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:: Θύμωμα 

 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA99867 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θύμωμα είναι επιθηλιακό νεόπλασμα του θύμου (TEN; δείτε αυτόν τον όρο), μια σπάνια 

κακοήθεια που αναπτύσεται από το επιθήλιο του θύμου αδένα. 

Είναι η πιο κοινή μορφή ΤΕΝ και έχει ετήσια συχνότητα περίπου 1/769.000. Η αναλογία ανδρών-

γυναικών είναι 1:1.4. Τα θυμώματα εμφανίζονται συνήθως σε ηλικία μεταξύ 30 και 70 ετών (με 

μέση ηλικία τα 50 έτη), αλλά σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, μπορούν επίσης να 

εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. 

Ενώ το ήμισυ των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί, το άλλο μισό εμφανίζει κυρίως συμπτώματα 

από τον θώρακα όπως δύσπνοια, πόνο στο στήθος, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, 

κόπωση, απώλεια βάρους, και βήχα ή πνευμονία. Τα θυμώματα συνδέονται συχνά με 

μυασθένεια gravis (βλ. τον όρο αυτό), μια αυτοάνοση διαταραχή που εκδηλώνεται με διπλωπία, 

βλεφαρόπτωση, δυσφαγία και αδυναμία. Μερικοί ασθενείς μπορεί να πάσχουν από άλλες 

αυτοάνοσες ασθένειες όπως συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (SLE; βλ. τον όρο αυτό) και 

ρευματοειδή αρθρίτιδα, αιματολογικά σύνδρομα όπως η αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς 

(red cell anaplasia),ερυθροκυττάρωση και άλλες χρόνιες παθήσεις όπως υπέρταση, 

σακχαρώδης διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια και η στεφανιαία νόσος. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί 

να έχουν ιστορικό ενός δεύτερου όγκου. Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. 

Η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά ευρήματα, τον ακτινολογικό έλεγχο και την 

παθολογοανατομική εξέταση της εκτομής ιστών. Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να 

αποκαλύψει διεύρυνση του μεσοθωρακίου ή απώλεια του φυσιολογικού πρόσθιου καθαρού 

διαστήματος. Η περαιτέρω αξιολόγηση της βλάβης μπορεί να γίνει με αξονική τομογραφία, 

μαγνητική τομογραφία (MRI), αγγειογραφία μαγνητικού συντονισμού (αγγειο-MRI) και / ή η 

τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET). Απαραίτητη για τη διάγνωση είναι η βιοψία ιστού, η 

οποία συνήθως εκτελείται ως διαδερμική βιοψία με βελόνα καθοδηγούμενη μέσω CT-ή 

υπερήχους. Τα θυμώματα σήμερα διαχωρίζονται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (ΠΟΥ), σε τέσσερις ιστολογικές υποκατηγορίες: τους τύπους A, B, AB, και C. Οι όγκοι 

τύπου Α αποτελούνται από ατρακτοειδή ή ωοειδή επιθηλιακά κύτταρα. Οι όγκοι τύπου Β 

αποτελούνται από στρογγυλά ή πολυγωνικά επιθηλιακά κύτταρα και διακρίνονται τρεις υπότυποι 

(Β1, Β2, και Β3) ανάλογα με την διαφορά στην αναλογία των λεμφοκυττάρων και τον βαθμό 

ατυπίας των επιθηλιακών κυττάρων. Οι όγκοι τύπου AB  έχουν χαρακτηριστικά θυμώματος 

τύπου Α με λεμφοκυτταρικό στοιχείο ποικίλης πυκνότητας. Οι όγκοι τύπου C χαρακτηρίζονται 

από κυτταρολογική ατυπία και την απώλεια των οργανο-ειδικών χαρακτηριστικών του θύμου 

αδένα; ο τελευταίος όρος είναι συνώνυμος με το καρκίνωμα του θύμου αδένα (βλ. τον όρο αυτό). 

Σε τομές, οι όγκοι είναι οζώδεις και γκρι-λευκοί, μπορεί να είναι πολυκυστικοί και μπορεί να 

περιέχουν αποτιτανώσεις ή αιμορραγικά στοιχεία. Οι περισσότεροι από αυτούς περιβάλλονται 

από κάψα και κάποιοι μπορεί να είναι διηθητικοί. 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το λέμφωμα, τους όγκους των γεννητικών κυττάρων (βλ. 

αυτούς τους όρους), καθώς και μεταστατικούς καρκίνους. 
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Στα πρώιμα στάδια, η θεραπεία έγκειτε στη πλήρη χειρουργική εξαίρεση (συνήθως εκτελείται 

μέση στερνοτομή). Σε προχωρημένα στάδια (στάδιο ΙΙ, σύμφωνα με το σύστημα σταδιοποίησης 

Masaoka) και σε υψηλού κινδύνου ιστολογικούς υποτύπους (B3), η χειρουργική επέμβαση 

συνοδεύεται από συμπληρωματική επικουρική θεραπεία (που αποτελείται από μετεγχειρητική 

ακτινοθεραπεία) ή νεοεπικουρική θεραπεία πριν την χειρουργική εξαίρεση. Η ολική θυμεκτομή 

συνήθως ανακουφίζει από τα συμπτώματα της μυασθένειας gravis. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


