyer, un dels grans centres
de recerca sanitària en l’àmbit
europeu. La seva producció científica
creix, any rere any, superant els mil
articles científics anuals en revistes
internacionals. Amb un equip de
més de 450 investigadors de primer
nivell, és un entorn privilegiat per a
la innovació i la transferència clínica.
FUNDACIÓ CLÍNIC & FUNDACIÓ
SANT JOAN DE DÉU
La Fundació Clínic per a la Recerca
Biomèdica (FCRB) i la Fundació Sant
Joan de Déu (FSJD) ofereixen servei i
suport als investigadors de BCNatal
Fetal Medicine Research Center i a
totes les activitats de recerca que
es duen a terme. FCRB s’ocupa, a
més, de la gestió administrativa de
l’IDIBAPS.
UNIVERSITAT DE BARCELONA
La Universitat de Barcelona (UB) és
la principal universitat pública de
Catalunya, amb el major nombre
d’estudiants i l’oferta formativa més
àmplia i completa. Des de la UB es
coordina el programa internacional
de doctorat en Medicina Fetal,
Erasmus FetalMed-Phd, gràcies als
vincles dels investigadors del grup
amb el centre universitari.
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Resultats científics

ArtIClEs AMB MÉS Impact Factor (IF) el 2020

13

Articles

2

Articles
En els darrers 10 anys el grup ha publicat més de
500 articles, dirigit més de 50 tesis doctorals i ha
estat premiat amb més de 60 projectes nacionals i

internacionals, finançats per institucions de prestigi
com la fundació privada CELLEX, Cerebra Foundation
(Regne Unit) o l’Obra Social ”la Caixa”.

ArtICLEs AMB
+ Impact Factor
(IF) eL 2020

Impact Factor acumulaT
3

IF: 11,15

Medical Image Analysis

IF: 6,69

IEEE Transactions on
Medical Imaging

IF: 6,50

American Journal
of Obstetrics and
Gynecology (AJOG)l

IF: 5,58

Ultrasound in Obstetrics
& Gynecology

Articles
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2017
2016
2015

45

56 54

62

73 77 76 70

2014

2020

2019

2018

2013
2017

42%

2018

2016

61%

ArtICLEs en el
primer Quartil

ArtICLEs publicaTs

2015

ArtICLEs en el
primer decil

2019

2014

386,6

Articles

2020

2013

Impact Factor
acumulaT eL 2020

IF: 386,6
285,8
241,8
252,5
211,2
177,6
201,5
183,7

2
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Organigrama

Gestió de
proJectEs

TecnologIEs
de la
informació

Direcció
eXecutiva

Inflamació en
prematuriTAT

PrematuriTAT

’investiga
Es d
ció
I
n
Lí

RRHH

Ambient I
complicacions
en L’EMBARÀS

Gestió
científica

Comunicació
RSC

Gestió
administrativa

Direcció
científica
NeurodesENVOLUPAMENT
Fetal

MALALTIA
placentÀria
Biobanc

Programació
Fetal

TerÀpia
I CiruRgIa Fetal

Model
animal

PlataformEs

ImaTGE

PosTnatal
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Història
Fa 20 anys el fetus no existia com a
pacient. Avui els nadons neixen amb
un historial sota el braç: hem obert la
finestra d’oportunitat per millorar-ne la

2005
ELS NOSTREs
inicis
Eduard Gratacós crea
l’equip de recerca en
Medicina Fetal i
Perinatal gràcies al
suport d’Hospital
Clínic i Idibaps.

qualitat de vida des d’abans de néixer.
Aquestes són les dates clau de BCNatal
Fetal Medicine Research Center, des
dels inicis fins a l’actualitat.

2009

2012

2015

2017

2019

CreIX LA nOstra
producció
científica

NEIX iNatal, pONT
entre la medicina
fetal I la socieTAT

NOva línIa
d’investigació:
terÀpia I ciruRGIa
fetal

MILLOREs en el
diagnÒstic del
retARD de creIXEMENT

NOU sistema
pER mILLOrar
lEs ciruRGIEs
fetals

Publiquem 46 articles
científics en revistes
especialitzades en
medicina maternofetal,
aconseguint l’impact
factor més alt fins ara,
que arriba als 119,31
punts.

Col·laborem en la creació
d’inatal, web de referència
sobre l’embaràs, el part i el
pospart. I la primera amb
contingut 100% fiable.
Inclou un fòrum moderat
per especialistes en
medicina maternofetal.

CentraTs en la
cardiologIa y el
neurodesENVOLUPAMENT
fetal

La primera
ciruRGIa fetal

Desenvolupem tecnologies
innovadores que ens
permeten comprendre
com el cervell i el cor
es “reprogramen” a la
vida fetal.

L’equip fa per primera
vegada una
cirurgia fetal per
tractar una afecció
pulmonar congènita
letal. La nena es
dirà Alaitz –alegria en
basc– i serà
notícia 16 mesos
després.

2007

2010

Amb el suport de CELLEX,
reunim experts en imatge
mèdica, robòtica, biomaterials, electrònica i òptica
per a la recerca de teràpies
d’alta precisió i millores
en intervencions uterines.

Publiquem el protocol RATIO37,
un estudi multicèntric que
incorpora un paràmetre
ecogràfic a la setmana 37 per
detectar el baix pes en néixer i
així reduir la taxa de mort fetal i
complicacions en el part.

Primer
doctoraT
europeU
especialiTZAT

IMPACTBCN,
ASSAIG
clínic en
embaraSSADEs

NEIX l’app
d’iNatal, 100%
personaliTzada I
rigurosa

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

“Improving Mother for
a better PrenAtal Care
Trial” és un ampli assaig
clínic basat en intervencions en la nutrició i
benestar emocional de la
mare per valorar l’impacte del benestar matern
en el fetus.

Llancem l’app d’inatal, la
primera sobre l’embaràs
realitzada per experts en
medicina maternofetal i
amb plans personalitzats
per millorar la nutrició i
el benestar emocional de
l’embarassada.

2013

2016

2018

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

NOVES INVESTIGACIONS
sobre L’impactE de la covid en
L’embaràs i la infÀncia
Participem a l’estudi KIDS CORONA
de l’Hospital Sant Joan de Déu per
conèixer els efectes del coronavirus en el
fetus, l’embarassada i el nadó: hi ha transmissió vertical? Són segures la lactància
i el pell amb pell? També fem formació a
pacients i personal sanitari per aclarir protocols d’actuació.

2020

2

Investigació
Programació fetal
Neurodesenvolupament fetal
Prematuritat
Inflamació en prematuritat
Terapia i cirurgia fetal
Malaltia placentària
Ambient i complicacions de l'embaràs
Plataformes
Gestió de la investigació

Línies
d'investigació

Programació fetal

Neurodesenvolupament fetal

Prematuritat

Inflamació en prematuritat

Fes clic
en aquest botó
per veure tota
la galeria
de fotos!

Les nostres set línies de
recerca tenen com a objectiu
principal identificar mètodes
de diagnòstic i tractament de
malalties d'origen prenatal
que tenen un impacte a la
infància i la vida adulta.
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Terapia i cirurgia fetal

El fetUS com A pacient
A BCNatal Fetal Medicine
Research Center entenem el
fetus com un pacient al qual
podem diagnosticar i tractar
certes malalties mentre és
a l'úter matern perquè les
seves seqüeles en el futur
siguin mínimes o deixin
d'existir. La investigació

se centra especialment
en el cor i el cervell, atesa
la importància que la
programació fetal té en el
desenvolupament d'aquests
òrgans, i en la recerca i
desenvolupament de nous
tractaments intraúter que
reverteixin o mitiguin
determinats trastorns fetals.

“

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

”

Malaltia placentària

Ambient i complicacions
en l'embaràs
Investigació / 23

Programació
fetal

La línia compta amb un equip transdisciplinar
de metges especialistes en medicina fetal, pediatres,
biòlegs, epidemiòlegs i enginyers.

Entendre
l'impacte de les
complicacions de
l'embaràs sobre el
desenvolupament
fetal ens
permetrà
descobrir
estratègies
preventives per
millorar la salut
dels fetus i futurs
adults.

És important la vida fetal a la nostra
salut futura?
La vida prenatal és una etapa
crítica per al desenvolupament
dels nostres òrgans. Complicacions
com ara 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. Com? Afectant
el desenvolupament òptim dels
nostres òrgans principals com el
cor, el pulmó o el cervell i fent-nos
més susceptibles a malalties en la
vida adulta.

És possible millorar la salut dels
nadons amb intervencions a
l'embarassada?
Estudis previs ens han ajudat
a entendre que la nutrició i el
grau d'estrès de la mare pot
afectar directament el creixement
i el desenvolupament dels fetus.
Ara hem iniciat estudis pioners
que avaluaran si millorant
l'alimentació de la mare i reduint
el seu nivell d'estrès, aconseguim
també millorar el creixement i
desenvolupament fetal, així com
la seva microbiota i epigenètica,
podent millorar així la seva salut
com a futurs nens i nenes i adults.

MEMBRES de l'equip
FÀTIMA CRISPI
Coordinadora de la línia i responsable científica
del grup. Especialista en Medicina Maternofetal
de BCNatal. Docent en cursos especialitzats a
Fetal i+D Education Barcelona.
ESPECIALISTES EN MEDICINA MATERNOFETAL
Gemma Casals, Francesca Crovetto, Olga
Gómez, Anna Goncé, Marta López
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Investigadores posTdoctorals
Laura García, Patricia García Cañadilla, Brenda
Valenzuela, Lina Youssef, Mónica Zamora,
Investigadors predoctorals
Ayako Nakaki, Leticia Benítez, Maria Laura Boutet,
Irene Casas, Álvaro Sepúlveda, Andre Gie, Laura
Guirado, Grigorios Kalapotharakos, Mari Kinoshita,
Marta Larroya, Laura Nogué, Rosalia Pascal,

Laura Salazar, Iris Soveral, Kilian Vellvé
ESTUDIANTS DE MÀSTER
Karen Castillo, Lucía García, Nuria Ribas
RESEARCH ASSISTANTS
Marta Dacal, Marta Garcia, Laura Segalés

ESTUDIANT
Ismael Ilyana
NUTRICIONISTA
Tania Freitas
COL·LABORADOR
Roger Borràs
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Ambiente
y complicaciones
en el embarazo
Programació
fetal

publicaCIONS 2020
7. Hemopexin and
1-microglobulin heme
scavengers with differential
involvement in preeclampsia
and fetal growth restriction.
Youssef L, Erlandsson
L, Åkerström B, Miranda
J, Paules C, Crovetto F, Crispi
F, Gratacos E, Hansson S R.
PLoS One, 2020. doi: 10.1371/
journal.pone.0239030

1. Early cardiac remodeling in
aortic coarctation: insights
from fetal and neonatal
functional and structural
assessment. Soveral I, Crispi
F, Walter C, Guirado L, GarcíaCañadilla P, Cook A, Bonnin
A, Dejea H, Rovira-Zurriaga C,
Sánchez de Toledo J, Gratacós
E, Martínez JM, Bijnens B,
Gómez O. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology,
2020. doi: 10.1002/uog.21970

Bernardino G, Sanz de
la Garza M, DomenechXimenos B, Prat-Gonzàlez
S, Perea R J, Blanco I, Burgos
F, Sepúlveda-Martínez
A, Rodriguez-Lopez M, Crispi
F, Butakoff C, González
Ballester M A, De Craene
M, Sitges M, Bijnens B.
European Journal of
Applied Physiology, 2020.
doi: 10.1007/s00421-02004335-3.

2. Main Patterns of Fetal
Cardiac Remodeling.
Crispi F, Sepúlveda-Martínez
Á, Crovetto F, Gómez O,
Bijnens B, Gratacós E.
Fetal Diagnosis and Therapy,
2020. doi: 10.1159/000506047

5. Fetal cardiac filling and
ejection time fractions
by pulsed Doppler: fetal
nomograms and potential
clinical application. Soveral
I, Crispi F, Guirado L, GarcíaOtero L, Torres X, Bennasar
M, Sepúlveda-Martínez
Á, Nogué L, Gratacós
E, Martínez J M, Bijnens
B, Friedberg M, Gómez O.
Ultrasound in Obstetrics
& Gynecology, 2020. doi:
10.1002/uog.22152

8. Reference ranges for fetal
cardiac, ventricular and
atrial relative size, sphericity,
ventricular dominance, wall
asymmetry and relative
wall thickness from 18 to 41
weeks of gestation. GarcíaOtero L, Soveral I, SepúlvedaMartínez Á, Rodriguez-López
M, Torres X, Guirado L, Nogué
L, Valenzuela-Alcaraz
B, Martínez J M, Gratacós
E, Gómez O, Crispi F.
Ultrasound in Obstetrics
& Gynecology, 2020. doi:
10.1002/uog.23127

6. Seroprevalence and
presentation of SARSCoV-2 in pregnancy.
Crovetto F, Crispi F,
Llurba E, Figueras F, GómezRoig MD, Gratacós E.
The Lancet, 2020. doi:
396(10250):530-531.

9. Uncomplicated
Monochorionic Twins: Two
Normal Hearts Sharing One
Placenta. Torres X, Bennasar
M, García-Otero L, MartínezPortilla R J, Valenzuela-Alcaraz
B, Crispi F, Goncé A, Gratacós
E, Figueras F, Martínez J M.

3. Maternal and Fetal
Cardiovascular Adaptations
in Preeclampsia and/or
Fetal Growth Restriction.
Youssef L, Crispi F.
American Journal of
Obstetrics and Gynecology,
2020. doi: 10.1016/j.
ajog.2019.12.003
4. Three-dimensional Regional
Bi-Ventricular Shape
Remodeling Is Associated
With Exercise Capacity
in Endurance Athletes.
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Journal of Clinical Medicine,
2020. 10.3390/jcm9113602
10. Exercise-induced cardiopulmonary remodelling
in endurance athletes:
Not only the heart adapts.
Domenech-Ximenos
B, Sanz-de la Garza M, PratGonzález S, SepúlvedaMartínez Á, Crispi F, Perea
R J, Garcia-Alvarez A, Sitges
M. European Journal of
Preventive Cardiology, 2020.
10.1177/2047487319868545
11. Machine Learning in
Fetal Cardiology: What to
Expect. Garcia-Canadilla
P, Sanchez-Martinez S, Crispi
F, Bijnens B. Fetal Diagnosis
and Therapy, 2020.
10.1159/000505021
12. Handling confounding
variables in statistical
shape analysis-application
to cardiac remodelling.
Bernardino G, Benkarim O,
Sanz-de la Garza M, PratGonzàlez S, SepulvedaMartinez A, Crispi F, Sitges
M, Butakoff C, De Craene
M, Bijnens B, González
Ballester MA. Medical Image
Analysis, 2020. 10.1016/j.
media.2020.101792

13. Prevalence and pattern of
cardiovascular magnetic
resonance late gadolinium
enhancement in highly
trained endurance athletes.
Domenech-Ximenos B, Sanzde la Garza M, Prat-González
S, Sepúlveda-Martínez
A, Crispi F, Duran-Fernandez
K, Perea R J, Bijnens B, Sitges
M. Journal of Cardiovascular
Magnetic Resonance, 2020.
doi: 10.1186/s12968-02000660-w
14. The protective effect of
fibroblast growth factor-21
in alcoholic cardiomyopathy:
a role in protecting cardiac
mitochondrial function.
Ferrer-Curriu G, GuitartMampel M, Rupérez
C, Zamora M, Crispi
F, Villarroya F, Fernández-Solà
J, Garrabou G, Planavila A. The
Journal of Pathology, 2020.
doi: 10.1002/path.5573
15. Maternal proteomic profiling
reveals alterations in lipid
metabolism in late-onset fetal
growth restriction. Paules C,
Youssef L, Miranda J, Crovetto
F, Maria Estanyol J, Fernandez
G, Crispi F, Gratacós E. Scientific
Reports, 2020. doi: 10.1038/
s41598-020-78207-3

16. Prediction of Perinatal
Mortality in Ebstein's Anomaly
Diagnosed in the Second
Trimester of Pregnancy.
Masoller N, Gómez O, Herraiz
I, Gómez-Montes E, Soveral
I, Pérez-Cruz M, MartínezBiosques C, Granados MA,
Bennasar M, Escobar-Diaz MC,
María Martínez J, Galindo A.
Fetal Diagnosis and Therapy,
2020. doi: 10.1159/000504979
17. Nomograms of Fetal
Right Ventricular
Fractional Area Change
by 2D Echocardiography. L
Guirado, F Crispi, I Soveral, B
Valenzuela, M RodriguezLópez, L García-Otero, X
Torres, Á SepúlvedaMartínez, MC Escobar-Diaz, J
M Martínez, M K Friedberg, E
Gratacós, O Gómez. Fetal
Diagnosis and Therapy, 2020.
doi: 10.1159/000503228
18. Determination of the steroid
profile in alternative matrices
by liquid chromatography
tandem mass spectrometry.
A Gomez-Gomez, J Miranda, G
Feixas, A Arranz, F Crispi, Ed
Gratacós, O J Pozo. Journal
of Steroid Biochemistry and
Molecular Biology, 2020. doi:
10.1016/j.jsbmb.2019.105520
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Ambiente
y complicaciones
en el embarazo
Programació
fetal

Fes clic
aquí per llegir
l'especial de
Cardiologia Fetal
a Karger!

19. F
 etal cardiac remodeling
and dysfunction is associated
with both preeclampsia
and fetal growth restriction.
Youssef L, Miranda J, Paules
C, Garcia-Otero L, Vellvé K,
Kalapotharakos G, SepulvedaMartinez A, Crovetto F,
Gomez O, Gratacós E, Crispi
F. American Journal of
Obstetrics & Gynecology,
2020. doi: 10.1016/j.
ajog.2019.07.025

20. N
 omograms of Fetal Cardiac
Dimensions at 18-41 Weeks
of Gestation. García-Otero
L, Gómez O, RodriguezLópez M, Torres X, Soveral
I, Sepúlveda-Martínez
Á, Guirado L, ValenzuelaAlcaraz B, López M, Martínez
JM, Gratacós E, Crispi F. Fetal
Diagnosis and Therapy, 2020.
doi: 10.1159/000494838

Aquest 2020, hem
liderat un special issue
de Cardiologia Fetal a la
revista Fetal Diagnosis
and Therapy format
per diversos articles de
revisió i també originals
que aporten normalitats
de diversos paràmetres
de funció cardíaca.

ObjeCTIUs
estratÈGICs

ComprendRE I prevenir

Investigació
translacional
1. Estudiar el
desenvolupament
cardiovascular i pulmonar
fetal, així com els factors
que l'influeixen
2. Desenvolupar
estratègies per millorar
la nutrició i benestar
matern, i així poder
millorar el creixement i
desenvolupament fetal
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Investigació
experimental
3. Estudiar el
desenvolupament
cardiovascular fetal i
testar noves teràpies

Col·Laboracions
Nacionals
− Hospital Clínic (Institut Clínic
Cardiovascular)
− Hospital Clínic (Institut Clínic
Respiratory)
− IDIBAPS (Traslational
Computing in Cardiology)
− Hospital Clínic (Cardiovascular
risk, nutrition and aging
− Hospital Clínic (Institut Clínic
Psychiatry)
− Hospital Clínic (Hemotheraphy
and Hemostasis)
− Hospital Sant Joan de Déu
(Pediatric Cardiology)
− Institut Josep Carreras
(Barcelona Endothelium Team)
− Institut Josep Carreras (Stem

cells, mesenchymal cancer and
developement Group)
− IMIM (Applied Metabolomics)
− IATA-CSIC (Food
Biotechnology), València
− Universidad de
Zaragoza (Biomedical
Signal Interpretation &
Computational Simulation –
BSICoS– Group)
Internacionals
− University of Lyon (CREATIS),
França
− University of Lund (Obstetrics)
− University of Lund (CMR),
Suècia
− University of Oregon, EE.UU.

MODELS COMPUTACIONALS
+ Intel·LigÈncia Artificial

El 2020...

4. Entendre els canvis
hemodinàmics que ocorren en
patologies fetals que afecten el
desenvolupament cardiovascular i
testar possibles teràpies

• Durant l'excepcionalitat de la pandèmia, la nostra línia també ha
investigat en aquesta àrea, seguint els principis de la nostra línia de
recerca. En aquest sentit, hem estudiat l'impacte de la infecció SARSCoV-2 sobre la salut de les embarassades i també sobre els resultats
perinatals. També hem demostrat que néixer amb baix pes incrementa la
susceptibilitat a patir COVID-19 greu.

− Fetal Medicine Mexico,
Universidad Nacional
Autónoma de México, Campus
Juriquilla, Querétaro, Mèxic
− Monash Newborn, Monash
Children’s Hospital, Monash
University, Melbourne, Austràlia
− The Boden Institute of Obesity,
Nutrition, Exercise & Eating
Disorders, The University of
Sydney, Camperdown, NSW,
Austràlia
− European Synchrotron Radiation
Facility, Grenoble, França
− University of Lund, Suècia
− UQ Centre for Clinical Research
and University of Queensland,
Austràlia

• Hem completat amb èxit un assaig clínic pioner (IMPACTbcn) que
pretén millorar l'alimentació i el benestar matern per millorar el
creixement fetal.
• Hem continuat treballant per desenvolupar models computacionals i
aplicar tècniques d'intel·ligència artificial que ens permetin entendre
millor el desenvolupament cardiovascular fetal i testar noves teràpies.
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Neurodesenvolupament
fetal

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

Avaluem el desenvolupament prenatal del cervell de la
manera més detallada possible per poder seleccionar
els millors marcadors i així identificar nadons amb més
risc de patir alteracions neurològiques.
Per què és rellevant l'estudi del
neurodesenvolupament fetal?
El cervell és un òrgan amb un procés
de desenvolupament llarg, complex i
susceptible a les diferents situacions
que es poden produir durant
l'embaràs. Avaluar de forma detallada
aquest procés de desenvolupament
i creixement del cervell durant
l'embaràs, és a dir, a l'etapa fetal, ens
permet seleccionar biomarcadors
que ens ajudin a identificar infants
amb risc de patir alteracions del
neurodesenvolupament.

Com se seleccionen els millors
biomarcadors?
Per descobrir aquests biomarcadors
apliquem diferents tecnologies
avançades. Entre elles, l'avaluació
del desenvolupament cortical i del
cos callós en imatges d'ecografia
i ressonància, l'avaluació de la
microestructura i de les connexions
cerebrals mitjançant ressonància
magnètica en diferents situacions
com ara la restricció de creixement
intrauterí, les cardiopaties
congènites i la ventriculomegàlia.

MEMBRES de l'equip

El 2020...
• Hem demostrat, aplicant una metodologia molt nova
a l'anàlisi d'imatges de cervell fetal, que en els casos
amb dilatació ventricular (ventriculomegàlia) el grau i la
localització de la dilatació ventricular es correlaciona amb
els canvis regionals a nivell de desenvolupament cortical.
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ELISENDA EIXARCH
Coordinadora de la línia. Especialista en
Medicina Maternofetal de BCNatal. Membre
de l'equip de cirurgia fetal. Docent en cursos
especialitzats a Fetal i+D Education Barcelona.

Investigadors predoctorals
Nadine Hahner, Elena Monterde,
Lucas Trigo
ESPECIALISTES EN MEDICINA FETAL
Miriam Illa, Míriam Pérez,
Narcís Masoller
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Neurodesenvolupament fetal

“

Avaluem el desenvolupament cortical, la microestructura
i les connexions cerebrals en fetus amb complicacions

”

publicaCIONs
2020
1. A novel approach to multiple
anatomical shape analysis:
Application to fetal ventriculomegaly.
Benkarim O, Piella G, Rekik I, Hahner
N, Eixarch E, Shen D, Li G, González
Ballester MA, Sanroma G. Medical
Image Analysis, 2020 Aug; doi:
10.1016/j.media.2020.101750

Col·Laboracions
Nacionals
− Speech, Acquisition & Perception Group,
Universitat Pompeu Fabra
− Simulation, Imaging and Modelling for
Biomedical Systems, UPF
− CIBERSAM (grupo 8), Universitat de Barcelona
− Unitat de Medicina Fetal de Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
Internacionals
−U
 niversity Hospital Leuven, Bèlgica
− Universidad de São Paulo, Brasil
− Center for the Developing Brain, King’s College,
Regne Unit

ObjeCTIUs
estratÈGICs
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DesENVOLUPAR

Nous biomarcadors d'imatge basats
en l'avaluació del cos callós

Validar

Clínica

Integració de la maduració cortical
dins de l'avaluació de pacients
de risc (cardiopaties, restricció de
creixement, tòxics)

Corbes de normalitat per edats
gestacionals tardanes

ENGINYERIa

Anàlisi automàtica de les imatges
del sistema nerviós central fetal per
a la identificació d'estructures clau

Anàlisi de patró de maduració
cortical en estudis clínics
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A la línia es reuneixen metges en
medicina fetal, biòlegs, epidemiòlegs i
suport tècnic.

Prematuritat

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

Per què és vital estudiar la
prematuritat?
El part prematur és la causa
més freqüent de morbimortalitat
perinatal. Cada any neixen al món
15 milions de nadons de parts
prematurs, és a dir, abans de la
setmana 37 de gestació. A Espanya,
un de cada deu. Per aquesta raó
és tan important avançar en el
coneixement així com en la millora
del maneig, dos dels principals
objectius d'aquesta línia. Qualsevol
avenç que ens permeti allargar els
embarassos prematurs només dues
o tres setmanes més ens permetria
canviar la vida de centenars de
milers de famílies.
Quins avenços són els que
permetran reduir-la?
La línia investiga en intervencions
no invasives que millorin la
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capacitat de decisió dels
professionals davant del risc d'un
part prematur. Una de les principals
eines de la investigació en la línia de
Prematuritat és l'anàlisi quantitativa
de les textures pulmonars i cervicals
a través d'imatges obtingudes per
ecografia.
La primera ja és aplicable a la
pràctica clínica i també és útil
per predir millor el resultat de la
inducció del part. La segona, avui
sabem que pot ser de gran ajuda pel
cribratge de risc de prematuritat a
la població general. A més, el grup
es planteja estudiar les causes
de prematuritat a les gestacions
múltiples, la informació respecte a
les quals és molt escassa.

MEMBRES de l'equip
MONTSE PALACIO
Coordinadora de la línia. Especialista a
Prematuritat de BCNatal. Docent en cursos
especialitzats a Fetal I+D Education Barcelona.

Investigadors posTdoctorals
Silvia Ferrero, Xavier Burgos-Artizzu
Investigadors predoctorals
Laia Grau, Ana Moreno, Clara Murillo, Julia Ponce,
Claudia Rueda
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Ambiente
y complicaciones en el embarazo
Prematuritat

publicaCIONS 2020

2. The Predictive Value of the
Cervical Consistency Index to
Predict Spontaneous Preterm
Birth in Asymptomatic Twin
Pregnancies at the SecondTrimester Ultrasound Scan: A
Prospective Cohort Study. van
der Merwe J, Couck I, Russo F,
Burgos-Artizzu XP, Deprest J,

Palacio M, Lewi L. Journal of
Clinical Medicine, 2020. doi:
10.3390/jcm9061784.
3. Vaginal metabolome:
towards a minimally invasive
diagnosis of microbial
invasion of the amniotic
cavity in women with preterm
labor. Vicente-Muñoz S, Cobo T,
Puchades-Carrasco L, SánchezGarcía AB, Agustí N, Palacio M,
Pineda-Lucena A, Gratacós E.
Scientific Reports, 2020. doi:
10.1038/s41598-020-62542-6.
4. Intra- and interobserver
reproducibility of second
trimester ultrasound cervical
length measurement in a
general population. Baños N,
Burgos-Artizzu XP, ValenzuelaAlcaraz B, Coronado-Gutiérrez

Col·Laboracions
Nacionals
− Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)

Hospital, Filadelfia, EE.UU.
− Erasmus Mundus Joint
Doctorate in Fetal Medicine

Internacionals
− St George University, Londres
− Thomas Jefferson University

Empreses
− Laboratorio Reig-Jofre,
Espanya
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D, Perez-Moreno Á, Ponce
J, Gratacós E, Palacio M.
Journal of Maternal-Fetal &
Neonatal Medicine, 2020.
doi: 10.1080/14767058.
2020.1733516.
5. Development and validation
of a multivariable prediction
model of spontaneous
preterm delivery and
microbial invasion of the
amniotic cavity in women
with preterm labor. Cobo T,
Aldecoa V, Figueras F, Herranz
A, Ferrero S, Izquierdo M,
Murillo C, Amoedo R, Rueda
C, Bosch J, Martínez-Portilla
RJ, Gratacós E, Palacio
M. American Journal of
Obstetrics and Gynecology.
2020 Sep. doi: 10.1016/j.
ajog.2020.02.049.

El 2020...

ObjeCTIUs
estratÈGICs
Per MILLORAR
EL diagnÒSTIC
Clínica I BIOENGINYERIA

1. C
 oronavirus Disease 2019
in Pregnancy: A Clinical
Management Protocol and
Considerations for Practice.
López M, Gonce A, Meler
E, Plaza A, Hernández S,
Martinez-Portilla RJ, Cobo
T, García F, Gómez Roig MD,
Gratacós E, Palacio M, Figueras
F; on behalf of the COVID
Collaborative Group. Fetal
Diagnosis and Therapy, 2020.
doi: 10.1159/000508487.

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

PER mILLORAR EL
MANEIG DE PACIENTS
Avaluar l'efecte de
fàrmacs que puguin
demorar el part
preterme en pacients
de risc de part
prematur

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

• Continuem amb el
desenvolupament d'eines de
predicció basades en l'anàlisi
d'imatge quantitativa de la
textura pulmonar i cervical
pel cribratge de risc de part
prematur.
• Investiguem marcadors per
predir el part per cesària en
casos d'inducció.
• Durant la pandèmia, la nostra
línia també ha investigat en
aquesta àrea, participant en la
creació d'un protocol de maneig
clínic del coronavirus durant
l'embaràs i les consideracions per
a la pràctica clínica.
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“

Podem detectar les dones que acabaran tenint un part
preterme, que són les que realment es beneficien del
maneig antenatal amb corticoides i tocòlisi

Inflamació en
prematuritat

Per què és crucial investigar sobre la
infecció del líquid amniòtic?
Una de cada 10 gestants tindrà un
part prematur. El maneig clínic actual
és molt ineficient: només el 10%
de les que ingressen amb amenaça
de part preterme (APP) ho tindran,
mentre que un 70% parirà a terme.
El criteri actual que fem servir per
definir l'APP no identifica els casos
més greus, associats a infecció i
inflamació intraamniòtiques, presents
en un 40% de gestants. Són aquestes
les que presenten una latència al part
més curta, de pocs dies, a diferència
del grup sense infecció ni inflamació,
del qual la latència al part és de
mitjana 50 dies. Tot i ser grups amb
pronòstics perinatals diferents, el
maneig actual és similar. Discriminar
l'alt del baix risc d'infecció i/o
inflamació intraamniòtica permet
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“

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

identificar el grup que es beneficia
d'estratègies prenatals que milloren el
pronòstic dels prematurs (corticoides,
sulfat magnesi, antibiòtics) i evitar el
sobretractament innecessari a les de
risc baix.
Per què investigar en mostres
mínimament invasives?
Tot i la rellevància del problema
clínic, el principal inconvenient en
el diagnòstic d'infecció i inflamació
intraamniòtica és que cal fer una
amniocentesi, procediment invasiu
que limita la translacionalitat
clínica. La nostra línia desenvolupa
eines basades en noves tecnologies,
que siguin mínimament invasives,
estiguin a la capçalera del pacient,
siguin ràpides i permetin millorar el
maneig clínic.
Quin és l'impacte d'aquesta infecció
al fetus?
Per conèixer l'impacte que té
l'exposició intrauterina a la
infecció i inflamació al fetus i
al nadó, liderem dos projectes
clínics que avaluen la influència
sobre el seu creixement fetal i
neonatal; el sistema cardiovascular
i el neurodesenvolupament durant
l'etapa fetal, en néixer i als 6 mesos
de vida. També estudiem l'impacte
al neurodesenvolupament a
l'any de vida.

MEMBRES de l'equip
TERESA COBO
Coordinadora de la línia. Especialista a
Prematuritat de BCNatal. Cofundadora
de Compartim, grup de dol perinatal.
Docent en cursos especialitzats en
Fetal I+D Education Barcelona.

Investigadores predoctorals
Clara Murillo, Claudia Rueda
TÈCNICA
Ana Belén Sánchez

Investigació / 39

Ambiente
complicaciones
Inflamacióyen
prematuritat en el embarazo

El 2020...

1. Risk factors for spontaneous
preterm delivery. Cobo T,
Kacerovsky M, Jacobsson
B. International Journal of
Gynecology & Obstetrics, 2020
Jul; doi: 10.1002/ijgo.13184
2. Bacteremia and intramniotic
infection due to Burkholderia
cenocepacea. Fidalgo B,
Bosch J, Cobo T, Ribera L,
Casals C, Almela M. Clinical
Microbiology and Infection,
2020 Nov; 26(11):1564-1565.
3. Commentary on a combined
approach to the problem of
developing biomarkers for
the prediction of spontaneous
preterm labor that leads to

preterm birth. Lamont RF,
Richardson LS, Boniface JJ,
Cobo T, Exner MM, Christensen
IB, Forslund SK, Gaba A,
Helmer H, Jørgensen JS,
Khan RN, McElrath TF, Petro
K, Rasmussen M, Singh R,
Tribe RM, Vink JS, Vinter CA,
Zhong N, Menon R. Placenta.
2020 Sep 1; doi: 10.1016/j.
placenta.2020.05.007
4. Vaginal metabolome: towards
a minimally invasive diagnosis
of microbial invasion of the
amniotic cavity in women
with preterm labor. VicenteMuñoz S, Cobo T, PuchadesCarrasco L, Sánchez-García AB,
Agustí N, Palacio M, Pineda-

Lucena A, Gratacós E. Scientific
Report, 2020 Mar 25; doi:
10.1038/s41598-020-62542-6
5. Development and validation
of a multivariable prediction
model of spontaneous
preterm delivery and
microbial invasion of the
amniotic cavity in women
with preterm labor. Cobo
T, Aldecoa V, Figueras F,
Herranz A, Ferrero S, Izquierdo
M, Murillo C, Amoedo R,
Rueda C, Bosch J, MartínezPortilla RJ, Gratacós E, Palacio
M. American Journal of
Obstetrics and Gynecology,
2020 Sep. doi: 10.1016/j.
ajog.2020.02.049.

Col·Laboracions
Nacionals
− Centro de Investigación
Príncipe Felipe de Valencia
− Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO)
− Dept. de Bioquímica i
Biomedicina Molecular de la
Universitat de Barcelona
− Dept. de Biotecnología del
Instituto de Agroquímica y
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Tecnología de Alimentos
(IATA) del CSIC
− Plataforma de Bioestadística
de l'IDIBAPS
Internacionals
− Dept. of Obstetrics and
Gynecology, Charles
University in Prague, Faculty
of Medicine Hradec Kralove,

Hradec Kralove, Rep. Txeca
− Dept. of Obstetrics and
Gynecology, Sahlgrenska
Academy, Gothenburg
University, Goteburg, Suècia
Empresas
− Hologic, EE.UU.
− Medix Biochemica, Finlàndia
− Transmural Biotech, Espanya

• Hem observat que les dones amb infecció
intraamniòtica presenten un perfil metabòlic vaginal
característic. Les dones amb una càrrega bacteriana
baixa de Lactobacillus spp al fluid vaginal tenen més
risc d'inflamació intraamniòtica perinatal, part prematur
i una latència curta fins al part.

• Col·laborem amb empreses en projectes amb alt component
translacional. Amb HOLOGIC contribuirem a millorar la
detecció del risc d'inflamació i/o infecció intraamniòtica
en dones amb amenaça de part prematur a través de la
validació d'una prova no invasiva basada en determinar
proteïnes al flux vaginal.

• Hem observat canvis metabòlics al fluid vaginal en dones
amb infecció intraamniòtica que indiquen activació de la
glicòlisi en situacions d'hipòxia com a conseqüència de la
infecció bacteriana.

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

• Amb la informació sobre infecció i inflamació
intraamniòtica que proporciona l'amniocentesi som
capaços de discriminar les dones amb amenaça de part
preterme que realment faran part prematur en els dies
següents.

• Desenvolupem models de predicció d'infecció
intraamniòtica que integren informació sobre proteòmica,
metabolòmica i microbioma en mostres mínimament
invasives com són el moc vaginal.

ObjeCTIUs estratÈGICs
Clínica

PER MILLORAR el diagnÒstic

publicaCIONS 2020

Individualitzar el maneig clínic de
les dones en risc de part prematur
mitjançant l'estudi de la infecció/
inflamació intraamniòtica

Avaluar l'impacte en el creixement
fetal, cardiovascular, neurològic i en el
neurodesenvolupament de l'exposició
intrauterina a la infecció/inflamació
intraamniòtica al fetus i al nadó, als 6
mesos de vida i a l'any

BÀsica

Avançar en el
desenvolupament
d'una solució clínica no
invasiva per diagnosticar
infecció/inflamació
intraamniòtica en dones
amb risc de part prematur
utilitzant tecnologia
basada en metabolòmica,
proteòmica, microbioma
bacterià i fotònica
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“

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

Teràpia i
cirurgia fetal

“

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

Com es desenvolupen noves teràpies
i cirurgies fetals?
Prevenir o tractar patologies d'origen
fetal és la principal raó de ser de
el nostre equip de recerca.
Nosaltres ho fem avaluant
estratègies terapèutiques
concretes amb un potencial efecte
neuroprotector que ens podrien
ser útils en determinades malalties
d'origen fetal, com ara la restricció
del creixement intrauterí. A més,
treballem en el desenvolupament
de millores en els procediments

quirúrgics fetals amb l'objectiu
d'oferir una solució a situacions que
sense tractament no tindrien opcions
de supervivència o presentarien
greus seqüeles.
Com es poden millorar les
cirurgies fetals?
Per aconseguir-ho, centrem la nostra
feina en desenvolupar avenços
tecnològics mitjançant l'anàlisi
d'imatge, la robòtica, la fotònica i el
desenvolupament de sensors. Tant
per al desenvolupament de teràpies
innovadores com de tècniques
quirúrgiques, l'ús de models ex vivo i
experimentals és clau per assolir els
nostres objectius.

MEMBRES de l'equip
MÍRIAM ILLA
Co-coordinadora de la línia. Especialista a
Medicina Maternofetal de BCNatal. Docent de
Fetal I+D Education Barcelona.
ELISENDA EIXARCH
Co-coordinadora de la línia. Especialista en
Medicina Maternofetal de BCNatal. Membre
de l'equip de cirurgia fetal. Docent de Fetal I+D
Education Barcelona.
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ESPECIALISTES EN MEDICINA FETAL
Mar Bennasar, Olga Gómez, Josep M Martínez, Narcís
Masoller, Joan Sabrià
Investigadors predoctorals
Talita Michelleti, Johanna Parra, Lucas Trigo, Laura
Pla, Alexander Engels, Britta Ana Kühner, Molka
Kammoum, Mirza Awais, Alex Agyemang, Ximena
Torres, David Basurto, Lennart Van der Veeken, Ameth
Hawkins,

InvestigadorA posTdoctoral
Marta Barenys

TÈCNIC
Vasili Sircheli

ENGINYERS
Maria Espina

PROJECT MANAGER
Aleix Garcia

INVESTIGADOR CLíNIC
Juan Otaño
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Ambiente
complicaciones
en el embarazo
Teràpia y ycirurgia
fetal

2. Ex-vivo mechanical sealing
properties and toxicity of a
bioadhesive patch as sealing
system for fetal membrane
iatrogenic defects. Micheletti
T, Eixarch E, Berdun S, Febas
G, Mazza E, Borrós S, Gratacos
E. Scientific Reports, 2020
Oct. doi: 10.1038/s41598-02075242-y.
3. Rabbit neurospheres
as a novel in vitro
tool for studying
neurodevelopmental effects
induced by intrauterine
growth restriction. Barenys,
M; Illa, M; Hofrichter, M;
Loreiro, C; Pla, L; Klose, J;
Kühne, AB; Gómez-Catalán,
J; Matthias Braun, J; Crispi,
J; Gratacós, E; Fritsche, E.
STEM CELLS Translational
Medicine doi: 10.1002/
sctm.20-0223
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4. S
 egmentation of the placenta
and its vascular tree in
Doppler ultrasound for fetal
surgery planning. Perera-Bel
E, Ceresa M, Torrents-Barrena
J, Masoller N, ValenzuelaAlcaraz B, Gratacós E,
Eixarch E, González Ballester
MA. International Journal
for Computer Assisted
Radiology and Surgery, 2020
Nov; doi: 10.1007/s11548-02002256-2.
5. TTTS-STgan: Stacked
Generative Adversarial
Networks for TTTS
Fetal Surgery Planning
Based on 3D Ultrasound.
Torrents-Barrena J, Piella
G, Valenzuela-Alcaraz B,
Gratacos E, Eixarch E, Ceresa
M, Gonzalez Ballester MA.
IEEE Transactions on Medical
Imaging, 2020 Nov; doi:
10.1109/TMI.2020.3001028.
Epub 2020 Oct 28.n.
6. Deep Q-CapsNet
Reinforcement Learning
Framework for Intrauterine
Cavity Segmentation in
TTTS Fetal Surgery Planning.
Torrents-Barrena J, Piella G,
Gratacos E, Eixarch E, Ceresa
M, Gonalez Ballester MA.

IEEE Transactions on Medical
Imaging. 2020 Oct. doi:
10.1109/TMI.2020.2987981.
7. Micro-needle implantable
electrochemical oxygen
sensor: ex-vivo and in-vivo
studies. Rivas L, Dulay S,
Miserere S, Pla L, Marin SB,
Parra J, Eixarch E, Gratacós
E, Illa M, Mir M, Samitier J.
Biosensors & Bioelectronic.
2020 Apr. doi: 10.1016/j.
bios.2020.112028.
8. Segmentation and
classification in MRI and
US fetal imaging: Recent
trends and future prospects.
Torrents-Barrena J, Piella
G, Masoller N, Gratacós E,
Eixarch E, Ceresa M, González
Ballester MA. Medical Image
Analysis, 2019 Jan. doi:
10.1016/j.media.2018.10.003.
9. Fully automatic 3D
reconstruction of the placenta
and its peripheral vasculature
in intrauterine fetal MRI.
Torrents-Barrena J, Piella
G, Masoller N, Gratacós E,
Eixarch E, Ceresa M, González
Ballester MÁ. Medical Image
Analysis, 2019 May. doi:
10.1016/j.media.2019.03.008.

Nacionals
− Unidad de Toxicologia de la
Facultad de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona (UB)
− Simulation, Imaging and
Modelling for Biomedical
Systems, Universitat Pompeu
Fabra (UPF)
− Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO)
− Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC)

− Institut Químic de Sarrià
(IQS)
− Dept Biologia Cel·lular,
Inmunologia i Neurociències
de la UB
Internacionals
− University Hospitals Leuven,
Bèlgica
− Institute of Mechanical
Systems, Suïssa
− University of São Paulo,
Brasil

ObjeCTIUs
estratÈGICs
TerÀpia
Experimental

1. Structural Brain Changes
during the Neonatal Period in
a Rabbit Model of Intrauterine
Growth Restriction. Pla L,
Illa M, Loreiro C, Lopez MC,
Vázquez-Aristizabal P, Kühne
BA, Barenys M, Eixarch E,
Gratacós E. Developmental
Neuroscience, 2020. doi:
10.1159/000512948.

Col·Laboracions

ClÍnica

publicaCIONS 2020

Avaluació de cultius
cel·lulars i teràpies
neuroprotectores
Avaluació de
noves estratègies
terapèutiques

Assaig clínic
en teràpia
prenatal
FETAL BRAIN
CARE

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

Estudi clínic multicèntric
de validació d'un sistema
de planificació personalitzada
pre-quirúrgica en 3D
Estudi pilot d'un sistema de
segellament de membranes
FET-SEALING

El 2020...
• Demostrem en models
experimentals que el sistema de
segellat de membranes fetals que
hem desenvolupat és capaç de
prevenir la pèrdua de líquid per
l'orifici que s'origina després de les
cirurgies. Aquest sistema es pot
introduir pel mateix orifici sense
necessitat de fer més incisions.
• Continuem millorant conjuntament
amb la Universitat Pompeu
Fabra un sistema de planificació
prequirúrgica personalitzada
tridimensional per als casos de
síndrome de transfusió fetofetal
amb millores de processament
d'imatge i de reconstrucció.
• Demostrem, per primera vegada,
que mitjançant el cultiu in vitro de
cèl·lules pluripotencials neuronals
obtingudes d'un model animal
de restricció de creixement
intrauterí es reprodueixen els
canvis estructurals prèviament
identificats en models histològics
convencionals. Aquesta troballa
posiciona el cultiu in vitro com
una tècnica nova per continuar
caracteritzant el dany neuronal
secundari a la restricció de
creixement intrauterí i per
poder testar potencials teràpies
neuroprotectores.
• Treballem en el desenvolupament
d'un sistema de placenta artificial
que serà un dels grans projectes
dels propers anys.
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“

Diagnosticar el retard de creixement
intrauterí permet implantar mesures
preventives a l'embaràs, el part
i la primera infància

Malaltia
placentària

Quin és l'impacte del retard de
creixement intrauterí?
Els nadons amb restricció
de creixement intrauterí
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
que, encara que siguin lleus i no
comportin una seqüela major, són
cada vegada més reconegudes com
un problema familiar i social.
Per què és clau la prevenció?
L'avaluació del creixement fetal
durant l'embaràs és clau per fer
una predicció encertada de la
restricció del creixement fetal
i les seves conseqüències. La
correcta definició i diagnòstic de la
restricció de creixement intrauterí
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“

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

és especialment important per a
la medicina fetal, ja que permetrà
establir la utilitat de la implantació
de mesures preventives durant
l'embaràs i el part, així com de
teràpies durant la primera infància.
I la preeclàmpsia: per què n'és clau
l'estudi?
La preeclàmpsia és la segona causa
de mort materna al món. Avui,
gràcies a la investigació, el seu
diagnòstic ja és molt predictible
al primer trimestre, fet que obre
l'oportunitat de prevenció de la
majoria de casos severs. Un cop
diagnosticada la preeclàmpsia, el
repte clínic és determinar el moment
òptim per provocar el part de
manera que maximitzi els beneficis
materns i neonatals. Un focus de
recerca molt actiu és el paper dels
marcadors bioquímics de severitat
de preeclàmpsia per guiar aquesta
decisió.

MEMBRES de l'equip
FRANCESC FIGUERAS
Coordinador de la línia. Especialista en
Medicina Maternofetal i cap de servei de
BCNatal Hospital Clínic de Barcelona. Director
docent de Fetal I+D Education Barcelona.

Investigadors pOSTdoctorals
Nuria Baños, Edurne Mazarico
Investigadors predoctorals
Analisa Cancemi, Raigam Martínez, Marta Rial
INVESTIGADORS CLÍNICS
Giulia Benedetto, Aleida Castellanos, Judith
Martínez, Fernanda Paz y Miño
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Malaltia placentària

El 2020...

2. A Spanish-translated clinical
algorithm for management
of suspected SARS-CoV-2
infection in pregnant women.
Martinez-Portilla RJ, Goncé A,
Hawkins-Villarreal A, Figueras F.
The Lancet Infectious Diseases,
2020; doi: 10.1016/S14733099(20)30285-1.
3. Quality assessment of fetal
middle cerebral and umbilical
artery Doppler images using
an objective scale within an
international randomized
controlled trial. M Rial, J
Morales, E HernándezAndrade, F Prefumo, D Oros, D
Caffici, A Sotiriadis, E Zohav, R
Cruz-Martinez, M Parra, M
Lubusky, M Kacerovsky, F
Figueras. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology, 2020.
doi: 10.1002/uog.20370
4. ISUOG Practice Guidelines:
diagnosis and management of
small-for-gestational-age fetus
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and fetal growth restriction.
C C Lees, T Stampalija, A
Baschat, F da Silva Costa, E
Ferrazzi, F Figueras, K Hecher, J
Kingdom, L C Poon, L J
Salomon, J Unterscheider.
Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology, 2020. doi: 10.1002/
uog.22134.
5. A clinical management
protocol for COVID-19 infection
in pregnant women. M ValdésBango, E Meler, T Cobo, S
Hernández, A Caballero, F
García, L Ribera, L Guirado, P
Ferrer 1, D Salvia, F Figueras, M
Palacio, A Goncé, M López.
Clinica e Investigacion en
Ginecologia y Obstetricia, 2020.
doi: 10.1016/j.gine.2020.06.014.
5. Third-trimester Uterine
Artery Doppler for Prediction
of Adverse Outcome in
Late Small-For-GestationalAge Fetuses: Systematic
Review and Meta-Analysis.
R J Martinez-Portilla, J
Caradeux, E Meler, D L LipSosa, A Sotiriadis, F Figueras.
Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology, 2020. doi: 10.1002/
uog.21940
6. Pregnant women with SARSCoV-2 infection are at higher
risk of death and severe

pneumonia: propensity
score-matched analysis of
a nationwide prospective
cohort study (COV19Mx). R J
Martinez-Portilla, A Sotiriadis, C
Chatzakis, J Torres-Torres, S
Espino Y Sosa, K SandovalMandujano, D A CastroBernabe, V Medina-Jimenez, J C
Monarrez-Martin, F Figueras, L
C Poon. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology, 2020.
doi: 10.1002/uog.23575
8. Incidence of pre-eclampsia and
other perinatal complications
among women with congenital
heart diseases: systematic
review and meta-analysis.
R J Martinez-Portilla, L C
Poon, L Benitez-Quintanilla, A
Sotiriadis, M Lopez, D L LipSosa, F Figueras. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology, 2020.
doi: 10.1002/uog.22174
9. Heparin therapy in placental
insufficiency: Systematic
review and meta-analysis.
Mazarico E, Molinet-Coll
C, Martinez-Portilla RJ,
Figueras F. Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica,
2020. doi: 10.1111/aogs.13730

Nacionals
− EUGIN Clinic, Barcelona
Internacionals
− Aristotle University Medical
School, Thessaloniki, Grècia
− Lund University Hospital,
Lund, Suècia

ObjeCTIUs
estratÈGICs
Clínica
DiagnÒstic

1. First-trimester prediction
of small-for-gestational age
in women at false-positive
high and intermediate risk
for aneuploidy. Yarygina TA,
Bataeva RS, Benitez L, Figueras
F. Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology, 2020; doi: 10.1002/
uog.21965

Col·Laboracions

TerÀpia

publicaCIONS 2020

• Seguim investigant el paper
de l'avaluació del creixement
a la predicció de la restricció
del creixement fetal i les seves
conseqüències. En aquest sentit,
hem publicat la nostra experiència
en el maneig de les formes
tardanes de retard de creixement
en la última dècada.
• Avancem en l'estudi del
maneig de la preeclàmpsia i les
complicacions, i en particular en el
valor dels marcadors bioquímics
de severitat:
• D'una banda, hem demostrat que la
progressió dels nivells materns de
factors angiogènics (la signatura
bioquímica de la preeclàmpsia)
prediu el risc de complicació.
D'aquesta manera, afegim un
criteri clínic que ens ajuda a
prendre decisions sobre el moment
del part d'aquestes formes greus.
• D'altra banda, en les formes lleus
de preeclàmpsia, hem publicat
el primer assaig clínic (el nivell
més alt d'evidència científica) que
demostra que la incorporació dels
factors angiogènics a la presa de
decisió sobre el moment del part
disminueix fins a 5 vegades el risc
matern sense incrementar el risc
dels nounats.

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

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

Assajos clínics
per a la prevenció
de preeclàmpsia
i CIR

• Hem incorporat a la línia un
projecte de predicció de diabetis
gestacional en el primer trimestre.
Un cop tinguem una bona eina
predictiva, obrirem la possibilitat
d'estudiar diferents estratègies
preventives.
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Ambient
i complicacions
en l'embaràs

La nostra raó de ser és descobrir com influeixen en
el desenvolupament fetal i altres complicacions de
l'embaràs els factors ambientals com ara
l'exposició al tabac, l'alcohol, les drogues i els tòxics
ambientals.

En què es fonamenta la vostra
investigació?
El nostre objectiu és caracteritzar
l'efecte de l'exposició durant
l'embaràs a tots els tòxics per
millorar-ne el coneixement i poder
predir complicacions de l'embaràs
relacionades amb factors ambientals,
com la patologia placentària, la
restricció de creixement intrauterí,
els estats hipertensius de l'embaràs,
la prematuritat, la morbiditat
perinatal i el neurodesenvolupament
prenatal i postnatal.
També busquem mesures
d'intervenció prenatal per disminuir
el consum de tòxics com l'alcohol,
i millorar així els resultats
gestacionals, perinatals i postnatals.

A la línia es reuneixen metges en
medicina fetal, biòlegs, epidemiòlegs i
suport tècnic.

Quins efectes té l'exposició a
l'alcohol durant l?embaràs? És
possible revertir-ho?
L'exposició a l'alcohol afecta
el creixement fetal, així com el
neurodesenvolupament. Estem
estudiant l'efectivitat d'una
intervenció prenatal estructurada
per disminuir els efectes deleteris en
l'etapa prenatal i les conseqüències
postnatals dels nadons exposats a
l'alcohol durant l'embaràs.
Quins altres tòxics afecten
l'embaràs?
És conegut l'efecte negatiu de
la contaminació de l'aire i dels
disruptors endocrins, com l'exposició
a químics, en el desenvolupament
fetal. Augmentar el coneixement
d'aquests efectes i les seves
conseqüències postnatals ens
permetrà invertir en mesures
preventives de salut pública a la
població gestant.

MEMBRES de l'equip
Lola Gómez-Roig
Coordinadora de la línia. Especialista en
Medicina Maternofetal i cap de servei de
BCNatal-Hospital Sant Joan de Déu. Docent
en cursos especialitzats a Fetal I+D Education
Barcelona.

Investigadors posTdoctorals
Edurne Mazarico, Miriam Pérez, Laura Almeida,
Silvia Ferrero, Joan Sabrià
Investigadors predoctorals
Paz Ahumada, Marc Cahuana, Pilar Duarte, Diana
Lip, Marta Muniesa, Mariona Serra, Giulia Casu
BiotecnÒloga/Gestora biobanc
Érica Muñoz
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Ambiente
complicaciones
el embarazo
Ambient iycomplicacions
enen
l'embaràs

2. Exposure to greenspace and
birth weight in a middleincome country. Torres M,
Miri M, Alonso L, Gómez
MD, Foraster M, Dadvand P.
Environmental Research,
2020. doi: 109866-109866.
3. Perceptions and Attitudes
of Gynecologic and
Pediatric Professionals
Regarding Dietary Exposure
to Chemical Pollutants.
Arrebola JP, Muñoz A, Ferrero
SI, Larrea C. International
Journal of Environmental
Research and Public Health,
2020, Jun. doi: 10.3390/
ijerph17113946.
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4. Bioavailability of
Epigallocatechin Gallate
administered with different
nutritional strategies in healthy
volunteers. Fernández VA,
Almeida L, Pizarro N, Tapia EN,
Gómez Roig MD, De la Torre R,
García Ó. Antioxidants (Basel),
2020. doi: 10.3390/antiox9050440
5. The Evolving Microbiome from
Pregnancy to Early Infancy:
A Comprehensive Review.
Mesa MD, Loureiro B, Iglesia I,
Fernandez S, Llurba E, García O,
Solana MJ, Cabero MJ, Sainz T,
Martinez L, Escuder D, Parra A,
Sánchez M, Rodriguez G, Gómez
Roig MD, Perez M, Andreu V,
Clotet J, Sailer S, Iglesias I, López
J, Aras R, Pallás C, de Pipaon MS,
Vento M, Gormaz M, Larqué E,
Calvo C, Cabañas F. Nutrients,
2020. doi: 10.3390/nu12010133.
6. Murine Models for the Study
of Fetal Alcohol Spectrum
Disorders: An Overview.
Almeida L,Andreu V,Navarro
E,Aras R,Serra M,Martínez
L,García O,Gómez MD.
Frontiers in Pediatrics, 2020.
doi.org/10.3389/fped.2020.00359
7. Eating Disorders During
Gestation: Implications

for Mother's Health, Fetal
Outcomes, and Epigenetic
Changes. Sebastiani G,
Andreu V, Herranz A, Aldecoa
V, Miracle X, Meler E, Balada
A, Astals M, Ferrero S, Gómez
Roig MD, García O. Frontiers
in Pediatrics, 2020. doi.
org/10.3389/fped.2020.00587
8. Early Prophylactic
Enoxaparin for the
Prevention of Preeclampsia
and Intrauterine Growth
Restriction: A Randomized
Trial. Llurba E, Bella M,
Burgos J, Mazarico E, Gómez
Roig MD, Raul de Diego B,
Martínez T,Alijotas J, Sánchez
MÁ, Sánchez O, Carreras E,
Cabero L. Fetal Diagnosis
and Therapy, 2020. doi:
10.1159/000509662
9. Prenatal selection of cord
blood donors according
to the estimated fetal
weight percentile and new
approaches; results of a
prospective cohort study.
Xinxin L, Crovetto F, González
A, Cuadras D, Sanchez
M, Azqueta C, Farssac E,
Torrabadella M, Querol S,
Gomez-Roig MD. Transfusion.
2021 Apr. doi: 10.1111/trf.16215.

Nacionals
− Hospital de Sant Pau,
Barcelona

− Red de Salud maternoinfantil
y del desarrollo. Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII), Madrid

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

− Institut de Recerca Sant Joan
de Déu, Barcelona
− Cognitive Neuroscience
Department, Brainlab,
Universitat de Barcelona (UB)

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

ObjeCTIUs
estratÈGICs
Estudiar
L'efecte de l'exposició
a tòxics ambientals a
l'embaràs.

L'exposició a toxines
i metabòlits a
l'embaràs

El 2020...
• L'estudi d'intervenció per
disminuir el consum d'alcohol en
embarassades (EMOTIVE PLUS)
segueix en marxa per estudiar
l'efectivitat d'una intervenció
prenatal estructurada per
disminuir efectes de l'alcohol
durant l'embaràs.

− Instituto de Salud Global
(IsGlobal), Barcelona

BÀsica

1. Study of the fetal and
maternal microbiota
in pregnant women
with intrauterine
growth restriction and
its relationship with
inflammatory biomarkers: A
case-control study protocol
(SPIRIT compliant). Fernandez
S, Ortiz O, Joan Galiot
Torrecillas EIX Solucions G,
Pérez M, Chueca N, Gómez
Roig MD, Gómez C. Medicine
(Baltimore), 2020 Nov 13.
doi: 10.1097/
MD.0000000000022722

Col·Laboracions

Clínica

publicaCIONS 2020

Predir

El risc de
complicacions a
l'embaràs a causa de
factors ambientals

• Participem en l'estudi ATHLETE
(Advancing Tools per a Human
Early Lifecourse Exposome
Research and Translation) per
desenvolupar eines per a l'estudi
de l'exposoma. Estem reclutant
una cohort d'exposició prospectiva
per quantificar els efectes de
factors de risc ambientals a la
salut mental, cardiometabòlica,
respiratòria i vies biològiques
associades durant les primeres
dues dècades de vida.
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“

El biobanc i el model animal són
plataformes claus per poder avançar en
les nostres investigacions

Plataformes
de recerca

”

Model animal

Biobanc

Gestionamos los proyectos experimentales
con animales de las líneas de investigación
del grupo y coordinamos la plataforma de
estabulario UB.

Fes clic
aquí per entrar
a la plataforma
del nostre
biobanc!

La nostra missió
és obtenir i
emmagatzemar
de forma òptima
mostres biològiques
maternofetals i
placentàries per poderles posar a disposició
de la comunitat
científica.
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El Biobanc Maternofetal,
emmarcat al Biobanc de
l'Hospital Clínic-IDIBAPS i el
Biobanc de l'Hospital Sant
Joan de Déu per a la Recerca
(BHSJDI), inclou mostres
biològiques d'un ampli
espectre de patologies de
l'embaràs (transfusió fetofetal, retard de creixement,
preeclàmpsia...) per ajudar
a la investigació d'aquestes
malalties. Treballar amb

aquestes mostres permet
avançar en el nostre
coneixement sobre les
diferents patologies de
l'embaràs, millorar les
possibilitats de diagnòstic i
desenvolupar teràpies futures.

Coordinadora científica:
Fàtima Crispi
Tècnic:
Laura González
Biòleg postdoctoral:
Víctor Rodríguez

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

A més de gestionar els
espais de treball i coordinar
els procediments –donant el
suport administratiu, tècnic i
científic oportú–, assegurem
un benestar animal adequat.

Coordinadora científica:
Miriam Illa
Suport tècnic:
Carla Loreiro

Per això, periòdicament
supervisem els animals i els
protocols d'experimentació
segons el comitè d'ètica
vigent.
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“

“

A la plataforma postnatal identifiquem
mètodes de diagnòstic i tractament precoç
de malalties d'origen prenatal

Mitjançant la Intel·ligència Artificial
podrem analitzar les imatges ecogràfiques
per millorar el diagnòstic

”

ImaTGE

Posnatal

La nostra prioritat
és garantir el
millor seguiment
neonatal de les
pacients que
participen en
els diferents
projectes
de recerca del
grup.
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Les nostres infermeres i
psicòlogues són expertes
en neurodesenvolupament;
estan especialitzades en fer
un seguiment personalitzat de
les pacients i els seus nadons
en tot moment. Un cop
neix el bebè, s'encarreguen
d'acompanyar les famílies
en els procediments de
ressonància magnètica i de fer
valoracions de les capacitats
dels nens i nenes mitjançant
el test de Brazelton, Bayley
o Wisc. Aquestes proves
permeten identificar

precoçment retards en el
neurodesenvolupament per
poder actuar com més aviat
millor, aplicant el tractament
adequat en cadascun dels
casos.

Coordinadora científica i responsable
infermería BCNatal: Ángela Arranz
Infermeres: Mireia Pascual, Nadia Rojas,
Natalia Torrico i Maira Rodríguez
Psicòlogues: Alba Camacho
i Paula Navarro
TCAEs: Mireia Marín, Carolina Cruz
i Nerea González

Millorem el
diagnòstic i la
cura dels pacients
mitjançant l'aplicació
de tècniques
d'Intel·ligència
Artificial, capaces
de veure coses que
no es veuen a simple
vista.

Reunim totes les imatges
ecogràfiques realitzades durant
el seguiment rutinari de
l'embaràs de tots els nostres
pacients (mares i nadons) als
hospitals de BCNatal (Hospital
Clínic i Hospital Sant Joan
de Déu). Ens encarreguem
de classificar-les i ordenarles per tipus i relacionar-les
amb les dades clíniques,
complint estrictament amb
les regulacions sobre protecció
de dades actualment vigents.
Gràcies a l'alt volum de
pacients que rebem esperem

construir una gran base de
dades d'imatges ecogràfiques
que ens permetin investigar
tècniques d'Intel·ligència
Artificial. Això ens obrirà
noves possibilitats d'ampliar
el coneixement sobre les
patologies de l'embaràs i
millorar-ne el diagnòstic.

Coordinador científic:
Xavier P. Burgos
Suport tècnic: David
Coronado
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Gestió de
la recerca

ÁMBITOS de acción

El 2020...
Els departaments
de gestió de
projectes, compres,
recursos humans,
IT, comunicació
i RSC, i el de
desenvolupament
de negoci i
internacionalització
treballen de manera
coordinada per al
bon funcionament
del grup.

Entre els convidats al Journal Club
destaquen investigadors com:
• Ferran Prados, de la UOC i

BCNatal Fetal Medicine
Research Center compta amb
un departament de gestió propi
i independent, les línies d'acció
del qual engloben des de la
gestió econòmica i logística
dels diferents projectes fins a la
comunicació i la Responsabilitat
Social Corporativa. Una de
les prioritats màximes és el
desenvolupament professional
de l'equip d'investigadors que

l'University College London, que
va explicar la translació dels
avenços en imatge mèdica, en
concret de neuroimatge, a la
pràctica clínica i a la millora de la
vida del pacient.
• Stefan Verlohren, de la Charité

University Medicine, de Berlín,
que va parlar del paper dels
factors angiogènics a la
preeclàmpsia.
• Dafnis Batallé, del King’s College
de Londres que va parlar del
projecte del conectoma humà en
desenvolupament.

formen part del grup. En aquest
sentit, es fan diferents accions
de learning i networking, com
els Journal Club, workshops i
esdeveniments de Nadal i estiu.
JOURNAL CLUB
Des dels inicis de l'equip, al
2005, es va voler crear un espai
per presentar i debatre entre els
investigadors temes relacionats
amb els projectes que s'hi duen a
terme. Així van néixer els Journal
Club, espais de debat setmanals
per veure els avenços del grup i,
de vegades, rebre investigadors
externs o experts en medicina
maternofetal per tocar temes
d'interès general.
EN TEMPS DE COVID
A causa de la pandèmia i de la
reorganització que ha suposat
pels investigadors les mesures de
prevenció de la COVID-19, l'equip
de gestió ha procurat adaptar
tots els esdeveniments a format
digital. Els Journal Club, per
exemple, han estat realitzats per
videoconferència en streaming.
A més, també s'han mantingut
actes de cohesió de grup, com
ara la celebració d'un Tea Time
coincidint amb cada Journal Club.

Scientific Manager: Elisenda Bonet-Carne
Project Manager: Ester Cardet
Scientific writer: Iris Uribesalgo
Coordinadora de RRHH: Maite Aguilera
Compres i gestió administrativa:
Mercedes Alonso
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SUPORT A LA INVESTIGACIÓ
Donar suport a l'activitat
científica dels investigadors del
centre i promoure la investigació
d'excel·lència en medicina fetal
COORDINACIÓ
Coordinar els diferents projectes
de recerca per tal d'assegurar
la màxima eficiència i innovació
a tots ells
GESTIÓ ECONÒMICA
Gestionar eficientment els fons que
financen les activitats de recerca i
fomentar l'ús eficient dels recursos
i les infraestructures
DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL
Contribuir al creixement
professional dels membres de
l'equip per fomentar la motivació
laboral i la seva futura ocupabilitat
BONA PRAXIS
Vetllar per l'ètica i l'aplicació dels
principis deontològics i normatius
propis de la investigació
TRANSLACIÓ DE LA
INVESTIGACIÓ
Promoure la translació de resultats
i facilitar el coneixement dels
avenços aconseguits: a la societat,
a la comunitat científica i al
sistema econòmic
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Projectes
I+D
Projectes i ajudes a la investigació
Transferència clínica
Projecte Obra Social ‘la Caixa’
Projecte CEREBRA
Projecte CELLEX
Projecte BCNatal CaixaResearch Placenta Artificial

Transferència
clínica: guies
i protocols

Projectes i ajudes
a la investigació
En curs
el 2020
Erasmus Mundus Joint
Doctorate in Fetal and Perinatal
Medicine. FetalMed-PhD.
Eduard Gratacós
European Comission. Erasmus +
01/08/2013 - 31/10/2022
Papel del factor de crecimiento
placentario en el manejo de
la preeclampsia no severa:
estudio aleatorizado (Estudio
MAP).
Francesc Figueras
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2016 - 31/12/2020
Targeting endothelial
dysfunction in highly prevalent
diseases: characterization
and validation of prognostic
biomarkers and identification
of potential therapeutic
strategies.
Eduard Gratacós, Fàtima Crispi
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2016 - 31/11/2020
Desarrollo de herramientas
predictivas para la
identificación precoz
de las alteraciones del
neurodesarrollo de origen
prenatal basadas en el estudio
del desarrollo cortical fetal.
Elisenda Eixarch
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Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2017 - 30/06/2021

Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2019 - 31/12/2021

Grup de Medicina Maternofetal
i Neonatal mixte Hospital Clínic
de Barcelona i Hospital Sant
Joan de Déu
Eduard Gratacós
Generalitat de Catalunya Agència de Gestió d’Ajuts
Universitaris i de Recerca
(AGAUR)
01/01/2017 - 30/09/2021

Evaluación in vitro e in vivo de
terapias neuroprotectoras en un
modelo animal de restricción
de crecimiento intraútero
Miriam Illa
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2019 - 31/12/2021

Impacto de técnicas de
reproducción asistida en la
programación cardiovascular
fetal, resultado perinatal y
epigenética fetal
Fàtima Crispi
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2018 - 31/12/2021
Impacto de la detección
y tratamiento precoz de
las gestantes portadoras
asintomáticas de vaginosis
bacteriana, en la tasa de parto
pretérmino (VB-PREM): ensayo
clínico multicéntrico.
Montse Palacio
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2018 - 31/12/2020
Clasificación fenotípica para
una nueva classificación clínica
de la restricción de crecimiento
fetal.
Eduard Gratacós

Desenvolupament de noves
eines diagnòstiques i
terapèutiques personalitzades
per prevenir i tractar les
malalties fetals i les seves
conseqüències en la salut.
Eduard Gratacós
Fundació “la Caixa”
01/01/2019 - 31/12/2020
MIIFI - Multimodality
Integrated Imaging for Fetal
Intervention.
Eduard Gratacós
European Comission
25/04/2019 - 31/07/2020

Un dels principals objectius
de la nostra investigació és
la translació de resultats
a la comunitat mèdica.
Això passa per la millora
de la pràctica clínica en
medicina maternofetal. Per
aquest motiu, una important
contribució de l’equip
és l’elaboració de guies
clíniques i protocols.
Aquesta activitat ens
permet integrar alguns dels
resultats de la investigació
en la pràctica clínica
d’unitats de medicina
maternofetal i neonatologia
de tot el món, optimitzant
l’atenció a les pacients i
potenciant l’aplicació de
certes mesures preventives
i de tractaments en els
serveis de salut arreu del

26
GUIES CLÍNIQUES
elaborades des de 2015
per a serveis de salut

20
PROJECTES i ajudes a la
investigació actius

IniciaTs eL
2020
Desarrollo y validación de
una herramienta diagnóstica
no-invasiva de infección intraamniótica en flujo vaginal

1,8
MILIONS
d’euros invertits en
projectes d’investigació en
medicina maternofetal

basada en la integración de
matabolómica y microbioma.
Teresa Cobo
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2020 - 31/12/2022
FetalBrainCare: Tratamiento
para la mejora del
neurodesarrollo en el
crecimiento intrauterino
restringido.
Elisenda Eixarch
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2020 – 31/12/2022
Preventing prenatal
brain damage with new
tools for improved risk
identification and
therapy.
Eduard Gratacós
Fundación CEREBRA
01/01/2020 – 28/02/2024

ConceDITS
eL 2020
Placenta Artificial
Eduard Gratacós
Fundació “la Caixa”
03/12/2020 – 02/07/2023
Impacto del crecimiento
intrauterino restringido sobre el
desarrollo pulmonar
Fàtima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
01/01/2021 – 31/12/2023
Impacto de un programa
de intervención prenatal
estructurado, de disminución
de consumo de alcohol en los
resultados perinatales y de
neurodesarrollo
Lola Gómez-Roig
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
01/01/2021 – 31/12/2023

Impacto de la dieta
mediterránea durante
la gestación en la
microbiota del
neonato
Francesca Crovetto
Fundació Agrupació
01/01/2020-30/04/2021

Desarrollo del modelo
multiparamétrico de predicción
de diabetes gestacional en el
primer trimestre del embarazo
Francesc Figueras
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
01/01/2021 – 31/12/2023

ATHLETE: Advancing Tools
for Human Early Lifecourse
Exposome research and
Translation
Lola Gómez-Roig
European Comission
01/01/2020-28/02/2024

FET-SEAL: Sistema integrado de
sellado de membranas fetales
para cirugía fetal fetoscópica
Elisenda Eixarch
Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)
01/01/2021 – 31/12/2023
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“
”

Projecte
Obra Social ‘la Caixa’

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

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

QUIN ÉS L’OBJECTIU?
L’objectiu principal d’aquest
projecte realitzat gràcies al
suport econòmic de l’Obra Social
“la Caixa” és desenvolupar
eines que ens permetin
diagnosticar i prevenir malalties
del desenvolupament cerebral
i cardiovascular des de l’etapa
prenatal.
COM HO FEM?
Per tal d’aconseguir-ho hem
dissenyat un ampli programa
d’investigació que inclou assaigs
clínics aleatoritzats per testar

possibles tractaments, estudis
observacionals d’intervenció
en embarassades amb
gestacions d’alt risc i estudis
experimentals amb models
animals i computacionals
que permeten desenvolupar
noves teràpies. A més, també
tenim un programa d’educació
científica i un de difusió a la
societat.

fetalmedbarcelona.org/lacaixa
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LínIEs d’acció
DESENVOLUPAMENT CEREBRAL FETAL
El nostre objectiu és desenvolupar biomarcadors que ens permetin
detectar els fetus amb algun problema de desenvolupament
cerebral mitjançant tècniques d’imatge no invasives com
l’ecografia o la ressonància magnètica. A més, hem identificat
potencials tractaments beneficiosos pel cervell fetal que estem
testant en diversos assaigs clínics basats en millorar la nutrició i
estil de vida de l’embarassada.
FORMACIÓ
Oferim un programa de formació multidisciplinar en medicina
maternofetal basat en la innovació i l’excel·lència, vinculat al
programa europeu de doctorat internacional en medicina fetal
Erasmus Mundus, recolzat per la Comissió Europea i del què som
coordinadors.
SALUT CARDIOVASCULAR
Pretenem dur a terme un gran estudi epidemiològic per
identificar els problemes prenatals que condicionen un major risc
cardiovascular en la vida adulta, i així poder aplicar tractaments
preventius que puguin millorar el desenvolupament del cor
d’aquests fetus i futurs nens/es i adults.

ACCIONS PER A LA SOCIETAT
Hem desenvolupat un programa de difusió i participació social, en
forma d’actes divulgatius per a la societat, de comunicació i una
intensa presència mediàtica. Hem creat l’aplicació mòbil d’iNatal
per a embarassades, l’única amb plans personalitzats per millorar
l’alimentació i el benestar emocional durant els nou mesos de
l’embaràs.
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“

Amb Cerebra treballem per reduir la
prevalença i la gravetat dels problemes de
neurodesenvolupament d’origen fetal

Projecte
Cerebra

”

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

QUIN ÉS L’OBJECTIU?
La possibilitat de diagnosticar
el desenvolupament anormal
del cervell en fetus i nounats
i implementar intervencions
per prevenir o reduir el
seu impacte representaria
un gran avenç en la salut
pública mundial. L’objectiu
principal d’aquest programa
d’investigació, i el principal
impacte que se’n espera,
és reduir la prevalença i la

gravetat dels problemes
de neurodesenvolupament
d’origen fetal.

COM HO FEM?
La investigació es du a terme
utilitzant la restricció del
creixement intrauterí (CIR)
com a model de malaltia,
encara que les troballes són
aplicables també a altres
condicions.

12
3

LínIEs d’acció
DETECCIÓ DE FETUS EN RISC
Dediquem tots els nostres esforços a desenvolupar un
nou conjunt de criteris de diagnòstic per augmentar
substancialment la detecció de fetus que pateixen una
restricció de creixement a l’úter.
NOUS BIOMARCADORS
Desenvolupar nous biomarcadors de neurodesenvolupament
anormal utilitzant tecnologies d’avantguarda per estudiar
el desenvolupament del cervell. Entre elles, l’avaluació del
desenvolupament cortical en imatges d’ecografia, l’avaluació
de la microestructura mitjançant espectroscòpia i difusió, i
l’anàlisi de les connexions cerebrals mitjançant ressonància
magnètica.
NOVES TERÀPIES
Desenvolupar noves teràpies prenatals i postnatals
i avaluar el seu efecte en prevenir o reduir la taxa de
resultats adversos del dany cerebral.

fetalmedbarcelona.org/cerebra
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Volem millorar les eines disponibles per
poder realitzar noves intervencions en
medicina i cirurgia fetal

Projecte
CELLEX

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

QUIN ÉS L’OBJECTIU?
En els últims vint anys, l’aplicació
de la cirurgia fetal ha obert
l’oportunitat de tractar un grup
d’anomalies fetals que sense
tractament serien letals. L’objectiu
del projecte és millorar les eines
disponibles per poder realitzar noves
intervencions en medicina
i cirurgia fetal.

COM HO FEM?
Hem reunit científics dels millors
centres de recerca en bioenginyeria,
robòtica, miniaturització, imatge,
química i ciències fotòniques per

Un projecte
pioner finançat
gràcies a
la confiança
i la visió
del filantrop
Pere Mir

reduir la invasivitat de procediments,
ajudar al cirurgià en el guiatge,
eficiència i precisió de les cirurgies
fetals i poder controlar l’evolució del
fetus en tot moment.
LA VISIÓ DE PERE MIR
Un projecte pioner finançat gràcies
al Sr Pere Mir (Fundació Cellex), una
de les persones més visionàries i que
més ha ajudat a la ciència catalana
i espanyola en els últims 25 anys.
La seva confiança en nosaltres va
ser clau per aconseguir avenços que
haguessin estat impossibles sense el
seu suport.

fetalmedbarcelona.org/cellex
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LínIEs d’acció
IMATGE MÈDICA
Desenvolupar un sistema de planificació i guiat
durant la cirurgia fetal d’alta precisió. Un GPS quirúrgic
que ajudi al cirurgià a guiar-se dins la sala d’intervencions,
assenyalant-li el punt d’entrada, la situació exacta del cordó
umbilical i dels vasos sanguinis de la placenta, per poder
completar la cirurgia amb èxit.
ROBÒTICA Y BIOSENSORS ELECTRÒNICS
Desenvolupar un sistema de biosensors fetals que puguin
monitoritzar paràmetres biològics del fetus i transmetre’ls
a l’exterior, així com una sistema d’ajuda robòtica per millorar
la precisió del cirurgià durant la cirurgia fetal.
BIOSENSORS ÒPTICS
Mitjançant la fotònica disposarem d’un diagnòstic més ràpid
i menys invasiu de les malalties fetals –gràcies a un microxip
podrem, per exemple, detectar estats infecciosos del líquid
amniòtic– i una millor monitorització del fetus –gràcies a unes
sondes òptiques que interactuen amb el fetus per controlar
el seu reg sanguini i el seu nivell d’oxigenació–.

BIOMATERIALS
Crear un sistema integrat i automàtic que permeti el segellat
i fixació de membranes en cirurgia fetal mitjançant la utilització
de nous biomaterials. Això minimitzarà els riscos de la cirurgia
fetal i obrirà noves oportunitats.
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Proyecto BCNatal CaixaResearch
Placenta Artificial

La placenta artificial disminuirà significativament
les complicacions derivades de la prematuritat
extrema (i altres condicions fetals) augmentant la
supervivència i reduint la morbiditat.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
L’objectiu d’aquest ambiciós
projecte, finançat per la
Fundació “la Caixa”, és el
desenvolupament d’una
placenta artificial per a nadons
prematurs extrems. Aquesta eina
permetrà mantenir el fetus fora
de l’úter matern en un entorn
tan semblant com sigui possible
i així minimitzar el risc de
seqüeles.
“La placenta artificial és un
projecte únic a Europa, un repte
mèdic i tecnològic per trobar
una solució transformadora,
que ofereixi una oportunitat als
25.000 nadons que neixen amb
sis mesos o menys de gestació
a l’any a Europa”, explicava
Eduard Gratacós a la presentació
del projecte. I afegia: “Quan
neixen tan prematurament, el
seu organisme no està preparat
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per respirar i menjar com els
nadons que neixen a terme.
Amb la placenta artificial, anem
a favor de la seva naturalesa,
proporcionant-los un mitjà que
per a ells és natural”.
COM HO FEM?
Mitjançant col·laboracions
amb altres centres tecnològics
d’excel·lència volem reunir
el coneixement i els recursos
necessaris pel desenvolupament,
la validació en seguretat i
qualitat, i la transferència a la
pràctica clínica d’una placenta
artificial.

bcnatalresearch.org/ca/projectes/
placenta-artificial/

“
”

Reunirem el coneixement i els recursos necessaris pel
desenvolupament d’una placenta artificial

12
3

LínIEs d’acció
DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA PLACENTA ARTIFICIAL
Desenvolupament, integració i monitorització dels diferents
components que formen la placenta artificial i que proporcionen al
fetus les condicions ambientals, els nutrients i l’oxigen necessaris
pel correcte desenvolupament fetal.

DESENVOLUPAMENT I PROGRAMACIÓ FETAL
Estudiar la seguretat del sistema de la placenta artificial
durant el desenvolupament fetal i les seves conseqüències,
funcionals i estructurals a curt i llarg termini, al cervell, el sistema
cardiovascular, sistema respiratori, i els sistemes hormonals,
digestius i metabòlics.

ESTUDIS PRE-CLÍNICS I CLÍNICS
Durant l’etapa preclínica es faran diverses activitats per potenciar
la interacció de pacients i de la societat en general en el procés
de creació de la placenta artificial i les seves implicacions. Durant
l’etapa clínica es transferirà la placenta artificial a un escenari
clínic on es desenvoluparan protocols i procediments per poder
executar un estudi pilot.
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Resultats
científics
Congressos i cursos nacionals i internacionals
Comunicacions en congressos
Resultats acadèmics

Congressos i cursos
nacionals i internacionals

COMUNICACIONS ORALS
INVESTIGADOR	TÍTOL
Virtual World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

presencials

online

In-Utero MRI 2020 The Royal College of
Radiologist 7-10 gener Oxford (Regne Unit)

Webinar COVID-19 y Embarazo. Inatal.
27 abril

Fetal Neonatal Heart - Implication for adult life
European Congenital Cytomegalovirus Initiative
(ECCI) 23-25 abril Paris (França)

2020 OHBM ANNUAL MEETING
The Organization for Human Brain Mapping
(OHBM) 20 juny-3 juliol

Elena Monterde

Significance of anterior horn dilatation at diagnosis in mild ventricular abnormalities
Structural changes in corpus callosum are associated with abnormal neurodevelopment in
fetuses with isolated non-severe ventriculomegaly

ESHRE Annual Meeting 2020
Maria Laura Boutet

Cardiac remodeling in fetuses conceived by assisted reproductive technologies following
fresh versus frozen embryo transfer

ISUOG 2020

59
PONÈNCIES
en congressos nacionals
i internacionals

ESHRE Annual Meeting European Society of
Human Reproduction and Embryology
5-8 juliol

Talita Micheletti

Intra-amniotic sealing system for fetal membrane defects after fetoscopic surgery

Lina Youssef

Metabolomic profiling of pathophysiological pathways in early-onset severe preeclampsia

ISUOG 2020 16-18 octubre

30th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

6

CONGRESSOS I CURSOS
nacionals i internacionals

The current state of the art and potential future for fetal surgery

Francesca Crovetto

Placental perfusion assessed by MRI IVIM model and its correlation with placental volume
in near term pregnancies complicated by fetal growth restriction
Placental assessment with T2* sequence in fetuses with fetal growth restriction

In Utero MRI 2020
Francesca Crovetto

COVID19 in pregnancy: seroprevalence, clinical spectrum, impact on pregnancy outcomes,
and influence of microbiota in clinical severity. A population-based study in Spain
Improving Mothers for a better PrenAtal Care Trial Barcelona (IMPACT BCN): randomised
controlled trial study protocol

World Congress in Perinatal Medicine
Fàtima Crispi

Machine learning in Fetal Medicine

26th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM)
Elisenda Bonet

21

CONGRESSOS I CURSOS
nacionals
i internacionals
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Eduard Gratacós

Corpus Callosum length and area measurements, an open source software for ultrasound
and MR images

Webinar Inatal COVID-19 y Embarazo
Francesca Crovetto

Charla “Dieta, ejercicio y Mindfulness durante el confinamiento”

Eduard Gratacós

Bienvenida. Qué es el SARS-CoV-2 y efectos sobre el embarazo. Discusión

Jezid Miranda

Cómo protegernos de la infección y medidas de aislamiento. Discusión

Francesc Figueras

Organización del trabajo en los hospitales. Discusión

Resultats científics / 75

PRESENTACIONS ORALS

PÒSTERS (INCLUINT PÒSTERS ORALS)
INVESTIGADOR	TÍTOL

INVESTIGADOR	TÍTOL
In-Utero MRI 2020
Ayako Nakaki

Killian Vellvé

ISUOG 2020
Paz Ahumada

Placental perfusion assessed by MRI IVIM model and its correlation with placental volume
in near term pregnancies complicated by fetal growth restriction
Placental assessment with T2* sequence in fetuses with FGR

ISUOG 2020
Miriam Illa

In vivo and In vitro neurodevelopmental effects of Docosahexaenoic acid in an IUGR
animal model

Elisenda Eixarch

Use of exome sequencing in fetuses with complex central nervous system anomalies

Johanna Parra

Face validity evaluation of a fetoscopic laser surgery simulator

Talita Micheletti

Intraamniotic sealing system for fetal membrane defects after fetoscopic surgery

Patricia Garcia

Metabolomic profiling of pathophysiological pathways in early-onset severe preeclampsia

Maria Laura Boutet

Cardiac remodeling in fetuses conceived by assisted reproductive technologies following
fresh versus frozen embryo transfer

Corpus callosum as an imaging biomarker of neurodevelopmental effects of prenatal ethanol
exposure
Effects of metal exposure during pregnancy on corpus callosum development

David Coronado

Automatic classification of fetal axial brain planes from ultrasound images via deep learning

Elisenda Eixarch

MR-based patient-specific planning platform for twin-to-twin transfusion syndrome surgery

Ameth Hawkins

Cortical maturation assessed by magnetic resonance imaging in unaffected/mildly affected
fetuses with cytomegalovirus infection
Fetal sonographic follow-up after maternal COVID-19 infection. Is there a matter of concern

Miriam Illa

Cavum septi pellucidi: prenatal diagnosis and outcomes

Anomalies of cavum septi pellucidi in routine prenatal ultrasound screening
		
Diana Lip
Reliability of corpus callosum-fastigium and tectal length measurements in the third trimester
Mónica Pérez Cruz

Sylvian fissure evaluation in axial plane as marker of Malformation of Cortical Development

Elena Monterde

Significance of anterior horn dilatation at diagnosis in mild ventricular abnormalities

Lucas Trigo

Central Nervous System anomalies in fetuses with open spina bifida fetoscopic repair
in late gestational age
Neurological outcomes of children with open spina bifida fetoscopic repair at late
gestational age

Lina Youssef

Maternal proteomic profiling reveals alterations in lipid metabolism in late-onset fetal
growth restriction
Angiogenic factors profile in preeclampsia and/or fetal growth restriction and its correlation
with alpha-1-microglobulin

Claudia Rueda

Fetal growth in a cohort of pregnancies complicated by preterm labor or preterm prelabor
rupture of membranes

Ana Moreno

Risk of neonatal respiratory morbidity (NRM) by QuantusFLM® in twin vs singleton pregnancies
Agreement on the risk of neonatal respiratory morbidity (NRM) by QuantusFLM® in
twin pregnancies

Mar Bennasar

76 / Memòria Anual 2020

Perinatal outcome after selective termination in discordant dichorionic twins
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Resultats
acadèmics
TESIS DOCTORALS COMPLETADES
Investigador

títOL

DIRECTORS

UNIVERSITAT

DATA

Lina Youssef

Omics approach to characterize
Eduard Gratacos
Universitat de
different phenotypes of
Fatima Crispi
Barcelona
preeclampsia and fetal growth
		
restriction

30/01/2020

Laura Guirado

Cardiopatías con obstrucción del
tracto de salida del ventrículo
derecho: estudio del remodelado
cardiovascular fetal mediante
ecocardiografía

09/10/2020

Andre Gie

Mireia Fernández
Arias

Olga Gómez
Fatima Crispi

Universitat de
Barcelona

Investigador

The influence of mechanical strecht Monica Zamora
on the structure and function of the
developing lung

Leuven University
Universitat de
Barcelona

03/09/2020

Estudio genético de trombofilias

Lola Gómez Roig
Edurne Mazarico

Universitat de
Barcelona

20/11/2020

Lola Gómez Roig
Oscar Garcia Algar

Universitat de
Barcelona

20/11/2020

en pacientes con antecedentes

AJUDES A LA INVESTIGACIÓ

Eduard Gratacós

Valoración de la exposición prenatal
a antidepresivos y ansiolíticos
mediante su determinación en
matrices biológicas alternativas

Preventing Prenatal Brain damage
with tools for improving risk
identification and therapy

CONCEDEIX
CEREBRA Foundation

DATES
01/01/2020-28/02/2024

				
Programa Interdisciplinar para el
desarrollo de un prototipo experimental
de placenta artificial y evaluación
de aplicación clínica

obstétricos desfavorables
Laura Cortés

tíTOL

La Caixa Foundation

03/12/2020-02/07/2023

EstancEs d’investigació
PREMIS
Investigador
Patricia Garcia
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PREMI
Best Oral Abstract

Investigador
títOL

conCEDEIX

Machine-learning based phenogrouping
AEPC 2020
of echocardiographic data can predict the risk 			
of death or heart transplant in pediatric dilated
cardiomyopathy

UNIVERSITAT / PAÍS

Patricia Garcia

Zayed Centre for Research into Rare Disease in Children / Regne Unit

Ana Moreno

Lund University, Suècia

Maria Laura Boutet

Lund University, Suècia

Paz Ahumada

Lund University, Suècia
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4

Educació
Formació en Medicina Maternofetal
FetalMed PhD Summer School
Resultats acadèmics

Formació en
Medicina Maternofetal
El 2020 hem continuat consolidant
la tasca de FetalMed PhD, el primer
doctorat reconegut internacionalment
en Medicina Fetal i Perinatal, coordinat
pel nostre equip. Ara per ara, ja compta
amb 40 investigadors, sis d’ells
doctorats aquest any.

QUÈ ÉS EL FETALMED PHD?
Es tracta del primer programa de doctorat
interdisciplinari en Medicina Fetal i Perinatal
realitzat en col·laboració amb tres de les millors
universitats i centres de recerca europeus
del sector: BCNatal Fetal Medicine Research
Center (Universitat de Barcelona, Espanya), i
les universitats de Lovaina, a Bèlgica, i Lund, a
Suècia.

40

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

ERASMUS MUNDUS
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ObjeCtiUs
principals

1

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

2

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

Erasmus Mundus
facilita la formació de
professionals capaços de
donar solucions integrals
als problemes de salut
maternofetal

En el marc d’un dels
congressos més rellevants
de medicina fetal del
món, el World Congress in
Fetal Medicine, celebrem
anualment l’Erasmus Mundus
Fetalmed-PhD Summer
School, una oportunitat única
per a estudiants de doctorat
que contribueix a millorar els
seus projectes de recerca en
curs i les seves habilitats en
investigació. La cita compta
amb eminències del sector
i interessants debats sobre
com avançar dins el camp
de la medicina materna i
fetal. Un entorn únic que
ens serveix per programar
activitats complementàries ad
hoc perquè els investigadors
intercanviïn experiències en
un entorn internacional.
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2019
La quarta Summer School es va celebrar
a Barcelona (Espanya). Es va organitzar
un Open Day amb diversos panells de
ponents experts internacionals a les àrees
d’interès dels investigadors en formació.
Aquell dia comptàvem amb la presència
d’un centenar d’investigadors de diferents
entitats, fet que va propiciar un intercanvi
d’experiències enriquidor entre tots els
assistents i ponents. Es van fer debats
científics que, sens dubte, van aportar
gran valor afegit als projectes futurs dels
investigadors en formació del programa.

2018
La tercera edició es va celebrar a Atenes
(Grècia), coincidint amb el XVII Congrés
Mundial de Medicina Fetal, un dels
esdeveniments de medicina fetal més
importants del món organitzat per la
Fetal Medicine Foundation de Londres.
Va ser una oportunitat única pels
nostres investigadors predoctorals, no
només per millorar els seus projectes de
recerca en curs, sinó també les habilitats
investigadores.

2016
La segona edició també va tenir lloc en el
marc del XV Congrés Mundial de Medicina
Fetal, aquest cop a Mallorca (Espanya).
L’esdeveniment va comptar amb més de
2.000 assistents, entre ells els principals
experts de la medicina maternofetal,
presentant les seves darreres troballes en
la matèria i protagonitzant interessants
debats sobre com avançar a la disciplina.

2015
La primera edició va ser la primera que
es realitzava juntament amb el XIV
Congrés Mundial de Medicina Fetal i
el 34è Congrés Anual de la Societat
Internacional de Medicina i Cirurgia Fetal.
Tots dos van comptar amb interessants
debats per abordar noves indicacions
i protocols en el maneig clínic de les
principals temàtiques de la medicina
maternofetal.
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Resultats
acadèmics
TESIS DOCTORALS EN CURS
Investigador

DIRECTORS

UNIVERSITAT

Modelo de síndrome alcohólico fetal en ratón
según dos patrones de consumo humano y
el papel de la epigalocatequina galato en
su prevención. Estudio de biodisponibilidad
de la epigalocatequina galato en humanos

Lola Gómez Roig
Dr Andreu

Universitat de
Barcelona

Anna Peguero

Third-trimester biochemical markers for
the prediction and prognosis of preeclampsia

Francesc Figueras

Universitat de
Barcelona

Yolanda Giménez

Depresión posparto, vínculo materno-filial
y lactancia maternal en gestantes con
preeclampsia

Francesc Figueras

Universitat de
Barcelona

Marta Rial

Developing an effective model for the
prediction studio of gestational diabetes
in the first trimester of pregnancy

Francesc Figueras

Universitat de
Barcelona

Clara Murillo

Impacto de la amenaza de parto prematuro
y de la rotura prematura de membranas
sobre el neurodesarrollo y el sistema
cardiovascular a nivel fetal y neonatal e
influencia del origen inflamatorio

Montse Palacio
Teresa Cobo

Universitat de
Barcelona

Laura Almeida

títOL
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Media
Som notícia
L’equip a la xarxa

Som notícia

El 2020, el grup ha estat notícia
en nombrosos mitjans de
comunicació d’àmbit nacional
i internacional. Així és com
ens posicionem com a referent
espanyol i internacional en
recerca, cirurgia i teràpia fetal.

La divulgació en medicina
fetal és essencial per donar
valor a un camp de la salut
encara desconegut per a
molts sectors de la societat.
Fa 20 anys el fetus no existia
com a pacient. Avui, els
nadons arriben amb un
historial mèdic sota el braç.
La difusió d’aquests avenços

1
Participem en estudis i formacions sobre els efectes de
la COVID-19 en l’embaràs i la infància
El juny de 2020 es publiquen els primers resultats de la
plataforma de recerca Kids Corona, creada per l’Hospital
Sant Joan de Déu al març 2020, i en què col·laborem.
Gratacós explica als mitjans l’evidència extreta de les
embarassades analitzades, el 14% de les quals va donar
positiu a COVID-19, diferenciant la incidència el primer
i tercer trimestre de l’embaràs. Al juliol apareixen noves
dades, de les quals es desprèn que la pell amb pell i la
lactància són segures encara que la mare tingui COVID-19,
ja que la transmissió perinatal del virus és poc probable.
Mitjans:
La Vanguardia, La Razón

“
”

en medicina maternofetal
ens permet seguir
avançant. Quins hàbits de
l’embarassada repercuteixen
en el creixement fetal? Es
pot operar un nadó abans de
néixer amb màxima precisió?
En els mitjans de comunicació
donem resposta a totes
aquestes inquietuds.

La presentació del projecte de placenta
artificial, únic a Europa, rep gran cobertura
per mitjans de tot el món

2

3

4

Presentem el projecte de la placenta artificial,
pioner al món
Eduard Gratacós dóna a conèixer el primer gran projecte
de recerca europeu per crear una placenta artificial.
Impulsat per “La Caixa”, aquest prototip de placenta
augmentarà la supervivència dels prematurs extrems,
minimitzarà les seqüeles neurològiques i millorarà la
qualitat de vida. “En essència hem de prendre el fetus
de l’úter de la mare i traslladar-lo a un entorn líquid.
Connectat a través del seu cordó umbilical a un òrgan que
necessita per sobreviure, una placenta artificial”. Aquesta
notícia va tenir gran cobertura als mitjans de comunicació i
el grup va aparèixer a canals de televisió, ràdio i més de 40
mitjans de premsa escrita i digital.

Som líders en innovació
Gràcies al sistema de navegació quirúrgic pioner al món
que presentem el 2019, desenvolupat en col·laboració amb
BCN Med TechUPF Barcelona, seguim sent notícia. La
UPF es fa ressò dels primers resultats científics, publicats
a IEEE Transactions on Medical Imaging, que presenten
el primer mètode automàtic per detectar i segmentar la
cavitat intrauterina a través de les tres vistes (axial, sagital i
coronal) de la ressonància magnètica mitjançant tècniques
d’intel·ligència artificial i aprenentatge profund.

Informem sobre com els tòxics i l’estil de vida
influeixen a l’embaràs
Concretament de com l’exposició a disruptors
endocrins, com els parabens, durant l’embaràs
augmenta el risc de sobrepès i obesitat als fills durant
la infància. Arran dels resultats d’aquest estudi
alemany, la premsa va entrevistar Eduard Gratacós,
que va donar el seu punt de vista sobre l’impacte dels
parabens, i també de l’alcohol, les conseqüències del
qual són molt més greus i, tot i així, “un 25% de les
dones embarassades beuen”. Amb declaracions com
aquesta fomentem la informació de qualitat per a les
embarassades i les seves famílies.

Mitjans: UPF

Mitjans: La Vanguardia
Mitjans:
La Vanguardia, El Periódico, Antena 3, TV3,
El economista
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L’equip a la xarxa

Social media

1.386
seguidors @BCNatalResearch

1.220

“

A Iberoamèrica som referents
en Medicina Fetal a nivell
mediàtic amb més de 150
aparicions en premsa, ràdio,
televisió i mitjans online

”

seguidors BCNatal Fetal Medicine Research

A més dels objectius científics,
l’equip està compromès en
promoure i divulgar els resultats de
la investigació. Per això, a més de
notes i rodes de premsa periòdiques,
comparteix diàriament els seus
avanços amb la comunitat mèdica,
en particular, i la societat, en general,
de forma online. Ho fem a través
d’una web, una newsletter trimestral
i una activa participació en mitjans
de comunicació i xarxes socials.
Generem així consciència i impacte
sobre la importància de la recerca en
medicina maternofetal per millorar
la salut pública.

915
mEMBREs BCNatal Fetal Medicine Research

614

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

seguidors @fetalmedbcn
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