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Els corioangiomes són tumors benignes, d’incidència entre el 0.2-0.6% de les gestacions, formats per múltiples capil·lars fetals 
recolzats en un estroma. Com que depenen de la perfusió bàsicament fetal, la seva mida i grau de vascularització es 
correlaciona amb el volum de sang fetal desviada (factor pronòstic fetal).  

MATERIAL I MÈTODES 
Es descriu el cas ecogràfic d’una gestant amb polihidramnios associat a edemes d’extremitats inferiors, en què s’identifica un corioangioma 
placentari. Es realitza una cerca bibliogràfica en Pubmed, ClinicalKey i Tripdatabase amb les paraules clau [corioangioma AND 
polihidramnios AND Ballantyne’s syndrome] [corioangioma AND sonography]. 

RESULTATS 
Es tracta d’una primigesta de 43 anys, magrebina, amb factors de risc en 
2n T d’edat materna, FIV per ovodonació, hipotiroïdisme pregestacional, 
asma, diabetis gestacional i varices a extremitats inferiors, amb bons 
controls de la tensió arterial. En l’ecografia programada a les 29.3 SG 
s’observa polihidramnios (ILA de 29.8 cm). Les serologies d’infecció i el 
Doppler dels diferents vasos fetals foren normals.  
A les 31.3 SG pacient presenta mal estat general, astènia i dolor en 
extremitats inferiors. Les glucèmies es troben controlades amb dieta. En 
l’exploració, tensions arterials normals, edemes en membres inferiors amb 
fòvea fins a un pam per sobre del genoll. Analíticament, resolució d’anèmia 
i elevació lleu de GOT, GPT, urat i LDH.  En l’ecografia ILA 24.8mm, 
Dopplers normals, cervicometria de 25mm. Ingressa per estudi i s’identifica, 
a les 32 SG, imatge placentària arrodonida ben definida, heterogènia, de 
81x78mm, altament vascularitzada, suggestiva de corioangioma [Imatge 1].  

CONCLUSIONS 
Els corioangiomes placentaris són tumors benignes que, al estar perfosos predominantment per circulació fetal, la mida i el grau de 
vascularització seran predictors del pronòstic fetal. Els corioangiomes petits solen ser asimptomàtics; mentre que els grans, típicament > 
4cm, poden associar-se a derivacions arteriovenoses significatives donant complicacions fetals i maternes greus com la síndrome de 
Ballantyne. Per això calen controls clínics i ecogràfics seriats durant la gestació. 

Els corioangiomes s’observen com masses arrodonides, ben 
delimitades, heterogènies i predominantment hipoecogèniques, 
que sovint es localitzen aprop de la inserció del cordó umbilical 
al llarg de la superfície fetal de la placenta i protueixen cap a la 
cavitat amniòtica. Presenten un alt flux sanguini 
predominantment de circulació fetal que, al correlacionar-se la 
mida i el grau de vascularització amb el volum de sang fetal 
desviada, prediuen el pronòstic fetal (com més vascularització i 
hipoecogenicitat, major risc de complicacions gestacionals). 
Els tumors grans, típicament > 4cm, són els que poden 
associar-se a complicacions maternes (part prematur, 
metrorràgia) i fetals (polihidramnios, insuficiència cardíaca d’alt 
gast amb conseqüent hidrops i/o restricció de creixement, 
anèmia microangiopàtica i trombocitopènia). 
Si el corioangioma s’associa a edema fetal (hidrops), edema 
placentari i edema matern, es coneix com a síndrome de 
Ballantyne i precisa de tractament de suport amb la finalització 
de gestació com a últim recurs. 

La clínica materna s’orienta com possible inici de síndrome en mirall o 
Ballantyne. Es reforça dieta hiperproteica amb milloria clínica. 
Es duen a terme estrictes controls ecogràfics setmanals fins les 34.3 SG amb 
ILA de 18.8cm, corioangioma i cervicometria estable, no signes d’hidrops 
fetal. 
A les 34.4 SG, ruptura prematura de membranes amb sortida d’aigües 
meconials. Part distòcic amb ventosa sense incidències. En la placenta, 
anatomopatològicament, s’identifica corioangioma de 8cm [Imatge 2]. 

Imatge 2: placenta 
amb corioangioma. 
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Imatge 1: imatge 
intra-placentària, 
arrodonida, ben 
definida, 
heterogènia, de 
81x78mm, 
altament 
vascularitzada a 
les 32 SG, 
compatible amb 
corioangioma. 
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