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       MALALTIA TROFOBLÀSTICA GESTACIONAL 

 

Hospital Clínic | Hospital Sant Joan de Déu | Universitat de Barcelona 

 

1. Introducció:  

La malaltia trofoblàstica gestacional (MTG) conforma un grup de malalties 

heterogènies que es deriven d’una proliferació trofoblàstica anormal de la placenta 

amb potencial per envair localment l’úter i metastatitzar.  

 

La classificació histològica d’aquestes lesions comprèn: 

 

- Lesions trofoblàstiques benignes no neoplàsiques:  

• Placentomegàlia 

• Nòdul del llit placentari  

- Mola hidatiforme: 

• Complerta  

• Parcial  

- Neoplàsia Trofoblàstica Gestacional: 

• Mola invasiva  

• Coriocarcinoma  

• Tumor del llit placentari 

• Tumor trofoblàstic epitelioide  

 

En aquest protocol, s’exposa el maneig de la mola hidatiforme.  Per al maneig de 

Neoplàsia Trofoblàstica Gestacional (NTG), es remet al protocol específic.  

     

MOLA HIDATIFORME 

 

Al voltant d’un 80% de la malaltia trofoblàstica gestacional correspon a mola 

hidatiforme, 15% a mola invasiva i 5% a coriocarcinoma2. La incidència per a la mola 

complerta i parcial és 1-3:1000 embarassos i 3:1000 embarassos respectivament3.  

 

El factor de risc més ben establert és l’edat materna avançada (>40 anys) seguit de 

l’antecedent de gestació molar prèvia, sense veure’s modificat per canvi de parella (1% 

                                                 
2 Guia clínica Societat Espanyola Oncologia Mèdica (SEOM). 2017 
3 Guia clínica European Society for Medical Oncology (ESMO). 2013 
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si un antecedent i 15-20% si dos antecedents). Hi ha menys evidència pel que fa als 

avortaments de repetició i als grups sanguinis A i AB2.  

 

2. Clínica: 

 

Solen manifestar-se en forma de: 

- Metrorràgia de primer trimestre, essent el símptoma més freqüent.  

- Avortaments de primer trimestre. 

- Dolor i pressió pelviana, probablement secundària a augment de la mida 

uterina i/o a la presència de quists tecaluteínics.  

- Expulsió de vesícules hidròpiques a través de la vagina, és poc freqüent 

però diagnòstica. 

- Altres símptomes clàssics com: anèmia, preeclàmpsia de debut abans de les 

20sg, hiperemesi, hipertiroïdisme (si ß-HCG > 100.000mUI/ml persistent 

durant setmanes, probablement per homologia entre TSH i ß-HCG) i destret 

respiratori (en casos d’afectació pulmonar), essent totes elles troballes 

menys freqüents a l’actualitat donada la pràctica rutinària de l’ecografia 

precoç. 

 

3. Diagnòstic: 
 

El diagnòstic de confirmació de mola hidatiforme es realitza mitjançant l’estudi 

anatomopatològic o genètic. Tot i així, davant d’una sospita clínica de malaltia 

hidatiforme abans de l’evacuació uterina es recomana:  

 

Anamnesi 

Exploració física general:  

• Tensió arterial, freqüència cardíaca, saturació d’oxigen. 

• Exploració abdominal 

Exploració ginecològica:  

• Valorar adequadament la vagina per a descartar metàstasis 

• Exploració uterina bimanual per a valorar si mida uterina 

augmentada respecte edat gestacional, en moles complertes. 

Exploracions complementàries: 

• Ecografia transvaginal:  

- Valoració de masses annexials per a descartar possibles 

quists tecaluteïnics, més freqüents en moles complertes. 
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- Imatge intrauterina en “snowstorm” sense desenvolupament 

fetal, en les moles complertes (Figura A). 

- Imatge heterogènia corresponent a la massa trofoblàstica 

amb imatge d’embrió concomitant, en les moles parcials 

(Figura B).  

 

• Analítica: Hemograma, grup sanguini, coagulació, funció 

hepatorrenal i determinació de ß-HCG.  

- Es sol·licitarà funció tiroïdal (TSH i T4) si existeix sospita 

clínica d’afectació (taquicàrdia, hipertensió, hiperreflèxia, 

tremolors... que ocorren en <10% pacients).  

- Sol·licitar gasometria si hi ha sospita clínica d’embòlia 

trofoblàstica a nivell pulmonar. 

• Radiografia de tòrax basal preevacuació. 

• TAC pulmonar si sospita clínica d’embòlia trofoblàstica a nivell 

pulmonar. 

 

 

 
Figura A                   Figura B 
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El diagnòstic diferencial de la mola parcial i complerta es recull en la taula següent3: 

Característiques MOLA PARCIAL MOLA COMPLERTA 

Etiologia 1 òvul + 2 espermes  

 

Ou buit + 1 esperma que duplica (90%) 

Ou buit + 2 espermes (10%) 

Cariotip Triploide (69XXX o 69XXY) Diploide (46XX o 46XY) 

Histologia   

• Fetus i Hematies fetals Sovint presents  Absents  

• Edema vellositats Variable, focal  Difús 

• Proliferació trofoblast Focal, Moderada Difusa, severa 

Presentació clínica   

• Diagnòstic Avortament Gestació molar 

• Mida uterina Petit per edat gestacional  50% augmentat per EG 

• Quists teca-luteínics Poc freqüents  15-25% 

• Complicacions mèdiques          Poc freqüents <25% (més freqüents si alçada uterina >14-16sg) 

• Risc malignització 1-5% 15-20% 

3Modificat d’ACOG Practice Bulletin No 53. Diagnostis and Treatment of Gestational Trophoblastic Disease 

 

 

4. Tractament: 

 

- Legrat aspiratiu prèvia dilatació cervical mecànica (mitjançant Dilapan® o talls 

de Hegar) és el mètode d’elecció. Es recomana que la realització del legrat es 

realitzi sota la guia ecogràfica de personal experimentat.  

- Està contraindicada la histerotomia pel risc de disseminació de la malaltia.  

- La inducció mèdica està formalment contraindicada en els casos de les moles 

completes. En les moles parcials es pot valorar l’evacuació mèdica quan la  

mida de les parts fetals contraindica el legrat aspiratiu, tenint en compte que 

en aquestes pacients es veurà potencialment augmentat el risc de NTG. 

- Tot i que l’administració d’uterotònics està contraindicada en el procés 

d’evacuació, aquests es podrien utilitzar després de l’evacuació uterina davant 

d’una hemorràgia greu.  

- Donat que presenta un menor risc de seqüeles malignes postmola en 

comparació amb el legrat aspiratiu, la histerectomia amb preservació annexial 

podria ser una opció terapèutica en pacients que presentin desig genèsic 

complert.  

- Posteriorment al procediment evacuador, s’administrarà immunoglobulina 

antiD a totes les pacients Rh negatives. 
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5. Estudi anatomopatològic: 

 

És fonamental l’estudi  anatomopatològic de totes les restes obtingudes mitjançant el 

legrat aspiratiu en pacients diagnosticades de gestació no evolutiva, encara que no hi 

hagi la sospita diagnòstica de malaltia trofoblàstica. 

 

En totes les pacients amb diagnòstic d’avortament diferit en les quals s’indiqui 

tractament mèdic per a l’evacuació, es realitzarà prèviament una biòpsia corial per al 

despistatge de la malaltia trofoblàstica gestacional (es remetrà una mostra a AP i una 

altra al laboratori de genètica)  

 

6. Seguiment a la Unitat de Primer Trimestre (OBSPUR/Alt risc 1rT):  
 

- Monitorització seriada de la ß-HCG:  

• Una determinació a les 24-48 hores postevacuació 

• Determinació setmanal fins aconseguir 3 determinacions negatives (ß-

HCG<5 mUI/l) 

• Posteriorment, determinacions mensuals 

 

Si s’ha objectivat negativització dels nivells de ß-HCG a les 8 setmanes postevacuació o 

abans, es continuarà amb determinació mensual de la ß-HCG fins els 6 mesos 

postevacuació.  

 

Si la negativització és posterior a les 8 setmanes postevacuació, el seguiment mensual 

es realitzarà fins a 6 mesos de la negativització.  
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- Mentre els nivells de ß-HCG no siguin negatius, es realitzarà una exploració 

ginecològica dirigida a cada visita:  

• Exploració abdominal i especuloscòpia: per a monitoritzar la involució 

d’estructures pelvianes i la detecció precoç de metàstasis vaginals. 

• Ecografia TV 

 

- Es realitzarà una radiografia de tòrax a aquelles pacients a les quals s’hagi 

diagnosticat la mola hidatiforme posterior a l’evacuació uterina.   

 

- En el cas que es sospiti persistència de malaltia intrauterina no està indicada la 

rebiòpsia o reevacuació de rutina per a confirmar la malignització de la malaltia 

trofoblàstica gestacional perquè pot desencadenar una hemorràgia molt greu.  

 

- Cal realitzar també seguiment de ß-HCG a les pacients que han estat sotmeses a 

histerectomia, donat el risc de seqüeles malignes en el 3-5% dels casos.  

 

7. Gestació gemelar amb fetus i mola coexistents: 

La gestació gemelar amb coexistència d’una gestació molar i un fetus  viable és 

relativament rara (1/22000-100000) gestacions4. En aquests casos, la pacient ha de ser 

informada de la morbiditat perinatal, amb menys d’un 25% de probabilitat 

d’aconseguir un fill viu i amb un increment del risc d’èxitus intraúter (40%) i de part 

prematur (36%) i de l’augment de les complicacions mèdiques com hipertiroïdisme, 

hemorràgia i estat hipertensiu de l’embaràs, així com també de malaltia molar 

metastàsica i de requerir quimioteràpia.  

 

Si la pacient desitja continuar amb la gestació, es realitzàra: 

- Cariotip fetal 

- Ecografia fetal per a descartar malformacions 

- Radiografia de tòrax per a descartar malaltia mestastàsica 

- Monitorització seriada de ß-HCG durant la gestació i seguiment postpart igual que 

en les pacients amb gestació molar (apartat 6) 

 

8. Sospita de NTG:  

 

Davant de sospita de neoplàsia trofoblàstica gestacional, es gestionarà la derivació de 

la pacient a l’Hospital Clínic. 
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Els criteris de derivació seran els següents: 

- Nivells de ß-HCG en plateau durant 4 mesures en un període de tres setmanes 

o més (dies 1, 7, 14 i 21). 

- Elevació >10% dels nivells de ß-HCG en tres mesures setmanals consecutives 

durant un període de dues setmanes o més (dies 1, 7 i 14).  

- Anatomia patològica informa del diagnòstic de coriocarcinoma.  

- Els nivells de ß-HCG persisteixen elevats durant 6 mesos o més. 

- Hi ha evidència de malaltia metastàsica. 

- Hi ha sospita de persistència de malaltia intrauterina. 

 

9. Consell contraceptiu: 

 

És necessari informar a la pacient de la importància d’evitar una nova gestació durant 

el seguiment de ß-HCG. Es recomanaran anticonceptius orals durant el seguiment 

donat que hi ha suficient evidència de que no augmenten el risc de NTG posterior, 

poden fins i tot disminuir-la, i tenen menys taxa d’embaràs comparats amb l’ús de 

mètodes barrera en aquestes pacients.  

 

La pacient podrà plantejar-se nova gestació un cop finalitzat el seguiment de ß-HCG. 
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