
 

 

 

 

Nota de premsa 
 

 

Circulation publica un treball del Clínic-IDIBAPS impulsat 
per l’Obra Social "la Caixa" 

 

La reproducció assistida s'associa a un major 

risc cardiovascular a la infantesa 
 

• El risc no és per les tècniques de reproducció en si, sinó per 

tractar-se d’embarassos amb més complicacions i pels factors 

associats a la infertilitat. 

 

• L'estudi s'ha realitzat pel grup de l'Hospital Clínic - IDIBAPS de 

Barcelona, dirigit pel Dr. Eduard Gratacós, i impulsat per l'Obra 

Social "la Caixa". 

 

• Els investigadors havien demostrat que és possible seleccionar 

fetus amb major risc i reduir-lo a través de la dieta dels primers 

anys. 

 

• Els resultats afecten milers d'embarassos l'any, i obren grans 

oportunitats de prevenció des dels primers anys de vida. 

 
 
Barcelona, 18 setembre de 2013. - Eduard Gratacós, director de l'estudi 
realitzat pel grup de l'Hospital Clínic – IDIBAPS, i Enric Banda, director de 
l'Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de l'Obra Social "la Caixa", han 
explicat avui a CosmoCaixa els resultats que es desprenen de l'article “Assisted 

Reproductive Technologies are Associated with Cardiovascular Remodeling in 

Utero that Persists Postnatally”, que publica la revista Circulation. 
 
La investigació realitzada íntegrament a Barcelona ha descobert que els fetus 
concebuts per reproducció assistida (RA) tenen canvis en el seu cor i artèries 
que s'inicien ja abans de néixer i que persisteixen de forma postnatal. Aquests 
canvis són similars als de nens i nenes amb diabetis o obesitat greus i 
representen un increment significatiu del risc cardiovascular en l'edat adulta. La 



 

 

gran rellevància de l'estudi publicat a Circulation rau en el fet que ofereix 
l'oportunitat de revertir aquesta situació des de l'inici de la vida. 
 
L'estudi ha estat dirigit des de l'Hospital Clínic - IDIBAPS de Barcelona pels 
Drs. Eduard Gratacós i Juan Balasch, de l'ICGON i el Centre d'Investigació en 
Medicina Fetal, i les seves primeres signants són les Dres. Brenda Valenzuela i 
Fàtima Crispi. Es tracta d'un ambiciós estudi en què van participar els serveis 
de Medicina Maternofetal i de Ginecologia de l'Hospital Clínic, els serveis de 
Cardiologia dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu i investigadors de la 
Universitat Pompeu Fabra. La investigació ha estat possible a l’impuls de l'Obra 
Social "la Caixa". 
 
La preocupació per la salut dels infants concebuts per RA existeix des de l'inici 
de l'aplicació d’aquestes tècniques. En general és acceptat que es tracta de 
persones normals, però els efectes a llarg termini en aspectes més subtils de la 
salut s'han començat a aprofundir fa pocs anys. De forma molt recent, dos 
estudis havien suggerit que nens i nenes de 10 anys que van ser concebuts per 
RA podrien tenir la pressió arterial més alta. Els investigadors del Clínic - 
IDIBAPS ja treballaven des de feia anys amb aquestes hipòtesis. En treballs 
anteriors, aquest grup ha estat el descobridor principal del fet que fetus amb 
problemes intraúter tenen canvis en la forma i funció del cor que persisteixen 
postnatalment. Els investigadors es van plantejar la hipòtesi que la reproducció 
assistida podria associar-se a diferències ja des de la vida fetal, que per lògica 
haurien d'afectar no només a les artèries, sinó també al cor. 
 
En un estudi de gairebé tres anys de durada, l'equip va seguir 100 embarassos 
per fertilització in vitro i 100 embarassos normals durant gairebé un any, des de 
la vida del fetus a mig embaràs fins als sis mesos de vida del nen. Mitjançant 
un ambiciós disseny de recerca i un equip format per metges de diverses 
especialitats i enginyers es van aplicar modernes tècniques que permeten 
avaluar el moviment i la deformació de cor i les artèries tant en la vida fetal com 
en els primers mesos de vida. 
 
Els resultats de l'estudi van ser concloents: ja dins l'úter matern existien 
importants canvis en la forma i funció del cor fetal, i després del part aquests 
canvis persistien, associant-se també a hipertensió i a un augment del gruix de 
les artèries. Tots els canvis observats en els nens i nenes es consideren 
marcadors de major risc cardiovascular futur, incloent-hi hipertensió i pre-
arteriosclerosi. Per aquest motiu, un cop avaluat per experts i acceptada la 
validesa dels resultats, la revista Circulation, la revista oficial de l'American 

Heart Association i considerada la de major influència i impacte en medicina 
cardiovascular, ha publicat l'article de forma prioritària i li ha dedicat una 
editorial. 



 

 

 
En l'opinió dels investigadors i dels experts consultats per Circulation, els 
canvis que tenien els fetus i nens en aquest estudi no s'explicarien per un 
efecte directe de les tècniques de reproducció assistida, sinó segurament 
perquè es tracta d'embarassos amb més risc de patir problemes, com ara el 
retard de creixement fetal, i segurament també perquè el mateix problema que 
va produir la infertilitat pot influir després en què el fetus presenti més 
problemes. 
 
 
Oportunitats que es desprenen de l'estudi 

 
En tot cas, els resultats presenten un vessant extremadament positiu, i una 
gran oportunitat per a la salut pública: 
 

- D'una banda, en els darrers anys hi ha dades creixents que recolzen que 
una dieta adequada que protegeixi el sistema cardiovascular pot revertir 
molts dels canvis que es produeixen per malalties intrauterines. En un 
estudi recent, el grup de Barcelona ha demostrat que això és així també 
en fetus que van patir problemes intraúter. 

 
- D'altra banda, el grup de medicina fetal de Barcelona ha desenvolupat 

nous mètodes basats en ecocardiografia fetal que permeten seleccionar 
els fetus amb major risc cardiovascular. D'aquesta manera, no cal 
alarmar innecessàriament a tots els progenitors i es podrà seleccionar 
aquells casos que es beneficiaran d'un seguiment més proper de la 
pressió arterial i mesures tan senzilles com evitar riscos, especialment 
l'obesitat infantil, i una dieta que promogui la salut cardiovascular. 

 
El percentatge d'embarassos per RA en els països desenvolupats és en aquest 
moment des d'un 1% fins a un 4%, i per tant els resultats d'aquest estudi poden 
beneficiar a milers de pacients (anualment 1.800 a Catalunya, 10.000 a 
Espanya i fins a 200.000 a Europa i els EUA). 
 
Els resultats s'uneixen a l'evidència creixent sobre la importància de la vida 
fetal en la salut durant la resta de la nostra vida, i la gran oportunitat que 
representa una detecció precoç per garantir la salut, la qualitat de vida i 
l'envelliment saludable de la nostra descendència. També posen de manifest el 
lideratge internacional de la recerca en medicina fetal realitzada a Barcelona. 
 
 
 
 



 

 

Sobre el Centre d'Investigació en Medicina Fetal 

 
El Centre d'Investigació en Medicina Fetal es vincula als hospitals Clínic i Sant 
Joan de Déu, i a la Universitat de Barcelona, i és en aquest moment un dels 
grans centres de referència internacional per a medicina i cirurgia fetal, amb un 
dels majors volums de pacients del món, i amb pacients internacionals que 
venen a Barcelona per al diagnòstic avançat fetal o tractaments de cirurgia 
fetal. En la seva activitat investigadora en el marc de l'IDIBAPS és un dels 
centres de referència reconegut pels seus descobriments sobre diverses 
malalties fetals, incloent-hi l'impacte de la vida fetal en el desenvolupament 
cerebral i cardiovascular, i els seus avenços en mètodes diagnòstics i de 
cirurgia fetal. La seva producció científica és una de les més altes a nivell 
internacional en aquest camp. 
 
La investigació és possible gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la 
Caixa", així com d'altres entitats públiques i privades, espanyoles i europees. El 
centre rep metges, biòlegs i enginyers dels cinc continents que venen a 
Barcelona a formar-s’hi o a realitzar els seus doctorats en investigació en 
medicina fetal. Entre d'altres èxits recents, el centre ha estat recentment 
reconegut per la Comissió Europea per dirigir el primer doctorat europeu 
Erasmus Mundus en medicina fetal, que s'oferirà des de la UB juntament amb 
altres universitats europees. 
 
 

L'Obra Social "la Caixa", més compromesos que mai 

 
El compromís de "la Caixa" amb les necessitats de la societat en què es 
desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, una 
de les característiques més definitòries i diferencials des de 1904, arriba a una 
dimensió més àmplia en les circumstàncies actuals. En aquest sentit, l'entitat 
manté el pressupost de l'Obra Social per al 2013 en 500 milions d'euros, la 
mateixa xifra pressupostada en els 5 anys precedents. Aquesta quantitat situa 
a l'Obra Social "la Caixa" com a la primera fundació privada d'Espanya i una de 
les més importants del món. 
 
Un any més, la prioritat és l'atenció a les principals preocupacions i problemes 
dels ciutadans. La lluita contra la pobresa i la marginació a Espanya, el foment 
de l'ocupació entre col·lectius amb dificultats -amb especial atenció als joves-, 
l'envelliment actiu i saludable, l'atenció a les persones amb malalties 
avançades i el suport a la investigació i l'educació es troben entre els objectius 
més importants. 
 



 

 

En total, el 66,8% del pressupost (334 milions d'euros) es destina al 
desenvolupament dels programes socials i assistencials. Els programes de 
Ciència, Investigació i Medi Ambient suposen el 13,4% (67.100.000), l'apartat 
cultural acapara el 12,9% de la inversió (64,3 milions), i el suport a l'educació i 
formació, el 6,9% (34,6 milions d'euros). 
 
El 2012 l'Obra Social "la Caixa" va impulsar un total de 42.056 iniciatives on 
van participar i de les que es van beneficiar més de 8 milions de persones. 
 
 

• Referència de l'article: 
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