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• 53 yaşında bayan  

 

• Öksürük, göğüs ağrısı  

 

• HRCT: bronşektazik dilatasyonlar mevcut , 

   akciğer interstisyumunda  patolojik görünüm yok 

 

   Rutin biokimya :      özellik yok 

 

   Ön tanı: İntersitisyel akciğer hastalığı 

 

 



 Toraks USG: 

    

▫    Sağ parakardiyak,  

▫    yuvarlak , düzgün sınırlı,   

▫    izoekoik, 

▫    kalp atımları ile hareket eden lezyon  

  

 



   PET CT 

•    Sağ akciğer orta lob  

•     medial segment düzeyinde  

•     parakardiak    

•     perikarda bitişik   

•     53x67 mm 

•     hipodens  

•     artmış FDG tutan kitle          (SUDmaks=5.8).  

•    Geri kalan akciğer parankiminde ve  

•    mediastinal lenfatik istasyonlarda patolojik  FDG tutulumu yok.  

  

 



TORAKS BT 























 

    PET-CT 

 





















• İİAB tanı yok 

 

 

•  torakotomi ile sağ parakardiak kitle eksizyonu  

    ( 21.05.2012) 

 



Patolojik tanı:Kortikal timoma tip B2 

 

• Kapsül invazyonu mevcut. 

• Bir alanda  kapsülde vasküler invazyon mevcut. 

• CD1a: pozitif,  

• CK19: yaygın pozitif, 

• EMA: seyrek pozitif,  

• Desmin: negatif, 

• CD20: seyrek B lenfositlerde pozitif, 

• CD3: yaygın T lenfositlerde pozitif, 

• Kİ-67: lenfoid hücrelerde yüksek skor 

 



Timomaların Histolojik sınıflaması 

WHO sınıflaması (1999) 

 

• Tip A       İğsi hücreli , medüller 

• Tip AB    Mikst 

• Tip B1     Lenfositten zengin; lenfositik;           
predominant kortikal 

• Tip B2    Kortikal 

• Tip B3    Epitelial; atipik; skuamoid; 

                   iyi diferansiye timik karsinom 

• Tip C       Timik Karsinom 

 



Thymoma 
  

• Type A        (spindle cell; medullary)  

 

•  Type AB    (mixed)  

 

•  Type B1    (lymphocyte-rich; lymphocytic; 
predominantly cortical; organoid) 

 

• Type B2    (cortical) 

  

•  Type B3     (epithelial; atypical; squamoid;       
well-diff. thymic carcinoma) 





Masaoka Evrelemesi 

• Evre I: Makroskopik  tamamen kapsül içinde ve       
mikroskopik  kapsül invazyonu yok. 

• Evre IIa: Kapsüle mikroskopik  invazyon 

• Evre IIb: Yağ dokusu ve mediastinal plevraya 
makroskopik invazyon 

• Evre III: Komşu organlara makroskopik 
invazyon (perikardiyum, büyük damarlar veya 
akciğer) 

• Evre IVa: Plevral ya da perikardiyal yayılma 

• Evre IVb: Lenfojen ya da hematojen metastaz 

 



EVRE IIA  KORTIKAL TIMOMA 

ADJUVAN  TEDAVİ ?  
 

• RADYOTERAPİ ? 

 

• KEMOTERAPİ ? 

 

 



POSTOPERATİF  

   
 

    kitle lojuna 23 fraksiyonda,  200 cGy’den 

   

    4600 cGy konformal 

    radyoterapi uygulandı. 
     

     (  26.07.2012 - 29.08.2012 ) 

 

 



     6. aylık 
takibinde   

operasyon 
lojunda  nüks  

  bulgusu izlenmedi. 

 



• EVRE II  postop RT 

   rutin  uygulanmaz. 

•  lokal rekürrensi riski yüksek ise 

•  kapsül invazyonu   

•  cerrahi sınır yakınlığı 

•  B tipi 

•  perikard yapışıklığında önerilir. 

 

•  Evre III ve IV ;  

•  WHO B2, B3, C   radyoterapi   önerilir. 

 

 

 

 



Radyoterapi alanı belirlenmesinde  

  cerrahi öncesi  yaygınlığı, 

  operatif bulgular, 

  ekstrakapsüler yayılım,  

  cerrahi sınırlar ve klipsler, 

  tüm timus yatağı önemlidir.  

 

   cerrahi sınırlar negatif         45-50 Gy,  

            yakın yada pozitif         54-60 Gy, 

   gross rezidü tm  veya inop   60-70 Gy 






