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Úvod 
Invazívna mola je forma gestačnej trofoblastovej neoplázie, pri ktorej dochádza k invázii 
hydatidóznej moly do myometria, respektíve do uterinných ciev so schopnosťou metastázovať do 
orgánov mimo malej panvy. Najčastejšie sa rozvíja z kompletnej hydatidóznej moly, menej často 
z parciálnej moly (1). V literatúre sa uvádza 15 % výskyt lokálnej invázie po evakuácii 
kompletnej moly hydatidózy a 4 % výskyt metastáz (2). Presnú incidenciu invazívnej moly nie je 
však možné určiť, pretože časť invazívnych mol sa skrýva za diagnózou perzistujúcej gestačnej 
trofoblastovej neoplázie (PGTN). PGTN je klinická diagnóza, ktorá je definovaná stúpajúcimi 
alebo perzistujúcimi hladinami ľudského choriového gonadotropínu (hCG- human chorionic 
gonadotropin) po evakuácii moly hydatidózy, alebo nálezom metastáz, pričom histologické 
potvrdenie tumoru v záujme zachovanie fertility nie je možné (3). Diagnóza PGTN môže zahŕňať 
invazívnu molu, ako aj iné formy gestačnej trofoblastovej neoplázie (napr. gestačný 
choriokarcinóm). Pre invazívnu molu sú charakteristické vysoké hladiny hCG a perzistujúce 
krvácanie po evakuácii molárnej gravidity (1). Invazívna mola sa vyznačuje dobrou 
chemosenzitivitou, preto je chemoterapia liečbou prvej voľby u žien plánujúcich fertilitu (4). Na 
základe stagingového systému FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) a 
skórovacieho systému WHO (World Health Organisation) sa jednotlivé formy gestačnej 
trofoblastovej neoplázie klasifikujú ako nízko a vysoko rizikové. Na liečbu nízko rizikovej formy 
sa odporúča monochemoterapia s možnosťou zmeny chemoterapeutika alebo prechodu na 
polychemoterapiu pri refraktérnosti na liečbu. Pri tejto liečbe je miera kompletnej remisie takmer 
100% (5). Vysoko rizikové pacientky vyžadujú rôzne formy polychemoterapie podľa štádia 
a skóre ochorenia. Prežívanie však môže dosiahnuť až 95 % aj pri vysoko rizikovej forme (4).  
Chirurgická terapia - hysterektómia je indikovaná u žien neplánujúcich ďalšiu tehotnosť, 
v prípade rezistencie na chemoterapiu a v prípadoch perforácie maternice tumoróznym procesom 
ako urgentný život zachraňujúci výkon (1, 4). Po hysterektómii je možné (v niektorých 
prípadoch) sa chemoterapii úplne vyhnúť, avšak adjuvantná chemoterapia je často potrebná (6).  
 

Materiál a metódy 

Práca retrospektívne analyzuje prípady invazívnej moly hydatidózy liečené pracoviskom pre 
zriedkavé choroby - Centrum pre gestačnú trofoblastovú chorobu (CGTCH) Slovenskej republiky 
v rokoch 1993 – 2021. Analyzované boli prípady s histologicky potvrdenou diagnózou invazívnej 
moly hydatidózy. Cieľom práce bolo zistiť klinické charakteristiky pacientok, rozdeliť ich do 
skupín podľa terapie a následne skupiny porovnať. Na spracovanie bol využitý program 
Microsoft Excel, v ktorom boli údaje zoradené do tabuliek a následne analyzované.  



Výsledky 

V sledovanom období bola incidencia invazívnej moly 1 prípad na 139 814 gravidít a 1 prípad na 
99 704 pôrodov. Do súboru bolo zaradených 18 pacientok, u ktorých bola diagnóza invazívnej 
moly histologicky potvrdená. Pacientky boli rozdelené do 2 skupín. Do prvej skupiny bolo 
zaradených 8 pacientok, ktoré boli liečené chirurgicky - hysterektómiou a do druhej skupiny bolo 
zaradených 10 pacientok, ktoré boli liečené kombináciou hysterektómie a chemoterapie. V 
skupinách bol vekový priemer pacientok 40, respektíve 41 rokov, najmladšia pacientka mala 18 
a najstaršia 53 rokov. V celom súbore vznikla invazívna mola po kompletnej mole v 12 
prípadoch (66,7 %), po parciálnej mole v dvoch prípadoch (11,1 %), po spontánnom potrate 
v troch prípadoch (16,7 %) a legálnej interrupcii v jednom prípade (5,6 %). V skupine žien 
s kombinovanou terapiou bola najvyššia hladina hCG dvojnásobne vyššia a priemerná hladina 
bola takmer dvojnásobne vyššia v porovnaní so ženami iba hysterektomovanými (273 784 IU/l 
verzus 135 536 IU/l; 45 146 IU/l verzus 22 772 IU/l). Metastatické ochorenie sa vyskytlo v dvoch 
prípadoch v skupine iba hysterektomovaných pacientok (11,11 %) a v štyroch prípadoch 
pacientok s kombinovanou terapiou (22,22 %). Z nich boli všetky metastázy lokalizované 
v pľúcach a v jednom prípade sa vyskytla jedna metastáza v pošve (5,56 %). Všetky pacientky 
iba hysterektomované boli klasifikované ako nízkorizikové podľa prognostického skórovacieho 
systému WHO a iba jedna pacientka bola klasifikovaná ako vysoko riziková v skupine 
kombinovanej terapie. Päť pacientok zo skupiny s kombinovanou terapiou (50 %) boli primárne 
liečené chemoterapiou a následne bola u nich vykonaná hysterektómia pre rezistenciu tumoru 
chemoterapiu. Priemerný počet podaných cyklov chemoterapie bol sedem s rozptylom od päť do 
deväť. Kurabilita ochorenia v oboch skupinách bola 100 %. U žiadnej pacientky nedošlo 
k relapsu ochorenia. Priemerný čas do dosiahnutia remisie v skupine hysterektomovaných 
pacientok bol 8,5 týždňa (4 - 19 týždňov). V skupine pacientok s kombinovanou terapiou bol 
priemerný interval do dosiahnutia remisie 12,75 týždňov (7 -  23 týždňov). 

 

Tab. 1.  Vybrané ukazovatele invazívnej a metastatickej moly v SR v rokoch 1993-2021 
Ukazovateľ Modalita liečby 

Hysterektómia Hysterektómia 
+ chemoterapia 

Spolu 

N=8 % N=10 % N=18 % 
 
 
 
 
Predchádzajúca 
gravidita 

Kompletná mola 
hydatidosa 

6 75 6 60 12 66,67 

Parciálna mola 
hydatidosa 

1 12,5 1 10 2 11,11 

Spontánny potrat 1 12,5 2 20 3 16,67 
Legálna interrupcia 0 0 1 10 1 5,56 

Vek (v rokoch) 15-19 0 0 1 10 1 5,56 
20-29 2 25 0 0 2 11,11 
30-39 1 12,5 3 30 4 22,22 
40-49 4 50 3 30 7 38,89 
50 a viac 1 12,5 3 30 4 22,22 

Hladiny hCG 
(IU/l) 

< 103  2 25 3 30 5 27,78 
103 - 104  3 37,5 2 20 5 27,78 



104 - 105  2 25 4 40 6 33,33 
> 105  1 12,5 1 10 2 11,11 

Skóre podľa 
WHO 

Low risk 8 100 9 90 17 94,44 
High risk 0 0 1 10 1 5,56 

Štadium podľa 
FIGO 

I 6 75 5 50 11 61,11 
II 0 0 1 10 1 5,56 
III. 2 25 4 40 6 33,33 
IV. 0 0 0 0 0 0 

hCG- ľudský choriový gonadotropín, IU – international units 

 

Diskusia 

Celosvetová incidencia moly hydatidózy sa udáva 0,57 až 2 prípady na 1 000 gravidít, avšak 
v rôznych častiach sveta je výskyt odlišný (4). V Európe a Severnej Amerike je incidencia medzi 
0,8 až 1,5, v Južnej Amerike 4,6, v krajinách Blízkeho východu 3,2-5,8 a v Juhovýchodnej Ázii 
3,8-13 prípadov na 1000 gravidít (1). Dáta o incidencii molárnej gravidity v SR sú nespoľahlivé 
pre diagnostické nepresnosti v histopatologickom hodnotení (nadhodnotení). Incidencia 
invazívnej moly v jednotlivých krajinách nie je presne známa. Riziko rozvoja PGTN je 15-20 % 
po kompletnej mole hydatidóze a po parciálnej mole hydatidóze 0,5-5 % prípadov, pričom 
najčastejšie ide o invazívnu molu (1). Incidencia rozvoja gestačnej trofoblastovej neoplázie po 
nemolárnej gravidite je 2-7 v Európe a Severnej Amerike a 5-200 prípadov na 100 000 gravidít 
v Juhovýchodnej Ázii a Japonsku (7). Z nich však ide najčastejšie o gestačný choriokarcinóm. 
V CGTCH SR bolo 18 pacientok, u ktorých sa histologicky potvrdila diagnóza invazívnej moly. 
Invazívna mola sa rozvinula po molárnej gravidite v 14 prípadoch (77,78 %), z toho po 
kompletnej mole v 12 prípadoch (66,67 %) a po parciálnej mole v dvoch prípadoch (11,11 %). 
Z nemolárnych gravidít v troch prípadoch po spontánnom potrate (16,67 %) a v jednom po 
interrupcii gravidity (5,56 %).  
Vek je považovaný za rizikový faktor rozvoja moly hydatidózy: ženy nad 40 rokov majú 5 až 10-
krát väčšie riziko vzniku kompletnej moly (8).  Podľa štúdie Gockleyovej a spol. je riziko rozvoja 
kompletnej moly u žien nad 40 rokov 2-krát vyššie v porovnaní so ženami v priemernom 
reprodukčnom veku (9). V CGTCH malo 11 pacientok (61,11 %) vek nad 40 rokov a u ôsmich 
z nich sa invazívna mola rozvinula po kompletnej mole.  
Metastázy sa vyskytli v šiestich prípadoch (33,33 %). Metastázy boli vo všetkých prípadoch 
v pľúcach a v jednom prípade sa vyskytla metastáza v pošve. V literatúre sú pľúca a pošva 
najčastejšie lokality metastáz, pričom v pľúcach sa vyskytujú v 80 %, v pošve 30 %. 
Zriedkavejšie sú metastázy v pečeni (10 %) a v mozgu (10 %), ktoré sú spojené s horšou 
prognózu a s vyšším rizikom krvácania a chemorezistencie (8).  
Kurabilita gestačnej trofoblastovej neoplázie s nízkym rizikom dosahuje až 100 % a u vysoko 
rizikovej skupiny pacientok dosahuje miera prežívania 95 % (4, 10). V Českej republike bola 
kurabilita všetkých foriem gestačnej trofoblastovej neoplázie 98,3 % a invazívnych mol 100 % 
(11). V CGTCH SR bola kurabilita 100 % a nebol zaznamenaný žiaden relaps. Prvá línia 
v manažmente gestačnej trofoblastovej neoplázie je chemoterapia. U pacientok s ochorením 
limitovaným na uterus je ďalšou možnosťou hysterektómia, prípadne je možné zvážiť vykonanie 
primárnej hysterektómie u pacientok so splnenými reprodukčnými požiadavkami (4). 
V unicentrickej štúdii z roku 2018 (Francúzsko) bola po hysterektómii bez adjuvantnej 
chemoterapie dosiahnutá kompletná remisia v 82,4 % prípadov zo 74 pacientok s nízko rizikovou 



nemetastatickou formou gestačnej trofoblastovej neoplázie (12). V našom súbore zo šiestich 
prípadov metastatického ochorenia bola nutná chemoterapia v štyroch. V dvoch prípadoch bola 
zaznamenaná regresia metastáz po hysterektómii bez potreby adjuvantnej chemoterapie. Napriek 
chemorezistencii tumoru na primárnu chemoterapiu bola v piatich prípadoch dosiahnutá remisia 
po hysterektómii. Najdlhší interval do dosiahnutia remisie bol 23 týždňov a to v skupine s 
kombinovanou terapiou. Najdlhší interval v skupine iba hysterektomovaných pacientok bol 19 
týždňov. Dôvod pre veľký rozdiel v intervale remisie bol nespolupráca pacientky v monitorovaní 
hladín hCG po hysterektómii. Po troch pooperačných kontrolách v týždňových intervaloch, pri 
ktorých bol zaznamenaný významný pokles hladín hCG prišla pacientka na ďalšiu kontrolu až po 
štyroch mesiacoch, kedy bola už hladina hCG negatívna. 
Záver  
Gestačná trofoblastová choroba patrí do skupiny zriedkavých ochorení. Skúsenosti s liečbou 
invazívnej moly sú v aktuálne dostupnej literatúre prevažne vo forme kazuistík. V práci sú 
prezentované dáta o manažmente invazívnej moly za obdobie 29 rokov činnosti Centra pre 
gestačnú trofoblastovú chorobu Slovenskej republiky. Získané informácie môžu prispieť 
k bližšiemu poznaniu ochorenia a zlepšeniu starostlivosti o pacientky.  
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