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UNIÓ ESCATOCOLUMNAR

Nul·lípara Multípara
Citologia normal.  Tinció de PAPANICOLAU



NEOPLÀSIA INTRAEPITELIAL CERVICAL (NIC)

• Terme emprat per a designar una lesió intraepitelial NO
INFILTRANT que descriu canvis PREMALIGNES en l’epiteli
escatós de la cèrvix.

• NIC 1
• NIC 2
• NIC 3

Comprèn un espectre d’alteracions 

morfològiques de grau ascendent d’atípia i 

potencial agressiu. 



NIC. NOMENCLATURA

• NIC 1: displàsia lleu.  

• NIC 2: displàsia moderada.

• NIC 3: displàsia greu/

Carcinoma in situ

LESIÓ INTRAEPITELIAL 

DE GRAU BAIX

LESIÓ INTRAEPITELIAL

DE GRAU ALT

LSIL

HSIL



NIC 1



LSIL



NIC 3



HSIL i p16



NIC. ETIOPATOGÈNIA

• Epidemiològicament, s’han identificat factors de risc
relacionats amb el desenvolupament de lesions precursores i
càncer.

• Infecció per determinats tipus oncogènics del VPH.
• Inici de relacions sexuals en edat jove.
• Diverses parelles sexuals.
• Multiparitat.
• Consum prolongat d’anticonceptius orals.
• Hàbit tabàquic.
• Baix estatus socioeconòmic.
• Infecció per Chlamydia trachomatis.
• Deficiències en micronutrients.



NIC. ETIOPATOGÈNIA. VPH

• Virus VPH: virus del papil·loma humà.
• Es transmet per contacte sexual.

• Els tipus 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 estan fortament
relacionats amb NIC i càncer.

• La infecció persistent amb un o més d’aquests subtipus és necessària per a
originar neoplàsia.

• Els subtipus 16 i 18: genotip més freqüent que produeix càncer.

• En la majoria de dones, la infecció per VPH és TRANSITÒRIA.

• Pic d’incidència 20%-30% en dones de 20-24 anys.



VPH. INFECCIÓ

• La infecció comença en les cèl·lules basals o parabasals d’un
epiteli metaplàstic.

• Si la infecció persisteix, pot produir-se integració en el genoma de
l’hoste.

• Hi ha una alteració de la maduració com a resultat de l’expressió
de les oncoproteïnes E6/E7 i pèrdua del control del creixement
normal.

• Hi ha una transformació cap a epiteli displàstic.

• Si el procés continua ininterromput, es passa de baix grau a
alteració completa del gruix.



VPH. INFECCIÓ



VPH. INFECCIÓ



INFECCIÓ PERSISTENT

VPH. INFECCIÓ



NIC. EVOLUCIÓ 

• La majoria d’alteracions desapareixen espontàniament (LSIL).

• El temps transcorregut entre la infecció i el desenvolupament
de la infecció depèn de:
• Factors genètics, hormonals, deficiències en micronutrients, tabac,

inflamació crònica.

• Les NIC de grau baix són transitòries, desapareixen ràpidament
o bé no progressen a grau alt.

• Les NIC de grau alt mostren probabilitat elevada de progressar
a carcinoma invasiu, encara que un percentatge també poden
desaparèixer o persistir.



NIC. EVOLUCIÓ



CARCINOMA DE CÈRVIX

- Carcinoma epidermoide

- Adenocarcinoma

- Carcinoma adenoescatós

- Carcinoma neuroendocrí



CARCINOMA ESCATÓS

• Correspon al 90%-95% dels carcinomes invasius de cèrvix.

• La incidència màxima ocorre entre els 40-45 anys.

• Els factors etiopatogènics són els mateixos que per a NIC.

• La detecció precoç mitjançant mètodes de triatge (screening)
(citologia amb Papanicolau) permet la detecció precoç de NIC i
càncer.



CARCINOMA ESCATÓS

• 80% dels càncers.

• Es manifesta segons tres patrons distintius:
• FUNGOIDE: és la més freqüent
• ULCERAT
• INFILTRANT

• El carcinoma avançat s’estén per contigüitat: peritoneu, bufeta,
urèters, recte i vagina.

• Afectació de ganglis regionals i a distància.

• Les metàstasis apareixen més freqüentment en fetge, pulmó i
medul·la òssia.







CARCINOMA EPIDERMOIDE

• Nius infiltrants de cèl·lules neoplàstiques envoltades per un estroma
amb cel·lularitat inflamatòria.

• Les cèl·lules són en general grans.
• Queratinitzants (+++)

• No queratinitzants

• Els carcinomes mostren diversos graus de diferenciació:
• Ben diferenciat

• Moderadament diferenciat

• Pobrament diferenciat









ADENOCARCINOMA

• Correspon al 15% de carcinomes cervicals.

• Sovint s’origina en el canal endocervical a partir de l’epiteli glandular.

• El tipus més freqüent és l’ENDOCERVICAL.

• Glàndules anormals de morfologia i dimensió variada.

• Patró ramificat i complex.

• Les cèl·lules poden contenir mucina.

• La majoria són ben diferenciats o moderadament diferenciats.

• TAMBÉ PER VPH.



ADC in situ

Invasor



ENDOMETRI



CARCINOMA D’ENDOMETRI

• És el càncer infiltrant més freqüent de l’aparell genital femení.

• Representa el 7% de tots els càncers infiltrants de la dona (excloent-ne 
el càncer de pell).

• N’HI HA CASOS FAMILIARS:  SD. LYNCH (CA CÒLON, ENDOMETRI, ETC.).

• Solen aparèixer en dones postmenopàusiques en forma de 
metrorràgies.
• Això permet un diagnòstic precoç.



CARCINOMA D’ENDOMETRI. ETIOPATOGÈNIA

• Més freqüència en:
• Obesitat

• Diabetis

• HTA

• Esterilitat (nul·lípares o un sols part)

• Poden identificar-se dos grups o tipus etiopatogènics:

I. En un context d’estimulació estrogènica prolongada i hiperplàsia endometrial.
Tumors millor diferenciats. Tipus endometrioide.

II. A edats més tardanes i sense relació amb l’estat estrogènic. Tumors pitjor
diferenciats. Tipus serós, cèl·lules clares i mixt müllerià.



CARCINOMA D’ENDOMETRI

• Macroscòpicament, apareix en forma de masses polipoides.

• Pot ser localitzat o en tota la superfície endometrial.

• La disseminació es produeix després d’infiltrar-se en el miometri.
Després s’infiltra en estructures periuterines.

• Per últim, ganglis regionals i metàstasi en os, pulmó i fetge.





CARCINOMA D’ENDOMETRI

• El 85% són adenocarcinomes.

• ENDOMETRIOIDE (+++)
• Estructures glandulars revestides de cèl·lules cilíndriques estratificades, de

caràcter maligne.

• Grau de diferenciació
• Ben diferenciats, G1: glàndules fàcilment recognoscibles.
• Moderadament diferenciats, G2: glàndules ben formades amb zones sòlides.
• Pobrament diferenciats, G3: àrees sòlides entre les quals s’observen glàndules.

• SERÓS

- Dones 10 anys majors que en el tipus I.

- Sobre úter atròfic, molt invasors.

- Lesió precursora: carcinoma intraepitelial endometrial serós.

- Atípia citològica marcada, (G3) formació de papil·les i glàndules.

• CÈL·LULES CLARES

• TUMOR MIXT MÜLLERIÀ





LESIÓ PRECURSORA: HIPERPLÀSIA ENDOMETRIAL 

SENSE ATÍPIES I AMB ATÍPIES



GRAUS DE DIFERENCIACIÓ DEL CARCINOMA ENDOMETRIOIDE





CARCINOMA SERÓS DE TIPUS II

P53

P53







TUMORS MÜLLERIANS MIXTOS

• Són adenocarcinomes endometrials en què tant l’estroma com l’epiteli
experimenten una transformació maligna: CARCINOSARCOMES.

• El component estromal es diferencia cap a: components mesodèrmics malignes
musculars, cartílag i osteoide (COMPONENTS HETERÒLEGS).

• El pronòstic depèn de la infiltració i l’estadi.

• Són molt malignes, amb taxes de supervivència de menys del 30% als cinc anys.



TUMORS MÜLLERIANS MIXTOS



TUMOR MIXT MÜLLERIÀ MALIGNE



TUMORS DE L’ESTROMA ENDOMETRIAL

- Adenosarcoma: dones entre 4a-5a dècada; neoplàsies de grau 

baix.

- Sarcomes estromals

- De grau baix: translocació JAZF1-SUZ12

- De grau alt altres translocacions



ADENOSARCOMA



SARCOMA DE L’ESTROMA ENDOMETRIAL

• <1% dels tumors malignes ginecològics i <10% dels sarcomes uterins.

• SE de baix i alt grau (atípia i mitosi) i indiferenciat.



SARCOMA DE L’ESTROMA ENDOMETRIAL



SARCOMA DE L’ESTROMA ENDOMETRIAL



SARCOMA DE L’ESTROMA ENDOMETRIAL

CD 10 +++
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MIOMETRI



LIOMIOMES

• Tumors més freqüents en la dona.

• Ocorren en almenys un 25% de les dones en edat reproductiva
activa.

• Responen a estrògens.

• Poden ser asimptomàtics, inclús els de gran dimensió.

• Els símptomes més importants són els produïts pels liomiomes 
submucosos.

• La transformació maligna és summament rara.



LIOMIOMES

• Tumors ben delimitats, arredonits, durs i de color blanc
grisós. Les dimensions van des de petits nòduls
subcentimètrics fins a grans masses que ocupen la pelvis.

• Al tall tenen aspecte fasciculat.

• Segons la localització es denominen:
• Intramurals
• Submucosos
• Subserosos





LIOMIOMES. HISTOLOGIA

• Feixos arremolinats de cèl·lules musculars llises que
recorden l’arquitectura del miometri no tumoral.

• Cèl·lules monomorfes, fusiformes, de nucli allargat i amb
prolongacions citoplasmàtiques elongades bipolars.

• Mostren poques mitosis.

• Variants
• Liomioma atípic, sense apenes mitosis ni necrosi.
• Liomioma cel·lular. Sense atípia. Sense mitosis.
• Liomioma mitòticament actiu (5-10 mitosis x 10 CGA, sense 

necrosi i sense atípies).
• liomioma benigne metastatitzant. 









LIOMIOSARCOMA

• Neoplàsies malignes amb diferenciació muscular llisa.

• Apareixen de novo directament en el miometri o estroma
endometrial.

• El possible origen a partir d’un liomioma és discutit.

• Incidència màxima entre 40-60 anys.

• Recidiven després de l’extirpació i més de la meitat metastatitzen
via hemàtica pulmó, os i cervell.

• La supervivència als 5 anys és del 40%.



LIOMIOSARCOMA. HISTOLOGIA

• Masses carnoses i voluminoses que s’infiltren en la paret uterina o 
sobreïxen a la llum uterina.

• Mostren diversos graus d’atípia, des de ben diferenciats fins a formes 
anaplàstiques.

• La distinció entre liomioma i liomiosarcoma es basa en la combinació 
de:
• Grau d’atípia.

• Nombre de mitosis.  A partir de 10 mitosis x 10 cga.

• Necrosi.







PATOLOGIA NO NEOPLÀSTICA



ENDOMETRIOSI

• Presència d’ESTROMA ENDOMETRIAL O GLÀNDULES en localització anormal, fora de 
l’úter.

• És un procés clínic important que sol causar infertilitat, dismenorrea i dolor pèlvic.

• Ocorre en edat reproductiva.

• Localització
• Ovaris
• Lligament de l’úter
• Septe rectovaginal
• Peritoneu pèlvic
• Cicatrius de laparotomia
• Melic, vagina, vulva, apèndix.



ENDOMETRIOSI. ORIGEN

1. TEORIA DE LA REGURGITACIÓ

2. TEORIA METASTÀTICA

3. TEORIA DE LA DISSEMINACIÓ VASCULAR O LIMFÀTICA

4. +/- factors genètics, hormonals i immunitaris





ENDOMETRIOSI. HISTOLOGIA

• Presència de dues de les troballes següents:

• GLÀNDULES ENDOMETRIALS

• ESTROMA ESPECIALITZAT

• MACRÒFAGS AMB PIGMENT D’HEMOSIDERINA EN LA PARET D’UN QUIST 
HEMORRÀGIC





Notes per a casa

• Conèixer l’etiopatogènia de les diverses neoplàsies ginecològiques, 
sobretot del càncer de cèrvix i la relació amb la infecció per VPH.

• Conèixer la morfologia i la freqüència dels subtipus histològics dels
càncers ginecològics.

• Conèixer les característiques histopatològiques que diferencien el 
liomioma del liomiosarcoma.

• Conèixer les conseqüències i la histopatologia de l’endometriosi.
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