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RESUM 

 El càncer d’endometri és la neoplàsia ginecològica més freqüent en els països desenvolupats. 

Malgrat que la majoria dels carcinomes són curables amb un tractament adequat, al voltant 

del 20% dels tumors es comporten de forma agressiva i suposen un repte terapèutic. És per 

aquest motiu que sorgeix la necessitat d’identificar nous paràmetres per tal de seleccionar 

pacients amb risc de recidiva o metàstasi. 

La cèl·lula eucariota presenta canvis en el seu metabolisme com a resposta coordinada a 

diferents situacions fisiològiques i patològiques, entre elles el càncer. L’anàlisi del 

metaboloma, mitjançant la metabolòmica, pot permetre identificar metabòlits diferencials que 

representen el producte final de les vies de senyalització que estan alterades en el càncer.  Per 

aquest motiu hem volgut realitzar una anàlisi metabolòmica del càncer d’endometri. A més a 

més, per tal de validar els resultats i traslladar-los a la pràctica clínica s’han avaluat els nivells 

d’expressió dels metabòlits diferencials més significatius en arrays de teixit (TMAs). 

En primer lloc, els resultats han mostrat que el procés de carcinogènesi del càncer d’endometri 

defineix un perfil metabolòmic específic. Els resultats suggereixen que la via dels 

endocannabinoides pot estar implicada en la gènesi i progressió del carcinoma endometrioide. 

Així mateix, l’alteració del metabolisme de les purines pot estar implicada en fenòmens 

d’invasió miometrial en el càncer d’endometri. 

En segon lloc, l’estudi metabolòmic ha mostrat un perfil diferencial entre carcinomes 

endometrioides i serosos. A més a més, ha permès identificar dues molècules, ADI1 i BCAT1, 

que poden estar implicades en la gènesi de les neoplàsies endometrioides i en la progressió 

tumoral. Així mateix, aquests compostos poden ajudar a establir el diagnòstic diferencial entre 

aquests dos subtipus histològics amb pronòstics molt diferents.  

Finalment, partint de la premissa que l’angiogènesi és un mecanisme essencial per al 

creixement, invasió i disseminació tumoral i que els carcinomes d’endometri amb  flux sanguini 

intratumoral disminuït tenen pitjor pronòstic, s’ha analitzat el perfil metabolòmic del càncer 

d’endometri en funció del seu flux sanguini. El resultats mostren un perfil metabolòmic 

específic dels tumors segons el seu flux sanguini i permeten identificar Resolvina D i fosfolípids 

específics diferencials entre tumors d’alt i baix flux sanguini.  Aquestes molècules poden estar 

implicades en l’angiogènesi i progressió tumoral en el càncer d’endometri. 
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RESUMEN 

El cáncer de endometrio es la neoplasia ginecológica más frecuente en los países 

desarrollados. A pesar de que la mayoría de los carcinomas son curables con un tratamiento 

adecuado, alrededor del 20% de los tumores se comportan de forma agresiva y suponen un 

reto terapéutico. Por este motivo surge la necesidad de identificar nuevos parámetros que 

permitan seleccionar pacientes con riesgo de recidiva o metástasis. 

La célula eucariota presenta cambios en su metabolismo como respuesta coordinada a 

diferentes situaciones fisiológicas y patológicas, entre ellas el cáncer. El análisis del 

metaboloma, mediante la metabolómica, puede ayudar a identificar metabolitos diferenciales 

que representan el producto final de las vías de señalización que están alteradas en el cáncer. 

Por esta razón  hemos querido realizar un análisis metabolómico del cáncer de endometrio. 

Además, para la validación de los resultados y su translación a la práctica clínica se han 

evaluado los niveles de expresión de los metabolitos diferenciales más significativos en arrays 

de tejido (TMAs). 

En primer lugar, los resultados han mostrado que el proceso de carcinogénesis del cáncer de 

endometrio define un perfil metabolómico específico. Los resultados sugieren que la vía de los 

endocannabinoides puede estar implicada en la génesis y progresión del carcinoma 

endometrioide. Además, la alteración del metabolismo de las purinas puede estar implicada en 

fenómenos de invasión miometrial en el cáncer de endometrio. 

En segundo lugar, el estudio metabolómico ha mostrado un perfil diferencial entre carcinomas 

endometrioides y serosos. Además ha permitido identificar dos moléculas, ADI1 i BCAT1, que 

pueden estar implicadas en la génesis de las neoplasias endometrioides así como en la 

progresión tumoral. Asimismo, estos dos compuestos pueden ser útiles en el diagnóstico 

diferencial de estos dos subtipos histológicos con pronósticos tan distintos. 

Finalmente, partiendo de la base que la angiogénesis es un mecanismo esencial para el 

crecimiento, invasión y diseminación tumoral y que los carcinomas de endometrio con flujo 

sanguíneo intratumoral disminuido tienen peor pronóstico, se ha analizado el perfil 

metabolómico del cáncer de endometrio en función de su flujo sanguíneo. Los resultados 

muestran un perfil metabolómico específico de los tumores según su flujo sanguíneo y 

permiten identificar Resolvina D i fosfolípidos específicos diferenciales entre tumores de alto y 

bajo flujo sanguíneo. Estas moléculas pueden estar implicadas en la angiogénesis y progresión 

tumoral en el cáncer de endometrio. 
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SUMMARY 

Endometrial cancer is the most frequent gynecological malignancy in developed countries. 

Although most carcinomas are curable with adequate treatment, about 20% of tumors behave 

aggressively and pose a therapeutic challenge. For this reason, there is a need to identify new 

parameters that allow the selection of a patient with risk of recurrence or metastasis. 

The eukaryotic cell presents changes in its metabolism as a coordinated response to different 

physiological and pathological situations, including cancer. The analysis of the metabolome, 

through metabolomics, can help identify differential metabolites that represent the final 

product of the signaling pathways that are altered in cancer. For this reason we wanted to 

perform a metabolomic analysis of endometrial cancer. In addition, for the validation of the 

results and their translation to clinical practice, the expression levels of the most significant 

differential metabolites have been evaluated using tissue arrays (TMAs). 

First, the results have shown that the process of carcinogenesis of endometrial cancer defines 

a specific metabolomic profile. The results suggest that the endocannabinoid pathway may be 

involved in the genesis and progression of endometrioid carcinoma. In addition, the alteration 

of the purine metabolism may be involved in myometrial invasion phenomens in endometrial 

cancer. 

Second, the metabolomic study has shown a differential profile between endometrioid and 

serous carcinomas and has allowed the identification of two molecules, ADI1 and BCAT1, 

which may be involved in the genesis of endometrioid neoplasms as well as in tumor 

progression. Likewise, these two compounds can be useful in the differential diagnosis of these 

two histological subtypes with such different prognoses. 

Finally, starting from the basis that angiogenesis is an essential mechanism for tumor growth, 

invasion and dissemination and that endometrial carcinomas with decreased intratumoral 

blood flow have a worse prognosis, the metabolomic profile of endometrial carcinoma has 

been analysed according to its blood flow. The results show a specific metabolomic profile of 

the tumors according to their blood flow and allow identifying Resolvin D and specific 

phospholipids differentials between high and low blood flow tumors. These molecules may be 

involved in angiogenesis and tumor progression in endometrial cancer. 
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INTRODUCCIÓ 

1. L’ENDOMETRI 

L’endometri és l’epiteli que recobreix la cavitat uterina. Està regulat hormonalment per 

estímuls hipotalàmic-pituitaris i ovàrics que produiran canvis morfològics en la mucosa 

endometrial constituint el cicle menstrual1.  

El cicle menstrual està dividit en tres fases: proliferativa, secretora i menstrual. L’epiteli 

endometrial mostrarà patrons histològics diferents en cada una d’aquestes fases.  

El nucli arcuat hipotalàmic secreta de forma pulsàtil hormona alliberadora de gonadotropina 

(GnRH) que estimula la producció d’hormona fol·liculoestimulant (FSH) i hormona luteïnitzant 

(LH). Els nivells de FSH augmenten durant la menstruació estimulant el creixement de fol·licles 

ovàrics que alhora induiran la producció estrogènica. Els nivells d’estrògens s’incrementen fins 

a la meitat del cicle i la seva acció sobre l’endometri indueix la fase proliferativa. A la meitat 

del cicle menstrual un pic de LH a nivell pituïtari produirà la ovulació. Seguidament els nivells 

d’estrògens disminuiran i s’incrementaran els progestàgens. L’efecte dels progestàgens sobre 

l’endometri condueix a la fase secretora. Si no es produeix fecundació, el cos luti regressa, els 

nivells de progesterona disminueixen fins als basals i es produeix la menstruació (Figura 1). 

 

Figura 1. Cicle Menstrual (www.portaleducativo.net) 
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2. HISTOLOGIA DE L’ENDOMETRI NORMAL 

2.1. ENDOMETRI PROLIFERATIU 

La fase proliferativa reflecteix la influència dels estímuls estrogènics sobre l’endometri. 

Microscòpicament s’observen glàndules tubulars amb nuclis pseudoestratificats i presència 

d’activitat mitòtica. A mesura que el cicle progressa les glàndules són cada cop més tortuoses 

(Figura 1A). 

2.2. ENDOMETRI SECRETOR 

La fase secretora és conseqüència de l’augment dels nivells de gestàgens i la seva acció sobre 

l’endometri. Microscòpicament s’observa la presència de vacuoles subnuclears, nuclis 

prominents i alineats i absència d’activitat mitòtica. La fase secretora avançada mostra un 

estroma marcadament edematós i glàndules amb secreció exhaurida (Figura 1B). 

2.3. ENDOMETRI MENSTRUAL 

La fase menstrual mostra una descamació de l’endometri amb desintegració de les glàndules i 

l’estroma, fenòmens d’apoptosi, presència d’infiltrat inflamatori i restes hemàtiques (Figura 

1C). 

2.4. ENDOMETRI ATRÒFIC 

En la menopàusa i post-menopàusa l’endometri no presenta activitat. Microscòpicament 

mostra glàndules atròfiques, discretament quístiques, amb nuclis petits, absència de mitosis y 

un estroma dens (Figura 1D). 

 

Figura 2. A. Endometri proliferatiu. B. Endometri secretor. C. Endometri menstrual. D Endometri atròfic 
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3. LESIONS PRENEOPLÀSIQUES 

3.1. HIPERPLÀSIA SENSE ATÍPIA2 

La hiperplàsia endometrial sense atípia es defineix com una proliferació exagerada de 

glàndules amb un augment en la ratio de glàndules respecte al estroma subjacent. Les 

glàndules són irregulars tant en forma com en mida i no presenten atípia citològica 

significativa. 

La hiperplàsia sense atípia sol aparèixer en dones peri-menopàusiques com a resultat de 

l’exposició mantinguda a estrògens. Altres factors de risc són la obesitat, la síndrome de l’ovari 

poliquístic i la diabetis. La forma de presentació més habitual és una metrorràgia no cíclica.  

La progressió a un carcinoma d’endometri ben diferenciat en dones amb hiperplàsia sense 

atípia és entre l’1% i el 3 % del casos3. 

3.2. HIPERPLÀSIA ATÍPICA(AH)/NEOPLÀSIA ENDOMETRIOIDE INTRAEPITELIAL 

(EIN)2 

La hiperplàsia atípica està constituïda per glàndules atapeïdes, embrancades,  amb presència 

d’atípia citològica i escàs estroma entre les glàndules. L’atípia citològica es defineix com la 

presència de pleomorfisme, pèrdua de polaritat, presència de nuclèol i nuclis grans i 

arrodonits3.   

La hiperplàsia atípica coexisteix amb un carcinoma entre el 25-40% dels casos. Entre un terç i 

un quart de les dones diagnosticades d’hiperplàsia atípica seran diagnosticades 

d’adenocarcinoma en la histerectomia o durant el primer any de seguiment després de la 

biòpsia diagnòstica4–6. 

3.3. CARCINOMA SEROS ENDOMETRIAL INTRAEPITELIAL (SEIC)2 

El carcinoma serós endometrial intraepitelial és la lesió precursora del carcinoma serós 

d’endometri. El SEIC reemplaça l’epiteli superficial i/o les glàndules endometrials  sense 

infiltració de l’estroma subjacent. Les cèl·lules mostren marcat pleomorfisme, pèrdua de 

polaritat, nuclèols prominents i figures de mitosi. A més a més el SEIC presenta alt índex de 

proliferació cel·lular (KI67) i marcada immunoreactivitat per a p537.   

Aquesta lesió sol afectar a dones post-menopàusiques, apareix  en endometris atròfics i/o 

sobre pòlips endometrials. Malgrat que el SEIC no mostra invasió estromal, pot està associat 

amb disseminació extrauterina, per tant, es tracta d’una lesió amb un comportament 

potencialment agressiu. 
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4. CARCINOMA D’ENDOMETRI 

4.1. EPIDEMIOLOGIA                                                               

El càncer d’endometri és la neoplàsia maligna més freqüent del tracte genital femení8. 

Constitueix la quarta causa de càncer en els països desenvolupats9, amb una incidència de 

319.605 nous casos diagnosticats cada any al món (Figura 3).  A l’estat espanyol representa la 

tercera causa de càncer en dones10.  La forma de presentació més habitual és una metrorràgia 

peri-menopàusica o post-menopàusica. La majoria dels casos és diagnostiquen en fases inicials 

i per aquesta raó, la supervivència global del càncer d’endometri és elevada (95.3% als 5 anys), 

amb una mortalitat baixa (al voltant del 2%). En canvi, el carcinoma d’endometri metastàtic 

suposa un repte terapèutic ja que la supervivència relativa als 5 anys disminueix al 67.5% en 

pacients amb malaltia regional i fins al 16.9% en pacients amb metàstasi a distància11. 

 

Figura 3. Incidència de càncer en dones al món. Globocan 2012 (IARC) 

 

FACTORS DE RISC 

El carcinoma d’endometri es subdivideix en dos grups: tipus I i tipus II (veure secció 4.4). Els 

factors de risc associats als carcinomes tipus I estan especialment lligats a situacions 

d’hiperestrogenisme mantingut. Els carcinomes tipus II no estan tan relacionats amb 

l’exposició a estrògens encara que alguns estudis apunten que  l’hiperestrogenisme també pot 

tenir certa influència en la seva gènesi12. Els principals factors de risc associats a cada subtipus 

de carcinoma es troben resumits a la taula 1. 
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Tumors tipus I Tumors tipus II 

·Obesitat  
·Tamoxifè 
·Nul·liparitat 
·Diabetis Mellitus 
·HTA 
·Familiar de 1er grau amb càncer 
d’endometri 

·Obesitat (però amb menor intensitat) 
·Raça negra13 
·Major associació a càncer de mama i 
mutació BRCA (especialment carcinoma 
serós) 
 

Taula 1. Factors de risc del càncer d’endometri 

 

1. Obesitat 

El sobrepès (definit com un índex de massa corporal (IMC) superior a 25Kg/m2) és un dels 

principals factors de risc per patir un carcinoma d’endometri tipus I. Al voltant del 50% de les 

dones amb càncer d’endometri pateixen obesitat. En dones pre-menopàusiques l’obesitat 

produeix resistència a la insulina, excés de d’andrògens ovàrics, anovulació i deficiència crònica 

de progesterona. En dones post-menopàusiques condueix a un augment dels estrògens 

circulants per la conversió extraglandular d’andrògens a estrògens. Un IMC superior a 25kg/m2 

duplica el risc de patir un càncer d’endometri i un IMC per sobre de 30kg/m2 el triplica14. 

2. Tractament amb Tamoxifè 

El tamoxifè és una molècula antagonista dels estrògens utilitzada en el tractament del càncer 

de mama. L’ús d’aquest fàrmac triplica el risc de càncer d’endometri. En la majoria dels casos 

augmenta el risc de partir carcinomes tipus I tot i que també s’ha descrit l’aparició de 

carcinomes tipus II en pacient tractats amb tamoxifè durant llargs períodes14. 

3. Nul·liparitat 

Durant l’embaràs la producció de progestàgens és molt elevada fet que constitueix un factor 

protector del càncer d’endometri tipus I. La nul·liparitat esdevé un factor de risc especialment 

si s’associa a infertilitat14.  

D’altra banda la menarquia precoç i la menopausa tardana s’han relacionat amb un increment 

del risc de càncer d’endometri degut a un augment acumulatiu de l’exposició a estrògens. Així 

mateix, les pacients amb la síndrome de l’ovari poliquístic, amb nivells disminuïts de 

progestàgens i augment d’andrògens, presenten cicles irregulars i anovulació, cosa que 

incrementa el risc de càncer endometrial15.  
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4. Diabetis Mellitus 

La diabetis tipus II està caracteritzada per estats d’hiperinsulisme. S’han postulat nombrosos 

mecanismes que associen nivells elevats d’insulina i càncer d’endometri. Existeixen evidencies 

que la molècula d’insulina pot actuar com a factor de creixement unint-se a IGFR (receptor del 

factor de creixement de la insulina), incrementat en el teixits tumorals, i activar el cicle 

cel·lular15. 

5. Hipertensió arterial (HTA) 

La hipertensió arterial és una patologia freqüentment relacionada a estats d’hiperinsulisme, 

síndrome metabòlic i obesitat. Aquest fet explica l’associació de entre la hipertensió arterial i 

el risc augmentat de patir un càncer d’endometri16. 

6. Factors hereditaris 

Existeix un component hereditari que incrementa el risc de càncer endometrial. Tot i que la 

proporció de carcinomes associats a herència familiar és baix, el fet de tenir parents de primer 

grau afectats per aquesta malaltia augmenta el risc de patir-la.  

D’altra banda, l’aparició d’un carcinoma d’endometri pot estar associada a la síndrome de 

càncer colorrectal no polipòsic hereditari (HNPCC) o síndrome de Lynch14.  Aquesta síndrome 

és una malaltia autosòmica dominant amb presència de mutacions en la línia germinal dels 

gens reparadors del DNA. El fet d’estar afectada per una síndrome de Lynch augmenta el risc 

de patir càncer d’endometri. A més a més, la neoplàsia apareixerà en edats més primerenques 

en les dones portadores. 

Així mateix, les dones portadores de mutacions del gen BRCA tenen un risc augmentat de 

partir carcinomes d’endometri tipus II, especialment si aquesta mutació és a BRCA117. 

 FACTORS PROTECTORS 

Existeixen factors que disminueixen el risc de càncer d’endometri. La multiparitat, l’ús 

d’anticonceptius orals combinats i les dietes riques amb fito estrògens s’han suggerit com a 

factors protectors de la neoplàsia.  Així mateix, fumar redueix el risc pel fet que el consum de 

tabac afecta a la producció d’estrògens i al seu metabolisme. L’activitat física ajuda a regular la 

pressió arterial i permet al manteniment del pes cosa que ajuda a disminuir la biodisponibilitat 

d’estrògens i conseqüentment  redueix el risc de càncer endometrial14. 
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4.2. CLÍNICA 

La forma de presentació més habitual del càncer d’endometri és en forma de metrorràgia. La 

quantitat de sagnat no es correlaciona amb el risc neoplàsic. En pacients d’edats avançades es 

pot observar secreció purulenta (piomètria).  

El perfil de les pacients és diferent en funció de l’edat en que es presenta la metrorràgia18. 

• En dones post-menopàusiques qualsevol sagnat cal estudiar-lo ja que en un 20% dels 

casos la causa serà una neoplàsia subjacent. Un 30% de les metrorràgies post-

menopàusiques seran secundàries a pòlips endometrials i en el 50% restant la causa 

serà atròfia genital.  

• En dones pre-menopàusiques de més de 45 anys amb un quadre de metrorràgia cal 

descartar en primer lloc patologia orgànica benigna. Davant d’un patró de sagnat 

anòmal (metrorràgies intermenstruals o hipermenorrees persistents) en pacients amb 

història d’anovulació crònica o obesitat es recomana biòpsia endometrial. En aquestes 

pacients el risc de càncer d’endometri és d’un 20%. 

• En dones pre-menopàusiques de menys de 45 anys la probabilitat de patir un càncer 

d’endometri és molt baixa (al voltant del 5%). Davant l’aparició de carcinoma 

endometrial en aquest grup de pacients s’ha de tenir en compte la possibilitat de 

càncer hereditari.  

Altres formes de presentació són la presència de troballes anòmales en la citologia cérvico- 

vaginal (en forma de cèl·lules glandulars atípiques o adenocarcinomes) o com a troballa 

incidental en histerectomies realitzades per altres causes no neoplàsiques19.     

4.3. DIAGNÒSTIC 

L’exploració física sistematitzada seguida d’una ecografia transvaginal guiada per ultrasons són 

els primers abordatges diagnòstics a realitzar després d’un episodi de metrorràgia. La 

presència d’un gruix endometrial superior a 3mm en dones post-menopàusiques té un elevat 

valor predictiu positiu i en aquests casos cal realitzar una biòpsia endometrial20. 

La biòpsia endometrial és el “Gold Standandard” per al diagnòstic de càncer d’endometri. Per 

l’obtenció d’una biòpsia endometrial existeixen diverses tècniques: 

• Biòpsia amb pipeta de baixa pressió (per exemple, cànula de Cornier).  És la tècnica 

d’elecció ja que es pot realitzar ambulatòriament i sense anestèsia local. 

• Dilatació i raspat. Indicat en pacients amb metrorràgia severa en les quals el raspat té 

un efecte diagnòstic i terapèutic. 
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• Biòpsia histeroscòpica dirigida. Tècnica utilitzada en casos de mostra amb pipeta 

insuficient per al diagnòstic, resultat negatiu amb alta sospita clínica i ecogràfica de 

malignitat o resultat negatiu en la biòpsia i persistència de sagnat vaginal o estenosi 

cervical. 

Després del diagnòstic histològic de malignitat s’ha de realitzar un estudi d’extensió per tal de 

poder definir el maneig de la neoplàsia. La RNM (ressonància nuclear magnètica) amb contrast 

permet identificar el nivell d’invasió miometrial i/o cervical i la presència de metàstasis en 

ganglis limfàtics20.  En tumors d’alt grau, subtipus histològics de major agressivitat o davant de 

la sospita d’afectació extrauterina extrapèlvica (retroperitoneal, visceral, peritoneal o toràcica) 

es recomanada la realització d’un TAC (tomografia axial computaritzada). 

D’altra banda entre un 2% i un 5% dels càncers d’endometri apareixen en el context d’una 

síndrome de Lynch. Els criteris d’Amsterdam II i les guies revisades de Bethesda21 (taula 2) són 

útils per la identificació d’aquestes pacients a les quals, a més a més, caldrà realitzar un estudi 

molecular dels gens reparadors en línia germinal20.  

 

CRITERIS AMSTERDAM II CRITERIS BETHESDA REVISATS 
Tres o més familiars afectats per  càncer colo 
rectal (CCR) o neoplàsia associada a càncer color 
rectal no polipòsic hereditari (HNPCC): 
 

• Un d’ells familiar de primer grau dels altres 
dos 

• Afectació de dos o més generacions 
consecutives 

• Com a mínim un cas diagnosticat abans dels 
50 anys 

• S’exclou la Poliposi Adenomatosa Familiar 

• Confirmació histològica 

• CCR en pacient amb menys de 50 anys 

• Presència de CCR sincrònic o metacrònic o 
altra neoplàsia associada a HNPCC amb 
independència de l’edat 

• CCR amb infiltrat limfocitari, diferenciació 
mucinosa/cèl·lules en anell de segell o patró 
medul·lar en pacients menors de 60 anys 

• Un o més familiars de primer grau amb CCR o 
neoplàsia associada a HNPCC diagnosticada 
abans dels 50 anys 

• Dos o més familiars de primer o segon grau 
amb CCR o neoplàsia associada a HNPCC amb 
independència de l’edat 

Taula 2. Criteris Amsterdam II i Criteris Bethesda revisats 

 

4.4. TIPUS HISTOLÒGICS 

El carcinoma d’endometri el podem dividir en dos grups: tipus I i tipus II22,23. El carcinoma 

d’endometri tipus I és el més freqüent i està constituït per tumors de baix grau. Afecta a dones 

peri-menopàuiques, s’associa amb estats d’hiperestrogenisme mantingut i sol anar precedit 

d’hiperplàsia complexa. El subtipus histològic més freqüent d’aquest grup és el carcinoma 

endometriode (EEC) i en general és un tumor de bon pronòstic. Els carcinomes endometrioides 
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(o de tipus I), són els més freqüents, constituint al voltat d’un 85% de tots els càncers 

d’endometri24. 

El carcinoma d’endometri tipus II sol afectar a dones post-menopàusiques. Apareix sobre 

pòlips endometrials en endometris atròfics i no està relacionat amb l’exposició a estrògens. En 

aquest grup trobem els carcinomes no endometriodes (NEEC) i els subtipus histològics més 

freqüents són els carcinomes serosos i els carcinomes de cèl·lules clares. Malgrat que són poc 

freqüents (entre un 15% i un 20% de tots els càncers d’endometri24) són tumors de mal 

pronòstic amb un comportament agressiu24 (Taula 3).  

 

CARCINOMES TIPUS I  
ENDOMETRIOIDES 

CARCINOMES TIPUS II 
NO ENDOMETRIOIDES 

• Tumors de baix grau 
 

• Associació a estrògens 
 

• Dones perimenopàusiques 
 

• Precedits o coexisteixen amb HCA 
 

• Alteracions moleculars: 
o Inestabilitat de microsatèl·lits  
o PTEN 
o PIK3CA 
o K-Ras  
o CTNNB1 

 

• Tumors molt agressius 
 

• No relacionats amb estrògens 
 

• Dones d’edat avançada 
 

• Apareixen sobre pòlips o lesions 
precanceroses en endometris atròfics 

 

• Alteracions moleculars: 
o Mutació p53 
o Inactivació p16 
o Sobrexpressió Her2-neu. 
o Pèrdua d’expressió de  E-

Cadherina de membrana. 
Taula 3. Dos subtipus patogènics de carcinoma d’endometri

23
 

 

CARCINOMA  ENDOMETRIOIDE 

Els carcinomes endometrioides estan constituïts per glàndules complexes, arboriformes amb 

presencia d’àrees cribiformes  que recorden a  l’endometri normal amb major o menor grau de 

diferenciació. Les glàndules estan recobertes per cèl·lules columnars amb citoplasmes 

eosinòfils i granulars i presència de nuclis que poden ser arrodonits u ovals amb diferents 

graus de pleomorfisme. Es poden observar nuclèols, mitosis i cossos apoptòtics. Alguns tumors 

poden mostrar zones de necrosi i desmoplàsia estromal25. 

El diagnòstic diferencial entre un carcinoma endometrioide de baix grau (grau I) i una 

hiperplàsia atípica s’estableix per la presència d’invasió estromal, absència d’estroma entre 
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glàndules que mostren un patró confluent o cribiforme, reacció desmoplàsica estromal i/o 

arquitectura papil·lar2. 

En funció del percentatge d’àrees amb patró de creixement sòlid, classifiquem el carcinoma 

endometriode en grau I, II o III. Els carcinomes endometrioides grau I tenen menys d’un 5% 

àrees sòlides; en els carcinomes endometrides grau II observarem entre un 6 i un 50% de patró 

sòlid; els tumors amb més d’un 50% d’àrees sòlides seran considerats de grau III. A més a més, 

la presència de nuclis amb marcada atípia i nuclèols prominents (propis de tumors d’alt grau) 

justifica augmentar el grau histològic d’un tumor (Figura 4). El grau histològic és actualment un 

dels principals indicadors de pronòstic del càncer d’endometri i un factor decisiu alhora 

d’establir el tractament adjuvant. Els carcinomes endometrioides de grau I i II són considerats 

tumors de baix grau i tenen bon pronòstic especialment quan estan confinats a l’úter. En canvi, 

els carcinomes endometrioides de grau III són tumors agressius amb més tendència a fer 

metàstasis ganglionars24.    

El carcinoma endometriode té un ampli espectre de  diferenciacions morfològiques. Entre un 

10% i un 25% dels casos presenten diferenciació escamosa  la qual no es tindrà en consideració 

a l’hora d’estimar les àrees de creixement sòlid per establir el grau tumoral. Un petita 

proporció de carcinomes endometrioides (menys d’un 2%) mostren diferenciació secretora 

que s’associa a tumors ben diferenciats. Altres patrons de diferenciació més poc freqüents són 

el villoglandular, el sertoliforme i el microglandular25. 

 

Figura 4. Adenocarcinoma endometrioide. A. EEC grau I amb diferenciació escamosa. B. EEC grau II. C. EEC grau III 

 

CARCINOMA MUCINÓS 

El carcinoma mucinós constitueix entre l’1 i el 9% dels carcinomes d’endometri. Està constituït 

per més del 50% de cèl·lules mucinoses amb presència de glòbuls basòfils o pàl·lids 

intracitoplasmàtics i citoplasmes granulars amb positivitat per mucicarmina i CEA. 

Freqüentment mostra àrees de diferenciació escamosa i l’atípia nuclear no sol ser molt 

marcada.  En general és un tumor de bon pronòstic2. 
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CARCINOMA SERÓS 

El carcinoma serós és el prototip de carcinomes d’endometri tipus II. Generalment mostra una 

arquitectura papil·lar complexa en la seva forma pura, tot i que en moltes ocasions es pot 

observar un patró de creixement  sòlid o glandular. Les papil·les solen tenir eixos fibrovasculars 

recoberts per cèl·lules amb marcada atípia, nuclèols prominents i escàs citoplasma. Al voltant 

d’un terç dels tumors contenen cèl·lules clares i distribució tipus “hobnail”. Les mitosis són 

freqüents i moltes d’elles són atípiques26 (Figura 5A). 

Típicament els carcinomes serosos envaeixen el miometri en profunditat amb glàndules 

isolades acompanyades de marcada reacció desmoplàsica estromal. Ocasionalment es poden 

observar cossos de psammoma.  

Els carcinomes serosos són tumors d’alt grau per definició, amb mal pronòstic. La majoria de 

pacients es diagnostiquen en estadis avançats amb afectació d’annexes, epipló o  ganglis26.   

 

Figura 5. A. Carcinoma serós (H&E 20X) B. Carcinoma de cèl·lules clares (H&E 20X) 

 

CARCINOMA DE CÈL·LULES CLARES 

El carcinoma de cèl·lules clares és una neoplàsia poc freqüent (al voltant del 2% del carcinomes 

d’endometri) i es considerat un carcinoma d’endometri tipus II. Histològicament es caracteritza 

per la presència de cèl·lules poligonals amb citoplasmes clars i arquitectura túbulo-cística, 

papil·lar o sòlida. Les papil·les solen ser curtes i arboriformes amb un estroma hialí. Els nuclis 

mostren atípia prominent, nuclèols i l’índex mitòtic sol ser elevat. Aproximadament dos terços 

dels casos contenen glòbuls hialins extracel·lulars2 (Figura 5B) .   

Els carcinomes de cèl·lules clares són tumors de mal pronòstic, amb una supervivència inferior 

al 50% als 5 anys depenent de les sèries estudiades2.  
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CARCINOMES NEUROENDOCRINS 

Aquests tumors són un grup heterogeni de neoplàsies que comparteixen característiques 

morfològiques de diferenciació neuroendocrina. Són poc freqüents, de comportament agressiu 

i solen afectar a dones post-menopàusiques2. 

 Els dividim en dos grans grups: carcinomes neuroendocrins de cèl·lula petita (SCNEC) i 

carcinomes neuroendocrins de cèl·lula gran (LCNEC)(Figura 6). Els primers es caracteritzen per 

la presència de cèl·lules poc cohesives amb cromatina condensada i citoplasma escàs. 

Freqüentment s’observa emmotllament nuclear, nombroses mitosis i necrosi27. Els segons es 

disposen en nius, trabècules o cordons amb presència de cèl·lules grans i poligonals amb nuclis 

vesiculosos, hipercromàtics amb nuclèols prominents i nombroses mitosis28. Ambdós subtipus 

mostren positivitat per un o més marcadors neuroendocrins com són la cromogranina, la 

sinaptofisina o el CD56. 

 

Figura 6. Carcinoma neuroendocrí de cèl·lula gran 

 

CARCINOMES MIXTES 

Els carcinomes mixtes d’endometri  són neoplàsies constituïdes per dos o més tipus histològics 

diferents, almenys un d’ells del tipus II2. Les diferents histologies han de ser clarament 

diferenciables amb la tinció d’hematoxilina eosina (H&E) i/o amb l’ajut de l’estudi 

immunohistoquímic (Figura 7). El component minoritari ha de ser-hi present en almenys un 5% 
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de tot el tumor.  El pronòstic d’aquests tumors ve determinat per l’agressivitat del component 

amb més alt grau29. 

 

Figura 7. Carcinoma mixt endometrioide-serós
30

. Morfològicament s’observa un carcinoma serós (esquerra) i un 
carcinoma endometrioide (dreta). El component endometriode és positiu per receptors d’estrògens (RE) i negatiu 

per p53. El component serós és negatiu per RE i positiu per p53. 

 

CARCINOMES INDIFERENCIATS I DESDIFERENCIATS 

Els carcinomes indiferenciats són neoplàsies epitelials malignes que no mostren cap grau de 

diferenciació. Els carcinomes desdiferenciats estan constituïts per un carcinoma indiferenciat 

coexistint amb un carcinoma endometrioide de baix grau (grau I o II) (Figura 11). 

Histològicament, els carcinomes indiferenciats estan constituïts per cèl·lules disposades en 

llençols sense cap patró arquitectural, absència de formació glandular i alt índex mitòtic. En 
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canvi, els carcinomes desdiferenciats són carcinomes indiferenciats amb la presència d’àrees o 

focus de carcinoma endometrioide ben diferenciat2. 

Els tumors d’aquests grup són poc freqüents, de comportament agressiu i s’ha suggerit la seva 

possible associació amb la síndrome de Lynch31. 

 

4.5. ESTADIATGE 

L’estadi tumoral, avaluat en les peces de resecció quirúrgica, és el factor pronòstic individual 

més important a l’hora d’establir el comportament  d’un carcinoma d’endometri24.  

Els criteris de la FIGO32 (International Federation of Gynecology and Obstetrics) revisats l’any 

2009 per al correcte estadiatge del carcinoma d’endometri es troben esquematitzats en la 

taula 4.  

 

Estadi I:  Tumor localitzat a l’endometri 

• Ia  sense invasió o invasió <50 % del miometri. 

• Ib: invasió >50 % del miometri. 
Estadi II:  Invasió de l’estroma cervical. 
Estadi III:  Extensió local i/o regional  

• IIIa: afectació de serosa uterina i/o annexes. 

• IIIb: afectació de vagina i/o parametris 

• IIIc: afectació de ganglis limfàtics: 
o IIIC1: pèlvics. 
o IIIC2: para-aòrtics, amb o sense  afectació de ganglis pèlvics. 

Estadi IV:      

• IVa: afectació de mucosa vesical i/o rectal. 

• IVb: afectació de ganglis inguinals i/o localizació intraabdominal i/o      
metàstasis a distància. 

Taula 4. Estadiatge FIGO del càncer d’endometri
32

 

 

D’altra banda, les característiques histològiques juntament amb el grau d’invasió miometrial 

(avaluat en segons l’estadi FIGO) permeten estratificar el risc de recidiva o metàstasis d’un 

càncer d’endometri. Així, els EEC grau I i II amb invasió de menys del 50% del miometri són 

tumors de baix risc; els EEC grau I, II i III amb invasió de més del 50% o els EEC grau III amb 

invasió de menys del 50% del gruix miometrial són tumors de risc intermedi; els NEEC i els EEC 

grau III amb infiltració de més del 50% del miometri són tumors d’alt risc24. 
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A més a més, existeixen altres factors com són la presència d’invasió limfovascular, edat 

superior als 60 anys33 o tumors més grans de 2 cm de diàmetre màxim que ajuden a estratificar 

el risc de recurrència i/o metàstasis i a la presa de decisions terapèutiques (Taula 5). 

Baix risc Risc intermedi Alt risc 

EEC grau I i II 
Estadi IA 

EEC grau III estadi IA 
o 

EEC I, II o III estadi IB-II 

EEC I, II o III estadi III-IV 
o 

NEEC (qualsevol estadi) 

Baix Alt 

Sense 
factors de 

mal 
pronòstic* 

Amb factors  
de mal 

pronòstic* 

(≥2 factors) 
*Factors de mal pronòstic: edat> 60 anys, invasió miometrial>50%, tumor > 2 cm, grau histològic III, invasió 
limfovascular 

Taula 5: Estratificació del risc del càncer d’endometri segons les recomanacions del Gynecologic Oncology Group 
(GOG) 

 

4.6. TRACTAMENT 

El tractament d’elecció del carcinoma d’endometri és la resecció quirúrgica seguida o no de 

tractament adjuvant després de l’estadiatge quirúrgic34. 

TRACTAMENT QUIRÚRGIC 

L’estadiatge pre-quirúrgic del tumor, establert per tècniques d’imatge (RMN), i el tipus 

histològic, identificat en la biòpsia de diagnòstic, definiran l’abordatge quirúrgic del càncer 

d’endometri. 

En els estadis I es realitzarà una histerectomia total, una annexetomia bilateral i una exèresi de 

rodet vaginal. Si la histologia del tumor es de tipus no-endometrioide s’afegiran 

l’omentectomia, l’apendicectomia i biòpsies peritoneals. En EEC grau III i NEEC a més a més és 

practicarà una limfadenectomia pèlvica i paraòrtica. 

L’abordatge quirúrgic dels tumors en estadi II serà la histerectomia total extrafascial amb rodet 

vaginal, l’annexectomia bilateral, el rentat pèlvic i la limfadenectomia pèlvica i paraòrtica. En 

cas d’histologia NEEC s’ampliarà amb  l’omentectomia, l’apendicectomia i biòpsies peritoneals. 

En els estadis III i IV si la cirurgia és practicable es realitzarà una citorreducció òptima. En cas 

contrari s’haurà d’optar per un tractament quimioteràpic sense resecció quirúrgica34. 

TRACTAMENT ADJUVANT 

El tractament adjuvant, després de la resecció quirúrgica, es basa en el risc de recurrència, 

metàstasi i/o persistència de la malaltia determinats per l’estadi tumoral i els factors pronòstic. 
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Segons les recomanacions del Gynecologic Oncology Group (GOG) estratifiquem les pacients 

en tres grups de risc33: baix risc, risc intermedi i alt risc (taula 5). En les pacients de baix risc no 

es recomana cap tipus tractament adjuvant després de la cirurgia. Les pacients amb risc 

intermedi en estadi IA grau III o IB graus I-III es recomana la braquiteràpia si no tenen factors 

pronòstics adversos i la radioteràpia externa més braquiteràpia si tenen factors de mal 

pronòstic. La quimioteràpia en aquest grup de malaltes no es recomana en rutina assistencial.  

Les pacients d’alt risc són candidates a tractament amb radioteràpia externa seqüencial post-

quimioteràpia  més braquiteràpia34. 

 

4.7. RECIDIVES 

La majoria de les pacients amb carcinoma endometrial tenen baix risc de recurrència i/o 

metàstasi. Entre el 75% i el 80% de les recidives es produeixen durant els tres primers anys de 

seguiment20 i més de la meitat dels casos seran detectats durant l’examen ginecològic. Les 

recidives més freqüents són a nivell local o pèlvic, la majoria d’elles amb afectació de la cúpula 

vaginal20,35. En canvi, aproximadament un terç dels casos faran metàstasis ganglionar o a 

distància. La presència de recidiva o metàstasis confereix pitjor pronòstic al carcinoma 

d’endometri i la detecció precoç de la disseminació local o a distància serà el factor clau a 

l’hora de millorar-ne la supervivència20. 
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5. ALTERACIONS MOLECULARS DEL CARCINOMA D’ENDOMETRI 

Històricament s’ha considerat que les alteracions moleculars implicades en el 

desenvolupament dels EECs (tipus I) són diferents de les que tenen lloc en la gènesi dels NEECs 

(tipus II). Els EECs mostren inestabilitat de microsatèl·lits36, així com mutacions de PTEN37, 

PIK3CA36, K-RAS38 i CTNNB139, entre altres. Els NEECs presenten principalment pèrdua 

d’heterozigosi40 (LOH) en múltiples loci, mutacions a p5336 així com alteracions a STK15, p16, E-

cadherina i c-erb-B236. 

 

5.1. PRINCIPALS ALTERACIONS MOLECULARS EN EL CARCINOMA ENDOMETRIOIDE 

INESTABILITAT DE MICROSATÈL·LITS 

El 75% dels carcinomes endometrioides que apareixen en el context d’una síndrome de Lynch 

presenten alteracions en els microsatèl·lits, però la inestabilitat també la trobem entre un 25-

30% dels casos de carcinomes endometrioides esporàdics36. En la majoria dels casos 

esporàdics l’alteració dels microsatèl·lits és secundària a una hipermetilació del promotor de 

MLH1. 

Els gens reparadors corregeixen els nucleòtids mal aparellats un cop ja s’ha produït la 

replicació. Els principals gens reparadors del DNA són MLH1, MSH2, MSH6 i PMS241.  

L’alteració d’aquests gens condueix a un cúmul de mutacions en seqüències de DNA codificant 

i no codificant incloent els microsatèl.lits36. Els microsatèl·lits són seqüències de DNA no 

codificant repetides en tàndem localitzades en regions satèl·lits del DNA. La inestabilitat de 

microsatèl·lits és produeix com a conseqüència d’alteracions en el gens reparadors produint un 

canvi en la longitud d’aquestes seqüències en comparació al teixit no tumoral del mateix 

individu. 

MUTACIONS DE PTEN 

PTEN és un gen supressor tumoral localitzat al cromosoma 10q23.3. Els carcinomes 

endometrioides d’endometri presenten mutacions somàtiques a PTEN en un 37-61% dels 

casos36. Les mutacions a PTEN es poden detectar en lesions preneoplàsiques cosa que 

suggereix que l’alteració d’aquest gen és un fenomen inicial en el procés de carcinogènesi 

endometrial36. 

La proteïna codificada per PTEN actua com a fosfatasa de lípids i proteïnes. La disminució de 

PTEN comporta una pèrdua d’inhibició de PIK3CA (figura 8), un augment de l’activitat d’AKT i 
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una disfunció de mTOR que acaba conduint a una proliferació descontrolada, 

l’apoptosi i augment de la supervivència cel·lular

MUTACIONS DE PIK3CA 

PIK3CA és un oncogen localitzat al cromosoma 3q26.32
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mixtes36.  

MUTACIONS DE K-RAS 
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8. Vies de senyalització implicades en carcinogènesi
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MUTACIONS DE CTNNB1 

CTNNB1 és un gen localitzat a la cromosoma 3p21 que codifica la proteïna beta-catenina 1 que 

forma part de la unitat E-cadherina-catenina de les unions adherens. Entre les funcions de 

CTNNB1 destaquen el seu paper en la diferenciació cel·lular i el manteniment de l’arquitectura 

tissular44.  

Entre un 14% a un 44% dels carcinomes d’endometri presenten mutacions a l’exó 3 de 

CTNNB139. A més a més, les alteracions en aquest gen també s’han observat en hiperplàsies 

endometrials que contenen mòrules escamoses. La presència de mutacions en beta-catenina 

s’ha associat a tumors amb un pronòstic favorable36. 

MUTACIONS DE FGFR 

FGFR (fibroblast growth factor receptor) és un oncogèn localitzat al braç llarg del cromosoma 

10 (10q26.13), que codifica per un receptor de membrana amb activitat tirosina cinasa. 

Diversos estudis suggereixen que la via de senyalització de FGFR està alterada en el carcinoma 

d’endometri45,46. 

Les mutacions somàtiques a FGFR2 apareixen entre un 6% i un 12% dels carcinomes 

endometrioides d’endometri. Aquestes mutacions solen ser mútuament excloents amb 

mutacions a K-RAS però, en canvi, solen coexistir amb mutacions de PTEN36. D’altra banda, la 

via de FGFR es pot veure alterada per mutacions a SPRY2, un gen supressor tumoral localitzat 

al braç llarg del cromosoma 13 (13q31.1). La funció de SPRY2 pot ser inhibida mecanismes 

d’hipermetilació del promotor, fenomen que s’ha observat en els carcinomes endometrioides 

d’endometri46.  

 

5.2. ALTERACIONS MOLECULARS EN EL CARCINOMA NO ENDOMETRIOIDE 

MUTACIONS DE p53 

El gen p53, localitzat al cromosoma 17p13.1, és un supressor tumoral encarregat de regular el 

cicle cel·lular i l’apoptosi. Quan es produeix dany al DNA, p53 s’acumula al nucli cel·lular i 

mitjançant l’acció de p21 atura el cicle cel·lular i indueix l’apoptosi47 

Les mutacions de p53 és troben en més del 50% dels càncers esporàdics humans42. 

Aproximadament en el 90% del carcinomes serosos d’endometri  tenen mutacions a p5348, tot 

i que al voltant d’un 10-20% dels carcinomes endometrioides d’alt grau també poden 

presentar alteracions a p5349. 
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ALTERACIONS A  E-CADHERINA 

E-caherina és una proteïna d’adhesió cel·lular codificada pel gen supressor tumoral CDH1. La 

pèrdua de funció d’aquesta proteïna contribueix a la proliferació cel·lular i s’ha relacionat 

especialment en fenòmens d’invasió i metàstasi42. 

La pèrdua d’expressió d’E-Cadherina és una alteració freqüent en els carcinomes d’endometri i 

pot està causa per pèrdua d’heterocigositat (LOH) o per hipermetilació del promotor50. La 

pèrdua d’heterocigocitat en el  cromosoma 16q22.1 s’observa en gairebé el 60% dels 

carcinomes no endometrioides tot i que un 20% dels carcinomes endometrioides també la 

poden presentar. 

ALTERACIONS A HER2/neu 

El gen Her2/neu és un oncogèn localitzat al cromosoma 17q12 que codifica un receptor de 

membrana amb activitat tirosina cinasa, l’EGFR II. Les alteracions d’HER2-neu s’han evidenciat 

en diferents tipus de neoplàsies com el càncer de mama, gàstric o ovari51. 

 Així mateix,  els carcinomes d’endometri mostren sobreexpressió i amplificació  d’HER2-neu, 

alteracions detectades més freqüentment en el carcinomes no endometrioides, amb una 

freqüència d’un 43%36.  

ALTERACIONS A p16 

P16 és un inhibidor de la cinasa depenent de ciclina 4 (CDK4), codificat pel gen CDKN2A, 

localitzat al cromosoma 9p21. La seva inactivació condueix a la proliferació i creixement 

cel·lular. Els mecanismes d’inactivació de p16 no són clars, però probablement es trobin 

relacionats amb mecanismes d’hipermetilació del promotor50, entre altres.  

En el carcinoma d’endometri, la proteïna p16 es troba sobrexpressada en un 80-90% dels 

carcinomes no endometrioides52 enfront d’un 30-40% dels endometrioides, fet que converteix 

aquesta proteïna en un bon marcador per establir el diagnòstic diferencial entre aquestes dues 

entitats53. 

ALTERACIONS A STK15 

Estudis amb arrays de cDNA han demostrat que els carcinomes no endometrioides mostren 

alteracions en gens implicats en la regulació de la formació del fus mitòtic. Concretament, 

STK15, essencial en la segregació cromosòmica i en funcions relacionades amb el centrosoma, 

està amplificat en els NEEC36. 
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5.3. NOVES PERSPECTIVES EN LA CLASSIFICACIÓ MOLECULAR 

En els darrers anys el model dualístic del càncer d’endometri, que classifica els carcinomes 

endometrials en dos grups (tipus I i tipus II) (taula 3), ha estat qüestionat ja que existeixen 

evidencies que demostren l’existència de tumors amb característiques mixtes o combinades 

tant a nivell morfològic com molecular36,44,54. Així, les anàlisis moleculars suggereixen que en 

els carcinomes mixtes el component NEEC es podria originar d’un EEC preexistent, com a 

conseqüència de la progressió tumoral i freqüentment el component NEEC retindria les 

característiques moleculars pròpies del component EEC44.  Aquesta hipòtesi permetria explicar 

la presència de carcinomes no endometrioides amb alteracions a PIK3CA (Figura 9), 

inestabilitat de microsatèl·lits o alteracions a PTEN, beta-catenina o K-RAS.  

 

 

Figura 9: Patogènesi del carcinoma endometrial: una alternativa al model dualístic
36

 

D’altra banda, els carcinomes endometrials d’alt grau, amb patró de creixement  

predominantment sòlid, o amb característiques morfològiques ambigües55 són tumors 

difícilment classificables en un dels dos subtipus i sovint presenten alteracions moleculars 

solapades entre el tipus I i el tipus II (Figura 10).  
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Figura 10: Diferents subtipus de EC: tipus I, tipus II i tumors

Els carcinomes indiferenciats 

diferenciació ni glandular ni escamosa. Ocasionalment aquests tumors s’originen sobre un  

carcinoma endometrioide ben diferenciat 

carcinoma desdiferenciat36. 

inestabilitat de microsatèl·lits i expressió alterada de les proteïnes reparadores del DNA. A més 

a més, freqüentment s’observa im

amb ocasionals mutacions de p53, suggerint que aquestes poden contribuir a la transformació 

d’un EEC a un NEEC36 (Figura 11)

Figura 11: Carcinoma desdiferenciat d’endometri. El carcinoma desdiferenciat mostra un component ben 

diferenciat i un component indiferenciat. Presenta pèrdua d’expressió del gens reparadors (MLH1 i PMS2) i 

mostra sobreexpressió de p53 en els dos components.
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: Diferents subtipus de EC: tipus I, tipus II i tumors mixtes amb característiques solapades

Els carcinomes indiferenciats d’endometri són tumors que no mostren cap tipus de 

diferenciació ni glandular ni escamosa. Ocasionalment aquests tumors s’originen sobre un  

carcinoma endometrioide ben diferenciat preexistent donant lloc al que es coneix c

. Els carcinomes desdiferenciats presenten freqüentment 

inestabilitat de microsatèl·lits i expressió alterada de les proteïnes reparadores del DNA. A més 

a més, freqüentment s’observa immunoexpressió positiva de p53 en ambdós components, 

ions de p53, suggerint que aquestes poden contribuir a la transformació 

(Figura 11). 

: Carcinoma desdiferenciat d’endometri. El carcinoma desdiferenciat mostra un component ben 

diferenciat i un component indiferenciat. Presenta pèrdua d’expressió del gens reparadors (MLH1 i PMS2) i 

mostra sobreexpressió de p53 en els dos components. 
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El model dualístic, classifica els carcinomes endometriodes de baix grau com a tumors de bon 

pronòstic però, en canvi existeix un subgrup de neoplàsies que evolucionen desfavorablement, 

malgrat que es diagnostiquin en estadis inicials i presentin un aparença microscòpica indolent. 

Aquest fet posa de nou en qüestió la subclassificació tan rígida que planteja el model de 

Bockhman. Alguns estudis han identificat biomarcadors que poden servir com a indicadors de 

pronòstic del càncer d’endometri.  Per exemple, la sobreexpressió d’ANXA2 ha demostrat tenir 

un valor predictiu de recurrència inclús en tumors de baix risc56. Així mateix, els carcinomes 

endometrioides de baix grau amb augment d’expressió de L1CAM tenen pitjor evolució clínica, 

convertint aquesta molècula en un bon marcador de pronòstic57. 

Davant la necessitat de subclassificar el càncer d’endometri d’una forma més acurada, s’ha 

accelerat l’ús de tècniques de seqüenciació massiva per una millor descripció d’aquesta 

neoplàsia. The Cancer Genome Atlas Research Network (TCGA) ha dut a terme una 

caracterització genòmica integrada del carcinoma d’endometri58. L’anàlisi de l’exoma ha posat 

de manifest quatre grups de tumors. El grup 1, amb carcinomes endometrioides  d’endometri 

“ultramutats”, amb mutacions a POLE. El grup 2, agrupa carcinomes endometrioides 

“hipermutats” i amb inestabilitat de microsatèl·lits. En el grup 3 hi trobem carcinomes 

endometrioides amb baix nombre de còpies alterades. En el grup 4, també anomenat “serous-

like”, hi trobem tumors amb mutació a p53, de morfologia serosa o endometrioide d’alt grau 

(Figura 12)58. 

Respecte al grup 1, és interessant remarcar que la majoria de tumors amb mutacions a POLE 

són carcinomes endometriodes en estadi I, d’alt grau histològic, amb marcat infiltrat 

inflamatori limfocitari intratumoral i peritumoral, heterogenis i amb característiques 

ambigües59. A més a més, els tumors d’aquest grup tenen bon pronòstic malgrat que siguin 

d’alt grau histològic. Diversos estudis han agrupat els carcinomes endometrioides de grau III en 

funció de la classificació proposada pel TCGA, posant de manifest que els EEC d’alt grau amb 

mutacions a POLE tenen una supervivència global i una supervivència lliure de recurrències 

molt més elevada que els altres tres grups60,61(Figura 12C). El fet de tenir un marcat 

component inflamatori acompanyant podria explicar el bon comportament dels tumors amb 

mutacions a POLE, que d’una banda són tumors d’alt grau però paradoxalment tenen bon 

pronòstic. Els tumors del grup 1, a banda de tenir de forma característica mutacions a POLE, 

són neoplàsies ultramutades amb capacitat de generar nombrosos neoantígens tumorals i així, 

activar una resposta immune. Els TILs (tumor-infiltrating lymphocytes) podrien estar 

reaccionant contra neoantígens tumorals i prevenint la disseminació neoplàsica60. 
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Figura 12: Espectre de mutacions en el càncer d’endometri.
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còpies. C. Corba Kaplan-Meier de supervivència lliure de progressió en funció de les alteracions en el nombre de 
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metàstasis a ganglis limfàtics, suggerint que algunes mutacions només es troben en clones 

tumorals amb propensió a disseminar-se54,63,64. El pronòstic dels tumors d’aquest grup és 

intermedi entre els grups 1 i 4 i similar al pronòstic de les neoplàsies englobades en el grup 358.  

El grup 4 o “serous like”, està format per tumors amb alteracions a p53 i mal pronòstic. La 

majoria dels carcinomes d’aquest grup són serosos i endometrioides d’alt grau tot i que també 

hi trobem un petit nombre de carcinomes endometrioides de baix grau. Això ens indica que 

existeixen tumors que són morfològicament endometrioides de graus I/II amb mal pronòstic i 

alteracions moleculars pròpies dels serosos26.  

En conclusió, l’estudi realitzat pel TCGA mostra un petit percentatge de tumors classificats 

histològicament com a carcinomes endometrioides que presenten alteracions moleculars 

pròpies dels carcinomes serosos i a la inversa. Aquests resultats emfatitzen l’existència de 

tumors que tan microscòpicament com molecularment es troben en una zona gris i la 

necessitat d’integrar la classificació molecular en el diagnòstic patològic per tal de millorar 

l’abordatge, el maneig clínic i l’assessorament pronòstic de les pacients amb càncer 

d’endometri.  
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6. HETEROGENEïTAT TUMORAL EN EL CÀNCER D’ENDOMETRI 

L’estudi morfològic de les neoplàsies endometrials ha posat de manifest la presència 

d’heterogeneïtat intratumoral. Habitualment, en l’avaluació histològica dels carcinomes 

endometroides s’observa que en un mateix tumor coexisteixen glàndules amb diferents 

característiques citològiques (amb cèl·lules columnars, mucinoses o escamoses) o 

arquitecturals (àrees de morfologia glandular, papil·lar o zones sòlides). La variabilitat 

morfològica intratumoral és especialment rellevant en el grau histològic del tumor i explica les 

ocasionals discrepàncies entre la biòpsia de diagnòstic i la peça d’histerectomia54. 

En canvi, els exemples més representatius d’heterogeneïtat tumoral els trobem en els 

carcinomes mixtes. Existeixen principalment tres subtipus de  carcinomes mixtes: carcinomes 

mixtes endometrioides-serosos, carcinomes desdiferenciats i tumors Müllerians mixtes 

malignes (tumors amb patró bifàsic, amb un component epitelial maligne i un component 

sarcomatoide). Tal i com s’ha comentat anteriorment (apartat 5.3) s’ha suggerit que els 

carcinomes mixtes poden tenir un origen comú i ser el resultat d’una progressió tumoral 

divergent65, amb presència de mutacions subclonals en diferents zones del tumor. Així, les 

diferents morfologies d’un tumor podrien ser el reflex de diferents alteracions moleculars en el 

si de la mateixa neoplàsia. En ocasions, els tumors poden mostrar morfologies homogènies 

però, en canvi, presentar heterogeneïtat molecular. Per exemple, existeixen carcinomes 

endometrioides que presenten un patró d’inmunoexpressió de p53 heterogeni en diferents 

àrees del tumor (Figura 13). Les anàlisis de seqüenciació massiva confirmen la heterogeneïtat 

molecular intratumoral65. 

Els carcinomes endometrioides amb inestabilitat de microsatèl·lits són un altre exemple 

d’heterogeneïtat tumoral associada a alteracions moleculars. Diversos estudis han constat la 

presència heterogènia de mutacions secundaries en tumors inestables, tant en diferents 

regions de la neoplàsia com en les metàstasis. Aquest fet suggereix que la presencia de 

mutacions secundaries en una determinada clona cel·lular del tumor primari poden conferir 

capacitat de disseminació i metastasis63,64. 

D’altra banda, els carcinomes endometrioides mostren diferents patrons d’invasió miometrial 

en una mateixa neoplàsia cosa que suggereix de nou la presencia d’heterogeneïtat tumoral, en 

aquest cas, en el front invasiu. S’han descrit nombrosos patrons d’invasió miometrial: invasió 

difusa (no associada a resposta estromal), invasió expansiva o invasió tipus MELF (glàndules 

microquístiques, elongades i fragmentades), entre altres66. Un estudi recent ha demostrat 

l’augment d’expressió de Ciclina D1 citoplasmàtica en el front invasiu tumoral i en el patró 
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d’infiltració tipus MELF, suggerint un paper en la capacitat invasiva i/o metastàtica d’aquest 

gen implicat en la regulació del cicle cel·lular66. La distribució heterogènia de Ciclina D1 entre el 

tumor superficial i el front invasiu és un altre exemple d’heterogeneïtat tumoral en diferents 

zones tumorals. 

Les característiques moleculars del front invasiu miometrial han estat objecte d’altres estudis 

que han demostrat que aquestes zones dels tumors tenen unes característiques pròpies. Així, 

s’ha constatat que en el front invasiu existeix un augment de factors de transcripció implicats 

en la transició epiteli-mesènquima (EMT)67 que estarien conferint al tumor un augment de la 

capacitat invasiva. A més a més, assajos de proteòmica han permès caracteritzar components 

específics del front invasiu com la Fascina1 (que proporciona un augment de la capacitat de 

migració i invasió) o alteracions en enzims implicats en l’estrès oxidatiu relacionats amb la 

capacitat metastàtica68. 

 

Figura 13. Heterogeneïtat tumoral en el càncer d’endometri  
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7. ANGIOGÈNESI EN EL CÀNCER D’ENDOMETRI 

L’angiogènesi, o procés de formació de vasos sanguinis, és un fenomen essencial per al 

creixement tumoral, la capacitat d’invasió i la disseminació metastàtica. Els vasos associats als 

tumors són freqüentment anòmals tant a nivell funcional com estructural i mostren un retràs 

en la maduració i una permeabilitat augmentada69,70. 

En el  carcinoma d’endometri l’increment de la proliferació microvascular es correlaciona amb 

un fenotip tumoral més agressiu71–73, amb presència de necrosi i estadis avançats. Diversos  

estudis han analitzat paràmetres de proliferació vascular intratumoral constatant que aquest 

és un factor pronòstic independent en el càncer d’endometri. Per exemple, l’increment de la 

densitat dels microvasos s’associa a la pèrdua d’expressió d’E-Cadherina, una molècula 

d’adhesió cel·lular; l’índex de proliferació vascular elevat s’associa a la presència de necrosi 

tumoral i alt grau histològic; l´índex d’actina de múscul llis vascular, que explora aspectes 

estructurals vasculars, està disminuïda en tumors amb invasió vascular; l’augment de la  

densitat de vasos limfàtics intratumorals s’associa a un patró de creixement més infiltratiu. A 

més a més, l’anàlisi de factors angiogènics com VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D i bFGF mostra un 

increment de la seva expressió en tumors d’alt grau, amb necrosi i invasió vascular72. 

L’associació entre l’augment de proliferació vascular i la presència de necrosi tumoral 

suggereix una relació d’aquests dos fenòmens amb situacions d’hipòxia. La hipòxia podria estar 

induint factors de creixement vascular com VEGF72 que continuarien activant la proliferació 

vascular i induint la progressió tumoral.  

Actualment, la indicació de tractament quirúrgic del càncer d’endometri es basa en el 

diagnòstic pre-quirúrgic mitjançant una biòpsia endometrial (que determinarà tipus histològic i 

grau) i un estudi d’extensió basat en tècniques d’imatge com la ressonància nuclear magnètica 

(RNM) (que determinarà el nivell d’invasió miometrial, cervical, annexial i/o limfàtica). La RNM  

convencional ofereix informació rellevant sobre la mida tumoral i la seva extensió74 però no 

aporta informació relativa a processos biològics intratumorals com l’estat de la 

microvascularització. L’angiogènesi és un fenomen determinant de pronòstic i per tant, hauria 

d’ésser avaluable pre-quirúrgicament per tal d’establir un tractament més individualitzat. Per 

aquest motiu sorgeix la necessitat d’aplicar noves tècniques d’imatge que permetin una millor 

caracterització biològica dels tumors.  

 



 
 

 

7.1. TÈCNIQUES D’IMATGE PER L’ESTUDI DE L’ANGIOGÈNESI

La ressonància magnètica millorada per con

dinàmica avançada que permet la caracterització de la microvascularització i la monotorització 

de paràmetres dinàmics com el flux sanguini (Fb) i la permeabilitat vascular, entre altres. 

DCE-MRI mesura la vascularització tumoral 

l’angiogènesi intra-tumoral.  

Mitjançant la utilització de la DCE

proliferació microvascular està associada a un 

amb alta proliferació vascular pot ser conseqüència de l’increment de la permeabilitat dels 

microvasos. En els tumors amb Fb baix s’observa un augment de la pressió intersticial 

probablement com a conseqüència de l’extrava

permeabilitat75.  

Els carcinomes d’endometri amb un Fb baix 

supervivència lliure de progressió inferiors als tumors amb un Fb alt

aquestes evidències donen suport al fet que 

proliferació vascular i la hipòxia poden promoure la progressió tumoral i la disseminació 

metastàtica en el càncer d’endometri.

 

Figura 14: Corbes Kaplan-Meier mostrant recurrència/supervivència lliure de progressió en relació a la 

proliferació microvascular (A) i al flux sanguini tumoral (B)
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TÈCNIQUES D’IMATGE PER L’ESTUDI DE L’ANGIOGÈNESI 

La ressonància magnètica millorada per contrast dinàmic (DCE-MRI) és una 

que permet la caracterització de la microvascularització i la monotorització 

de paràmetres dinàmics com el flux sanguini (Fb) i la permeabilitat vascular, entre altres. 

vascularització tumoral in-vivo i dona informació quantitativa sobre 

 

de la DCE-MRI s’ha constatat que en el carcinoma d’endometri, l

proliferació microvascular està associada a un flux sanguini tumoral baix. El Fb baix en tumors 

amb alta proliferació vascular pot ser conseqüència de l’increment de la permeabilitat dels 

microvasos. En els tumors amb Fb baix s’observa un augment de la pressió intersticial 

probablement com a conseqüència de l’extravasació hemàtica secundària a l’alteració de la 

ls carcinomes d’endometri amb un Fb baix tenen pitjor pronòstic i mostren

supervivència lliure de progressió inferiors als tumors amb un Fb alt71 (Figura 

aquestes evidències donen suport al fet que una angiogènesi desorganitzada amb marcada 

hipòxia poden promoure la progressió tumoral i la disseminació 

metastàtica en el càncer d’endometri.  

Meier mostrant recurrència/supervivència lliure de progressió en relació a la 

proliferació microvascular (A) i al flux sanguini tumoral (B)  
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En conseqüència, la DCE-MRI permet identificar carcinomes  amb mal pronòstic i pot ser útil 

per la cerca de nous biomarcadors que permetin l’estratificació del risc del càncer 

d’endometri. 
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8. METABOLÒMICA 

La metabolòmica és una de les ciències “òmiques” de la biologia de sistemes. De la mateixa 

manera que la resta de les ciències “òmiques” (genòmica, transcriptòmica i proteòmica) es 

considera una eina important en l’estudi dels sistemes biològics (Figura 15). Aquesta tècnica 

proporciona una anàlisi global de la complexitat fisiopatològica d’un sistema biològic enfront a 

l’antiga visió reduccionista basada en l’estudi individual de gens, trasncripts o proteïnes. La 

metabolòmica analitza de forma quantitativa grans quantitats de petites molècules (≤10KDa), 

els metabòlits. Els metabòlits són els productes finals de l’expressió gènica i els seus nivells 

reflecteixen les fluctuacions genòmiques, transcriptòmiques i proteòmiques76. A més a més, el 

metaboloma també es veu influenciat per fenòmens ambientals. 

 

 

Figura 15. Piràmide de les” òmiques”
77

 

 

El metaboloma està constituït per metabòlits endògens derivats d’activitats enzimàtiques 

endògenes (codificades al genoma humà) i per metabòlits exògens procedents de 

l’alimentació, els fàrmacs, la microbiota endògena i altres fenòmens ambientals78. La presència 

de petits canvis a nivell genòmic, trancriptòmic o proteòmic pot derivar en grans alteracions al 

metaboloma, conferint a la metabolòmica un avantatge potencial, en termes de sensibilitat i 

especificitat, en comparació amb altres tècniques79.    



INTRODUCCIÓ 

34 
 

En el camp de la biomedicina, la metabolòmica ha permès  un millor coneixement  de les bases 

moleculars dels processos biològics, les vies metabòliques alterades en diverses malalties 

alhora que ha implementat millores en la identificació de biomarcadors de diagnòstic i 

pronòstic, essent d’utilitat en estudis translacionals80. L’anàlisi del metaboloma en un context 

clínico-patològic específic és propi i exclusiu de cada individu i pot ajudar a desenvolupar 

tractaments individualitzats. Més concretament, en els darrers anys, la metabolòmica ha servit 

com a eina per millorar el coneixement dels processos fisiopatològics implicats en la progressió 

tumoral i en el descobriment de nous biomarcadors en càncer81–83. 

Una de les característiques essencials del procés de carcinogènesi és la capacitat dels tumors 

de reprogramar el seu metabolisme84. Les cèl·lules tumorals necessiten grans quantitats de 

nutrients per mantenir un alt índex de proliferació. Sota condicions aeròbiques, la cèl·lula 

metabolitza la glucosa via fosforilació oxidativa i, en canvi, en situacions d’anaerobiosi es 

produeix la glicòlisi anaeròbica. Otto Warburg va observar que les cèl·lules tumorals són 

capaces d’obtenir energia a través de la glicòlisi anaeròbica enlloc de realitzar una fosforilació 

oxidativa, inclús en presència d’oxigen85. Això és el que es coneix com efecte Warburg que ha 

estat abastament estudiat durant dècades. La reprogramació del metabolisme condueix a una 

disminució de l’eficiència energètica, amb menys producció d’ATP. Les cèl·lules tumorals han 

de compensar aquest dèficit energètic  i “upregulen” transportadors de glucosa, com GLUT1, i 

n’incrementen els seus nivells citoplasmàtics. A més a més, la glicòlisi anaeròbia s’ha associat a 

l’activació d’oncògens i a la mutació de gens supressors tumorals, fet que confereix a les 

cèl·lules capacitat de proliferació, supervivència i evasió de l’apoptosi84. Per tant, a més de 

l’efecte Warburg, la reprogramació del metabolisme pot activar mecanismes metabòlics 

alternatius necessaris per la carcinogènesi, que poden conferir a la cèl·lula tumoral unes 

característiques metabolòmiques particulars. 

Així doncs, l’aplicació de la metabolòmica en el camp de la salut parteix de la premissa que  

una alteració en un sistema biològic determinat (per exemple teixit tumoral) modificarà 

l’homeòstasi en les seves vies, conduirà a un canvi fenotípic en el seu metaboloma i generarà 

una signatura metabolòmica especifica que serà diferent de la signatura metabolòmica del 

sistema biològic no alterat (per exemple teixit normal). 

 

8.1. DISSENY EXPERIMENTAL EN METABOLÓMICA 

Per dur a terme un estudi metabolòmic cal determinar el nombre de metabòlits que es volen 

mesurar. En funció del tipus d’estudi pot ser-nos d’interès examinar un conjunt definit de 
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metabòlits mitjançant un enfocament dirigit. En canvi, en altres ocasions serà convenient 

utilitzar un enfocament no dirigit si el que es pretén es mesurar i comparar tants metabòlits 

com sigui possible86. 

 

METABOLÒMICA DIRIGIDA 

La metabolòmica dirigida permet mesurar un conjunt predefinit de metabòlits, 

fonamentalment aquelles molècules relacionades amb una via metabòlica d’interès per 

l’estudi.  Aquesta aproximació selectiva està condicionada per una hipòtesi que va encaminada 

a estudiar una via i uns metabòlits en particular. La metabolòmica dirigida es eficaç en estudis 

farmacocinètics així com en estudis que mesurin l’efecte de modificacions genètiques o 

terapèutiques sobre un enzim específic.  

Els principals avantatges de la metabolòmica dirigida són l’especificitat, la reproductibilitat 

quantitativa, l’alta sensibilitat i l’alt rendiment86. 

METABOLÒMICA NO DIRIGIDA 

La metabolòmica no dirigida va encaminada a analitzar una gran quantitat de metabòlits no 

determinats prèviament. Com a conseqüència, les dades obtingudes de l’anàlisi no supervisat 

són complexes, nombroses i requereixen d’un anàlisi bioinformàtic posterior. Malgrat que els 

estudis no supervisats són complexos i menys exactes (en termes de quantificació) que la 

metabolòmica dirigida, permeten definir la signatura metabòlica diferencial d’un procés 

biològic i la caracterització del seu metaboloma86. 

  

FASES DE L’ESTUDI METABOLÒMIC 

 

1. Col·lecció i preparació de mostres 

Les mostres que s’inclouran en un anàlisi metabolòmic han d’estar prèviament seleccionades, 

etiquetades i correctament emmagatzemades. La forma òptima de conservació és en un 

congelador a -80°C.  

La preparació consisteix en l’extracció dels metabòlits de les mostres a analitzar. Existeixen 

nombrosos protocols d’homogeneïtzació i precipitació de proteïnes que aniran seguits d’un 
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procediment d’evaporació per tal de concentrar les molècules per, posteriorment, 

resuspendre-les  en un solvent adequat abans de l’anàlisi metabolòmic87.  

El mètode més comú per l’extracció de metabòlits polars és la precipitació de proteïnes 

aplicant un dissolvent orgànic seguida de tècniques de centrifugació. Per l’extracció de 

metabòlits no polars se sol utilitzar una mescla de cloroform i metanol (2:1 o 1:2) seguit de 

l’addició d’un volum de cloroform i un volum d’aigua. També és possible la utilització de kits 

comercials d’extracció 87. 

2. Separació de mostres 

En metabolòmica, existeixen dos tipus de tècniques analítiques que permeten l’adquisició de 

dades: espectroscòpia de ressonància nuclear magnètica (RNM) i espectrometria de masses 

(MS). 

L’espectroscòpia RMN es basa en les propietats magnètiques de les molècules i la seva 

capacitat de ressonar a diferents freqüències en funció de la seva estructura. Aquest mètode 

no requereix de preparacions complexes, és ràpid, no destructiu ni invasiu i proporciona 

resultats  altament reproduïbles. Els seus principals desavantatges són la baixa sensibilitat i el 

baix rendiment en anàlisi de lípids88–90.  

L’espectrometria de masses (MS) és una tècnica d’alta sensibilitat que separa les molècules 

ionitzades en funció de la seva càrrega i massa. Requereix procediments d’extracció més 

complexos que l’espectroscòpia RMN i pot tenir problemes de reproductibilitat pel fet que la 

presència de contaminants en les mostres pot fer variar la ionització dels metabòlits. En canvi, 

ofereix una alta sensibilitat i uns límits de detecció molt baixos que permeten identificar 

variacions subtils, no detectables amb l’espectroscòpia. Generalment, la MS requereix d’un 

sistema de separació cromatogràfica previ a l’anàlisi espectroscòpic. Els principals mètodes de 

separació associats a la MS són la cromatografia de gasos (GC) i la cromatografia líquida (LC)88–

90. 

La cromatografia de gasos detecta compostos volàtils o volatilitzables. Requereix de processos 

de derivatització que disminueixen la polaritat i incrementen la volatilitat de les molècules.  El 

principal avantatge de la GC és que existeixen moltes bases de dades que permeten la 

identificació de metabòlits. Els principals desavantatges són que els processos de derivatització 

són llargs, costosos i poden produir artefactes88–91.  
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La cromatografia líquida sol ser la tècnica d’elecció en els estudis metabolòmics ja que permet 

la detecció d’un gran nombre de metabòlits, no requereix de gran quantitat de mostra i no es 

necessari realitzar processos de derivatització86.  

En la espectrometria de masses amb cromatografia líquida (LC-MS) es detecten partícules 

ionitzades. L’eficiència de la ionització depèn de les propietats físico-químiques de les 

molècules, la font d’ionització i el mecanisme d’ionització. Generalment, en la LC-MS les 

partícules són ionitzades per mitjà d’un electroespray. A més a més, la MS requereix d’un 

analitzador de masses en tàndem (Figura 16). En els estudis metabolòmics de mostres 

clíniques, l’analitzador de masses més utilitzat és el quadrupol time-of-flight (Q-TOF). Els 

espectròmetres Q-TOF mesuren el temps que tarda un ió en desplaçar-se des de la font d’ions 

fins al detector. Els ions són accelerats simultàniament i en conseqüència tots tenen la mateixa 

energia cinètica. La velocitat (o temps de retenció) amb la que es desplaçarà cada ió correspon 

a un valor de massa/càrrega determinat. A més de la informació derivada de la massa/càrrega i 

temps de retenció, la identificació de cada ió pot ser facilitada per un altre espectròmetre en 

tàndem (MS/MS) que ens doni informació sobre el patró de fragmentació de cada partícula92–

94. 

 

Figura 16: Representació esquemàtica d’un espectròmetre de masses 
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3. Processament de dades 

La interpretació de les dades obtingudes de l’anàlisi metabolòmic és complexa i es necessari 

un processament dels resultats abans de realitzar l’anàlisi estadístic. 

En la LC-MS el processament de dades consta de diverses fases com el filtratge, la detecció de 

característiques, la normalització dels pics (ajust de les intensitats dels pics i reducció de la 

deriva analítica), l’alineació dels pics (temps de retenció d’alineació de diverses mostres), la 

correcció del soroll de fons,  la deconvolució de pics per permetre la detecció de compostos  

co-eluïts i l’extracció de senyal95. Existeixen nombrosos softwares destinats al processament de 

les dades. La informació obtinguda dels metabòlits aïllats serà el temps de retenció, 

massa/càrrega i les intensitats de cada pic. 

4. Anàlisi estadístic 

Per tal d’interpretar les dades processades serà necessària l’aplicació de mètodes estadístics 

de multivariança. Les anàlisis de multivariança es divideixen en dos grups: els mètodes 

supervisats i els mètodes no supervisats. 

Els mètodes supervisats requereixen d’informació prèvia relativa a la identificació de les 

mostres. És un mètode predictiu que permet identificar potencials biomarcadors. Els models 

d’anàlisi més utilitats en els mètodes supervisats són els anàlisis de discriminació (DA), que 

inclouen els PLS-DA (Partial Least Square-Discrimination Analysis) i l’OPLS-DA (Ortho Partial 

Least Square-Discrimination Analysis). 

Els mètodes no supervisats es basen en la separació de grups sense informació prèvia relativa 

a les mostres. Els models d’anàlisi més utilitats en els mètodes no supervisats són l’HCA 

(Hierarchical Clustering Analysis) i el PCA (Principal Component Analysis). L’HCA genera clústers 

d’agrupació dels diferents grups representats en dendrogrames. El PCA redueix la complexitat 

de les dades a un grup reduït de components clau o component principals. 

Finalment, per tal de discriminar entre casos i controls es poden utilitzar anàlisis d’univariança 

com ANOVA, t de Student, Mann-Whitney o test de Fisher, entre altres96. 

5. Identificació de metabòlits 

Un cop seleccionats estadísticament grups amb característiques destacades per un estudi en 

concret, el pas següent és la identificació específica dels metabòlits. Existeixen bases de dades 
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disponibles on-line com METLIN, NIST, GMD, MassBank o Human Metabolome Database 

(HMD), entre altres.   

Finalment, per tal de poder interpretar el significat dels canvis metabolòmics observats en un 

sistema biològic és essencial integrar les dades obtingudes en el seu context o via 

metabòlica97. 
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9. IMMUNOHISTOQUÍMICA  

La immunohistoquímica és una tècnica basada en la reacció antigen-anticòs que permet la 

immunolocalització d’una proteïna (o antigen) en concret. Els anticossos s’uniran 

específicament als antígens i es podran visualitzar mitjançant l’ús de sistemes de detecció 

enzimàtics98 .  

La immunohistoquímica és un tècnica àmpliament aplicada a la pràctica clínica, útil com a eina 

complementaria per al diagnòstic de diverses malalties, entre elles el càncer, per la 

determinació de  biomarcadors pronòstic i per la identificació de dianes terapèutiques99.  

En l’àmbit de la recerca constitueix una eina essencial en estudis translacionals ja que permet 

la visualització in-situ d’una proteïna d’estudi. La valoració de la tècnica sol ser de forma 

semiquantitativa tenint en compte la intensitat de la tinció i el percentatge de cèl·lules 

tenyides. En algunes ocasions, la valoració és limitarà a l’avaluació de presència o absència 

d’imnunotinció100.  A més a més, actualment és disposa de softwares d’anàlisi d’imatges que 

permeten la quantificació de les tincions101.  En conjunt, la immunohistoquímica proporciona 

una perspectiva única d’una alteració molecular en un context morfològic específic102.  

Des del punt vista tècnic, la immunohistoquímica s’aplica principalment sobre talls histològics 

parafinats i prèviament fixats en formaldehid. Per tal de garantir un resultat òptim és de gran 

importància garantir les condicions pre-analítiques i analítiques del teixit a analitzar, com per 

exemple el temps de fixació103.  A més a més, en avaluar cada tinció cal tenir en compte la 

possible presència de falsos positius deguts a artefactes, pics de cromogen, presència de 

pigments, entre altres, que han de ser exclosos de la valoració102.  

Globalment, la immunohistoquímica aplicada a la recerca és una tècnica que permet 

extrapolar a teixits humans resultats d’estudis moleculars obtinguts mitjançant tècniques de 

major cost i complexitat.  Així mateix, constitueix una eina de validació de resultats obtinguts 

in-vitro, en un model ex-vivo. 

9.1. ARRAYS MATRICIAL DE TEIXITS (tissue microarrays) 

Els arrays matricials de teixit (TMAs) constitueixen una tecnologia d’alt rendiment per l’anàlisi 

histopatològic de teixits i tècniques associades. Els TMAs van ser dissenyats per primera 

vegada per Kononen l’any 1998104 i des d’aleshores aquest mètode s’ha utilitzat en l’estudi dels 

tumors, en la recerca de biomarcadors i  validació de resultats en estudis translacionals105.  

El primer pas a l’hora de dissenyar un TMA és la selecció de les mostres. S’avaluaran seccions 

tenyides en Hematoxina-Eosina (H&E) seleccionant la zona o zones d’interès. Seguidament, les 
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seccions en H&E es contraposaran al bloc de parafina corresponent (bloc donador) i es 

marcarà el lloc seleccionat on s’extraurà un cilindre.  La mida de cada cilindre sol estar entre 

0,6mm i 1 mm. Finalment, les diverses mostres cilíndriques extretes dels blocs donadors 

s’inseriran a un bloc de parafina receptor. Per dur a terme tot aquest procés s’utilitza un 

instrument específic que inserirà cada cilindre segons unes coordenades preestablertes.  Del 

bloc resultant es podran realitzar un nombre variable de seccions que variarà en funció de la 

profunditat dels blocs donadors, l’habilitat del tècnic de tall i el gruix de cada secció105.  

Alternativament, es pot utilitzar un arrayer automatitzat que insereix els cilindres seleccionats 

del bloc donador al bloc receptor. L’arrayer associa un  software que permet marcar les zones 

dels blocs donadors on s’extrauran els cilindres. Així mateix, disposa d’una eina automatitzada 

que superposa una imatge histològica (prèviament digitalitzada) amb àrees seleccionades al 

bloc de parafina donador corresponent per extreure’n els cilindres (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Construcció de TMAs amb un arrayer automatitzat 
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Els principals avantatges de la utilització de TMAs són l’estandardització del procés, disminuint 

la variabilitat tècnica de la tinció, i l’estalvi de reactius. A més a més, agrupen grans series de 

tumors específicament seleccionats que permeten l’avaluació d’un biomarcador en un context 

morfològic específic, cosa que els converteix en sistemes d’alt rendiment, útils per validació de 

dades provinents d’altres tècniques moleculars105. 
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HIPÒTESI I OBJECTIUS 

1. HIPÒTESIS 

El càncer d’endometri és una de les neoplàsies ginecològiques més freqüents. En general té un 

comportament indolent si es diagnostica en estadis inicials i amb una histologia de pronòstic 

favorable. En canvi, en algunes ocasions es comporta de forma agressiva, presentant-se en 

estadis avançats, fent recidives o mostrant una histologia de mal pronòstic o amb 

característiques ambigües i/o heterogènies. La identificació de marcadors de diagnòstic, 

pronòstic o predictius de resposta a un tractament esdevé una necessitat clínica, especialment 

en l’abordatge dels tumors més agressius. 

El coneixement de les característiques metabolòmiques del càncer d’endometri en relació amb 

les seves característiques morfològiques i moleculars pot permetre un coneixement més ampli 

de la biologia d’aquesta neoplàsia. L’anàlisi del metaboloma del càncer d’endometri pot 

permetre identificar biomarcadors que diferenciïn tipus histològics amb diferent pronòstic i 

també diferents zones del tumor, ajudant a identificar marcadors de diagnòstic, pronòstic o 

possibles dianes terapèutiques. 

La immunohistoquímica és una tècnica d’ús habitual en la pràctica clínica, econòmica i 

reproduïble, que constitueix una eina de validació de resultats obtinguts amb tècniques de 

major complexitat. La validació dels resultats obtinguts de l’estudi metabolòmic mitjançant 

tècniques immunohistoquímiques pot permetre que un major nombre de pacients amb 

carcinoma d’endometri es puguin beneficiar d’un estudi exhaustiu de la seva neoplàsia o ser 

candidates a rebre un tractament dirigit.  

L’angiogènesi és un fenomen essencial per al creixement tumoral, la capacitat d’invasió i la 

disseminació metastàtica. Els carcinomes d’endometri amb una proliferació microvascular 

elevada evolucionen desfavorablement i es presenten en estadis avançats. Així mateix, les 

neoplàsies endometrials amb un flux sanguini baix tenen pitjor pronòstic i mostren taxes de 

supervivència lliure de progressió inferiors als tumors amb un flux sanguini alt. L’anàlisi del 

metaboloma en el càncer d’endometri pot ajudar a identificar biomarcadors que diferenciïn 

tumors amb alta proliferació microvascular i flux sanguini baix determinant biomarcadors de 

pronòstic. 
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2. OBJECTIUS 

Per totes les hipòtesis exposades en l’apartat anterior, hem considerat oportú dividir aquesta 

tesi en tres grans objectius: 

2.1. OBJECTIU 1. Alteracions metabolòmiques en el carcinoma endometrioide. 

A- Caracterització de les diferències metabolòmiques entre EEC i endometri normal.  

B- Caracterització de les diferències metabolòmiques entre tumor superficial i front 

invasiu del EEC. 

C- Validació dels resultats mitjançant immunohistoquímica en TMAs . 

2.2. OBJECTIU 2. Diferències metabolòmiques entre carcinoma endometrioide i 

carcinoma serós. 

A- Caracterització de les diferències metabolòmiques entre EEC i  SC.  

B- Validació dels resultats mitjançant immunohistoquímica en TMAs. 

2.3.  OBJECTIU 3. Diferències metabolòmiques entre carcinomes d’endometri amb 

flux sanguini elevat i flux sanguini baix. 
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MATERIALS I MÈTODES 

OBJECTIU 1.  Alteracions metabolòmiques en el carcinoma endometrioide. 

MATERIALS 

1. ANÀLISI METABOLÒMIC 

Per realitzar l’anàlisi metabolòmic s’han seleccionat d’una banda 15 mostres de teixit 

endometrial normal (no tumoral) en diferents fases del cicle menstrual (10 en fase 

proliferativa i 5 en fase secretora) prèviament congelades en nitrogen líquid. D’altra banda, 

s’han seleccionat 27 carcinomes endometrioides d’endometri de diferents graus histològics (6 

EEC grau I, 16 EEC grau II i 8 EEC grau III) prèviament congelats en nitrogen líquid.  

2.  ESTUDI IMMUNOHISTOQUÍMIC 

Per la validació immunohistoquímica dels resultats en primer lloc s’han seleccionat 60 mostres 

parafinades d’endometri normal (no tumoral) de les quals 38 són endometris en fase 

proliferativa i 22 endometris en fase secretora. En segon lloc, s’han seleccionat 62 mostres 

parafinades de carcinomes endometrioides d’endometri (21 EEC grau I, 35  EEC grau II i 6 EEC 

grau III). S’ha determinat l’estadi patològic de tots els casos tumorals identificant-se 55 

carcinomes en estadi 1, 8 carcinomes en estadi 2, 2 carcinomes en estadi 3 i 2 en estadi 4.  

Totes les mostres són de pacients diagnosticades i tractades a l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida, provenen de l’arxiu del servei d’Anatomia Patològica del mateix hospital i 

del biobanc de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). Es disposa de 

consentiment informat de tots els casos. L’estudi ha estat aprovat per comitè d’ètica de 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 

MÈTODES 

1. ANÀLISI METABOLÒMIC I ESTADÍSTIC 

Extracció de metabòlits 

Les mostres tissulars s’han homogeneïtzat en un tampó que conté 180mM de KCl, 5 mM d’àcid 

propanosulfònic 3- [N-morfolino], 2 mM d’àcid etilendiaminotetraacètic (EDTA), 1mM d’àcid 

dietilenetriaminepentaacètic, 1 mM d'hidroxil toluè butilat, 10 mg/ml d'aprotinina i 1 mM de 

fenilmetilsulfonil de fluor. El ph del medi és de 7,3 i la homogeneïtzació és duu a terme amb un 

dispositiu Potter-Eljeveim a 4ºC.  La concentració de proteïnes es mesura mitjançant l’assaig de 

Lowry (Bio-Rad Laboratories, München, German) amb albúmina sèrica bobina usada com a 
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estàndard. Es resuspenen 100μg de cada mostra en 30μl de tampó d’homogeneïtzació i es 

vorteja durant 1 minut. Per extreure els metabòlits de l’homogeneïtzat de teixit s’afegeixen 

90μl de metanol gelat a cada mostra, s’incuben a -20°C durant una hora i se centrifuguen a 

120000 rpm durant 3 min a temperatura ambient106. Finalment, per  recuperar el sobrenedant, 

s’evapora utilitzant una Speed VAc (Thermo Fisher Scientific) i es resuspèn  en àcid acètic diluït 

al 0,4% i metanol amb 2ng/ml d’àcid docosahexanoic com estàndard intern (1:1, v/v).  

Anàlisi metabolòmic 

Per l’anàlisi metabolòmic s’ha utilitzat un espectròmetre de masses masses amb cromatografia 

líquida (Agilent 1290LC acoblat al ESI-Q-TOF MS/MS 6520 –Agilent Technology, Barcelona, 

Spain-). En tots els casos, s’han aplicat 2 μl de mostra sobre una columna de fase inversa 

(Zorbax SB-Aq 1.8 μm 2.1 X 50 mm; Agilent Technologies, Barcelona, Espanya) equipada amb 

una precolumna (Zorba-SB-C8 Rapid Resolution Cartutx 2.1 X 30 mm 3,5 μm; Agilent 

Technologies, Barcelona, Espanya) amb una temperatura de columna de 60°C. El flux és de 0,6 

ml/min. El dissolvent A està constituït per aigua amb  0,2% d'àcid acètic i el dissolvent B està 

compost per metanol al 0,2% d'àcid acètic. El gradient comença en un 2% B i augmenta fins a 

un 98% B en 13 min i es manté al 98% B durant 6 min.  

Les dades s’han recollit en mode de ionització positiva i negativa operant amb el sistema TOF 

de rastreig a 50-1600m/z. Com a nebulitzador s’ha utilitzat N2 (10L/min, 350°C). El voltatge 

capil·lar utilitzat ha estat de 4000V amb un rang d’escaneig d’1,5 scan/s. La font ESI 

(electrospray) ha emprat un canal de nebulització separat per introduir de forma continua 

(10L/min) els compostos utilitzats com a masses de referència: 121.050873, 922.009798 (per al 

mode positiu) i 119.036320, 996.000725 (per al mode negatiu).  

Anàlisi de dades i estadística 

La recol·lecta de dades s’ha realitzat mitjançant el software d’anàlisi de dades MassHunter 

(Agilent Technologies, Barcelona, Spain) i l’obtenció de les característiques moleculars dels 

compostos s’ha dut a terme mitjançant el software MassHunter Qualitative Analysis (Agilent 

Technologies, Barcelona, Spain). Per la representació dels diferents ions amb característiques 

pròpies s’ha utilitzant l’algoritme Molecular Feature Extractor (MFE) (Agilent Technologies, 

Barcelona, Spain)107,108 . Finalment, per l’anàlisi metabolòmic no supervisat s’ha utilitzat el 

software MassHunter Mass Profiler Professional. S’han seleccionat aquelles mostres amb 

presència de 2 ions com a mínim. Els estats de càrrega múltiple s’han exclòs. Nomes s’han 

tingut en compte els compostos amb característiques comunes presents en més del 50% de les 
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mostres de la mateixa condició. Aquelles masses que han mostrat diferències significatives (T-

Test, p≤0,05) s’han cercat a METLIN Metabolite PCD/PCDL (Agilent Technologies, Barcelona, 

Spain). La identificació de cada metabòlit s’ha basat en un enfocament ortogonal: 

comportament cromatogràfic idèntic (RT+-0,5 min) i idèntica massa/càrrega (≤10pp0) en 

aquelles molècules presents en la base de dades PCDL. A continuació s’han confirmat tots els 

metabòlits identificats mitjançant l’espectre MS/MS obtingut en diferents runs. Finalment, s’ha 

utilitzat el software Metaboanalyst per realitzar els anàlisis PLS-DA, Random Forest i les corbes 

de ROC109.  

2. ANÀLISI IMMUNOHISTOQUÍMIC I ESTADÍSTIC 

Per la validació dels resultats de l’anàlisi metabolòmic mitjançant tècniques 

immunohistoquímiques s’han construït 3 TMAs: un amb mostres no tumorals i dos amb 

mostres tumorals (ECC).  Per als TMAs amb mostres tumorals s’ha seleccionat de cada mostra 

dues zones: una corresponent a la zona superficial del tumor i l’altra corresponent al front 

invasiu del tumor.  

Els TMAs s’han construït seguint la metodologia descrita en l’apartat 9.1 (introducció). Un TMA 

de mostres tumorals  s’ha dissenyat manualment amb el Tissue arrayer (Beecher Instruments, 

Silver Spring, MD, USA). Per la construcció dels altres dos (un de mostres tumorals i un de teixit 

no tumoral) s’ha utilitzat l’arrayer automàtic 3DHistech TMA Grand Master i el seu software 

corresponent (3DHistech TMA Control software). A més a més, per al disseny del TMA de 

mostres no tumorals, s’han digitalitzat prèviament les preparacions histològiques amb 

l’escàner Pannoramic 250 Flash (3DHistech) i s’han seleccionat els cilindres dels blocs donadors 

digitalment amb el software de visualització Pannoramic Viewer (3DHistech).  

De cada TMA s’ha fet un tall a 3 micres que s’ha assecat durant una hora a 65°C. Seguidament 

s’ha realitzat el pretractament de desparafinació, rehidratació i recuperació antigènica en el 

mòdul de pretractament PT-LINK (DAKO) a 95°C durant 20 min. amb tampó 50xTris/EDTA a 

pH9. La peroxidasa endògena s’ha inhibit abans de tenyir les seccions. 

Els anticossos utilitzats han sigut els següents: cannabinoid receptor 1 (CR1), cannabinoid 

receptor 2 (CR2), Human Purine Nucleoside Phosphorylase (PNP),  Anti Xanthine Oxidase (XO), 

Cytosolic Phospholipase A2 (cPLA2) i Lysophosphatidylcholine Acyltransferase 1 (LPCAT1) 

(Taula 6). Després de la incubació, la reacció s’ha visualitzat mitjançant el sistema de detecció 

EnVision Detection Kit (DAKO) que utilitza diaminobenzidina com a substrat. Les seccions s’han 

contratenyit amb hematoxilina. S’han testat controls positius i negatius per cada tècnica.  
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ANTIGEN PATRÓ DE 

TINCIÓ 

CLONA PRETRACTAMENT DILUCIÓ CASA COMERCIAL 

CR1 Citoplasmàtic Policlonal pH9 1:100 LSBio 

CR2 Citoplasmàtic Policlonal pH9 1:100 Thermo Scientific 

PNP Citoplasmàtic 773511 pH9 1:1000 R&D Systems 

XO Citoplasmàtic Policlonal pH9 1:100 Abcam 

cPLA2 Citoplasmàtic Policlonal pH9 1:50 Santa Cruz Biotechnology 

LPCAT1 Citoplasmàtic Policlonal pH9 1:500 Novus Biologicals 

Taula 6: Procediments i variables analítiques optimitzades per cada anticòs de l’objectiu 1 

 

La valoració immunohistoquímica l’han realitzat dos patòlegs utilitzant uns criteris de valoració 

preestablerts. La immunoexpressió s’ha graduat de forma semiquantitativa considerant el 

percentatge de cèl·lules tenyides i la intensitat de la tinció. De cada una de les mostres dels 

TMAs s’ha obtingut una puntuació o histoscore que va 0 (no s’observa immunotinció) a 300 

(immunotinció màxima). L’histocore de cada cas es calcula aplicant la fórmula següent:  

HISTOSCORE = 1 x (% de cèl·lules amb intensitat lleu) + 2 x (% de cèl·lules amb intensitat 

moderada) + 3 x (% de cèl·lules amb intensitat forta). 

Existeixen nombrosos estudis previs que confirmen la fiabilitat de la interpretació dels 

resultats immunohistoquímics mitjançant la utilització d’un histoscore45,110.  

Els càlculs estadístics s’han realitzat amb el software SPSS (SPSS, Chicago, IL) o amb el paquet 

estadístic Stata 11 (StataCorp, College Station, TX). La distribució normal de les variables s’ha 

comprovat amb el test de Kolmogorov-Smirnoff. L’anàlisi de correlació de característiques 

moleculars s’ha avaluat amb la coeficient de correlació de Pearson (PC). Les diferències entre 

els diversos grups s’ha analitzat aplicant els tests T de Student, ANOVA, Mann-Whitney o 

Fisher (en casos de correlació de matrius). El punt de significació estadística mínim s’ha 

establert en un p≤0,05. 
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OBJECTIU 2. Diferències metabolòmiques entre carcinoma endometrioide i 

carcinoma serós. 

MATERIALS 

1. ANÀLISI METABOLÒMIC 

Per realitzar l’anàlisi metabolòmic s’han seleccionat d’una banda 20 mostres de carcinoma 

endometrioide de diferents graus histològics (6 EEC grau I, 12 EEC grau II, 3 EEC grau III), 

prèviament congelades en nitrogen líquid. D’altra banda, s’han seleccionat 11 mostres de 

carcinoma serós (alt grau histològic), prèviament congelades en nitrogen líquid.  

2. ESTUDI IMMUNOHISTOQUÍMIC 

Per la validació immunohistoquímica dels resultats s’han seleccionat 66 carcinomes 

endometrioides i 29 carcinomes serosos d’endometri, tots ells inclosos en parafina. La sèrie de 

carcinomes endometrides està constituïda per 32 EEC grau I, 23 EEC grau II i 11 EEC grau III.  

S’ha determinat l’estadi patològic de tots els carcinomes endometroides identificant-se 55 

carcinomes en estadi 1, 6 carcinomes en estadi 2, 4 carcinomes en estadi 3 i 1 en estadi 4.  Així 

mateix, s’ha determinat l’estadi patològic de tots els carcinomes serosos identificant-se 10 

carcinomes en estadi 1, 3 carcinomes en estadi 2, 9 carcinomes en estadi 3 i 7 en estadi 4. 

D’altra banda, s’han seleccionat mostres de teixit endometrial normal de les quals 15 són 

endometris proliferatius i 15 endometris secretors.  

Totes les mostres són de pacients diagnosticades i tractades a l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida, provenen de l’arxiu del servei d’Anatomia Patològica del mateix hospital i 

del biobanc de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). Es disposa de 

consentiment informat de tots els casos. L’estudi ha estat aprovat per comitè d’ètica de 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 

MÈTODES 

1. ANÀLISI METABOLÒMIC I ESTADÍSTIC 

 L’extracció de metabòlits s’ha realitzat seguint el mateix protocol que s’ha descrit en l’objectiu 

1. Els metabòlits extrets s’ha analitzat mitjançant espectrometria de masses amb 

cromatografia líquida (Agilent 1290LC acoblat al ESI-Q-TOF MS/MS 6520 –Agilent Technology, 

Barcelona, Spain-) seguint el mateix protocol descrit prèviament. Per l’anàlisi estadístic 

multivariable s’ha utilitzat la plataforma Metaboanalyst111. La identificació preliminar dels 
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metabòlits diferencials (Student’s T-Test, Benjamini Hochberg False Discovery Rate, p≤0,05) 

s’ha realitzat amb la base de dades PCDL d’Agilent (Agilent Technologies, Barcelona, Spain) que 

té en compte el temps de retenció, la massa exacta i la distribució isotòpica per identificar les 

molècules. La versió de la base de dades PSDL utilitzada compta amb el temps de retenció i les 

dades de massa exacta de 679 compostos. Per completar el procés d’identificació de molècules 

s’ha fet una cerca dels metabòlits no identificats a la base de dades Metlin, que conté dades de 

masses i d’espectre MS/MS de 961.829 molècules. 

2. ANÀLISI IMMUNOHISTOQUÍMIC I ESTADÍSTIC 

Per la validació dels resultats de l’anàlisi metabolòmic mitjançant tècniques 

immunohistoquímiques s’han construït 3 TMAs: un amb mostres no tumorals, un amb 

carcinomes endometrioides i un amb carcinomes serosos. Per als  TMAs de mostres tumorals 

s’han seleccionat dues àrees de cada cas. 

Els TMAs s’han construït amb l’arrayer automàtic 3DHistech TMA Grand Master i el seu 

software corresponent (3DHistech TMA Control software). A més a més, per al disseny del 

TMA de mostres no tumorals, s’han digitalitzat prèviament les preparacions histològiques amb 

l’escàner Pannoramic 250 Flash (3DHistech) i s’han seleccionat els cilindres dels blocs donadors 

digitalment amb el software de visualització Pannoramic Viewer (3DHistech).  

De cada TMA s’ha fet un tall a 3 micres que s’ha assecat durant una hora a 65°C. Seguidament 

s’ha realitzat el pretractament de desparafinació, rehidratació i recuperació antigènica en el 

mòdul de pretractament  PT-LINK (DAKO) a 95°C durant 20 min. amb tampó 50xTris/EDTA a 

pH9. La peroxidasa endògena s’ha inhibit abans de tenyir les seccions. 

Els anticossos utilitzats han sigut els següents: : Branched-Chain Aminoacid Aminotransferase 1 

(BCAT1) i Acireductone Dioxygenase 1 (ADI1) (Taula 7). Després de la incubació, la reacció s’ha 

visualitzat mitjançant el sistema de detecció EnVision Detection Kit (DAKO) que utilitza 

diaminobenzidina com a substrat. Les seccions s’han contratenyit amb hematoxilina. S’han 

testat controls positius i negatius per cada tècnica.  

ANTIGEN PATRÓ DE 

TINCIÓ 

CLONA PRETRACTAMENT DILUCIÓ CASA COMERCIAL 

BCAT1 Citoplasmàtic Policlonal pH9 1:500 Abcam 

ADI1 Citoplasmàtic Policlonal pH9 1:100 Sigma-Aldrich 

Taula 7. Procediments i variables analítiques optimitzades per cada anticòs de l’objectiu 2 
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La valoració immunohistoquímica s’ha realitzat seguint els mateixos criteris descrits en 

l’apartat de mètodes de l’objectiu 1.  

Els càlculs estadístics s’han realitzat amb el software SPSS (SPSS, Chicago, IL) o amb el paquet 

estadístic Stata 11 (StataCorp, College Station, TX). La distribució normal de les variables s’ha 

comprovat amb el test de Kolmogorov-Smirnoff. L’anàlisi de correlació de característiques 

moleculars s’ha avaluat amb la coeficient de correlació de Pearson (PC). Les diferències entre 

els diversos grups s’ha analitzat aplicant els tests T de Student, ANOVA, Mann-Whitney o 

Fisher (en casos de correlació de matrius). El punt de significació estadística mínim s’ha 

establert en un p≤0,05. 
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OBJECTIU 3. Diferències metabolòmiques entre carcinomes d’endometri 

amb flux sanguini elevat i flux sanguini baix. 

MATERIALS 

Per duu a terme l’objectiu 3 s’han seleccionat mostres 26 mostres de càncer d’endometri de 

pacients diagnosticades i tractades a l’Hospital Universitari Haukeland (Bergen, Noruega). Les 

característiques histopatològiques dels  tumors seleccionats són les següents: 20 carcinomes 

endometrioides (5 grau I, 5 grau II i 10 grau III), un carcinoma de cèl·lules clares, tres 

carcinomes serosos i dos carcinosacomes. S’ha determinat l’estadi FIGO de tots els tumors. Es 

disposa de consentiment informat de totes les pacients i l’estudi té l’aprovació del comitè ètic 

de l’hospital d’origen.  

MÈTODES  

1. PROTOCOL DE RESSONÀNCIA NUCLEAR MAGNÈTICA MILLORADA PER CONTRAST DINÀMIC 

(DCE-MRI) I ANÀLISI DEL FLUX SANGUINI TUMORAL  

A totes les pacients seleccionades per l’estudi se’ls ha realitzat una ressonància magnètica 

preoperatòria amb l’escàner de RNM 1.5 Tesla (Siemens Avanto running Syngo v1B17, 

Alemanya) utilitzant una bobina de sis canals i un protocol d’imatge estandaritzat71–73,75. S’han 

administrat 20 mg de bromur de butylscopolamina (Buscopan; Boehringer, Alemanya) 

intravenós prèviament a l’escàner per tal de reduir els artefactes produïts pel moviment. El 

contrast s’ha administrat per via intravenosa (Dotarem, Guerbet: 0.1 mmol gadolinium/kg, 

velocitat d’injecció 3 ml/s). Abans de l’administració de contrast s’han obtingut imatges 

sagitals i axials obliqües (perpendiculars a l’àxis uterí) de la pelvis, ponderades en T2 així com 

imatges axials obliqües en T1. Per l’obtenció de les imatges de la DCE-MRI pèlvica s’han 

realitzat 12 talls axials oblics aplicant una seqüència 3D de gradient eco (echo time/repetition 

time (TE/TR)=1.05/2.64 ms, flip angle (FA)=12°, matrix=256x256, field of view (FOV)=300x 300 

mm², slice thickness=5mm, number of averages (NA)=1). La resolució temporal ha sigut 2.49 s i 

les imatges seqüencials s’han obtingut des de 30 s abans de l’administració de contrast fins a 

6,3 min després de la injecció de contrast. Als 2 min de l’administració de contrast, s’ha 

efectuat una pausa de 33 s per l’adquisició d’imatges axials-obliqües en T1 ponderades en 

gradient eco millorades per contrast. 

Un radiòleg especialitzat ha seleccionat les regions d’interès (ROIs) dels tumors endometrials. 

L’especialista desconeix el tipus histològic, estadi i evolució de les neoplàsies avaluades. S’han 

exclòs de valoració les àrees hemorràgiques i necròtiques. Les sèries d’imatges dinàmiques 
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s’han avaluat utilitzant una implementació interna del model d’aproximació adiabàtica de 

Johnson i Wilson112. La figura 18 mostra imatges representatives de la RNM i la DCE-MRI de 

tumors endometrials amb alt i baix flux sanguini tumoral.  

 

Figura 18. Imatges RMN. Panell esquerre: RNM en T2 axial-obliqüa. Panell mig: RNM en T1 amb contrast axial-

obliqüa. Panell dret: mapa paramètric de flux sanguini. El panell superior correspon a una pacient de 68 anys amb 

un càncer d’endometri estadi IB (FIGO), grau III, amb alt flux sanguini. El panell inferior correspon a una pacient 

de 52 anys amb un càncer d’endometri estadi IB (FIGO), grau I, amb baix flux sanguini. A la RNM convencional els 

carcinomes d’endometri (fletxes) són hiperintensos en relació amb el miometri circumdant en T2 i hipointensos 

en T1. A les imatges paramètriques corresponents, el flux sanguini alt és visualitza blanc/vermell mentre que el 

flux sanguini baix es visualitza blau fosc. 

 

2. ANÀLISI METABOLÒMIC I ESTADÍSTIC 

Les mostres tissulars s’han homogeneïtzat amb 20 volums de metanol fred seguint el mateix 

protocol descrit prèviament (objectiu 1). Els metabòlits extrets s’han analitzat mitjançant 

espectrometria de masses amb cromatografia líquida (Agilent 1290LC acoblat al ESI-Q-TOF 

MS/MS 6520 –Agilent Technology, Barcelona, Spain-). Per l’anàlisi estadístic multivariable s’ha 

utilitzat la plataforma Metaboanalyst111. La identificació preliminar dels metabòlits diferencials 

(Student’s T-Test, Benjamini Hochberg False Discovery Rate, p≤0,05) s’ha realitzat amb la base 

de dades PCDL d’Agilent (Agilent Technologies, Barcelona, Spain) que té en compte el temps 

de retenció, la massa exacta i la distribució isotòpica per identificar les molècules. La versió de 

la base de dades PSDL utilitzada compta amb el temps de retenció i les dades de massa exacta 
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de 679 compostos. Per completar el procés d’identificació de molècules s’ha fet una cerca dels 

metabòlits no identificats a la base de dades Metlin, que conté dades de masses i d’espectre 

MS/MS de 961.829 molècules. 
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RESULTATS 

OBJECTIU 1. Alteracions metabolòmiques en el carcinoma endometrioide. 

A. CARACTERITZACIÓ DE LES DIFERÈNCIES METABOLÒMIQUES ENTRE EEC I 
ENDOMETRI NORMAL 

 

El primer objectiu d’aquesta tesi és avaluar les diferencies metabolòmiques entre el carcinoma 

endometrioide i l’endometri normal. Per tal de dur a terme aquest objectiu s’ha realitzat una 

anàlisi metabolòmica no supervisada  en la que s’han seleccionat molècules ionitzables de baix 

pes molecular (m/z≤3000). S’han identificat 717 molècules diferencials seguint la metodologia 

descrita en l’apartat de material i mètodes. S’han seleccionat aquelles molècules presents en 

al menys el 50% de les mostres de cada grup.  

L’anàlisi amb mapes de calor (Heatmap) suggereix  diferències en el perfil metabolòmic del 

teixit endometrial normal i els carcinomes endometrioides, tant en mode d’ionització positiva 

com negativa (Figura 19A). Per corroborar aquests resultats s’ha realitzat un anàlisi de 

discriminació tipus PLS-DA (Patrial Least Square Discriminating Analysis)  que ha confirmat la 

presència d’aquestes  diferències (Figura 19B), fet que indica l’existència d’una signatura 

metabolòmica per cada condició.  

A més a més s’han realitzat tests de permutació per validar els PLS-DA i s’ha utilitzat una 

tècnica alternativa per l’anàlisi multivariant, el Random Forest. Totes dues anàlisis han mostrat 

de nou la presència d’una signatura metabolòmica específica amb una significació estadística 

de p≤0,02 en el test de permutació (tant en ionització positiva com negativa) i un error global 

de 0,22 en l’anàlisi Random Forest (Figura 20). 
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Figura 19.  Perfil metabolòmic específic de l’endometri normal (NE) i el carcinoma endometrioide d’endometri 

(EEC o EC). A. El mapa de calor (heatmap) mostra les característiques moleculars del NE i de l’EEC observades en 

l’anàlisi metabolòmic.  Es mostra l’escala d’intensitat tèrmica individual per cada una de les mostres. B. Els gràfics 

PLS-DA  mostren els diferents perfils metabolòmics. Els punt vermells representen mostres d’endometri normal i 

els punts verds representen mostres de carcinoma endometrioide d’endometri. La predicció d’error del model 

PLS-DA  (out of bag error) és 0,221 en ionització positiva i 0,232 per ionització negativa. 
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Figura 20. Anàlisi Random Forest mostrant diferent perfil metabolòmic entre endometri normal (NE) i carcinoma 
d’endometri (EC)  

 

Finalment, l’anàlisi estadístic univariant (T-Student Test) ha permès identificar 53 molècules 

diferencials (Taula 8), amb diferències estadísticament significatives (p≤0,05). Basant-nos en la 

massa exacta, el temps de retenció, la distribució isotòpica i/o l’espectre MS/MS s’han pogut 

identificar cinc molècules: esteramida, monooleïna, LysoPC (20:4), hipoxantina i 1,2-

dihexadecanoil-sn-glicerol.  Dues de les molècules identificades (esteramida i mooleïna) actuen 

com a endocannabinoides i els seus nivells estan augmentats en les mostres de carcinomes 

endometrioides (figura 21A i 21B).  

A continuació, amb la finalitat d’identificar si algun d’aquests metabòlits diferencials pot ser un 

potencial biomarcador, s’han realitzat corbes ROC, seleccionant aquelles molècules que 

estaven presents en al menys el 50% de les mostres de cada grup (endometri normal i 

carcinoma endometrioide) i l’esteramida ha obtingut un dels millors valors predictius de 

neoplàsia (figura 21C). 

 

Figura 21. A. Nivells d’esteramida augmentarts en EEC. B. Nivells de monooleina augmentats en EEC. C. Valor 
predictiu de l’esteramida en EEC 
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COMPOST P valor REGULACIÓ 
(EEC vs EN) 

MASSA TEMPS DE 
RETENCIÓ 

DG(32:0) 0,002525 up 568,4967 13,540172 

Hypoxanthine 0,039926 up 136,0391 0,77729577 

Monoolein 0,029948 up 356,2887 11,4896 

Stearamide 0,025636 up 283,2861 11,664481 

LysoPC (20:4) 0,0095 down 543,331 10.5 

Unknown 0,0069017 up 681,3561 11,710449 

Unknown 0,047325 up 707,5003 13,457787 

Unknown 0,028368 up 805,358 11,712123 

Unknown 0,027314 up 174,0376 0,2902954 

Unknown 0,005745 down 1071,304 13,505286 

Unknown 1,8497E-06 down 294,205 12,549412 

Unknown 0,044016 up 255,2555 11,316999 

Unknown 0,036252 up 385,2472 8,214946 

Unknown 0,005924 up 479,2992 10,878554 

Unknown 0,042821 up 323,2157 9,786126 

Unknown 0,016121 down 419,3132 12,48313 

Unknown 0,01403 down 306,0792 0,55275476 

Unknown 0,0024157 down 577,9038 0,32490003 

Unknown 0,0478 down 669,8539 0,3151833 

Unknown 0,044016 up 393,1545 0,61294633 

Unknown 0,020421 up 685,7874 11,713703 

Unknown 0,01664 down 548,4066 12,700219 

Unknown 0,022042 down 721,4973 10,432368 

Unknown 0,017116 up 90,0317 10,8078375 

Unknown 0,010396 up 477,3146 10,092162 

Unknown 0,021703 up 721,4996 11,100243 

Unknown 0,021284 down 226,1664 6,090131 

Unknown 0,017001 up 767,5084 13,457822 

Unknown 0,04032 down 627,1892 12,174402 

Unknown 0,022409 down 727,5766 12,651274 

Unknown 0,032948 down 735,5198 13,4589815 

Unknown 0,031365 down 188,1141 0,7992031 

Unknown 0,033375 up 188,1199 6,597097 

Unknown 0,0030006 up 182,0572 8,121 

Unknown 0,0014658 up 244,1783 2,4229262 

Unknown 0,045819 down 789,8312 0,32821998 

Unknown 0,021479 down 821,779 0,3288421 

Unknown 0,032192 down 831,2294 13,737781 

Unknown 0,010154 down 906,7578 15,828214 

Unknown 0,019163 down 997,2854 13,370749 

Unknown 0,011969 down 244,1788 2,6657856 

Unknown 0,019656 down 358,1728 0,38584784 

Unknown 0,014751 up 384,0859 8,305363 

Unknown 0,02678 down 371,1962 7,365857 

Taula 8. Molècules diferencials amb significació estadística (p≤0,05) entre endometri normal (EN) i carcinoma 
endometrioide (EEC) 
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D’altra banda, l’anàlisi univariant ha identificat un lisofosfolípid, LysoPC (20:4), que es troba 

disminuït en les mostres tumorals de forma significativa. Els lisofosfolípids són molècules 

precursores de diferents mediadors lipídics com són PAF (platelet-activating factor), LPA 

(lysophosphatidic acid) i endocannabinoides. El metabolisme fosfolipídic està regulat per mitjà 

del cicle de Lands113. Els nivells de LysoPC (20:4), un lisofosfolípid que podria induir la síntesi 

d’endocannabinoides, dependran de l’acció dels enzims lisofosfolipid-acetiltransferasa (LPCAT)  

i fosfolipasa A2 (CPLA2) (Figura 22). 

 

 

Figura 22. A. Nivells de LysoPC disminuïts en EEC (p≤0,05). B. Cicle de Lands
113

. Els àcids grassos són alliberats dels 
fosfolípids mitjançant CPLA i convertits en eicosanoids. Els lisofosfolípids es transformen a fosfolípids en 

presència de LPCAT. 

 

El grau histològic del carcinoma d’endometri és un dels principals factors pronòstics d’aquesta 

neoplàsia. Els EEC grau I i II tenen bon pronòstic mentre que els EEC grau III es comporten 

generalment de forma agressiva. Per tal d’identificar l’existència d’un patró metabolòmic 

específic que diferenciï entre els diferents graus histològics del carcinoma endometroide, s’han 

analitzat carcinomes endometrioides de baix grau (graus I i II) i carcinomes endometrioides 

d’alt grau (grau III). L’estudi metabolòmic ha identificat signatures metabòmiques diferencials 

en entre els tumors d’alt grau i els de baix grau, tot i que aquestes diferències no han sigut 

estadísticament significatives (p≥0,05). D’altra banda, en l’anàlisi multivariant Random Forest 

s’ha obtingut un error global de 0.36 en ionització positiva i de 0.43 en ionització negativa 

(Figura 23). 
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Figura 23. A. Gràfic PLS-DA mostrant diferents perfils metabolòmics entre EEC baix i alt grau (p≥0,05). Els punts 

vermells representen EEC grau I i II; els punts verds representen EEC grau III. B. Anàlisi Random Forest mostrant 

diferent perfil metabolòmic entre carcinomes d’alt i baix grau. 

 

L’anàlisi estadístic univariant (T-Student Test) ha permès identificar molècules diferencials 

entre els dos grups amb significació estadística (p≤0,05). Basant-nos en la massa exacta, el 

temps de retenció, la distribució isotòpica i/o l’espectre MS/MS s’han identificant tres 

compostos: taurina, erythritol i oleamida (Taula 9). 

Tal i com es descriu en la taula 9, els nivells de taurina i erythritol estan disminuïts en els 

carcinomes d’alt grau mentre que els d’oleamida estan augmentats. En aquest punt, és 

interessant remarcar que l’oleamida és una amida de l’àcid oleic (àcid gras) amb capacitat 

d’unió a receptor de cannabinoides tipus 1. 
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COMPOST P valor REGULACIÓ 
(EEC III vs EEC I-II) 

MASSA  TEMPS DE 
RETENCIÓ 

Unknown 0,001458 down 701,2013 12,522379 

Unknown 0,002364 down 641,2013 12,640409 

Unknown 0,004609 down 905,2338 13,893354 

Taurine 0,004904 down 125,0138 0,37473577 

Unknown 0,01167 down 254,1189 7,6541176 

Unknown 0,014202 down 294,1254 1,3426889 

Unknown 0,018455 down 270,252 11,693742 

Unknown 0,021383 down 831,2294 13,73 

Unknown 0,02585 down 244,1783 2,4229262 

Unknown 0,025869 down 646,5487 13,85573 

Unknown 0,025902 down 379,2404 11,517352 

Unknown 0,028328 down 321,0734 0,692283 

Unknown 0,031559 down 245,1363 0,7664888 

Erythritol 0,035423 down 160,0131 0,28998002 

Unknown 0,037912 down 158,1419 8,4777543 

Unknown 0,049597 down 294,205 12,5494 

Unknown 0,003643 up 512,1734 8,613062 

Unknown 0,013966 up 294,1856 9,431929 

Unknown 0,021102 up 371,2405 4,611197 

Oleamide 0,028364 up 281,2729 11,520622 

Unknown 0,029299 up 853,5836 11,21 

Unknown 0,033187 up 362,216 10,466308 

Unknown 0,03438 up 693,7963 11,71 

Unknown 0,035899 up 379,2408 11,518592 

Unknown 0,042503 up 311,319 12,16125 

Unknown 0,049031 up 243,2557 8,068128 

Taula 9. Molècules diferencials amb significació estadística (p≤0,05) entre carcinomes endometrioides de baix 

grau i carcinomes endometrioides d’alt grau 
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B. CARACTERITZACIÓ DE LES DIFERÈNCIES METABOLÒMIQUES ENTRE TUMOR 
SUPERFICIAL I FRONT INVASIU DEL EEC 

 

El següent objectiu d’aquest treball és analitzar les diferències metabolòmiques entre el 

carcinoma d’endometri en la seva part superficial (SEC) i el front invasiu miometrial (MIF). La 

metodologia aplicada ha estat similar a la descrita en l’apartat anterior: s’ha realitzat una 

anàlisi metabolòmica no supervisada en la que s’han seleccionat molècules ionitzables de baix 

pes molecular (m/z≤3000) i s’han detectat 2777 compostos. L’anàlisi multivariant ha confirmat 

l’existència d’un patró metabolòmic diferencial en  front invasiu miometrial (Figura 24). Els 

resultats s’han confirmat amb test de permutació (p=0,069 en ionització negativa) i amb 

l’anàlisi Random Forest (error global 0,22 en ionització positiva i 0,37 en ionització negativa) 

(Figura 25). 

 

 

Figura 24. A. Gràfiques PLS-DA mostrant diferents perfils metabolòmics. Els punts vermells representen 
endometri normal, els punts blaus representen tumor superficial i els punts verds representen tumor del front 

invasiu. B. Heatmap mostrant diferències en el perfil molecular del tumor superficial i el front invasiu. 
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Figura 25.  Anàlisi Random Forest mostrant diferent perfil metabolòmic entre endometri normal, tumor 
superficial i front invasiu miometrial. 

 

Seguidament, s’ha realitzat una anàlisi de correlació per comparar els metabòlits del tumor 

superficial i els metabòlits del front invasiu. S’han seleccionat aquelles molècules amb identitat 

pròpia (basant-nos en la massa exacta, temps de retenció, distribució isotòpica i/o espectre 

MS/MS. Els resultats demostren que la majoria dels metabòlits no tenen una correlació 

significativa, reforçant la premissa d’un metabolisme independent entre el tumor superficial i 

el front invasiu (Figura 26). 

 

Figura 26. Integració de les correlacions metabolòmiques entre front invasiu (MIF) i tumor superficial (SEC). El 
mapa de píxels mostra gradients en vermell per als valors positius i gradients en blau per als valors negatius 

(cuttoff value=0,6). 
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Finalment, mitjançant el test T-Student, s’han identificat 135 molècules diferencials (de forma 

estadísticament significativa p≤0,05) entre el tumor superficial i el front invasiu. Entre els 

metabòlits diferencials s’han pogut identificar en primer lloc l’estearamida i la monooleina,  ja 

identificats en l’anàlisi previ, que actuen com endocannabinoides. L’anàlisi mostra que els 

nivells d’estearamida es troben augmentats en el front invasiu respecte al tumor superficial 

mentre que els nivells de monooleina estan augmentats en el tumor superficial en comparació 

amb el profund (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Nivells diferencials d’esteramida (A) i monooleina (B) entre el tumor superficial i el front invasiu 
(p≤0,05). 

 

En segon lloc, s’ha identificat de nou LysoPC (20:4), un lisofosfolípid descrit prèviament en 

aquest estudi, que es troba disminuït en mostres tumorals respecte el teixit normal. L’anàlisi 

mostra que els nivells de Lyso PC (20:4) estan disminuïts en el front invasiu tumoral de forma 

significativa quan els comparem amb els nivells del tumor superficial (Figura 28). 

 

Figura 28. Nivells diferencials de Lyso PC(24:4) entre tumor superficial i front invasiu (p≤0,05). 
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Finalment, a banda dels metabòlits que interactuen en la via dels endocannabinodes, s’han 

identificat 11 molècules diferencials més: set d’elles mostren nivells incrementats en el front 

invasiu (xantina, lactamida, alfa-D-Fucosa, 3-mercaptopiruvat, ribitol, fosfocolina (32:0) i àcid 

eicosapentaenoic) i cinc d’elles mosten nivells disminuïts en el front invasiu (inosina, 

deoxicitidina, hipoxantina, CDP-etanolamida i 5’-metiltiodenosina) (taula 10). La major part 

d’aquests metabòlits diferencials pertanyen a la via metabòlica de les purines. 

 Els resultats suggereixen que el metabolisme de les purines, alterat en el front invasiu, pot 

tenir un paper en la capacitat invasiva del carcinoma d’endometri.  

 

COMPOST P valor REGULACIÓ 
(MIF vs SEC) 

MASSA TEMPS DE RETENCIÓ 

3-mercaptopyruvate 0,042255 up 397,9142 0,328526 

5'-Methylthioadenosine 0,048142 down 297,0907 3,228143 

Alpha-D-Fucose 0,015221 up 314,103 0,599588 

CDP-ethanolamine 0,039505 down 446,0475 0,7886 

Deoxycytidine 0,000746 down 209,0822 0,403167 

Eicosapentaenoic acid 0,042549 up 590,4197 10,9996 

Hypoxanthine 0,003032 down 136,0397 0,775031 

Inosine 0,000658 down 268,0874 0,902222 

Lactamide 0,001739 up 289,1276 0,639187 

Lactic acid 0,008519 up 90,0321 0,490565 

Monoolein 0,006909 down 356,2898 11,50214 

PC(32:0)  0,012725 up 590,4863 13,53863 

Ribitol 0,015935 up 306,077 0,593913 

Xanthine 0,001267 up 456,1013 0,459929 

Taula 10. Molècules diferencials entre tumor superficial i front invasiu (p≤0,05). En la taula només es mostren les 
principals molècules identificades entre els 135 compostos diferencials. 
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C. VALIDACIÓ DELS RESULATS MITJANÇANT IMMUNOHISTOQUÍMICA EN TMAs 
 

La caracterització de les diferències metabolòmiques entre el carcinoma endometrioide 

d’endometri i l’endometri normal (objectiu 1A) ha demostrat que el carcinoma endometrioide 

presenta un patró metabolòmic específic i ha permès identificar metabòlits diferencials 

relacionats amb la via dels endocannabinoides (esteramida i monooleina)114,115. La via dels 

endocannabinoides regula la proliferació cel·lular, la diferenciació i la supervivència de 

diverses estirps cel·lulars, i s’ha trobat implicada en la modulació de fenòmens de migració en 

línies cel·lulars d’endometri116,117.  

Per tal de validar la potencial implicació dels endocannabinoides en la gènesi i/o progressió del 

carcinoma endometrioide d’endometri s’han analitzat els nivells de receptor de cannabinoides 

1 (CR1) i de receptor de cannabinoides 2 (CR2) mitjançant tècniques immunohistoquímiques 

aplicades sobre els TMAs construïts prèviament.  

En primer lloc s’han avaluat les diferències en la immunoexpressió de CR1 i CR2 en mostres 

d’endometri normal en diferents fases del cicle menstrual (fase proliferativa versus fase 

secretora). L’anàlisi estadístic (test de Mann-Whitney) no mostra diferències significatives  en 

l’expressió de CR1 i CR2 en les diferents fases del cicle menstrual (Figura 29)(Taula 11).  

 

Figura 29. Immunoexpressió de CR1 i CR2 en endometri normal. A. CR1 en endometri proliferatiu. B. CR1 en 
endometri secretor. C. CR2 en endometri proliferatiu. D. CR2 en endometri secretor. 
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  Total (n=20) tipus p-values 

PROLIFERATIU 

(n=15) 

SECRETOR  

(n=5) 

no-paramètric paramètric 

CR1 88.45 (61.52) 83.39 (60.98) 102.6 (67.87) 0.68 0.6 

CR2 157.73 (35.68) 162.12 (37.77) 146.32 (30.08) 0.37 0.38 

Taula 11. Diferències d’immunoexpressió de CR1 i CR2 en endometri normal 

 

En segon lloc s’ha avaluat la immunnoexpressió de CR1 i CR2 en mostres tumorals comparant-

les amb l’endometri normal. Els resultats mostren que els nivells de CR1 estan augmentats en 

les mostres tumorals de forma significativa (Figura 21) (Taula 12). En canvi, no s’han observat 

diferències significatives en la immunoexpressió de CR2 quan comparem endometri normal 

versus carcinoma d’endometri (Figura 31) (Taula 12). 

 

Figura 30. Diferències en la immunoexpressió de CR1. A. Endometri normal. B. Carcinoma endometrioide 

 

 

Figura 31. Diferències en la immunoxpressió de CR2. A. Endometri normal. B. Carcinoma endometrioide 
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 Teixit normal Teixit tumoral   

  n Mean (SD) n Mean (SD) p.value 

CR1 18 93.4 (59.3) 54 129.2 (45.1) 0.01 

CR2 20 157.73 (35.68) 62 164.09 (50.52) 0.73 

Taula 12. Diferències d’immunoexpressió de CR1 i CR2 entre endometri normal i tumoral 

 

Un dels principals paràmetres del carcinoma d’endometri associat a un comportament 

agressiu és el grau histològic tumoral. L’anàlisi del metaboloma ha mostrat diferents signatures 

metabolòmiques entre tumors de baix grau (EEC I i II) i tumors d’alt grau (EEC III). No obstant 

això, l’anàlisi immunohistoquímica amb CR1 i CR2 no ha mostrat diferències significatives 

d’expressió en funció del grau histològic tumoral (p≥0.05) (Figura 32). 

 

Figura 32. Expressió diferencial de CR1 i CR2 segons el grau histològic.  

 

Finalment, a l’avaluar expressió diferencial de CR1 i CR2 segons l’estadi tumoral en el moment 

del diagnòstic s’ha observat que els carcinomes en estadis III i IV mostren un increment 

d’expressió d’aquests marcadors de forma significativa, fet que suggereix una relació entre 

l’augment d’expressió dels endocannabinoides i un comportament tumoral més agressiu 

(Figura 33). 
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Figura 33. Diferències d’expressió de CR1 i CR2 en segons l’estadi tumoral. A. EEC estadi IB. B. EEC estadi IVa. C. 
EEC estadi IB. D. EEC estadi IVa. F. Gràfic que mostra nivells incrementats de CR1 i CR2 en estadis III i IV (p≤0.05) 

 

L’anàlisi metabolòmic ha permès identificar molècules diferencials entre el tumor superficial i 

el front invasiu (objectiu 1B). Entre els metabòlits diferencials s’han identificat novament la 

monooleina i l’estearamida. Per tal d’avaluar la possible implicació de la via dels 

endocannabinoides en la capacitat invasiva i la seva heterogeneïtat intratumoral, s’han 

analitzat els nivells de receptor de cannabinoides 1 (CR1) i de receptor de cannabinoides 2 

(CR2) mitjançant tècniques imunohistoquímiques aplicades sobre els TMAs construïts 

prèviament. L’avaluació de l’expressió diferencial de CR1 i CR2 en tumor superficial versus 

front invasiu no ha mostrat diferències significatives (Figura 34) (Taula 13). 
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Figura 34. Expressió diferencial de CR1 i CR2 entre tumor superficial (SEC) i front invasiu (MIF) 

 

  MOSTRA  p-value 

PROFUND (n=46) SUPERFICIAL (n=45)   

CR1 116.55 (57.26) 121.67 (51.96) 0.59 

CR2 163.24 (53.2) 158.86 (68.23) 0.31 

Taula 13. Diferències d’immunexpressió de CR1 i CR2 entre tumor superficial i front invasiu (profund) 

 

L’estudi metabolòmic ha identificat un lisofosfolípd, LysoPC (20:4), que es troba disminuït de 

forma diferencial en les mostres tumorals i en el front invasiu. La síntesi de lipofosfolípids, 

molècules precursores d’endocannabinoides, està regulada per dos enzims: lisofosfolípid 

acetiltrasnferasa 1 (LPCAT1) i fosfolipasa A2 (CPLA2).  

Per tal de validar la possible implicació de LysoPC (20:4) en la gènesi i/o progressió del 

carcinoma endometrioide d’endometri s’ha avaluat l’expressió dels dos enzims reguladors 

d’aquest lisofosfolipid: CPLA2 i LPCAT1. Per aquesta anàlisi s’han realitzat tècniques 

immunohistoquímiques aplicades sobre els TMAs construïts prèviament.  

En l’anàlisi d’expressió diferencial es detecta una clara sobreexpressió tant de CPLA2 com de 

LPCAT en el teixit normal en comparació amb el carcinoma endometrioide  (p≤0,0001) (Figura 

35). En canvi, quan comparem tumor superficial amb front invasiu no s’observen diferències 

destacables (Taula 14). Així mateix, l’avaluació de la immunoexpressió diferencial en funció del 

grau histològic i de l’estadi tumoral tampoc a mostrat diferències significatives. 
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Figura 35. Expressió diferencial de LPCAT i CPLA2 en teixit normal i tumoral. A. Immunoexpressió de LPCAT1 en 
endometri proliferatiu. B. Immunoexpressió de LPCAT1 en carcinoma endometrioide. C. Immunoexpressió de 

CPLA2 en endometri proliferatiu. D. Immunoexpressió de CPLA2 en carcinoma endometrioide. 

 

 CPLA2  LPCAT 

 Mean 
(Standard 
Deviation) 

Fold 
Change 

p-value Mean 
(Standard 
Deviation) 

Fold 
Change 

p-value 

NORMAL VS. 
TUMOR 

      

Tumor  71.19 (64.37) 1  154.03 (74.60) 1  

Normal 192.54 (41.99) 2.70 <0.00001 273.28 (19.92) 1.77 <0.00001 

T. SUPERFICIAL VS. 
T. PROFUND 

      

T. superficial 71.19 (64.37) 1  154.03 (74.60) 1  

T. profund 71.59 (63.90) 1.006 0.97 164.05 (79.33) 1.07 0.38 
Taula 14. Expressió diferencial de CPLA i LPCAT en teixit normal versus tumoral i en tumor superficial i front 

invasiu. 

 

En aquest punt és important destacar que quan es realitza un anàlisi de correlació entre 

l’expressió de CPLA2 i LPCAT1 s’observa que la combinació dels dos marcadors permet 

discriminar si es tracta d’una mostra normal o tumoral (CPLA≥100 i LPCAT≤225) amb una 

sensibilitat i especificitat del 99,99% (Figura 36). 
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Figura 36. Correlació entre CPLA i LPCAT en mostres normals i en tumorals. Els punts vermells corresponen a 
mostres tumorals i els negres a mostres normals. 

 

A banda de molècules implicades en la via dels endocannabinoides, també s’han pogut 

identificar altres molècules diferencials entre el tumor superficial i el front invasiu, les més 

rellevants són aquelles implicades en el metabolisme de les purines. Per explorar la possible 

participació de la via de les purines en fenòmens d’invasió s’han seleccionat dos enzims que 

regulen els nivells de xantina, hipoxantina i inosina: la xantina oxidasa (XO) i la purine 

nucleoside phosphoylase (PNP)118. S’ha realitzat un estudi immunohistoquímic analitzant els 

nivells diferencials de XO i PNP en el tumor superficial i el front invasiu tumoral. L’anàlisi 

estadístic no ha mostrat diferències significatives pel que fa a la immunoexpressió diferencial 

d’aquests enzims (Figura 37) (Taula 15).   
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Figura 37. Expressió diferencial  de XO i PNP entre tumor superficial (SEC) i front invasiu (MIF) 

 

 Front invasiu Tumor superficial p.value 

  n Mean (SD) n Mean (SD)   

XO 17 284.7 (24) 22 284.5 (23.9) 0.78 

PNP 17 283.2 (26.7) 22 282 (26.2) 0.99 

Taula 15. Diferències d’immunoexpressió entre tumor superficial i front invasiu 
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OBJECTIU 2. Diferències metabolòmiques entre carcinoma endometrioide i 

carcinoma serós. 

A.  CARACTERITZACIÓ DE LES DIFERÈNCIES METABOLÒMIQUES ENTRE EEC I NEEC  

Aquest objectiu pretén avaluar les diferències metabolòmiques entre els carcinomes 

endometrioides i el carcinoma serós (principal subtipus histològic de carcinoma no 

endometrioide). Per tal d’analitzar aquestes diferències s’ha realitzat un estudi metabolòmic 

de multivariança supervisat i no supervisat. Per l’anàlisi s’han seleccionat molècules ionitzables 

de baix pes molecular (m/z≤3000) i posteriorment s’han seleccionat aquelles molècules 

presents en al menys el 50% de les mostres de cada grup. 

L’estudi no supervisat mitjançant PCA (Principal Component Analysis) ha posat de manifest un 

perfil metabolòmic diferencial entre els carcinomes endometrioides i els carcinomes serosos. 

Així mateix, l’anàlisi mitjançant HCA (Hierarchical Clustering Analysis) ha generat clústers 

d’agrupació molt ben definits entre els dos grups d’estudi (Figura 38).  

 

 

Figura 38. Diferències metabolòmiques entre EEC i NEEC. A. PCA mostrant l’agrupament dels EEC (punts vermells) 
separat de l’agrupament del NEEC (punts verds). B. HCA mostrant diferències entre EEC i NEEC. 
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Seguidament, l’anàlisi supervisat mitjançant PLS-DA ha confirmat l’existència d’un patró 

metabolòmic específic i diferencial entre els carcinomes endometrioides i serosos. Aquestes 

diferències s’han constatat mitjançant un test de permutació. Les anàlisis otho-PLSDA i 

Random Forest tornen a corroborar els resultats obtinguts (Otho-PLSDA: Q2 p≤0.05 (0/20) i 

R2Y p=0.05 (1/20);  Random Forest: error global=0.0526) (Figura 39). 

 

Figura 39. Diferències metabolòmiques entre EEC i NEEC. A. Anàlisi PLS-DA. Els punts vermells representen els EEC 
i els punts verds els NEEC. B. Anàlisi Ortho-PLS-DA mostrant l’agrupament dels EEC diferencial de l’agrupament 

dels NEEC. C. Anàlisi Random Forest mostrant el perfil metabolòmic diferencial entre EEC i NEEC. 

 

L’anàlisi estadístic univariant (T-Student Test) ha permès identificar molècules diferencials amb 

significació estadística entre els dos grups a estudi (p≤0,05). Basant-nos en la massa exacta, el 

temps de retenció, la distribució isotòpica i/o l’espectre MS/MS s’han identificant 19 

compostos amb identitat pròpia (taula 16). 
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COMPOST FDR REGULACIÓ 
EEC vs NEEC 

MASSA TEMPS DE 
RETENCIÓ 

L-Isoleucine 3.31E-02 down 248.1468 0.43 

Leucyl-phenylalanine 7.63E-04 up 278.1661 9.48 

Deoxyguanosine 5'-monophosphate (dGMP) 3.88E-02 down 347.0631 0.66 

Thyrotropin releasing hormone 2.67E-03 down 366.1421 0.75 

Dihydroxyacetone Phosphate Acyl Ester 4.26E-02 up 197.9881 1.45 

2-Ethylglutaric acid 1.07E-02 down 160.0715 3.09 

Phytosphingosine 3.07E-02 up 317.2941 9.02 

Phthalic acid Mono-2-ethylhexyl Ester 4.49E-04 down 278.1545 9.48 

Acylcarnitine C18:2 1.06E-02 down 423.3364 9.75 

2-Methylbutyroylcarnitine 3.03E-02 up 245.1644 1.82 

Deoxycholic acid 6.73E-03 down 396.2698 11.66 

12-Ketodeoxycholic acid 2.59E-02 down 390.2796 11.89 

2-Hexyldecanoic acid 2.45E-02 up 278.2193 11.44 

2-Oxo-4-4methylthiobutan2-OXOoic acid 2.51E-02 down 148.0165 11.89 

Pristanic Acid 7.85E-03 up 298.2912 12.42 

Arachidonic Acid 2.41E-02 down 630.4526 12.54 

Methyl linolenate 9.11E-03 down 914.6928 12.55 

11,14-trans-Eicosadienoic acid 2.95E-04 up 654.4849 12.89 

2-Hexaprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinol 3.73E-02 up 548.4311 12.98 

Taula 16. Molècules diferencials entre carcinomes endometrioides i carcinomes no endometrioides. 
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B. VALIDACIÓ DELS RESULATS MITJANÇANT IMMUNOHISTOQUÍMICA EN TMAs  

La caracterització de les diferències metabolòmiques entre el carcinoma endometrioide 

d’endometri  i el carcinoma serós d’endometri ha mostrat un perfil metabolòmic diferencial 

entre aquests dos subtipus histològics i ha permès identificar 19 metabòlits diferencials, entre 

ells L-Isoleucina i àcid 2-Oxo-4-4methilthiobutanoic. Els nivells de L-Isoleucina i d’àcid 2-Oxo-4-

4methilthiobutanoic s’han trobat augmentats en els carcinomes serosos. 

L-Isoleucina és un compost sintetitzat a partir de l’enzim BCAT1 (branched-chain amino acid 

aminotransferase 1)118.  La sobreexpressió de BCAT1 s’ha observat en neoplàsies ovàriques119 i 

en l’hepatocarcinoma120 i s’ha implicat en fenòmens de progressió tumoral.  

L’àcid 2-Oxo-4-4methilthiobutanoic està sintetitzat per ADI1 (acireductone dioxygenase 1) i és 

un precursor metabòlic de L-metionina118. L’expressió d’ADI1 es troba disminuïda en diverses 

neoplàsies com en càncer de pròstata121 i en l’hepatocarcinoma122 i s’ha suggerit que pot tenir 

funció de supressor tumoral en aquestes lesions. 

Amb la finalitat de validar la possible implicació d’aquests dos enzims en la gènesi dels 

diferents subtipus histològics de carcinoma d’endometri i el seu paper en la progressió tumoral 

s’han avaluat els nivells d’expressió de BCAT1 i ADI1 mitjançant tècniques 

immunohistoquímiques aplicades sobre els TMAs construïts prèviament.  

En primer lloc, l’avaluació de l’expressió immunohistoquímica de BCAT1 no mostra diferències 

estadísticament significatives quan comparen carcinomes endometrioides i carcinomes 

serosos. En canvi,  BCAT1 està sobrexpressat significativament en carcinomes endometriodes i 

carcinomes serosos en comparació a l’endometri normal. A més a més, quan analitzem el 

gràfic de distribució s’observa un grup de EEC amb immunoexpressió similar al teixit normal i 

un grup de EEC amb immunoexpressió augmentada, similar la d’alguns carcinomes serosos 

(Taula 17) (Figura 40).   



RESULTATS 
 

84 
 

 

Figura 40. Immunoexpressió de BCAT1. 

 

En segon lloc, l’anàlisi d’immunoexpressió diferencial d’ADI1 mostra que els nivells d’aquesta 

molècula estan augmentats en els carcinomes serosos respecte els endometrioides. A més a 

més, també s’observen nivells d’ADI1 augmentats en els carcinomes serosos quan el  

comparem amb l’endometri normal. En canvi, els carcinomes endometrioides no mostren 

diferencies d’expressió significatives quan els comparem amb l’endometri normal. De nou, 

quan analitzem el gràfic de distribució s’identifica un grup de EEC amb immunoexpressió 

similar a l’endometri normal i un altre grup amb expressió similar als carcinomes serosos  

(Taula 17) (Figura 41). 
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Figura 41. Immunoexpressió d’ADI1 

 

 BCAT1 ADI1 

 n 
Mean 

(Standard 
Deviation) 

p-value n 
Mean 

(Standard 
Deviation) 

p-value 

NORMAL VS. EEC     

Non Tumor 29 18.28 (27.39) 
<0.00001 

29 90.0 (37.85) 
n.s. 

EEC 64 80.23(62.54) 65 100.0 (63.83) 

NORMAL VS. SC     

Non Tumor 29 18.28 (27.39) 
<0.00001 

29 90.0 (37.85) 
<0.00001 

SC 26 110.5 (76.46) 26 212.5 (75.07) 

EEC VS. SC     

EEC 64 80.23(62.54) 
n.s. 

65 100.0 (63.83) 
<0.00001 

SC 26 110.5 (76.46) 26 212.5 (75.07) 
Taula 17. Diferències d’immunoexpresió d’ADI1 i BCAT1. 

 

Per tal d’avaluar la implicació de BCAT1 i ADI1 en l’agressivitat tumoral i el pronòstic de la 

malaltia, s’han avaluat les diferències d’expressió d’aquestes dues molècules en funció del 

grau histològic (en EEC) i de l’estadi patològic però no s’han trobat diferències significatives en 

relació a aquests dos paràmetres.  
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OBJECTIU 3. Diferències metabolòmiques entre carcinomes d’endometri 

amb flux sanguini elevat i flux sanguini baix. 

La finalitat d’aquest objectiu és determinar si existeixen diferents perfils metabolòmics entre 

tumors amb alt flux sanguini i tumors amb baix flux sanguini. Per dur a terme aquesta anàlisi 

s’ha realitzat un estudi metabolòmic i posteriorment s’ha aplicat una anàlisi multivariant 

supervisada i no supervisada.  

El model d’anàlisi per l’estudi no supervisat ha sigut el PCA (Principal Component Analysis). 

Aquesta anàlisi mostra que els tumors amb flux sanguini alt s’agrupen millor i es diferencien 

d’aquells que tenen un flux baix. Un cop s’ha descartat la presència d’outliers i s’ha comprovat 

la qualitat tècnica, s’ha realitzat un estudi supervisat amb ortho-PLSDA que es una eina 

específica per anàlisis d’agrupament. Aquesta segona anàlisi ha mostrat dos grups molt ben 

definits que discriminen entre tumors amb alt flux i tumors amb baix flux (Q2=0,656; 

R2Y=0,985). L’anàlisi Random Forest ha reforçat aquests resultats amb un error global de 0,07 

(Figura 42).   

 

Figura 42. Anàlisi metabolòmic dels carcinomes d’endometri en funció del flux sanguini. A. Anàlisi PCA. B. Anàlisi 
Ortho-PLSDA. C. Anàlisi Random Forest. Els punts vermells representen tumors amb alt flux i els punts verds 

representen tumors amb baix flux. 
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L’anàlisi metabolòmic inicial ha inclòs carcinomes endometrioides i carcinomes no 

endometrioides que són subtipus histològics diferents. Per evitar biaixos derivats de la selecció 

de mostres, s’ha realitzat un nou anàlisi estadístic excloent els carcinomes no endometroides i 

s’ha obtingut uns resultats similars: l’anàlisi multivariant mostra un bon agrupament dels 

tumors en funció del flux sanguini i les anàlisis ortho-PLSDA i Random Forest corroboren els 

resultats (Otho-PLSDA: Q2=0.553 i R2Y=0.979;  Random Forest: error global=0.1)(Figura 43).     

 

 

Figura 43. Anàlisi metabolòmic dels EEC en funció del flux sanguini. A. Anàlisi PCA. B. Anàlisi Ortho-PLSDA. C. 
Anàlisi Random Forest. Els punts vermells representen tumors amb alt flux i els punts verds representen tumors 

amb baix flux. 

 

L’anàlisi estadístic (test T-Student) ha permès identificar 28 molècules diferencials (basant-nos 

en la massa exacta, temps de retenció i distribució isotòpica) (taula 20). Els compostos 

diferencials són principalment fosfolípids, glicolípids i esfingolípids. Concretament s’han 

identificat quatre lisofosfatidilcolines que estan augmentades en els tumors amb alt flux 

sanguini. A més a més, la Resolvina D s’ha identificat com un potencial biomarcador dels 

tumors amb flux alt. Per confirmar la robustesa d’aquest metabòlit com a predictor de tumors 

amb flux sanguini alt, s’ha realitzat una corba ROC per Resolvina D que ha mostrat una alta 

sensibilitat i especificitat (AUC=0.855, especificitat=0.9, sensibilitat=0.7) (Figura 44A). 

Seguidament s’ha aplicat una anàlisi no supervisada tipus Hierarchical Clustering Analysis 

(HCA) utilitzant els 25 metabòlits diferencials amb més significació estadística. Els resultats de 

l’anàlisi mostren una separació gairebé perfecta entre els tumors amb alt flux i els tumors amb 

baix flux sanguini (Figura 44B). 

 

 



RESULTATS 
 

88 
 

 

COMPOST  p valor  REGULACIÓ  
(alt vs baix)  

MASSA TEMPS DE RETENCIÓ 

Unknown  0.001717  down  6.452.509 12.776.092 

Unknown  0.002955  down  529.339 10.614.731 

Unknown  0.002955  down  6.402.945 12.776.231 

LysoPS(14:0)  0.002955  up  4.692.301 11.289.364 

Unknown  0.002955  up  6.443.455 12.713.154 

MG(20:3)  0.005209  up  3.802.894 11.154.073 

LysoPI(20:0)  0.00663  up  6.283.694 12.711.375 

LysoPC(18:1)  0.0079  up  5.213.482 111.267 

Unknown  0.0079  up  6.753.582 12.709.785 

Unknown  0.0079  up  3.807.346 13.018.824 

Unknown  0.008335  up  5.884.521 1.271.631 

Unknown  0.008335  up  3.953.035 10.927.358 

Unknown  0.009024  up  5.304.012 12.716.731 

Unknown  0.010229  up  2.942.502 11.812.234 

Unknown  0.017847  down  4.973.935 5.910.731 

LysoPC(20:3)  0.027094  up  5.453.473 109.397.335 

Unknown  0.029734  down  1.852.144 4.237.846 

Resolvin D  0.03647  up  3.762.332 10.606.182 

Unknown  0.03647  down  6.395.252 12.372.849 

PC(42:2)  0.03647  down  8.696.867 13.405.749 

Unknown  0.03647  down  9.157.157 13.490.999 

Unknown  0.03647  up  5.634.208 12.652.739 

Unknown  0.03647  up  3.442.021 12.714 

Unknown  0.03647  down  8.907.981 14.891.124 

NeuAcalpha2-3Galbeta- 
Cer(d34:1) 

0.03647  up  9.906.635 10.921.999 

Unknown  0.03647  up  4.102.134 11.286.181 

Unknown  0.04131  up  9.015.447 13.720.384 

PI-Cer(t46:0(2OH))  0.044655  up  9.817.524 12.743.363 

Taula 18. Metabòlits diferencials en carcinomes d’endometri amb flux alt i baix (T-Student test, p≤0.05) 
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Figura 44. A. Corba ROC dels nivells de Resolvina D en els tumors. B. HCA mostrant les diferències entre tumors 
d’alt i baix flux. Els compostos no identificats s’han representat com massa exacta@temps de retenció. 

Finalment, per aprofundir en el valor predictiu dels metabòlits identificats, s’han realitzat 

anàlisis amb corbes de ROC, utilitzant grups de metabòlits (5, 10, 15, 25, 50 i 100) amb els 

valors de “p” més baixos obtinguts en el test de Student, que permetin diferenciar entre 

carcinomes endometrioides d’alt i baix flux. Les corbes de ROC mostren alta sensibilitat i 

especificitat quan s’utilitzen metabòlits amb identitat i significació estadística. Utilitzant 

aquests metabòlits en conjunt s’obtenen nivells de sensibilitat i especificitat superiors als que 

ofereix la Resolvina D de forma individual (Figura 45).  

 

Figura 45. Corba ROC utilitzant grups de metabòlits diferencials.  
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DISCUSSIÓ 

Durant el procés de tumorogènesi del carcinoma d’endometri, les cèl·lules tumorals han de 

remodelar el seu metabolisme per poder cobrir la demanda energètica necessària per al 

creixement i la proliferació tumoral. La major part dels canvis metabòlics que podem observar 

en les cèl·lules neoplàsiques són anàlegs als que podem identificar en cèl·lules proliferatives 

normals. En canvi, diversos estudis han demostrat que la modificació del metabolisme de les 

cèl·lules tumorals condueix a un efecte sobre vies de senyalització implicades en la 

carcinogènesi i, en conseqüència, pot induir l’activació d’oncògens i la inhibició de gens 

supressors tumorals85. No obstant això, l’alteració del metabolisme tumoral no es tan sols el 

resultat de la combinació d’alteracions genètiques d’un grup cel·lular autònom: el 

microambient tumoral juga un paper essencial en la supervivència i progressió tumorals. És per 

això, que fenòmens microambientals, com la hipòxia, han de ser considerats com a possibles  

factors  inductors de canvis en el metabolisme tumoral123. El coneixement de les signatures 

metabòliques pròpies d’un sistema biològic en concret, com el càncer d’endometri, pot 

permetre la identificació de noves dianes terapèutiques, posar de manifest alteracions d’una 

via metabòlica sobre la qual es pugui actuar de forma específica i poder oferir tractaments 

personalitzats.  

Per tot això, el primer objectiu d’aquesta tesi ha estat estudiar les diferències metabolòmiques 

entre el carcinoma endometrioide d’endometri (el subtipus histològic més freqüent de càncer 

endometrial) i l’endometri normal.  En primer lloc, l’anàlisi amb mapes de calor (Heatmap) ha 

mostrat que el procés de carcinogènesi endometrial defineix un perfil metabòlomic específic. 

Per tal de caracteritzar els canvis que suggereix el Heatmap, en segon lloc, s’ha realitzat una 

anàlisi estadística multivariant utilitzant el PLS-DA (partial least square dicriminant analysis). 

L’estadística multivariable, amb anàlisis tipus PCA (principal component analysis), PLS-DA o 

HCA (hierarchical clustering analysis), són d’extrema utilitat per la interpretació de dades 

complexes i la seva millor visualització124,125.  En el nostre cas, l’anàlisi PLS-DA ha corroborat 

l’existència d’un perfil metabòlic del càncer d’endometri de forma estadísticament 

significativa. A continuació, l’anàlisi univariant ha determinat metabòlits diferencials que han 

ajudat a identificar alteracions en vies metabòliques que poden estar implicades en la 

carcinogènesi. Més concretament, s’han identificat cinc metabòlits, tres d’ells relacionats amb 

el metabolisme dels endocannabinoides.  

La via dels endocannabinoides està implicada en la regulació de molts processos fisiològics i 

patològics com la inflamació, la immunomodulació, l’analgèsia i el càncer entre altres. Els 
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endocannabinoides són molècules de senyalització endògenes generades a les membranes 

cel·lulars a partir de precursors fosfolipídics. Els compostos generats produeixen els seus 

efectes a través de l’activació dels receptors d’endocannabinoides 1 i 2 (CR1 i CR2)116. S’han 

descrit nombroses alteracions de la via dels endocannabinoides en relació a la carcinogènesi 

tot i que es desconeix si aquests compostos tenen un paper antitumoral o oncogènic126,127. En 

diversos tipus de neoplàsies com en mama, pròstata o colon s’ha suggerit que la via dels 

endocannabinoides pot tenir un rol en la progressió tumoral128–130.  

Els nostres resultats també plantegen la possible implicació dels endocannabinoides en la 

progressió del càncer d’endometri. L’anàlisi metabolòmic del carcinoma endometrioide 

d’endometri ha demostrat un increment de lligands del sistema de cannabinoides, com 

l’estearamida i la monooleina, en les mostres tumorals. Estudis metabolòmics previs en 

humans han posat de manifest que els nivells d’estearamida es troben augmentats en el sèrum 

de pacients cirròtics, tant de causa alcohòlica com vírica (per virus de l’hepatitis B)131. Aquest 

increment s’ha atribuït a l’activació de la proteïna SREBF1 (sterol regulatory element binding 

protein 1), clau en la regulació de gens lipogènics. A més a més, la inhibició de la proteïna 

SREBF1 s’ha vist implicada en la disminució de la proliferació i l’activació de l’apoptosi en el 

càncer d’endometri132 (Figura 46).  És per tot això que es planteja la possibilitat que els nivells 

incrementats d’estearamida en el càncer d’endometri siguin el resultat l’augment d’activitat 

de SREBF1 que alhora estaria induint proliferació.  

 

Figura 46. Esquema sobre la possible regulació dels nivells d’estearamida 

 

Els endocannabinoides actuen unint-se als seus receptors de membrana CR1 i CR2. Aquesta 

unió provoca l’activació o inhibició de cascades de senyalització intracel·lulars com la via de les 

MAP cinases o la via de PIK3CA133, entre altres,  que regulen el cicle cel·lular i condueixen a un 

increment de la proliferació, supervivència i capacitat de disseminació. Així, les cèl·lules 

tumorals obtindrien benefici incrementant el nombre de receptors de cannabinoides. L’estudi 
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immunohistoquímic realitzat en la nostra sèrie de casos (60 mostres de teixit endometrial 

normal i 62 carcinomes endometrioides d’endometri) ha demostrat un augment significatiu de 

l’expressió de CR1 en les mostres tumorals. Estudis previs, amb sèries petites de casos, han 

mostrat nivells incrementats de CR2 en el carcinoma d’endometri68. L’anàlisi de la 

immunoexpressió de CR2 en la nostra sèrie no ha mostrat diferències significatives quan 

comparem teixit normal respecte tumoral. Tanmateix, la immunoexpressió de CR2 està 

augmentada en tumors diagnosticats en estadis avançats (estadis III i IV), suggerint que 

l’elevació de l’expressió de CR2 pot estar associada a un pitjor pronòstic.  Els resultats donen 

suport al fet que les alteracions en la via dels endocannabinoides poden estar implicades en la 

gènesi, creixement i migració cel·lular encara que la interacció d’aquestes molècules en la 

etiopatogènia i capacitat metastàtica de les neoplàsies endometrials s’ha de seguir estudiant.   

El grau histològic dels carcinomes endometrioides d’endometri és un factor pronòstic 

important a l’hora d’establir el comportament d’aquesta neoplàsia. El carcinomes 

endometrioides de grau III són tumors agressius i presenten més freqüentment metàstasis 

ganglionars en el moment del diagnòstic. Malgrat que només representen el 15% de tots els 

carcinomes endometrioides són la causa del 27% de les morts produïdes per aquesta malaltia.  

L’estudi metabolòmic del càncer d’endometri ha identificat un perfil metabolòmic diferencial 

en funció del grau histològic d’aquesta neoplàsia, mostrant diferències significatives entre 

tumors de baix grau (graus I i II) i tumors d’alt grau (grau III). A més a més, l’anàlisi ha 

identificat diverses molècules diferencials entre les quals destaca l’oleamida, una molècula 

amb capacitat d’unió al receptor de cannabinoides tipus 1134, que podria esdevenir un 

biomarcador pronòstic del càncer d’endometri. Tot i així, es necessari realitzar estudis més 

amplis per revelar la importància del metabolisme del endocannabinoides en el comportament 

tumoral. 

D’altra banda, l’anàlisi dels metabòlits diferencials ha identificat un compost, LysoPC (20:4), 

que es troba incrementat en les mostres normals. La LysoPC (20:4) és una molècula de la 

família dels lisofosfolípids. Els lisofosfolípids són precursors de diferents mediadors lipídics 

entre els quals hi trobem els endocannabinoides. En aquests cas, els resultats de l’anàlisi 

metabolòmic mostren que els nivells de LysoPC (20:4) estan disminuïts en els tumors fet que 

sembla contradir els resultats previs d’aquesta tesi. En canvi, estudis previs amb línies cel·lulars 

han mostrat que les cèl·lules tumorals presenten nivells disminuïts de lisofosfolípids 

probablement com a conseqüència d’un elevat consum d’aquestes molècules en processos 

neoplàsics135. Els lisofosfolípids són molècules que formen part de l’estructura de les 
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membranes cel·lulars. La seva síntesi està regulada a través del cicle de Lands mitjançant dos 

enzims LPCAT1 i CPLA2 (Figura 22B).  En el processos neoplàsics el turnover cel·lular és molt 

elevat, fet que explicaria els nivells disminuïts de LysoPC en mostres tumorals. A més a més, 

diversos estudis han demostrat que els pacients amb neoplàsies malignes mostren una 

disminució de la concentració de lisofosfolípids en plasma136–138.  Per tant, la disminució de 

lisofosfolípids esdevé un potencial marcador tumoral que podria estar relacionat amb una alta 

proliferació i recanvi cel·lular fet que estaria indicant progressió neoplàsica i, per tant, 

pronòstic advers.   

Per tal d’aprofundir en el sistema de regulació dels nivells de lisofosfolípids en teixit normal i 

tumoral, s’han avaluat els nivells d’expressió de LPCAT1 i CPLA2. L’estudi immunohistoquímic 

d’aquests dos enzims mostra una disminució de la seva expressió en mostres tumorals de 

forma significativa. Els nivells d’expressió de LPCAT1 han estat analitzats en altres tipus de 

neoplàsies com càncer colorectal, càncer de pròstata i càncer de mama139–142. Aquests estudis 

mostren un augment de l’expressió de LPCAT1 en tumors i un correlació entre la 

sobreexpressió i el risc de recurrència o progressió tumoral. En canvi, els nostres resultats 

mostren una disminució significativa de LPCAT1 en mostres tumorals. En aquest punt és 

convenient remarcar que el nostre estudi compara mostres tumorals amb teixit endometrial 

normal. L’endometri normal és un epiteli amb alt recanvi cel·lular. L’inici del cicle menstrual 

comença en la fase proliferativa en la que l’epiteli endometrial es regenera després de la 

menstruació. Aquest fet farà necessària l’acció de molècules que indueixin la neoformació 

tissular. LPCAT1 és un enzim implicat en la gènesi de membranes cel·lulars en diversos 

teixits113,143 i l’elevació dels seus nivells podria estar implicada en la regulació del cicle 

menstrual.  Estudis amb models murins han mostrat que la inhibició de CPLA2 disminueix la 

proliferació cel·lular així com la migració i la vascularització en tumors subcutanis144. Així, 

nivells elevats d’aquest enzim podien estar implicats en el la gènesi i progressió tumorals. De 

nou, els resultats del nostre estudi mostren un augment de l’expressió de CPLA2 en teixit 

normal. En canvi altres estudis han constatat l’existència d’un paper en de CPLA2 en la 

regulació del cicle menstrual, amb nivells marcadament augmentats en la fase proliferativa 

tardana i secretora inicial145,146. Per tant, l’augment d’expressió de LPCAT1 i CPLA2 en 

l’endometri normal pot estar relacionat amb una funció reguladora del cicle menstrual.    

La heterogeneïtat tumoral és una tret característic de moltes neoplàsies. Cada cop existeixen 

més evidencies que constaten que els tumors estan constituïts per subpoblacions cel·lulars 

amb diferents alteracions genètiques. Les tècniques de seqüenciació d’última generació han 

millorat el coneixement sobre l’extensió i prevalença de l’heterogeneïtat intratumoral. 
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Actualment s’accepta que existeix una competència entre diferents clones d’un mateix tumor i 

que cada clona té unes característiques moleculars diferencials i una capacitat pròpia 

d’interacció amb l’estroma147. L’heterogeneïtat tumoral la podem trobar quan comparem 

cèl·lules de la superfície tumoral  amb cèl·lules del front invasiu tumoral. Estudis que analitzen 

el programa de transició epiteli-mesènquima (EMT) en el càncer d’endometri han demostrat la 

presencia d’alteracions moleculars diferents en el front invasiu miometrial, observables des 

d’estadis inicials de la malaltia. En el front invasiu miometrial s’han trobat increments de 

factors de transcripció, com SLUG i ZEB1, i alteracions en mRNAs que indiquen que aquestes 

molècules poden tenir un paper en la capacitat d’invasió i progressió del càncer 

d’endometri147,148. En relació a la transició epiteli-mesènquima, s’han estudiat factors de 

transcripció de la família ETS, que s’associen a l’activació de proteases degradadores de 

matriu. Específicament, s’ha observat una sobre-regulació de ERM/ETV5 (membre de la família 

de factors de transcripció ETS) en els estadis inicials de la invasió miometrial en el carcinoma 

d’endometri associada  a un increment de les metal·loproteinases de matriu (MMP)68. A més a 

més, estudis de proteòmica han permès caracteritzar components específics del front invasiu 

en comparació amb el tumor superficial i el teixit endometrial normal. Aquestes anàlisis han 

identificat enzims relacionats amb l’homeòstasi de l’estrés oxidatiu, com SOD1 o BLVRB2149. 

L’estrés oxidatiu i la hipòxia indueixen l’activació de vies de senyalització que regulen la 

proliferació, l’angiogènesi i la progressió neoplàsica i poden produir efectes sobre el 

metabolisme tumoral150,151. En conseqüència, els canvis en el metabolisme de les cèl·lules 

tumorals, així com l’heterogeneïtat tumoral, són  elements fonamentals per al pronòstic del 

càncer.  

Els resultats del nostre estudi donen suport a l’existència d’heterogeneïtat intratumoral també 

a nivell metabòlic ja que s’han observat diferències en el patró metabolòmic del front invasiu 

respecte el tumor superficial. Tant l’anàlisi estadístic multivariant com l’univariant han mostrat 

una signatura metabolòmica específica del front invasiu quan el comparem amb el tumor 

superficial. Així, realitzant l’anàlisi metabolòmic del carcinoma d’endometri s’ha identificat no 

només una signatura específica de la neoplàsia sinó que s’han pogut identificar diferències dins  

del propi tumor. En l’estudi de les diferències entre tumor superficial i front invasiu s’han 

identificat de nou dues molècules (prèviament descrites en l’estudi) que actuen en la via dels 

endocannabinoides: l’estearamida i la monooleina. Amb la finalitat d’explorar la possible 

implicació del endocannabinoides en fenòmens d’invasió miometrial s’han avaluat els nivells 

d’estearamida i monooleina en teixit normal, tumor superficial i front invasiu. 

Sorprenentment, les dues molècules presenten tendències inverses en el front invasiu 
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tumoral: els nivells d’estearamida estan augmentats i els de monooleina disminuïts. De nou, 

aquests resultats suggereixen una implicació de la via dels endocannabinoides en la patogènesi 

del càncer d’endometri tot i que la funció que desenvolupen encara no està clara.  

En el front invasiu tumoral s’han identificat altres molècules diferencials en comparació amb el 

tumor superficial. L’anàlisi de vies de senyalització ha mostrat que les més significatives 

pertanyen a la via de les purines. La desregulació del metabolisme de les purines ha estat 

abastament descrit en teixits humans i en línies cel·lulars76,152 tot i que en el càncer 

d’endometri i, més específicament, en el front invasiu i en relació amb la heterogeneïtat 

tumoral no existeixen estudis previs. Els resultats de l’estudi metabolòmic han identificat tres 

metabòlits relacionats amb la via de les purines que es troben augmentats en el front invasiu 

tumoral: la inosina, la xantina i la hipoxantina.  Aquestes molècules poden estar jugant un 

paper en la transició epiteli-mesènquima, induir capacitat invasiva i, per tant,  poder constituir 

un factor pronòstic del càncer d’endometri.  

El  tipus histològic de les neoplàsies d’endometri és un factor determinant a l’hora d’establir el 

tractament i el pronòstic de la malaltia. Tradicionalment el carcinoma d’endometri s’ha 

classificat en dos grans grups: carcinomes endometrioides i carcinomes no endometrioides23. 

En general, els carcinomes endometrioides es consideren tumors de bon pronòstic mentre que 

els carcinomes no endometrioides s’associen a un comportament molt agressiu amb un risc de 

recurrència al voltant del 50%24. En canvi, un 20% dels carcinomes endometrioides fan 

recurrència o metàstasis24. A més a més, els carcinomes endometrioides d’alt grau (grau III) 

tenen mal pronòstic i són responsables del 27% de morts per càncer d’endometri153. El 

diagnòstic patològic de les neoplàsies endometrials és senzill en els casos amb morfologia 

convencional i alteracions moleculars pròpies d’un subtipus histològic en concret però pot 

resultar extremadament complex en tumors mixtes, indiferenciats o amb característiques 

ambigües. Cal remarcar que estudis de correlació interobservador demostren que existeixen 

discrepàncies entre patòlegs a l’hora d’avaluar el grau o el tipus histològic  cosa que condueix a 

un diagnòstic subòptim i un tractament inadequat24,154,155. La concordança interobservador 

millora quan s’utilitzen marcadors immunohistoquímics o tècniques moleculars per realitzar el 

diagnòstic però fins ara no existeix cap guia precisa sobre l’ús de tècniques 

immunohistoquímiques o moleculars per al diagnòstic del càncer d’endometri156,157. La 

caracterització genòmica integrada del càncer d’endometri duta a terme per The Cancer 

Genome Atlas Network (TCGA)48 ha trencat amb el model dualístic del càncer d’endometri i ha 

proposat una nova classificació molecular del càncer d’endometri en funció de les seves 

alteracions moleculars. En particular, el TCGA classifica les neoplàsies d’endometri en quatre 
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grups: grup 1 amb tumors amb mutacions a POLE, grup 2 amb tumors amb inestabilitat de 

microsatèl·lits, grup 3 amb tumors amb baix nombre de còpies alterades i grup 4 amb tumors 

amb mutacions a p53.  Així mateix, els resultats del TCGA mostren que cada grup molecular 

determina un grup pronòstic. Actualment existeix un interès general en proporcionar 

estratègies que permetin traslladar els resultats del TCGA a la pràctica clínica, utilitzant 

tècniques disponibles en els departaments de patologia158,159. Amb l’objectiu d’integrar la 

classificació molecular al diagnòstic de càncer d’endometri s’ha proposat combinar l’anàlisi 

mutacional de POLE amb l’estudi immunohistoquímic de p53 i marcadors de gens reparadors 

(MSH6 i PMS2) per tal de subclassificar els tumors en els quatres grups del TCGA60.  La 

incorporació de la classificació molecular pot ajudar a identificar tumors que es troben en la 

zona gris entre EEC i SC, tumors agressius o tumors que malgrat tenir una histologia agressiva 

tindran bon pronòstic i així conduir a una millora en el maneig clínic de les pacients. En canvi, 

tot i els avantatges que suposa la implementació de la classificació molecular, encara 

existeixen tumors inclassificables60 i amb un pronòstic incert. 

Per aquest motiu, el segon objectiu d’aquesta tesi ha estat avaluar les diferències 

metabolòmiques entre el carcinoma endometrioide i el carcinoma serós d’endometri. En 

primer lloc, l’anàlisi multivariant  mitjançant PCA ha mostrat un perfil metabolòmic diferencial 

entre el carcinoma endometrioide i el carcinoma serós. Seguidament, l’anàlisi HCA  ha generat 

dos clústers d’agrupació molt definits: un d’ells ha agrupat els EECs i l’altre ha agrupat els SCs. 

Per tal de corroborar l’existència d’un patró metabolòmic diferencial entre els dos grups 

d’estudi s’han realitzat una anàlisi PLS-DA, una otho-PLSDA i un Random Forest que han 

mostrat diferències significatives. A continuació, l’anàlisi univariant ha identificat 19 

compostos diferencials entre els dos grups amb significació estadística. Una de les molècules 

identificades és L-Isoleucina que està sintetitzada a partir de BCAT1; un altre dels compostos 

identificats és l’àcid 2-Oxo-4-4methilhiobutanoic sintetitzat per ADI1. Tant BCAT1 com ADI1 

són enzims que s’han vist implicats en la carcinogènesi i progressió tumoral119–122.  

En segon lloc, l’estudi  immunohistoquímic de BCAT1 en la nostra sèrie de casos no mostra 

diferències d’immunoexpressió entre els carcinomes endometrioides i els carcinomes serosos. 

Quan analitzem els resultats del TCGA,  l’anàlisi d’expressió gènica de BCAT1  mostra un discret 

augment de l’expressió en carcinomes serosos respecte els endometrioides però sense 

significació estadística (Figura 47, Annex 1), fet que dona suport als nostres resultats. En canvi, 

quan comparem els carcinomes endometrioides i els serosos amb teixit endometrial normal 

s’observa una clara sobreexpressió de BCAT1 en mostres tumorals. Aquests resultats 
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suggereixen una possible implicació  de BCAT1 en la carcinogènesi tumoral. A més a més, a 

l’analitzar el gràfic de distribució s’ha identificat un grup de EEC amb immunoexpressió 

disminuïda, similar al teixit normal, i un grup de EEC amb immunoexpressió augmentada, tots 

dos grups agrupats en un clústers diferents. Aquest fet suggereix que els carcinomes 

endometrioides són un grup heterogeni de neoplàsies, algunes d’elles amb característiques 

similars als carcinomes serosos. D’altra banda, els resultats suggereixen que és necessària la 

incorporació de nous marcadors identificadors d’heterogeneitat en els carcinomes 

endometrioides d’endometri i valorar la seva implicació a nivell pronòstic. 

Finalment, l’avaluació de la immunoexpressió d’ADI1 ha mostrat diferencies significatives 

entre carcinomes endometrioides i carcinomes serosos. L’anàlisi del TCGA corrobora els 

nostres resultats (Figura 48, Annex 1), ja que l’avaluació de l’expressió gènica d’ADI1 també 

mostra nivells augmentats d’aquesta molècula en carcinomes serosos en comparació als 

carcinomes endometrioides de forma significativa. Estudis previs en altres tipus de 

neoplàsies121,122 han constatat una disminució de l’expressió d’aquest enzim en mostres 

tumorals. En canvi, els nostres resultats mostren un augment de l’expressió d’ADI1 en 

carcinomes serosos en comparació a l’endometri normal de forma significativa. Aquestes 

diferències no les observem quan comparem carcinomes endometrioides amb endometri 

normal. En conjunt,  les dades obtingudes de l’avaluació de l’expressió d’ADI1 suggereixen una 

possible implicació d’aquest enzim en la gènesi dels carcinomes serosos i plantegen que nivells 

d’expressió molt elevats d’aquesta molècula poden ajudar a identificar aquest suptipus de 

neoplàsies.  

Un dels trets distintius de totes les neoplàsies és el procés d’angiogènesi84. Els tumors, de la 

mateixa manera que el teixit normal, requereixen aportació de nutrients i oxigen per 

desenvolupar-se i la neoformació vascular contribueix a sustentar les necessitats metabòliques 

dels tumors. En canvi, la neovascularització tumoral es caracteritza per ser de creixement 

ràpid, complexa i excessiva, amb formació de vasos ramificats, distorsionats i engruixits. En 

conseqüència el flux sanguini és erràtic amb presència de microhemorràgies o fuites 

hemàtiques a través dels vasos mal formats84,160. Les tècniques avançades de ressonància 

nuclear magnètica millorada per contrast dinàmic permeten la visualització i la quantificació in 

vivo de les característiques de la vascularització tumoral. Estudis previs han demostrat que en 

el carcinoma d’endometri, el flux sanguini intratumoral baix, la presència d’una alta 

proliferació microvascular i les fuites hemàtiques s’associen a major risc de recurrència i 

menor supervivència lliure de progressió71,75.  El fet que els carcinomes, malgrat tenir una alta 
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proliferació vascular, tinguin un flux sanguini baix pot estar relacionat amb l’angiogènesi 

irregular  que genera abundants vasos sanguinis però disfuncionals161.  

Basant-nos en les premisses descrites, com a tercer objectiu d’aquesta tesi, s’ha realitzat una 

anàlisi metabolòmica de tumors amb flux sanguini alt i tumors amb baix flux sanguini per tal 

d’avaluar possibles diferències en el seu metaboloma. Els resultats mostren un patró 

metabolòmic específic associat al flux sanguini tumoral suggerint que poden existir canvis en el 

metabolisme tumoral que poden modular la capacitat de progressió i l’angiogènesi del càncer 

d’endometri. Entre les molècules diferencials identificades entre els dos grups d’estudi, s’han 

detectat compostos lipídics que pertanyen a diferents famílies com els fosfolípids, i més 

específicament lisofosfolípids. Els lisofosfolipids són compostos que formen part de les 

membranes cel·lulars però actualment es coneix que també poden actuar com a molècules de 

senyalització amb una possible implicació en la tumorogènesi, actuant com a estimuladors de 

l’angiogènesi, inhibint l’apoptosi o modulant la resposta inmune162. De forma més específica, 

el nostre estudi ha identificat diferents espècies fosfolipídiques com la lisofosfatidilcolina 

(18:1), la lisofosfatidilserina (14:0), el lisofosfatidilinositol (20:0) i la lisofosfatidilcolina (20:3), 

que poden estar implicades en la modulació de la progressió tumoral del càncer d’endometri.  

L’estudi metabolòmic dels tumors en funció del seu flux tumoral ha mostrat que la resolvina D 

pot ser un bon predictor de tumors amb alt flux tumoral i per tant, un factor de bon pronòstic. 

La resolvina D és una molècula implicada en processos de resolució de la inflamació i té 

importants efectes protectors actuant contra la neovascularització i la hipòxia en 

determinades malalties163. D’aquesta manera, la pèrdua dels efectes protectors i de la 

capacitat de resolució de la inflamació mediades per la resolvina D (i altres lisofosfolípids)  

coexisteix amb l’augment de la proliferació vascular, l’angiogènesi desorganitzada i la hipòxia, 

posant de manifest un possible mecanisme de progressió i metàstasis del càncer d’endometri. 

 

  

 

 

 

  

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 





 

105 
 

CONCLUSIONS 

1. El carcinoma endometrioide d’endometri presenta un patró metabolòmic específic en 

comparació amb l’endometri normal. 

 

2. El carcinoma endometrioide d’endometri és una neoplàsia heterogènia que mostra un  

patró metabolòmic diferencial en el front invasiu tumoral.  

 

3.  El carcinoma endometrioide d’endometri mostra alteracions en la via dels 

endocannabinoides tant a nivell metabolòmic com immunohistoquímic que poden 

estar implicades en la gènesi, creixement i disseminació tumoral. 

 

4. El front invasiu tumoral mostra alteracions de la via de les purines a nivell 

metabolòmic fet que pot tenir un paper en la capacitat invasiva del carcinoma 

endometrioide d’endometri. 

 

5. El carcinoma serós d’endometri presenta un patró metabolòmic diferencial quan el 

comparem amb el carcinoma endometrioide. 

 

6. L’anàlisi dels metabòlits diferencials entre el carcinoma endometrioide i el carcinoma 

serós permet identificar ADI1 i BCAT1, dos enzims que poden estar impliacts en la 

carcinogènesi endometrial. 

 

7. L’avaluació de l’expressió d BCAT1 suggereix que els carcinomes endometrioides són 

un grup heterogeni de neoplàsies, algunes d’elles amb característiques similars als 

carcinomes serosos. 

 

8. Nivells elevats d’ADI1 poden ser útils en el diagnòstic del carcinoma serós. 

 

9. Els carcinomes d’endometri amb flux sanguini intratumoral tenen bon pronòstic i 

presenten un patró metabolòmic diferencial aquells carcinomes d’endometri amb flux 

sanguini intratumoral baix. 
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10. L’anàlisi dels metabòlits diferencials entre tumors d’alt flux i baix flux permet 

identificar la Resolvina D, augmentada en tumors amb alt flux, que pot constituir un 

factor de bon pronòstic del càncer d’endometri. 
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ANNEX 1 

 

 

Figura 47. Expressió gènica de BCAT1  per The Cancer Genome Atlas Network 

 

 

Figura 48. Expressió gènica d’ADI1  per The Cancer Genome Atlas Network 
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