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Önsöz

19. yüzyıldan başlayarak timus her zaman merak uyandıran bir anatomik yapı olmuştur. Başlarda timusun 
anatomisi, fizyolojisi ve patolojilerini anlamaya yönelik olan çalışmalar zaman içerisinde embriyonel hayattaki 
fonksiyonu, fetal dönem sonrası gelişen hastalıklarla ilişkisini anlamaya ve tedavideki yerini keşfetmeye yönel-
di.

Günümüzde timusla ilgili pekçok merak edilen konu açıklığa kavuşmuşsa da bezin endokrin fonksiyonları, 
multipl skleroz, romatoid artrit, lupus eritamotozus, myastenia gravis benzeri otoimmün hastalıklardaki rolü 
üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Otoimmün hastalık etiyolojisinde rol oynamaktan sosyal medyada “ti-
musa vurarak mutluluk hormonu salgılatmaya” kadar varan geniş bir spektrumdaki ilgi alanı bu konuda cerrahi, 
patoloji, radyoloji, onkoloji, immünoloji ve nöroloji içeren multidisipliner bir yaklaşımı içeren çalışmayı zorunlu 
kılmaktaydı. 

Kitapta Myastenia Gravis (MG) ile ilişkili klinik tablo ve beraberinde tedaviye yönelik cerrahi uygulamalara 
özel bir önem verilmiş çok yönlü tartışılmaya çalışılmıştır. MG ve timektomi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma-
ya yönelik hem ülkemizden hem de uluslararası yazılan pek çok yazının nontimomatöz MG’de timektominin 
etkinliğinin kanıtlandığını düşünüyoruz. Buna rağmen MG nin tam olarak tedavi edilebilmesiyle ilgili cevabı 
bulunamamış pek çok soru halen ortada durmaktadır, MG li bir hastayla karşılaşan meslektaşlarımız için bu 
kitabın çok yönlü bakış açısı, tanı ve tedaviye yönelik ortaya koyduğu algoritmalar, tavsiyelerle faydalı olacağını 
düşünüyoruz. 

Türk Göğüs Cerrahisi Derneğinin çıkardığı bu kitapta ülkemizden kendi alanlarında timusa ilgi duyan uzmanları 
davet ederek geçmiş ve günümüz gelişmelerinin analizinde güncellenmiş bir sürüm ortaya çıkarmaya gayret 
ettik. Timusun anatomi ve fizyolojisinden başlayarak patoloji ve onkoloji alanında yeni sınıflamalar düzenle-
nerek tartışıldı. PET ve farklı radyolojik yaklaşımların tanısal rolü dikkatli bir şekilde incelendi. Timus kaynaklı 
benign ve malign hastalıklarda ortaya çıkan klinik tablo ve tedaviye yönelik yaklaşımlar konunun uzmanları 
tarafından farklı klinik bakışlarla verilmeye çalışıldı. Kitapta MG de cerrahi uygulamalara ayrı bir parantez açı-
larak; açık (konvansiyonel), video yardımlı ve robotik uygulamalar avantaj ve dezavantajları yönünden kıyasla-
malarla verilmeye çalışıldı. Timoma varlığında ve ileri invazif durumlarda izlenmesi gereken yol ve ileri cerrahi 
uygulamalar onkolojik bakış açısı, radyoterapi ve tamamlayıcı tedavilerle birlikte özenle tartışıldı. Timus bezini 
anlamaya yönelik bir çalışma multidisipliner olmalıydı ve güncel farklı bakış açıları sunmalıydı ki bu kitaptaki 
tüm konu yazarları ve editörler olarak gayretimiz bu gerekliliği yerine getirmek üzerine oldu. 

Camiamıza faydalı olması dileklerimizle…

Dr. Koray Dural

Dr. Berker Özkan

Dr. Berkant Özpolat
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Bölüm 1

Timus Anatomisi
The Anatomy of Thymus

Dr. Çiğdem Gonca*, Dr. Tevfik Kaplan, Dr. Serdar Han

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZ

Timus bezi anterior mediastende manubrium sterni ile pericardium fibrosum’un arasında yerleşik, iki lobdan oluşan 
lenfoid bir organdır. “Cortex thymi” ve “medulla thymi” denilen iki bölümü vardır. Yenidoğanda 10-15 gram ağırlığınday-
ken, pubertede 30-40 gram ağırlığa ulaşır. Yaşla birlikte gerilemeye başlar ve bu esnada yerini adipoz dokuya bırakır. A. 
thoracica interna ve a. thyroidea inferiordan gelen dallarla beslenir ve venöz drenaj aynı isimli venler ve vena brachio-
cephalica sinistra ile sağlanır. Hilumu ve afferent lenf damarı yoktur bu nedenle timusa lenf gelmez, efferent lenfatikler 
brakiyosefalik, parasternal ve trakeobronşial lenf düğümlerine gider. Sempatik innervasyonu stellat gangliondan, para-
sempatik innervasyon vagus, rekürren laringeal ve frenik sinir ile sağlanır. Timus kapsülünden duyuyu n.phrenicus ve 
ansa cervicalis taşır.

Anahtar Kelimeler: timus, anatomi, anterior mediasten

ABSTRACT

The thymus gland is a bilobed lymphoid organ which is located in the anterior mediastinum between manubrium sterni 
and percardium fibrosum. It is composed of cortex thymi and medulla thymi. Thymus is about 10-15 grams in infants 
and reaches a mass of 30-40 grams in puberty but it involutes as people get older. In the process of involution its struc-
ture is replaced by adipose tissue. The blood supply comes from a.thoracica interna and a throidea inferior; and drained 
through the veins in the same name. It doesn’t have afferent lymphatics althought the efferent lymphatics drain to 
brachiocephalic, parasternal and tracheobronchial lymph nodes. The sypmpathetic innervation of the gland originates 
from superior cervical and stellate ganglion, and the parasympathetic fibers arise from the vagus, recurrent laryngeal 
and phrenic nerves.

Key Words: thymus, anatomy, anterior mediastinum

GİRİŞ
Primer lenfoid organdır. Bağışıklık sisteminin vazge-
çilmez bir organıdır ve disfonksiyonu hastanın yaşam 
kalitesini büyük ölçüde etkileyebilir. 1960’lardan bu 
yana yapılan birçok çalışma, timusun yaşam için el-
zem olduğunu göstermektedir. Timektomi yapılan 
farelerde, lenfosit sayısında azalma ile immün yet-
mezlik geliştiği gösterilmiştir (1).

Yapı ve İşlev

Manubrium sterni’nin arkasında, pericardium 
fibrosum’un önünde, pembemsi-gri renkte kapsüllü 

bir bezdir.  İnce ve gevşek yapıda fibröz bir kapsülle 
sarılı iki lobdan oluşur. Her bir lobun “cortex thymi” ve 
“medulla thymi” denilen iki bölümü vardır (2). Bezin 
korteksinde immatür T-lenfositler ve epitelyal retikü-
ler hücreler, medullasında ise matür T-lenfositler, epi-
telyal retiküler hücreler ve timus cisimcikleri (Hassall 
cisimcikleri) bulunur (3). Hassall cisimcikleri timosit-
lerin olgunlaştırılması ve apoptotik hücrelerin temiz-
lenmesinde rol oynar. Lenfopoezin hayati bir parçası-
dırlar (4).

Timus apoptoz için hedeflenecek olan T-hücrelerini 
tanıyan kendi antijenini seçmek için pozitif seleksiyon 
kullanır. Timus, T hücrelerinin kendi antijenine maruz 

Sorumlu Yazar*: Dr. Çiğdem Gonca. Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr. Rıdvan Ege Hastanesi B Blok Zemin kat, Mevlana 
Bulvarı No:86-88  (Konya Yolu) 06520, Çankaya, Ankara, Türkiye.
E-posta: cigdemgonca@gmail.com
Telefon: 0 312 2044000
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kaldığı yerdir ve oluşturulan tüm T hücrelerinin %95’i 
kendi antijenlerini tanımalarından dolayı apoptoz ge-
çirir. Non-reaktif T hücreleri daha sonra yüksek afiniteli 
antijene bağlananlar için negatif seleksiyona uğrar (1). 
Sadece hem pozitif hem negatif seleksiyon geçiren 
lenfositlerin timus dışına çıkmasına izin verilir. Bu T 
hücreleri bakteri, virüs veya diğer yabancı antijenler ta-
rafından aktive edilir ve daha sonra mitoz geçirir. Pato-
jen öldükten sonra, hücreler apoptoza gider, apoptoza 
uğramayanlar ise bellek hücreleri olarak devam eder. 
Bu hücreler, bağışıklık sisteminin aynı antijen ile bir 
daha etkileşime girdiklerinde daha hızlı ve daha güçlü 
tepki vermelerini sağlar (1).

Timus, intrauterin dönemde olgunluğuna çoktan ula-
şan ve yaşlandıkça gerileyen bir organdır. Yenidoğan-
da 10-15 gram ağırlığındayken, pubertede 30-40 gram 
ağırlığa ulaşır (3). Timusun gerilemesi sırasında yapısal 
değişiklikler olur ve yerini adipoz dokuya bırakır (Re-
sim 1). Timus, vücudu yabancı antijenlere karşı koru-

yan küçük lenfositler dahil, immün hücrelerin üretimi 
ve olgunlaşmasından sorumlu olan birincil organdır. 
Timus, lenfoid dokularda yaşayacak hücrelerin kay-
nağıdır ve olgunlaşmalarını ve uygun fonksiyonlarını 
destekler.

Yerleşimi

Alt ucu dördüncü kıkırdak kaburga hizasındadır. Üst 
ucu tiroid bezinin alt ucuna kadar uzanabilir. Üst ve 
ön mediyastinumda yer tutar. Ön tarafında, sternum, 
üst dört kıkırdak kaburga, m. sternohyoideus ve m. 
sternothyroideus; arka tarafında, fibröz perikardium, 
arcus aortae ve dalları, v. brachiocephalica sinistra ve 
trakea vardır (3) (Resim 2-5).

Embriyolojisi

Timus diğer lenfoid organlardan daha erken gelişir 
(intrauterin 9-11. haftalar). Timusun bağ dokusu me-

Resim 1. Mediastenin ventral görünümü (“Sobotta Atlas of Human Anatomy - 15th Edition”dan alınmıştır).
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Resim 2. Mediastenin sağ lateralden görünümü (“Sobotta Atlas of Human Anatomy - 15th Edition”dan alınmıştır).

Resim 3. Mediastenin sol lateralden görünümü (“Sobotta Atlas of Human Anatomy - 15th Edition”dan alınmıştır).
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Resim 4. Taze kadavrada clamshell kesi ile mediasten disseksiyonunda timus ve eşlik eden yağ doku gösterilmek-
tedir (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD’dan Prof. Dr. Halil İbrahim Açar’ın arşivinden kendinden izin ile 
alınmıştır).

Resim 5. Fikse kadavrada clamshell kesi ile mediastinal yağ doku ve timusun görünümü (Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Anatomi AD’dan Prof. Dr. Halil İbrahim Açar’ın arşivinden kendinden izin ile alınmıştır).
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zodermden, epiteli ise üçüncü faringeal kesenin en-
doderminden gelişir (3). 

Başlangıçta ventral üçüncü farengeal keseden olu-
şan timus 4 embriyojenezden 3 yaşına kadar büyür 
ve daha sonra ergenlik dönemi boyunca geriler (1).  
Embriyogenez süresince timus, üçüncü farengeal 
poştan aşağıya, manubriumun posteriorunda, supe-
rior mediastene göç eder. Timus bebeklerde ve küçük 
çocuklarda büyüktür ve zamanla kompakt hale gelir. 
Erken erişkinlik döneminde timik doku yağ ile yer de-
ğiştirir. Timik involüsyonun, ergenlik döneminde kan 
dolaşımında bulunan androjen seviyelerinin artma-
sından kaynaklandığı düşünülmektedir (4).

Beslenmesi- İnervasyonu

Timusun kanlanması karmaşıktır ve büyük değişik-
likler gösterir. Kan akımı en sık inferior tiroid, inter-
nal torasik, perikardiofrenik veya anterior interkos-
tal arterler tarafından sağlanır. Nadiren, timus orta 
tiroid arterinden kan alabilir (4). Lateralde, timus 
internal mammarian arterin dallarından kan alır. Bu 
dallara lateral timik arterler denir; sayıları değişken-
dir ve asimetriktirler. Posterior timik arterler, bra-
kiosefalik arter ve aorttan kaynak alır; ancak nadir 
olarak bulunurlar. Aksesuar timik arterler çeşitlidir, 
tiroservikal trunkus, subklavyen veya superior tiroid 
arterlerinden kaynaklandığı gösterilmiştir (4). 

Venöz drenajda varyasyon yaygındır, ancak timus en 
sık sol brakiosefalik ve internal torasik damarlar tara-
fından drene edilir. Timik venöz kaynak interlobüler 
septada timik kapsülün içinde akar ve organın arka 
tarafındaki bir pleksus ile korteksten ayrılır. Bu da-
marlar daha sonra biraraya gelir ve her lobu ayrı ola-
rak drene eder (4).

Timusun sempatik innervasyonu, superior servikal 
ve stellat gangliondan (ganglion cervicothoracicum) 
kaynaklanır. Bu lifler timik kapsül içine girinceye ka-
dar büyük kan damarları boyunca bir pleksus içerisin-
de hareket eder (4). 

Parasempatik lifler vagus, rekürren laringeal ve fre-
nik sinirlerden kaynaklanır. Bazı hayvan çalışmaları, 

timositlerin norepinefrin, dopamin, asetilkolin, nöro-
peptid Y, vazoaktif intestinal peptid, kalsitonin geni 
ile ilgili peptid ve substans P yoluyla uyaranlara yanıt 
verdiğini göstermiştir (4).

Kasları

Timus mediastende, manubriumun hemen arkasın-
da oturur. Hyoid kemiği deprese eden kaslar timu-
sun yanındadır. Bu kaslar sternohyoid ve sternotiroid 
kasları içerir ve her iki kas da bilateraldir. Tirohiyoid 
ve sternokleidomastoid kaslar, herhangi bir ektopik 
timik dokuya veya timusun herhangi bir superior 
uzantısına yakındır. Timus ayrıca kalp kası ve perikar-
dın önünde yer alır.

Anatomik Varyasyonları

Timusun lob sayısı, büyüklüğü ve yerleşim yerindeki 
varyasyonlar sıktır. En sık anatomik varyasyon tiroid 
bezine kadar uzanım gösteren bir çıkıntıdır (4). Timus 
dokusunun aşağı doğru migrasyonunda yol boyunca 
implantasyon olabilir ve bu da ektopik bir timus ola-
rak isimlendirilir. İnsanların yüzde ellisi ektopik timik 
dokuya sahiptir. Bu varyasyon tipik olarak anterior 
servikal bölgede, sternokleidomastoid kasın derinin-
de, karotis kılıfının anteriorunda bulunur ve retrofa-
rengeal boşluğa genişleyebilir. Bu oluşumların yarısı 
mediastende timusa bağlanır (4).
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Timus ve Fizyolojik Önemi
Thymus and its Physiological Importance 

Dr. Sibel P Yentür, Dr. Talha Topuz, Dr. Güher Saruhan-Direskeneli*

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZ

Primer lenfoid organlardan biri olan timus sağlıklı immün sistem gelişimi için gereklidir. Kemik iliği ile birlikte timus, 
T lenfositlerinin üretildiği ve farklılaştığı organları oluşturur. İmmun yanıt gelişiminde antijenlere özgül yanıt veren iki 
ana hücre grubu T ve B lenfositleridir. Bunların arasında T hücresi gelişim süreci ve çeşitli işlevleri açısından farklı özel-
likler gösterir. Nitekim timus T hücresinin farklılaşmasında, taşıdığı reseptör ve yanıt vereceği uyaranlara göre seçildiği, 
eğitildiği organı oluşturur. Gelişimine kemik iliğinden başlayan T hücre timusta, T hücrelerinin uyarılma mekanizmalarının 
gerektirdiği şekilde, reseptörüne göre bir seçime uğrar (pozitif seçim) ve diğerleri ölürken seçilen hücreler yaşar. Ayrıca 
potansiyel zararlı T hücrelerinin yok edilmesi de, negatif seçim aşamasında yine timusta gerçekleşir. Puberteye kadar ak-
tif çalışan bu timik süreç ömür boyu düşük bir hızla T hücre farklılaşması ile sürer. Timusta T hücre gelişiminde yetersizlik 
ya da uygunsuzluk, immün yetersizlik ya da otoimmunite gelişimine yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: T hücre seçimi, tolerans, timosit, timik epitel hücre

ABSTRACT

Being a primary lymphoid organ thymus is required for the healthy development of the immune system. Both bone 
marrow and thymus are the organs in which T cells are produced and differentiated into the mature state to generate 
an immune response. Adaptive immune response is the function of antigen specific-reacting T and B cells. T cells de-
velopment and functional features are distinct from B cells. Thymus is the organ where T cells differentiate and selected 
according to the receptors and antigen specificity. Starting to develop in the bone marrow, lymphocytes migrate to 
thymus, where they develop further and will be selected for their respective clonal receptors (positive selection) and 
survive whereas the rest die in the cortex of the organ. Potentially harmful T cells will also be negatively selected in the 
thymus and will be directed to die. This thymic activity is continuing from birth mainly up to the puberty with a high 
output and then slows down, but T cell production in thymus continues throughout the life. Insufficient or dysfunctional 
T cell development in the thymus results in immune deficiencies or autoimmune disorders.

Key Words: T cell selection, tolerance, thymocyte, thymic epithelial cell 

GİRİŞ

Timus bezi, tiroid bezinin altında, göğüs boşluğunda 
ve soluk borusunun önünde bulunan, T hücre 
gelişiminin tamamlandığı birincil lenfoid organlardan 
biridir. Kemik iliğinden kaynaklanan hematopoetik 
öncül hücreler timus içerisinde olgun T hücrelerini 
üretecek şekilde farklılaşır ve periferik lenfoid 

organlara göçerler. Bu bölümde timusun T hücre 
gelişimindeki rolü ele alınacaktır.

1) Timusun İşlevsel Yapısı

Timus, embriyolojik olarak faringeal üçüncü ve 
dördüncü yarıktan gelişen, intrauterin hayatın yed-
inci haftasından başlayarak kaudale ve mediale inen 

Sorumlu Yazar*: Dr. Güher Saruhan-Direskeneli. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 
İstanbul, Türkiye
E-posta: gsaruhan@istanbul.edu.tr
Telefon: 0 212 4142000
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lenfoepitelyal bir organdır. Doğum sırasında organ 
tam olarak gelişmiştir ve T hücre üretimi yapmaktadır. 
Yaşa göre timus değişikliğe uğramaktadır. Puberte 
öncesine kadar T hücre üretim hızı yüksektir. Puberte 
sonrası gerilemeye uğrayan timus küçülür, atrofiye 
olur; ancak timusun T hücre üretimini ömür boyu de-
vam ettirdiği gösterilmiştir (1-3).

Timus kapsüllü bir organdır. Parankim içine dallanan 
bağ dokusu yapısı kapsüllü dokuyu lobüllere ayırır. 
Her lobül dışta korteks adı verilen bir periferik bölge 
ile içte medullayı oluşturan merkezi bir bölgeden 
oluşur. Kortekste çok sayıda olgunlaşmamış T lenfositi 
(T lenfosit öncülleri) bulunurken, medullada az sayıda 
olgun T hücresine rastlanır. Medulla, bu bölgeye özgü 
olan “Hassall” cisimciklerini içerir. İşlevi bilinmeyen bu 
yapıları, medüller timik epitel hücrelerinden (mTEH) 
değişen epitelyal retiküler hücrelerin oluşturduğu 
düşünülmektedir. Lobüller dışında damar yapılarının 
çevresinde perivasküler boşluk (PVB) yer alır. Timo-
poez adı verilen timosit gelişiminde yer almayan bu 
hacim, yaşlanma ile genişler (4).

Timus, doğumdan hemen sonra vücut ağırlığına 
göre en yüksek oranına ulaşır ve gelişimi ergenlik-
ten sonra geriler. Kemik iliği kaynaklı hücreler timusa 
kortiko-medüller bileşkeden girdikten sonra gelişen 
timositler önce kortekste yerleşirler. Burası T len-
fositlerin farklılaşma ve seçilme yeridir. Timositlerin 
çoğu kortekste apoptoza uğrar. Ancak küçük bir 
kısmı medullaya göç eder ve oradaki gelişimi izley-
erek venül duvarından dolaşıma katılırlar. Bu hücreler 
timus dışındaki lenfoid yapılara göçerek özel bölgel-
erde T lenfositleri olarak yerleşirler. Timusta ortadan 
kaldırılan lenfositler, işe yaramayan ve organizmanın 
kendi antijenlerine yanıt verebilecek lenfositlerdir.

2) Timusun Hücresel Elemanları ve Mikroçevre

T lenfositlerinin gelişimi timusun değişik stromal 
hücrelerinden oluşan çoklu mikroçevre tarafından 
desteklenir. Timus parankimi T hücre gelişiminin 
düzenlenmesinde mekanik bir hücresel destek 
sağlarken, hücresel etkileşimlerle bu süreci yönlendi-
rir. Timus dokusunda kemik iliği kökenli lenfoid öncül 
hücreler yanında makrofaj, dendritik hücreler, epitel 
ve fibroblast gibi parankim (stroma) hücreleri de bu-
lunur.

Timik parankim hücreleri

Timik stroma, timik epitel hücreleri (TEH) ve en-
dotel hücreleri, dendritik hücreler ve makrofajlar 
gibi diğer hematopoetik hücreleri içerir. TEH’ler 
hücreleri bulundukları bölgeye göre tanımlanarak 

kortikal (kTEH) ve medullar (mTEH) olmak üzere iki 
çeşittir. Bu hücrelerin gelişimi Tbx1, Hoxa3, Pax1ve 
Foxn1 gibi transkripsiyonel faktörlere bağlıdır. Hem 
mTEH, hem de kTEH’lerin ve ayrıca tanımlanan küre-
sel dizilen TEH’lerin aynı ya da ayrı/farklı hücrel-
erden kaynaklandığını gösteren hayvan bulguları 
bildirilmiştir (5-7).

Timusun stromal hücreleri ile timositler arasında 
birbirlerinin gelişimine etkisi olan, karşılıklı sinyal 
değişimi ‘‘thymic crosstalk’’ olarak adlandırılan bir 
etkileşim vardır. T lenfositlerinin timik gelişimi pro-
genitör hücrelerin timusa girmesiyle başlar. kTEH 
(CD45-, EpCAM+, Ly51+, K8+, K5-, K14-) majör his-
tokompabilite kompleksi (MHC) molekülleri ile uy-
umlu T hücre reseptörü (THR) üreten hücrelerin “poz-
itif seçim”inden sorumlu tutulmaktadır. mTEH (CD45-, 
EpCAM+, Ly51-/low, CD80high, K8-, K5+, K14+) ise başka 
dokulara özgü oto-antijenleri göstererek T hücre 
repertuvarının kendine karşı zararsız hale gelmesini 
sağlayan “negatif seçim”den sorumludur. Merkezi 
tolerans mekanizması bu hücre gruplarının etkisine 
bağlıdır. mTEH ayrıca Hassall cisimciklerinin de ana 
elemanıdır ve regülatör/düzenleyici T hücre (Treg) 
(CD4+, CD25+, Foxp3+) gelişiminde önemli rol oyna-
yarak periferik tolerans mekanizmalarına da katkı 
sağlar (8). 

Bu bağlamda timik kortekste yer alan epitel köken-
li, sitokeratin 5 ve 8 (K5 ve K8) eksprese eden timik 
hemşire (nurse) hücreleri (TNH) de önemlidir. Yüzey-
lerinde özel işaretleri (pH91) bulunduran bu hücreler 
yaklaşık 200 kadar lenfositi sitoplazmik vakuollerine 
alarak T hücre gelişimi ve MHC ilişkisinde rol oynar 
(9-11). Embriyolojik olarak endokrin alandan gelişmiş 
bir doku olarak timus hormon da salgılar. Timulin, 
timozin, timopentin ve timus hümoral faktör timik 
fizyolojiyi düzenler.

Timus T hücre gelişiminden sorumlu tutulmakla be-
raber az sayıda B hücresi de bulundurur. Düşük bir or-
anda (yaklaşık/~ %0,3) rastlanan B hücreleri medulla 
bölgesinde yer alır. Bu hücrelerin timus içinde T hücre 
gelişimi öncesi farklılaşmaya başlayarak geliştiğini 
(12-13) ya da bu hücrelerin olgun halde timusa göç 
ettiklerini (14) ileri süren bulgular bildirilmiştir.

Timus dokusunda ayrıca kemik iliği kökenli makro-
fajlar ve dendritik hücreler de bulunur. Makrofajlar 
farede dendritik, yuvarlak ve düz-yapılı olabilir, 
yüzey işaretleri ve bulundukları doku bölgesine göre 
tanımlanır. Dendritik hücreler de geleneksel (conven-
tional, cDH, MHC sınıf II ve CD11c ekspresonu yüksek) 
ve plazmasitoid (pDH, MHC sınıf II ve CD11c ekspr-
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esyonu düşük) olarak iki ana gruba ayrılır (15). Bu 
bulguların çoğu farelerdeki gözlemlere dayanır.

Timositler 

Adını timus dokusundaki farklılaşma ya da seçilme 
aşamalarına dayalı olarak alan T hücreleri, kemik 
iliğinde hematopoetik kök hücrelerden kaynaklanır. 
Kemik iliği kökenli öncül (progenitör) hücreler ko-
rteks-medulla geçişinden/(daha önceki paragraflar-
da bileşke olarak tanımlanmış) timusa girerek korteks 
bölgesine göç ederler. Timüs içindeki, timosit olarak 
da bilinen bu progenitör hücreler, farklı hücre yüzey 
reseptörleri ekspresyonu ile bir dizi olgunlaşma 
aşaması geçirirler. T lenfositinin timustaki gelişim 
aşamaları yüzey reseptörleri ve transkripsiyon fak-
törlerine göre tanımlanabilir. Timositler, timusta stro-
ma (hematopoetik olmayan) hücrelerle etkileşerek 
gelişimlerini sürdürür; önce hızla çoğalır, yüzey re-
septörlerini sentezlemeye başlar ve bu reseptörlerin 
özelliklerine göre timusta “yararlılık” açısından seçilir. 
Bu süreç kişinin immun sisteminin sağlıklı gelişimi 
açısından önemli basamakları içerir. Bu süreç so-
nunda timositlerden gelişen T hücreleri, kişinin ken-
di dokularına yanıt oluşturmayıp, tehdit oluşturan 
yapılara uygun yanıtları geliştirecek çeşitlilikte, farklı 
reseptörlerle olgunlaşır. 

3) İşlevsel T Lenfosit Gelişiminin Önemi 

T lenfositleri immün sistemin antijenlere özgül yanıt 
veren ve edinsel immun sistem hücrelerinden olan 
ana bir grubu oluşturur. Bu hücre grubunun immün 
yanıtta rol alabilmesi için “klonal bir antijen tanıma 
reseptörü” (T hücre reseptörü, THR) taşıması, işlevsel 
alt grubunu belirleyen yüzey işaretlerinden (CD4 ya 
da CD8) birini bulundurması ve antijen uyarısını al-
abilmesi için bir başka vücut hücresi ile etkileşmesi 
gereklidir. Bu etkileştiği hücre, yüzeyinde “antijen su-
nucu molekül” bulunduran ve bu molekül aracılığıyla 
T hücresine “antijen sunan” hücre (ASH) olarak işlev 
görür. Antijen sunucu moleküller MHC ya da insan 
lökosit antijenleri (human leukoctye antigen, HLA) 
sınıf I ve sınıf II olarak isimlendirilir. Antijen sunan 
hücrenin MHC molekülleri ile yeni gelişen T hücreler-
inin “uyumlu etkileşimi” T hücre gelişiminin en önemli 
basamaklarını oluşturmakta olup timusta gerçekleşir. 

4) Timusun T Hücre Gelişimindeki Rolü

Timus immün sistemin işlevsel gelişiminde T hücre 
olgunlaşmasını sağlayan primer lenfoid doku-
dur. Lenfositlerin tüm tehdit niteliğindeki yapıları 
tanımalarını sağlayacak çeşitlilikte, ancak kendi 

dokularına zarar vermeyecek sınırlılıkta reseptörleri 
bulundurmaları, timustaki gelişim sürecinde sağlanır. 
Bu süreç korteksten medullaya doğru tüm timus 
dokusunda gerçekleşir ve “pozitif seçim”  ile “negatif 
seçim” basamaklarını kapsar (4,16).

Kemik iliğinden timusa ulaşan erken gelişim 
basamağındaki timositler önce epitel hücrelerinden 
alınan sinyallerle (Notch) T hücre gelişimine yöne-
lir ve hızla çoğalır. Bundan sonra gelişen süreç önce 
immün yanıt açısından geniş bir çeşitlilik sağlayacak 
farklı reseptörler taşıyan hücrelerin üretilmesi ve 
sonra her hücrenin o kişinin “kendine” karşı yanıt ve 
zarar vermesini engelleyecek seçim basamaklarından 
oluşur. Öncül hücre önce CD4 ve CD8 reseptörlerin 
yoksundur, henüz antijen tanıma reseptörü (THR) 
de yoktur ve çift negatif (DN) hücreler olarak 
adlandırılır. DN popülasyon CD44 (bir adezyon 
molekülü) ve CD25 (Interlökin-2 reseptörü a zinciri) 
ekspresyonu ile de ayrıca dört farklı alt gruba ayrılır. 
Bu aşamada T hücre öncülü a ve b ya da g ve d zincirl-
erini kodlayan genleri kullanarak kendine özgül rese-
ptörü üretmeye başlar. Az bulunan gd T hücrelerinin 
gelişim süreci erken bir aşamada ayrılır ve bağımsız 
gelişir. T hücrelerinin çoğunu oluşturan ve ab THR 
taşıyan hücrelerin gelişmesi ise önce her hücrede bir 
b zinciri sentezi, bununla eşleşen geçici bir a zinciri 
sentezi (Pre-Tα) ve CD3 moleküllerinin bir kompleks 
oluşturmasıyla sürer. Bu süreç CD4 ve CD8 molekül-
lerini birlikte eksprese eden ve çift pozitif (DP) diye 
anılan bir hücre gelişim aşaması ile devam eder. Bu 
kompleks oluşumu hücrenin yaşamaya devam et-
mesine, çoğalmasına ve daha fazla farklı reseptör 
düzenlemesi yapmamasına ve CD4 ve CD8’in ekspr-
esyonu ile daha da farklılaşmasına yol açar. 

Reseptör sentezi tamamlanan bu hücreler yine ko-
rteks içinde “pozitif seçim”e uğrar. Bu aşamalar timus 
korteksinde kTEH ile ilişkili mikroçevrede gerçekleşir. 
DP hücreleri, taşıdıkları/ ürettikleri THR ve MHC 
sınıf I veya sınıf II molekülleri ile etkileşebilmelerine 
göre seçilir. Antijenik peptitleri bağlamış olan MHC 
molekülüne THR ile uygun/düşük bir afinite ile 
bağlanan hücreler hayatta kalır. Kendi MHC molekül-
üne bağlanamayan, böylece hiç bir zaman uyarılma 
ve aktifleşme imkanı olmayan ya da MHC molekül-
lerinin üzerindeki antijenle çok yüksek afinite ile 
etkileşime giren hücreler apoptoz ile ölür. Timusta b-
seçimi diye anılan bu süreç MHC ile ilişkilidir. Antijen 
sunucu hücre olarak kTEH üzerindeki MHC molekülü 
ile gelişen ve THR moleküllerinin o kişiye uygunluğu 
açısından gerçekleşen bu süreç “pozitif seçim” 
olarak anılır. Bu aşamada DP hücrelerdeki CD4 ve 
CD8 moleküllerinden de birisi seçilerek eksprese edil-
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ir, diğeri ise kaybolur: Hücre tek pozitif (SP) aşamaya 
geçer. Eğer THR, kTEH üzerindeki antijen sunucu 
moleküllerden MHC sınıf I ile uyumlu ise hücre CD8+ 
T hücreye, MHC sınıf II ile uyumlu ise T hücresi CD4+ T 
hücreye farklılaşır. Pozitif seçim aşamasında, timositler 
hem CD4, hem de CD8 yardımcı reseptör moleküllerini 
birlikte  (DP) eksprese eder. 

Pozitif seçim özgüllüğü, rastgele oluşturulmuş V, D 
ve J gen bölgelerinin kombinasyonları tarafından 
belirlenen THR repertuarına (çeşitli reseptör taşıma 
dağılımına) etki eder.

MHC moleküllerinin bu seçimdeki önemi, bu mole-
küllerin bulunmamasına yol açan mutasyonların 
neden olduğu insan immün yetmezlik hastalıkları 
ile gösterilmiştir. MHC sınıf II moleküllerine sahip ol-
mayan insanlar, sadece CD8+ T hücrelerine, fakat az 
sayıda CD4+ T benzeri hücreye sahiptir; MHC sınıf II 
ekspresyonunun hedefli gen mutasyonu ile elimine 
edildiği farelerde de benzer bir sonuç elde edilmiştir. 
Aynı şekilde, MHC sınıf I moleküllerine sahip olmayan 
fareler ve insanlarda CD8 T hücreleri gelişmemektedir. 
MHC sınıf II molekülleri CD4+ T hücresi gelişimi, MHC 
sınıf I molekülleri CD8+ T hücresi gelişimi için gereklidir.

Korteksten sonra timositler timik medullaya göç eder. 
Bu süreç de olgunlaşmaya paralel olarak değişiklik 
gösteren yüzey reseptörlerince, özellikle de kemokin 
reseptörleri ile düzenlenir. Medüller epitel (mTEH) 
hücrelerinden kaynaklanan CCL19 ve CCL21 kemokin-
lerine yanıtlı tek pozitif (SP) T hücreleri bu aşamada 
CCR7 kemokin reseptörü taşımaya başlamıştır (17).

Gelişmekte olan T hücreleri MHC molekülleri ile 
etkileşime girme açısından denetlenmiş olarak medul-
laya ulaşmıştır. Ancak bu sentezlenen reseptörlerin, 
yabancı uyaranlara yanıt oluşturma yanında, vücudun 
kendi yapılarına (antijenlerine) yanıt verme olasılığı 
da vardır. Kendine yanıt verme potansiyeli olan 
hücrelerin yok edilmesi “negatif seçim”in hedefidir. 
Negatif seçim hem timik kortekste, hem de medullada 
timosit gelişimi boyunca meydana gelir: SP hücrelerin 
%75’i kortekste, % 25’i ise medullada yok edilir (16). 
Bu aşamada farklı ASH tiplerinin negatif seçimde rolü 
olduğu, ağırlıkla kemik iliği kaynaklı dendritik hücreler 
ve makrofajların da etkinliği varsayılır. Korteks bölges-
inde CD11c taşıyan kortikal dendritik hücreler de 
negatif seçimde önemli rol alır. Bunlarla beraber kemik 
iliği kökenli medüller dendritik hücreler ve makrofajlar 
gibi ASH’ler öz-antijenleri  sunarak bu sürece katılır. 
Negatif seçimin temel olarak gerçekleştiği medullada 
T hücreleri öncelikle mTEH ile etkileşir. Bu hücreler T 
hücreleri için bir “uygulama merkezi/alanı” niteliği taşır. 
mTEH vücutta bulunan ve antijenik özelliği ile “oto-an-

tijen” olarak zararlı yanıt oluşturabilecek tüm “dokulara 
özgü proteinleri” (tissue-restricted antigens, TRA) “gös-
tererek” SP T hücrelerin içinden bunlara yanıtlı olabi-
lecek hücreleri seçer ve apoptozla yok olmasını sağlar. 
Tüm öz-antijen ve MHC molekül kompleksleri ile güçlü 
etkileşebilen T hücreleri bu süreçte yok olur (18-19). 
Gelişen timositlerin çoğu bu süreçte ölür (Tablo 1) (21).

mTEH’lerin geniş çeşitlilikle dokulara özgü proteinleri 
gösterebilmesi “otoimmün düzenleyici” (autoimmune 
regulatory, AIRE) geni eksprese etmesi ile mümkündür. 
İnsanda bu genin eksikliği ile gözlenen otoimmun 
poliendokrinopati-kandidiazis-ektodermal distrofi 
(APECED) sendromu ya da otoimmun poliglandüler 
sendrom tip I (APS1) bu genin işlevini göstermiştir. Bu 
genin mTEH’lerdeki görevi, insülin gibi, dokulara özgü 
bulunan proteinleri timusta eksprese ettirerek, bun-
lara yanıt verebilecek T hücrelerinin perifere çıkmasına 
engel olmaktır. mTEH’de ayrıca FEZF2 aracılığıyla ayrı 
bir grup antijenin de gösterilmesi mümkündür. mTEH 
bu eksprese ettikleri proteinleri ayrıca ekzozomlarla 
dendritik hücrelere de geçirebilir.

Negatif seçim aşamasında medullada öz-antijenlere 
kuvvetle yanıtlı T hücrelerinin yok edilmesine paralel, 
timus kökenli Treg de gelişir. Öz-antijenlere orta ya da 
yüksek ilgi ile bağlanan hücrelerin bazılarının da Treg 
yönünde farklılaştığı bildirilmiştir (20). Bunun yanında 
iNKT hücreleri gibi daha küçük hücre grupları da 
timusta gelişir .

Timustaki hücrelerin çoğu αβ T hücrelerine gelişir, an-
cak yaklaşık %5’i gd T hücre reseptörünü (TCR) taşır. 
Timik seçimin sona ermesiyle, olgun αβ T hücreleri 
perifere çıkmaya hazır olarak seçilir. Bu hücrelerin 
çoğu, CD4 veya CD8 T hücresi gruplarına dahildir. 
CD4›ü eksprese eden olgun T hücrelerinin hepsi, MHC 
sınıf II moleküllerine bağlı peptitleri tanıyan özgül 
reseptörlere sahiptir. Buna karşılık, CD8 eksprese 

Tablo 1. Timusta gelişen hücrelerin sayısal dağılımı ve 
gelişimin süresi (saat: h). 

Timusa yerleşen öncüller 160 60 h

Erken T öncülü 2–3 x104 216–288 h

Çift negatif (DN2) 2–3 x104 48–66 h

Çift negatif (DN3) 2–3 x106 48–96 h

Çift pozitif (DP) 97 x106 76 h

Seçim öncesi DP 88 x106 60 h

Seçim sonrası DP 8,5 x106 16 h

CD4 tek pozitif (SP) 12 x106 130 h

CD8 tek pozitif (SP) 4 x106 130 h

Düzenleyici T hücresi 5–8 x104 130 h
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eden hücreler, kendi MHC sınıf I moleküllerine bağlı 

peptitleri tanıyan ve sitotoksik efektör hücreler olacak 

şekilde programlanmıştır. 

5) Tolerans 

Sağlıklı kişide T hücre repertuarı, sınırsız sayıda potan-

siyel yabancı antijene yanıt verebilecek çeşitlilikte farklı 

T hücrelerini kapsar. Pozitif seçim sayesinde CD4 ve 

CD8 taşıyan ana T hücre grupları, antijen sunucu mole-

küllerden, sırasıyla, MHC sınıf II ve sınıf I ile etkileşebilir, 

negatif seçim ile de dokulara zararlı T hücreleri yok 

edilir. Timusta gelişen bu süreç sonunda ulaşılan du-

rum “merkezi tolerans” olarak adlandırılır. Merkezi tol-

erans aynı zamanda timusta gelişen ve baskılayıcı nite-

likteki Treg hücrelerinin işlevini de kapsar. 

Merkezi tolerans işlevinin yetersizliği ya da timustaki 
T hücre gelişimi ile ilgili yetersizliklerin otoimmün 
hastalıklara neden olabileceği ileri sürülmektedir.

Eve Götürülecek Mesajlar: 

•	 Timus T hücre gelişiminin gerçekleştiği primer 
lenfoid organdır.

•	 T hücreleri kişiye uygun, MHC uyumlu immun 
yanıt geliştirme potansiyellerine göre pozitif se-
çilir: İşe yaramayacak reseptör taşıyanlar ölür.

•	 T hücreleri kişinin kendi dokularına karşı zarar-
lı immun yanıt geliştirme potansiyellerine göre 
negatif olarak seçilir: Otoreaktif T hücreleri ölür.

•	 Olgun, deneyimsiz T hücreleri, seçilmiş antijene 
özgül T hücre reseptörü ile CD4 ya da CD8 mo-
lekülünü taşıyarak timusu terk eder ve lenfoid 
dokulara göçer.

Resim 1. Timusta T hücre gelişiminde yer alan pozitif ve negatif seçim aşamaları:  Timositlerin kortekste kortikal 
timik epitel hücreleri (kTEH) ile etkileşerek T hücre reseptörü (TCR=THR) ve eş-reseptör (CD4 ve CD8) seçimine uğrar. 
Timositler taşıdıkları THR’nin ve CD4 ile CD8’in majör histokompatibilite kompleksi (MHC) molekülü ve sunduğu 
peptit ile etkileşebilmesine göre pozitif seçilir. Tek pozitif (CD4 ya da CD8) T hücreler olarak gelişir. CD4 ve CD8 T 
hücreleri medullaya göçer ve medüller timik epitel hücreleri (mTEH) ile etkileşir. Bu hücreler dokulara özgü anti-
jenleri (tissue-restricted antigen, TRA) MHC ile sunar ve otoreaktif T hücrelerinin negatif seçilmesine ve apoptoza 
uğramasına neden olur. Otoreaktif T hücreleri yok edilirken naif olgun T hücreleri ve regülatör T (Treg) hücreleri 
olgunlaşarak timusu terk eder. mTEH’de TRA ekspresyonunda Aire ve Fezf2 faktörleri rol alır. mTEH’de üretilen bu 
proteinler dendritik hücrelerce (DH) alınıp otoreaktif T hücrelerinin negatif seçimine neden olur (Resim, 19 numaralı 
kaynaktan alınmıştır).
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Radiologic Imaging Techniques in Thymic Diseases
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ÖZ

Timus bezinin yaş arttıkça boyutu değişir; vücudun strese maruz kaldığı durumlarda boyutları ani olarak küçülebil-
ir. İyileşme döneminde normal boyutlarına ulaşabilir, hatta orijinal halinden büyük hale gelebilir. Timusun normal 
varyantlarının radyolojik özelliklerini anlamak, benign ve tümoral hastalıklarını tanımak gereksiz görüntülemeyi ve 
girişimleri önlemeye yardımcı olabilir. Timus; enfeksiyon, neoplazmlar, cerrahi müdahale, kemoterapi gibi streslere karşı 
çok hassastır. Bu streslere hızlı atrofi ile, sonrasında ise normal boyutlarına ya da daha büyük boyutlara ulaşarak cevap verir. 
Timus infantlarda büyüktür; maturasyonla birlikte yağ ile replase olur. Timustan gelişen epiteliyal tümörler timoma, timik 
karsinom ve timik nöroendokrin tümörlerdir. Timoma anterior mediastenin en sık primer tümörüdür. Bilgisayarlı tomografi 
timomayı değerlendirmede tercih edilmesi gereken modalitedir; timomayı diğer anterior mediastinal hastalıklardan 
ayırdetmeye yardımcı olabilir. MR görüntüleme kontrast madde allerjisi ve böbrek yetmezliği gibi kontrastlı bilgisayarlı 
tomografi yapılamadığı durumlarda vasküler yapılara invazyon varlığının araştırılması için yapılır. Tümörün evresi ve çevre 
yapılara uzanımı en önemli prognostik faktörlerdir. Enkapsüle tümörler komplet olarak çıkarılabildiklerinden iyi prognozlu 
iken, invazif ve çıkarılamayan tümörler kötü prognozludurlar. Radyologların timomanın ve diğer timik epiteliyal tümörlerin 
görüntüleme bulgularına aşina olması tedavi kararını etkilediğinden önemlidir. Geleneksel olarak Masaoka ve Masaoka-
Koga en çok kullanılan evreleme sistemleridir. İnternasyonel Timik Malignansi İlgi Grubu (ITMIG) Masaoka-Koga evreleme 
sistemini önermektedir. Son zamanlarda, Akciğer Kanseri için İnternasyonel Asosiyasyon Çalışma grubu (IASLC) ve ITMIG 
timik malignansiler için sekizinci TNM klasifikasyonunu sunmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: timus, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans

ABSTRACT

As the age of the thymus gland increases, its size changes. In cases where the body is exposed to stress, its size may sud-
denly shrink. During the recovery period, it can reach its normal size and even become larger than its original state. Un-
derstanding the radiological features of normal variants of the thymus, and recognizing benign and tumoral diseases may 
help prevent unnecessary imaging and interventions. Thymus is very sensitive to stress such as infection, neoplasms, surgi-
cal intervention, and chemotherapy. It responds to these stresses with rapid atrophy and then by reaching normal or larger 
dimensions. Thymus is large in infants and is replaced by fat with maturation. Epithelial tumors developing from thymus in-
clude thymoma, thymic carcinoma and thymic neuroendocrine tumors. Thymoma is the most common primary tumor of 
the anterior mediastinum. Computed tomography, the preferred modality for evaluating thymoma, may help differentiate 
thymoma from other anterior mediastinal diseases. MRI is performed to investigate the presence of invasion into vascular 
structures in cases where contrast-enhanced tomography cannot be performed, such as the presence of contrast allergy 
and renal failure. The tumor stage and the extent of invasion are the most important prognostic factors. Since encapsulated 
tumors can be removed completely, they have a good prognosis, while invasive and non-removable tumors have a poor 
prognosis. It is important that radiologists are familiar with the imaging findings of thymoma and other thymic epithelial 
tumors because it affects therapeutic decisions. Traditionally, Masaoka and Masaoka-Koga staging are the most commonly 
used systems. The International Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG) proposed the Masaoka-Koga staging system. 
Recently, the International Association for Lung Cancer Association (IASLC) and ITMIG proposed the eighth TNM classifica-
tion as a recommendation for thymic malignancies.

Key Words: thymus, computed tomography, magnetic resonance 
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GİRİŞ

Timus T lenfositleri üreterek hücresel immünitede 
önemli rol oynayan bir lenfoid organdır. Timusun 
T lenfositleri üretme ihtiyacı yaşla birlikte azalsa da 
timus hayat boyu T hücre diferensiyasyonunu ve 
maturasyonunu sürdürür (1,2). Timus ayrıca humoral 
immünitede görev alan B hücrelerinin gelişiminde 
ve maturasyonunda önemli rol oynar. Timusun en 
önemli görevlerinden biri olan timositlerin matura-
syonu ile ilgili yapılan farklı çalışmaların sonucunda 
epitel hücrelerinden gelen çeşitli tetikleyici, hormonal 
ve proliferatif sinyallerin timositlerin maturasyonuna 
katkıda bulunduğu anlaşılmıştır (1).

Timus zaman içinde kendine has değişim gösterdiği 
için normal timusu timik patolojilerden ayırmak 
zorluk teşkil edebilir. Radyologların bu ayrımı yapması 
gereksiz invazif girişimleri minimalize etmek açısından 
önemli olabilir.

Timus infantlarda en büyük durumundadır (3,4). 
Doğumdan hemen önce vücut ağırlığına göre en 
büyük ağırlığa ulaştıktan sonra timus büyümeye 
devam eder ve pubertede nihai ağırlığına ulaşır. 
Bundan sonra yaşla birlikte boyut ve ağırlık olarak 
küçülmeye başlar. Pubertede başlayan timik 
involüsyon sürecinde timusun epitelyal komponenti 
atrofiye uğrar ve nihayetinde yağ dokusunun içinde 
dağılmış şekilde küçük lenfositler kalır (1). Frontal 
akciğer grafisinde timus infansi döneminde ve genç 
erişkinlerde çok büyük olabilir ve kardiyak silüetten 
ayrımı zor olabilir. Lateral görüntülerde ise opasit-
enin lokasyonunun anterior mediastende olduğu 
tespit edilebilir. Normal timus üst lob pnömonisini 
gizleyebilir ya da pnömoniye benzer bir görünüm 
oluşturabilir (5-7).

Pnömomediastinum veya pnömotoraks olduğunda 
timusun kenarlarının ‘melek kanatları’ ya da ‘yelkenli 
yelken’ görüntüsünü vermesi durumunda olduğu gibi, 
bazen de diğer patolojilerin varlığı timusun anormal 
görünmesine yol açabilir. Pnömotoraks tansiyonlu 
olduğunda timus yer değiştirip normalden farklı 
görüntü verebilir. 

Erkeklerde kızlardan daha büyük olan timusun 
büyüklüğü çocuğun sağlıklığını yansıtır (8). Timusun 
kenarları genellikle düzgün olarak üç yaşa kadar rady-
ografide seçilebilir. 

Akciğer grafisinde timik dalga işareti timusun 
kostaların impresyonu sonucu ortaya çıkan dalgalı 
görünümdür. Timik dalga işareti infantlarda bronşiolit 
olduğunda daha belirgin hale gelir (8).

Timik yelken işareti ise timusun sağ kenarının üçgen 
şekilli ve hafif konveks olarak minör fissür tarafından 
keskin olarak sınırlanması ile oluşur. Timik yelken 
işareti çocukların %5’inde görülür (9).

Grafide normal timus bezi sol üst lobun üçte birini 
ya da tamamını kapatabilir. Bu durum sağ lob için de 
geçerlidir (10).

Timusun inferior marjininin kardiyak silüetin marjini ile 
birleşimi ‘çentik işareti’ni oluşturur (11).

Timus radyografide çok değişken görünümlerde 
olabilir. Ekspirasyonda genişler ve inspirasyonda ise 
daralır ve uzar (12).

Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere rağmen 
çocuk hastalarda radyasyondan kaçınılması nedeni ile 
akciğer grafisi tercih edilmektedir. 

Timusun değerlendirilmesi amacıyla ultrasonografi de 
kullanılabilir. Timus ultrasonda multipl lineer ve dalla-
nan ekojenik noktalar şeklinde görülebilir (13). Timu-
sun ekojenitesi kastan daha azdır (14). Yaşları 0 ile 10 
ay arasında değişen 56 infant ile yapılan bir çalışmada 
olguların %75’inde timusun ekojenitesinin karaciğer 
ve dalak ile benzer homojenitede olduğu, %25’inde ise 
karaciğer ve dalaktan çok hafif az olduğu gösterilmiştir 
(15). Daha büyük çocuklarda timusun ekojenitesi len-
foid doku ve yağ karışımını yansıtır. Timusun servikal 
komponenti ultrasonda yıldızlı gökyüzünü andıran 
hiperekojenik noktalar şeklinde görülebilir. Timus çok 
yumuşak olduğu için çevre dokularda kompresyona 
ya da yer değişimine yol açmaz. Bu bulgu sonografide 
kardiyak pulsasyon ve respiratuar hareketlerle timus 
yer değiştirdiği için önemlidir. Solid tümörler ve difüz 
infiltratif hastalıklar ise daha sert ve rijiddir. Ultrason ti-
mik kitlelerin solid ya da kistik ayrımını yapabilir; içinde 
kalsifikasyon ya da yağ varlığını gösterebilir (16). Timik 
kitlelerde ultrason eşliğinde biyopsi ve aspirasyon 
yapılabilir. Düşük maliyeti, kolay ulaşımı, radyasyon 
olmaması nedeni ile ultrason timik patolojilerde ilk 
aşama görüntüleme olarak kullanılabilir (17).

Bilgisayarlı tomografi timik lezyonların değerlendiril-
mesinde en çok kullanılan yöntemlerin başında gelir. 
Bilgisayarlı tomografide timus hayatın ilk iki yılında ti-
pik olarak perivasküler mesafeyi doldurur. 5 yaşından 
küçük çocuklarda konveks kenarlı ve dörtgen şekillidir. 
5 yaşından sonra ise zamanla üçgen ve konkav kenarlı 
hale gelir (18). Timus yaşla birlikte yağla replase oldu-
ğundan ve selüler involüsyona uğradığından bilgisa-
yarlı tomografide dansitesi 80 HU’dan 56 HU’ya kadar 
azalır (19). Timusun lenf nodu veya perikardın süperior 
sinüsü gibi diğer mediastinal yapılardan ayrılması zor 
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olabilir. Bu sebeple timusun yerleşimine, şekline ve 
normal timusun boyutlarına aşina olmak önemlidir.

Timusun MR ile görüntülenmesinde T1 ve T2-ağırlıklı 
imajlar aksiyal, sagital ve koronal planlarda kullanılır. 
Kardiyak gating genelikle gerekmez. Küçük infantlar-
da quadratür diz koili, küçük çocuklarda kafa koili ya 
da yüzeysel koiller kullanılır (17). MR görüntülemede 
timus homojen bir yapı olarak T1-ağırlıklı görüntül-
erde kastan yüksek intensitede, T2-ağırlıklı görüntül-
erde ise yağın sinyaline yakın intensitede olur (19). Yağ 
baskılama ile timusun sinyalinde azalma olmaz. Kimy-
asal şift görüntüleme ise timusun yağla replasmanını 
ve infiltratif hastalıları belirleyebilir (20). MR’ın kontrast 
rezolüsyonu yüksek olduğu için timusun boyutunu 
daha yüksek doğrulukla belirler. Yapılan bir çalışmada 
20 ile 70 yaşları arasında MR’da ölçülen kalınlığın BT’den 
15-20 mm daha fazla olduğu gösterilmiştir (21). Nor-
mal timusun ortalama kalınlığı 6-19 yaş aralığında 1,1 
cm’den (standart deviasyon, 0.4 cm) 50 yaşın üzerinde 
0,5 cm’ye (standart deviasyon, 0,27) kadar değişkenlik 
gösterebilir. 20 yaşın altında maksimum kalınlığın 1,8 
cm, 20 yaşın üzerinde ise 1,3 cm’yi geçmemesi gerekir 
(Resim 1). Bununla birlikte MR görüntülemede 20-70 
yaşlar arasında kalınlık 15-20 mm arasındadır (21).

Normal timus PET incelemede güçlükle seçilir. Re-
bound hiperplazide timus belirgin FDG tutulumu 
gösterdiği için rekürren lenfoma ile karışabilir. 

Timik Patolojiler

Küçük Timus

Neonatal dönemde akciğer filminde timik gölgenin 
üçüncü torakal vertebranın gölgesinin iki katından 
daha fazla olması gerekir. Daha küçük olması timik hi-
poplazi veya timik involüsyonu gösterir (11).

İnvolüsyon

İnvolüsyon yaş ile birlikte timik boyutlardaki normal 
küçülmeyi ifade eder (17). Timusun boyutları ma-
jör cerrahi, steroid veya diğer immun-supresanların 
kullanımı, sepsis gibi herhangi bir stres durumunda 
küçülür. Bu durum timik atrofi olarak bilinir. Timik 
atrofide timus stresin derecesine ve süresine bağlı 
olarak normal boyutlarının %40’ına kadar küçülebilir 
(22). Bu durum genellikle geçicidir ve stres ortadan 
kalktığında timus normale döner (17).

Timik Aplazi ve Hipoplazi 

Timik aplazi ve hipoplazi timusun yokluğu ya da nor-
malden küçük oluşudur. Bu durum DiGeorge sen-

Resim 1. Bilgisayarlı tomografide 25 yaşındaki bir hastanın normal timus bezi (Prof. Dr. Çetin Atasoy’un izni ile kendi 
arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır). 
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dromu gibi immün yetmezlik durumlarında görülür 
(23).

Ektopik ve Aksesuar Timik Kalıntılar

Ektopik ve aksesuar timik kalıntılar timofaringeal 
kanalın migrasyon bölgeleri boyunca üst mediastene 
kadar bulunabilir. Bunlar solid ya da kistik görünüm-
de olabilirler. Pediatrik hastalarda boyun şişliği 
olduğunda ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Ektopik 
olduğunda mediastinal timus normalden küçük ola-
bilir ya da olmayabilir. Aksesuar timik dokunun boy-
nun alt bölümünde normalden küçük olan medias-
tinal timus ile anatomik devamlılığı görüntüleme ile 
saptanabilir (20,24,25).

Gerçek Timik Hiperplazi

Gerçek hiperplazide normalden büyük ve normal-
den ağır timus dokusunun mikroskopik organize 
yapısı korunur. Hiperplazi olduğunda timus normal 
şeklini koruyabilse de genellikle tipik bilobe şeklini 
kaybedip oval bir görüntü alır (26,27). Rebound ti-
mik hiperplazi enfeksiyon, kortikosteroid tedavi, ke-
moterapi, majör cerrahi ve yanık gibi major streslerin 
ortadan kalktığı iyileşme döneminde görülür. Timus 
strese cevap olarak önce atrofiye uğrayarak oriji-
nal volümünün %40’ına kadar küçülebilir.  Stres or-
tadan kalktıktan sonra 9 ay içinde normal boyutunun 
%50’sine veya daha büyük boyutlara ulaşır. Buna re-
bound hiperplazi denir ve erişkinlerde de olabilme-
kle birlikte çocuklarda daha sıktır. Kemoterapi alan 
hastaların %10-15’inde rebound hiperplazi görülür. 
Rebound hiperplazi kemoterapi başlangıcından iki 
sene sonrasına kadar görülebilir (28) (Resim 2).   

Gerçek hiperplazi ise hipertiroidi, sarkoidoz ve saf eri-
trosit aplazisi gibi sistemik hastalıklarda olur (29).

Lenfoid (foliküler) hiperplazi lenfoid foliküllerin sayı-
sının artışı ile karakterizedir ve gerçek hiperplazinin 

aksine timik büyüme eşlik etmeyebilir (24). Bu durum 
myastenia gravisin de içinde bulunduğu sistemik 
lupus eritematozus, romatoid artrit, skleroderma, 
vaskülitler, tirotoksikozlar ve Graves hastalığı gibi 
immünolojik hastalıklar ile ilişkilidir (20, 24). Lenfoid 
hiperplazi HIV (human immunodeficiency virus) en-
feksiyonunun erken dönemlerinde de görülebilmek-
tedir (30).

Gerçek timik hiperplazi ve rebound hiperplazide ti-
mus difüz ve simetrik olarak genişler. Bu iki antiteyi 
sadece görüntüleme bulgularına dayanarak ayırmak 
mümkün olmayabilir (31).

Radyografide timus genellikle normal boyuttadır. 
Tomografide timus vakaların %45’inde normal, 
%35’inde büyümüştür; %20’sinde ise fokal bir kitle 
görülür (29).

Timik hiperplaziyi neoplazmlardan ayırmak önem-
lidir. Rebound hiperplazide timusta düzgün kenarlı,  
difüz ve simetrik genişleme olur. Timik neoplazilerde 
ise lobüle ve konveks kenarlı, nekroz ve kalsifikasyon 
içeren, kontrastlanan heterojen bir görünüm izlenir 
(32).

Normal timus ve timik hiperplazi kimyasal şift MR’da 
tespit edilebilen mikroskobik yağ içerir. Timik hiper-
plazi ek olarak out-faz görüntülerde sinyal düşüşü 
gösterirken timik tümörlerde mikroskobik yağ 
olmadığından out-faz görüntülerde sinyal düşüşü 
olmaz (33). Kimyasal şift oranı dokuda mikroskopik 
yağ varlığını tesbit etmek için kullanılır. Vokselde 
kimyasal şift oranı 0,9’dan küçükse lezyondaki mik-
roskopik yağ varlığı için tanısaldır (34).

Timik Kist

Timik kistler genelde erişkinlerde görülen içi su dolu 
lezyonlardır. Çocuklardaki ön mediastinal kitleler-
in %1’inden azını oluşturur (17). Konjenital ya da 

Resim 2. (A) Kemoterapi öncesi normal timüs, (B) Kemoterapi sonrası rebound hiperplazi (Prof. Dr. Çetin Atasoy’un 
izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır).
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kazanılmış olabilir. Konjenital kistler timofaringeal 
kanalın seyri boyunca boyunda ve anterior medi-
astende görülebilir. Kazanılmış kistler radyoterapi 
verilmiş Hodgkin lenfomada, torakotomi sonrasında, 
timik tümörlerin kistik değişikliklerinde, otoimmün 
hastalıkların inflamasyonuna bağlı olarak görülebilir 
(35).

Radyografide timik kistler homojen ve iyi sınırlıdırlar. 
Bilgisayarlı tomografide ince duvarlı, homojen, su 
dansitesinde, ince duvarlı ve solid komponent içer-
meyen lezyonlar olarak izlenirler (Resim 3). MR’da 
T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı 
görüntülerde hiperintenstirler (Resim 4). İnternal 
septasyonlar ya da mural kalsifikasyon görülebilir. 
Protein içeriği yüksekse veya hemoraji varsa BT’de 
yüksek dansiteli olurlar ve MR’da T1 sinyal intensitesi 
yükselir (20,22).

Lenfatik malformasyon (lenfanjiyom ya da kistik hi-
groma) endotel ile döşeli lenf içeren kistlerden oluşur. 
Genellikle servikal bölgede görülür. Bu hastalık 
hayatın erken evresinde boyunda şişlik ile belirti 

verir. Servikal lezyonlar mediastene uzanabilirler 
ve timusu etkileyebilirler. Kesitsel incelemede 
içinde septasyonları olan, iyi sınırlı, multiloküle 
kistik kitle olarak görüntülenir. Loküllerin içindeki 
dansite proteinöz içeriğin miktarına ve kanama 
varlığına göre değişkenlik gösterir. MR incelemede 
T1 ağırlıklı görüntülerde yüksek protein ve kanama 
varlığında bu loküllerde yüksek intensite, T2 ağırlıklı 
görüntülerde ise ara sinyal intensitesi izlenir. Kontrast 
madde verilmesini takiben alınan görüntülerde 
septumların duvarının opaklaştığı ama  kist içeriğinin 
opaklaşmadığı görülür (36).

Matür Germ Hücreli Tümörler

Primitif germ hücrelerinden orijin alan germ hücreli 
tümörler gonadlara kadar olan migrasyon yollarının 
herhangi bir yerinden gelişebilir. En sık ekstrago-
nadal yerleşim yeri anterior mediastendir. Timusun 
içinde veya komşuluğunda gelişebilirler. Mediasti-
nal teratomların hücresel orijininin embriyonik timik 
doku olduğuna inanılmaktadır (37).

Resim 3. Timik kist. Kontrastlı BT’de ön mediastende kontrastlanmayan, düzgün kenarlı, su dansitesinde homojen 
kitle (Prof. Dr. Çetin Atasoy’un izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır).

Resim 4. Timik kist (Resim 3 ile aynı olgu). Ön mediastende düzgün sınırlı kitle, (a) T1’de hipointens, (b) T2’de hi-
perintens lezyon (Prof. Dr. Çetin Atasoy’un izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin arşivinden 
alınmıştır).  
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Pediatrik yaş grubunda germ hücreli tümörler medi-
astinal tümörlerin %25’ini oluştururlar (24). Bunların 
%80’i benign ya da matür kistik teratomlardır (29).

Matür teratomlar genellikle asemptomatiktir ve 
akciğer grafilerinde insidental olarak saptanır. Semp-
tomlar kitle etkisiyle ya da komplikasyonlar nedeni-
yle oluşur. Bu semptomlar arasında göğüs ağrısı, 
hemoptizi, ateş ve nadiren trikoptizi bulunur (37).

Radyografide benign ve malign tümörler anterior 
mediastende yuvarlak, lobüle ve keskin kenarlı lezy-
onlar olarak görülürler. Lezyonların içinde kalsifikasy-
on, diş ve yağ görülebilir (24).

Kesitsel incelemede teratomlar yağ, diş, kemik ve 
kalsifikasyon içerirler. Matür teratomlar iyi sınırlıdır, 
lobüle sıvı alanları içerirler, kapsülleri ince bir şekilde 
kontrast tutar. MR’da sinyal intensitesi içeriğe bağlıdır. 
Yağ komponenti fazla ise T1 sinyali yüksek, T2 sinyali 
ise orta derecede olur. Su içeriği yüksek olduğunda 
T1’de düşük, T2’de yüksek sinyal izlenir (24). Kalsifi-
kasyonlar gradient görüntülerde blooming artefaktı 
yaratır.

Akciğere, trakeobronşial sisteme, plevral ya da peri-
kardiyal boşluğa spontan rüptür olduğunda komşu 
akciğerde konsolidasyon, atelektazi, plevral veya 
perikardiyal efüzyon görülebilir. Kitle içinde internal 
heterojen dansiteler olduğunda, tümör marjinleri 
irregüler izlendiğinde rüptür olasılığı arttığından 
radyologların bu bulguları tanıması klinisyenlere 
doğru cerrahiyi planlama konusunda yol gösterici 
olduğundan önem taşımaktadır (38-40).

Teratomlar iyi sınırlı ve enkapsüle lezyonlardır ve 
genellikle total olarak rezeke edilebilirler. Mediastinal 
teratom asemptomatik hastalarda insidental 
olarak tesbit edilmiş olsa bile pulmoner uzanım 
ve rüptür riski olduğundan cerrahi gereklidir. 
Rüptüre teratomlar komşu dokuda adezyonlara 
ve enflamasyona yol açtığı için cerrahi prosedürü 
komplike edebilir. Malign teratomlarda radyoterapi 
ve kemoterapi verilir. Tedavi sonrasında rezidü veya 
rekürren hastalığı tesbit etmek için görüntüleme 
önemlidir (37).

Seminomlar

Seminom mediastenin en sık primer malign germ 
hücreli tümörüdür. Primer mediastinal malign 
germ hücreli tümörlerin yaklaşık olarak %25-40’ını 
oluşturur (41,42). Seminomlar kemiğe, akciğere, 
karaciğere ve torasik lenf nodlarına metastaz yapa-
bilirler (43).

Seminomlar radyolojik olarak anterior mediastende 
büyük, lobüle, iyi sınırlı, orta hattan tek ya da iki 
tarafa birden uzanan kitleler şeklinde izlenirler. BT’de 
çevre dokulardan keskin olarak ayrılabilen, iyi sınırlı, 
içlerinde düşük dansiteli alanlar içerebilen homojen 
kitleler olarak izlenirler. Kontrast verilmesini taki-
ben hafif olarak kontrast tutarlar. Kalsifikasyon ve 
göğüs duvarı invazyonu son derece nadirdir. Orta 
ve arka mediastene doğru uzanım MR ile daha iyi 
değerlendirilebilir.

Malign Nonseminomatöz Germ Hücreli 
Tümörler

Malign nonseminomatöz germ hücreli tümörler 
yolk sak ve/veya koryokarsinomlardır. Karışık 
germ hücreli tümörler ise embriyonel karsinom ve 
teratokarsinomlardır (44). 

Malign nonseminomatöz germ hücreli tümörler 
büyük, lobüle, iyi veya düzensiz sınırlı anterior medi-
astinal kitlelerdir. BT’de içlerinde hemoraji veya nek-
roza ait hipodens alanlar bulunan heterojen kitleler 
olarak karşımıza çıkarlar (43,45) (Resim 5).

Kontrast verilmesini takiben periferal kontrastlanma 
gösterirler. Tümörün komşuluğundaki akciğer doku-
sunda invazyona bağlı olarak irregüler ve spiküler 
görünüm olabilir (43).

MR çevre yağ dokularına, göğüs duvarına, mediastinal 
plevraya, perikarda, kalbe, mediastinal vasküler 
yapılara invazyonu BT’ye göre daha iyi gösterir.

Lenfoma

Lenfoma pediatrik hasta grubunda germ hücreli 
tümörlerden sonra en sık görülen primer tümördür 
(46,47). Lenfoma ve lösemilerde timik tutulum na-
dirdir ve genellikle sistemik tutulumlarda görülür. 
Hodgkin hastalığında non-Hodgkin lenfomaya göre 
daha sık görülür (24,33).

Hodgkin lenfomada intratorasik tutulum nodal tu-
tulum, multipl nodüller ve konsolidasyonlar olarak 
hastaların %85’inde görülür. Non-hodgkin lenfo-
mada ise intratorasik tutulum sadece %50 hastada 
görülür. Tutulum pulmoner nodül, konsolidasyon, 
interstisyel kalınlaşma, plevral efüzyon veya plevral 
metastaz şeklinde olabilir (36).

Lenfomatöz hücrelerle infiltre olduğunda timus 
homojen olarak genişler. Görüntülemede difüz 
timik büyüme, soliter kitle, mediastinal veya hiler 
lenfadenopati görülebilir. Hastaların %20’sinde to-
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mografide kistik değişiklikler ve kalsifikasyon izlenir 
(29).

MR’da lenfomalar T1’de düşük sinyalli, T2’de ise 
değişken sinyalli izlenirler (29).

Genellikle timik tutulum ve nodal kitleler kemotera-
pi tedavisi sonrasında iyileşirler. Rezidüel kitlelerde 
T2’de düşük  sinyal fibrozisi, yüksek sinyal ise rezidüel 
tümörü telkin eder. Rekürren tümörü rebound timik 
hiperplaziden ayırmak zor olabilir. Genellikle re-
bound timik hiperplazi simetrik, düzgün kenarlı ve 
homojen olurken rekürren tümörler nodüler ve het-
erojen izlenirler (24).

Tomografi ya da MR lenfomayı hiperplaziden 
ayırmada yetersiz kaldığında ultrason bu ayrımı için 
faydalı olabilir.

Timoma

Timoma benign veya düşük gradeli timik epiteliyal 
tümördür. Genellikle erişkinlerde görülür; çocuklarda 
nadirdir. Pediatrik mediastinal tümörlerin %5’inden 
azını oluşturur (47). Timomalar erişkinlerdeki me-
diastinal kitlelerin %20’sini oluşturur. Erişkinlerde 
en sık görülen primer mediastinal tümördür (48). 
Timomalar erkek ve kadınlarda eşik sıklıkla görülür.  
Görülme sıklığı yaşamın 5. ve 6. dekatında pik ya-
par. Timomaların üçte biri üst ve orta mediastenden, 

geri kalanı alt mediastenden gelişir (48). Timomalar 
genellikle asemptomatik olmakla birlikte vakaların 
yaklaşık %20-30’unda öksürük, göğüs ağrısı, dis-
faji, ses kısıklığı, süperior vena kava sendromu gibi 
baskıya bağlı semptomlar olur. Hastalar tümörden 
salgılanan hormon, antikor ve sitokinler nedeniyle 
paraneoplastik sendrom ile prezente olabilir. En 
sık görülen paraneoplastik sendrom miyastenia 
gravistir. Timomalı hastaların %30-%50’sinde miyas-
tenia gravise bağlı semptomlar görülür. Miyastenia 
gravisli hastaların ise %10-%15’inde timoma bulunur 
(48). Timomalı hastalarda saf kırmızı hücre aplazisi, 
hipogamaglobülinemi, bağ dokusu hastalıkları, 
otoimmün hastalıklar ya da inflamatuar barsak 
hastalıkları görülebilir (29, 48,49).

Radyografide timomalar tipik olarak keskin veya 
lobüle kenarlı retrosternal opasiteler şeklinde 
izlenirler. Timomalar mediastenin iki tarafına da 
projekte olarak kalp konturunu silebilirler.

BT’de timomalar genellikle homojen, iyi sınırlı solid 
yumuşak doku kitleleri şeklinde olurlar (Resim 6). 
Timomalar oval, yuvarlak ya da lobüle olabilirler ve 
genellikle timusun şeklini bozarlar. Büyük timomalar-
da kistik dejenerasyon ve nekroz gelişebilir. Kapsülde 
ya da kitlenin içinde kalsifikasyon olabilir. Timoma 
ile komşu yapılar arasındaki yağ planının korunması 
lokal invazyon olmadığını telkin etse de görüntül-

Resim 5. Yolk sak komponenti içeren mikst germ hücreli tümörde kontrastsız tomografide nekroza   ait hipodens 
alanlar içeren heterojen kitlenin, perikarda, mediastinal yağlı dokulara ve aortaya invazyonunu olduğu ve sağ tarafta 
plevral effüzyona yol açtığı görülüyor (Prof. Dr. Çetin Atasoy’un izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinin arşivinden alınmıştır).
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eme ile minimal invazyon varlığı tesbit edilemey-
ebilir. İnvazyonun kesin bulguları arasında mediasti-
nal yapıların sarılması, yağ planlarının infiltrasyonu, 
kitle ile akciğer parankimi arasında irregüler sınır 
sayılabilir. Plevral kalınlaşma, nodülarite ve efüzyon 
da invazyon olduğunu gösterir (Resim 7). 

MR’da timomalar T1 hipointens, T2 hiperintens sinyal-
li homojen ya da heterojen kitleler olarak görüntül-
enirler. MR vasküler invazyonu göstermek için 
kullanılabilir (29). Kimyasal şift MR görüntülemede 
kimyasal şift oranı timik hiperplaziyi timomalardan 
ve diğer tümörlerden ayırmak için kullanılabilir (50).

Timik Karsinom

Timik karsinomlar timik epitelyal tümörlerin %20 sini 
oluştururlar. Timik karsinomların ortalama görülme 
yaşı 50’dir (29). Timik karsinomlar çocuklarda çok na-
dirdir. 

Timomaların üçte ikisi enkapsüle iken timik kars-
inomlarda iyi sınırlı bir kapsül izlenmez. 

BT’de timik karsinomlar tipik olarak büyük ve multi-
lobüle, kalsifikasyon ya da nekroz içerebilen kitleler 
olarak görüntülenirler. Çevre yapıları sıkça invaze 
eder ve bası semptomları oluştururlar (Resim 8).

Timik karsinomları timomalardan sadece görüntül-
eme ile ayırmak zordur. Miyastenia gravis gibi para-
neoplastik sendromlar timomada sık görülürken 
timik karsinomlarda nadirdir. Timik karsinomlar in-
vazif timomalara göre daha fazla metastaz yapma 
eğilimindedirler. İnvazif timomaların sadece %5’i 
uzak metastaz yaparken timik karsinomların %50-
65’i tanı anında metastatik bulunmuştur (29). Uzak 
metastaz veya lenfadenopati varlığı timomadan zi-
yade timik karsinomu telkin eder. 

Resim 6. Timoma. BT’de yumuşak doku dansitesine sa-
hip (göğüs duvarı kasları ile benzer dansitede olduğuna 
dikkat ediniz), homojen ve düzgün sınırlı kitle (Prof. Dr. 
Çetin Atasoy’un izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniver-
sitesi Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır).

Resim 7. İnvazif timomada mediastinal yağ dokularına 
invazyon, vasküler yapıların çevrelenmesi, plevrada 
nodüller ve plevral efüzyon görünümü (Prof. Dr. Çetin 
Atasoy’un izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır).

Resim 8. Üç ayrı timik karsinom olgusu. (a) Lobüle kenarlı, büyük kitle içerisinde daha az opaklaşan ve muhtemelen 
nekrozu temsil eden alanlar var, (b) büyük, düzensiz kenarlı kitlede nekroz veya kistik değişikliği temsil eden düşük 
dansiteli alanlar, kurvilineer kalsifikasyon izleniyor. Lezyon çevre yapıları, özellikle aortayı invaze etmiş görünümde, 
(c) çıkan aortayı 180 dereceden fazla saran, süperior vena kavayı daraltan ve laterale iten düzensiz kenarlı mediastinal 
kitle. Bu örnekte, alışılmışın dışında, kitlenin büyük kısmı ön mediastenden ziyade orta mediastende bulunuyor (Prof. 
Dr. Çetin Atasoy’un izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır). 
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MR’da timik karsinomlar T1’de düşük, T2’de yüksek 
sinyal gösterirler. Hemoraji içeren alanlar T1’de yük-
sek intensite sergileyebilir.  Hemoraji ve nekroz varlığı 
tümörün heterojen görünmesine yol açabilir (29).

Langerhans Hücreli Histiyositoz

Langerhans hücreli histiyositoz anterior mediastinal 
kitle olarak timus tutulumu yapabilir; bu tutulum 
görüntüleme ile saptanabilir. Langerhans hüceli 
histiyositozlu hastalarda tomografi ve radyografi 
kullanılarak yapılan bir çalışmada multisistem 
tutulumu olan 7 hastanın 5’inde timik tutulum 
saptanmıştır (51). Bu 5 hastanın hepsinde timus büyük 
bulunmuş, 4 hastada kistik değişiklikler saptanmış, 
iki hastada nodülarite ve lobülarite, bir tanesinde de 
multipl kalsifikasyonlar gözlenmiştir. Bu bulgular ke-
moterapi sonrasında bütün hastalarda gerilemiş ya da 
kaybolmuştur. 

Timolipoma

Timolipomalar nadir, benign, enkapsüle lezyonlardır. 
Timik neoplazmların %5’ini oluştururlar. Her yaşta cin-
siyet ayrımı olmadan görülebilirler; ortalama yaş 21’dir 
(48). Genellikle asemptomatik olsalar da basıya bağlı 
semptom verebilirler. Ortalama 20 cm kadar büyük, 
500 gramdan daha ağır olabilirler (29,48).

Timolipomalar yumuşak olduklarından ve çevre do-
kulara uyum sağladıklarından kardiyofrenik ve ko-
stofrenik açılara kadar uzanabilirler ve hatta tüm me-
diasteni dolduracak kadar büyük olabilirler (29, 48, 
52). Timolipomaların yarısı kitle etkisi yapsa da çevre 
yapıları invaze etmezler (29).

Timolipomalarda görüntüleme bulguları neredeyse 
tanısaldır. Radyografide timolipomalar çevre medi-
astinal dokulara göre radyolüsendir. Timolipomalar 
kardiyomegaliyi, büyük epikardiyal yağı, diyafram el-
evasyonunu, lobar atelektaziyi, perikardiyal kist ya da 
efüzyonu taklit edebilir (48).

BT’de ise ağırlıklı olarak yağ dansitesindedirler. Normal 
timik doku içinde serpiştirilmiş fibröz septumlar ve yağ 
dansiteleri olarak izlenirler (52-54). 

MR’da timolipomalar T1 ve T2’de yüksek sinyallidirler. 
Yüksek sinyalin içinde dağılmış düşük sinyaller fi-
bröz septaları gösterir. BT ve MR tümörün timus ile 
bağlantısını gösterebilir (29,52).

Timik Karsinoid

Timik karsinoidler nadir görülen iyi diferansiye nöroen-
dokrin tümörlerdir (53). Timik karsinoidler çok geniş 
bir yaş aralığında (ortalama yaş, 43) ve erkeklerde 
kadınlardan üç kat daha sık görülürler (55,56).

Timik karsinoidli hastaların yaklaşık %25-40’ında Cush-
ing sendromu gibi endokrin rahatsızlıklar ya da %20
’sinde multipl endokrin neoplazi tip I ve II görülebilir 
(29). Timik karsinoidlerin çoğu düşük gradeli tümör-
lerdir ve rezeksiyon sonrası lokal rekürrens eğilimi 
gösterirler. Timik karsinoidlerin yaklaşık yarısı tanı 
anında invaziftirler (29,48,53).

Timik karsinoidlerde timomaların çoğunun aksine fi-
bröz kompartmanlar ve kistik değişiklikler olmasa da 
çoğunlukla nekroz ve hemorajiye ait irregüler alanlar 
izlenir. İnce kalsifikasyonlar da görülebilir (Resim 9) 
(48,57).

Resim 9. Patolojik olarak timik karsinoid olduğu kanıtlanan olguda ön mediastenin sağ tarafında nekroz ve hemoraji 
nedeniyle heterojen görünüm sergileyen yumuşak doku kitlesi izleniyor (oklar) (Prof. Dr. Çetin Atasoy’un izni ile ken-
di arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır).
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Radyografide ve BT’de bulgular spesifik değildir. 
Dahası, endokrin anormalliklerin varlığında bile 
BT’de mediastinal lezyon görülemeyebilir. Timik kars-
inoidler timomalardan daha agresiftirler ve süperior 
vena kava sendromu daha sık görülür (29).

Timik Sarkom

Timik sarkomlar son derecede nadirdir ve kötü 
prognoza sahiptir. Timik sarkomların görüntüleme 
bulguları spesifik değildir (58).

Timik Epiteliyal Karsinomlarda Sınıflama

Timik epiteliyal kanserleri sınıflamak için birçok sistem 
bulunmaktadır. Masaoka ya da bunun bir varyantı 
olan Masaoka-Koga sınıflama sistemi timomanın 
sınıflamasında en çok kullanılan yöntemlerdir. 

Masaoka-Koga sistemi International Thymic Malig-
nancy Interest Group (ITMIG) tarafından hastaların 
hayatta kalım oranları ile daha korelasyon gösterdiği 
için tercih edilmektedir (59,60).

Masaoka-Koga sınıflama sisteminde (Tablo 1) 
timomalar tamamen enkapsüle ise evre I, kapsülün 
dışına mikroskopik invazyon varsa evre IIa, çevre 
yağ dokusunda makroskopik invazyon varsa evre IIb 
(Resim 10), akciğer, perikard ve ana vasküler yapılar 
gibi çevre dokulara invazyon varsa evre III olarak 
sınıflandırılırlar. Plevral ve perikardiyal yayılım evre 

IVa, lenfatik/hematojen yayılım evre IVb kabul edilir 
(Resim 11).

Timik Karsinomlarda Görüntülemenin Önemi

Görüntüleme lokal invazyonu, lenfadenopatileri, 
uzak yayılımı tespit edip, operasyon öncesinde neo-
adjuvan kemoterapi kararı almak ve hastayı ameli-
yata hazırlamak açısından önem taşımaktadır. Bu 
anlamda görüntülemeden beklenen evre I ve II 
timomayı (erken evrede ilk tedavi cerrahi rezeksi-
yondur, invazyon varsa cerrahiden sonra radyoterapi 
verilir) evre III ve IV timomadan (geç evrede tedaviye 
cerrahi ile başlanmaz) ayırabilmektir. Rekürrensi olup 
uygun bir şekilde rezeksiyon yapılabilen hastalar ile 
rekürrensi olmayan hastaların sonuçları benzer ola-
bilmektedir (61, 62).

BT timik epiteliyal neoplazmları saptamada, karak-
terize etmede, evrelendirmede, tümörün lokal ve 
uzak yayılımını, lenfadenopatileri göstermede tercih 
edilen yöntemdir. Ciddi kontrast madde allerjisi, bö-

Tablo 1. Timoma için Masaoka-Koga Evreleme Sistemi.

Evre 1       Tümör tamamen enkapsüle

Evre IIa     Kapsüle mikroskopik tümör invazyonu

Evre IIb     Çevre yağ dokusuna tümör invazyonu

Evre III     Perikard, büyük damarlar veya akciğer gibi 
çevre organlara tümör invazyonu

Evre IVa   Plevral veya perikardiyal metastaz

Evre IVb   Lenfatik veya hematojen metastaz

Resim 10. Evre IIb timoma. Halka ile gösterilen bölgede mediastinal yağ dokusuna invazyon mevcut (Prof. Dr. Çetin 
Atasoy’un izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır).
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brek yetmezliği gibi bilinen bir kontrendikasyon yok-
sa intravenöz kontrast madde kullanılarak görüntül-
eme yaplmalıdır. Kontrast madde ile tümörün 
vasküler yapılara invazyonu olup olmadığı daha 
yüksek bir doğrulukla saptanabilir. Damar lümenin-
de kontur irregüleritesi, damarlarda daralma ya da 
obliterasyon, lümen içinde yumuşak doku, yumuşak 
dokunun kalbe uzanımı direkt vasküler invazyon 
bulgularındandır (63).

İleri evre timomalar plevral yayılım ya da ‘drop me-
tastaz’ adı verilen tek veya birden çok nodül-kitleler 
şeklinde prezente olabilirler. Bunlar tipik olarak 
primer tümör ile aynı tarafta görülürler. Lokal inva-
zyon, lenfadenopati, plevral efüzyon, uzak metastaz 
gibi bulgular olduğunda timomadan çok timik kars-
inom ya da timik nöroendokrin tümörler öncelikle 
düşünülmelidir.

Geniş hasta sayıları içeren bir çalışmada primer 
tümörün büyüklüğü, lobüle konturlar, heterojenite, 
kalsifikasyon, çevre yağ dokusu infiltrasyonu, 
tümörün komşu vasküler yapıyı %50’den fazla 
sarmasının ileri evre hastalık göstergeleri olduğu 
bulunmuştur. Bu çalışmada, tümörün büyüklüğü 7 

cm ya da daha fazla ise, çevre yağ dokularını infiltre 
ediyorsa, lobüle konturluysa ileri evre hastalığı işaret 
ettiği görülmüştür (64).

MR görüntüleme timik epiteliyal görüntülemede 
rutin olarak kullanılmaz. Kontrast madde aller-
jisi ve böbrek yetmezliği gibi kontrastlı tomografi 
yapılamadığı durumlarda vasküler yapılara invazyon 
varlığının araştırılması için MR görüntüleme yapılır. 

Kardiyak MR yumuşak doku kontrastı çok yük-
sek olduğundan ve multiplanar inceleme olanağı 
verdiğinden tümörün myokardiyal tutulumunu 
saptamak ve yaygınlığını göstermek için optimal 
görüntüleme yöntemi olarak kabul edilir. Myokard T1, 
T2-ağırlıklı double inversion-recovery sekansları ile 
incelenir. Tümörün varlığı anormal sinyal intensitesi 
alanları şeklinde tespit edilir (65).

İntravenöz gadolinium verilmesi miyokardiyal 
invazyonu gösterebilir (66). Kontrast verilmes-
ini takiben alınan sekanslarda ilk-geçiş perfüzyon 
görüntülerde invazyon olan myokardiyal dokuda 
internal vaskülarizasyon tesbit edilebilir. Kardiyak tu-
tulumdan şüphe duyuluyorsa sine MR görüntüleme 
kullanılması gerekir (66).

Frenik sinir tutulumu ileri evre hastalıkta görüldüğü 
ve preoperatif neoadjuvan kemoterapi gerektirdiği 
için cerrahi rezeksiyon planını etkilemektedir. 
Diyaframı görüntülemek ve paradoksik hareketini 
tesbit etmek için gerçek zamanlı multishot spiral se-
kanslar kullanılabilir (67).

MR görüntüleme yumuşak doku kontrastı ve uzay-
sal çözünürlüğü daha fazla olduğu için göğüs du-
varı invazyonunu saptamada BT’den daha üstündür 

Tablo 2. Radyolojik olarak erken ve geç evre ayrımı.

Erken Evre  • Tamamen kapsüllü

• Mikroskopik kapsül invazyonu

• Çevre yağa makroskopik invazyon

Geç Evre • Organ invazyonu (perikard, büyük 
damarlar, akciğer)

• Plevral veya perikardiyal yayılım

• Lenfatik veya hematojen metastaz

Resim 11. (a) Evre 4a hastalık. Okla gösterilen yerde evre 3 hastalığı gösteren perikard invazyonu görülüyor. Ayrıca 
sağ tarafta evre 4a hastalıkla uyumlu plevral metastazlar izleniyor, (b) okla gösterilen yerde akciğer invazyonu bul-
gusu (Prof. Dr. Çetin Atasoy’un izni ile kendi arşivinden ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin arşivinden alınmıştır).
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(67). Göğüs duvarı invazyonunun spesifik bulguları 
ekstraplevral yağ dokusunda T1 sinyalinde kesinti, 
paryetal plevrada ve diğer dokularda T2 ağırlıklı 
görüntülerde ve short τ inversion-recovery (STIR)  
sekansında sinyal artışı, kontrast madde verilmesini 
takiben alınan görüntülerde kontrast tutulumu olarak 
sayılabilir (68,69). Nefes alıp verme sırasında yapılan 
sine MR göğüs duvarı invazyonunu gösterebilir. 
Timomalı hastalarla yapılan bir çalışmada dinamik 
MR görüntülemenin erken evre hastalığı (evre I ve 
II) ileri evre hastalıktan (evre III) ayırmada yardımcı 
olabileceği gösterilmiştir. Kontrastlanmanın or-
talama pik zamanı ileri evre hastalıkta erken evre 
hastalıktan daha gecikmiş olarak bulunmuştur (70). 
MR görüntülemede ileri evre hastalıkta timomadan 
çok timik karsinomu düşündüren indirekt bulgular ir-
regüler konturlar, kistik veya nekrotik komponentler, 
heterojen kontrastlanma, lenfadenopati varlığıdır. 
Timomalar tipik olarak kapsüllüdürler ve homojen 
kontrastlanırlar (71,72).
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ÖZ

FDG PET-BT’nin rutin klinik pratiğe girdiği son bir kaç dekattır, onkoloji alanında pek çok değişim yaşandı. Timik kaynaklı 
kitleler de, gerek düşük-yüksek riskli hastaların ameliyat hazırlık döneminde öngörülebilmesinde, gerekse evreleme ve 
tedavi yanıtının değerlendirilmesi açısından FDG PET-BT’nin yüzgüldürücü sonuçlar verdiği bir tümör grubudur. FDG 
dışında, somatostatin reseptör görüntülemeye imkan veren başta Ga-68 DOTA peptid bileşikleri olmak üzere diğer 
radyofamasötikler de ister timik epitelyal kaynaklı tümörlerin alternatif tedavi seçeneklerinden olan somatostatin 
analoglarının uygun olduğu hastaları belirlemek gerekse timik kaynaklı nöroendokrin tümörlerde FDG’ye alternatif 
olabilecek bir yöntemle görüntülemeye imkan vermesi sebebiyle timus kökenli tümör grubunda sıklıkla kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu bölümde, özellikle son dekatlarda nükleer tıp alanında timik tümörlü hastaların tanı ve tedavi sürecinde 
kullanılan rutin yöntemler anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: timik neoplazi, timik hiperplazi, FDG PET-BT, Ga-68 DOTA peptid PET-BT

ABSTRACT

In the last few decades, many paradigm-changing approaches appeared in the field of oncology, after FDG PET-CT was 
began to be used on routine basis in this patient group. FDG PET-CT allows metabolic characterization of thymic epithe-
lial tumors into low- and high-risk category during preoperative period and also can be extensively used in staging and 
evaluation of therapy response in this patient group. Ga-68 DOTA peptide analogues can show candidates for somato-
statin analogue therapy among patients with metastatic spread who are not responging to other chemoradiotherapy 
options. Several diagnostic and therapeutic nuclear medicine approaches are also available for thymic neuroendocrine 
tumors. In this chapter, routine use of nuclear medicine in diagnosis and treatment of thymic neoplasms is described. 

Key Words: thymic neoplasm, thymic hyperplasia, FDG PET-CT, Ga-68 DOTA peptide PET-CT

GİRİŞ

Son 100 yılda tıbbi görüntüleme metodlarında 
gerçekleşen gelişmelerin, hasta klinik takibinde 
çok büyük etkisi olmuştur. Radyolojik görüntüleme 
metodlarının sağladığı morfolojik görüntülemenin 
yanında, biyolojik prosesleri şablon olarak kulla-
nan ve fonksiyonel görüntüleme yapmaya imkan 
sağlayan nükleer tıp bilimi de özellikle pozitron 
emisyon tomografisi (PET) cihazlarının ve rady-
onüklid tedavilerin kullanımının yaygınlaştığı son 

bir kaç dekattır, onkolojik hasta yönetiminde ciddi 
gelişmelere yol açmıştır.

Gama, beta, alfa ışını yayan, radyoizotop denen rady-
oaktif maddelerin, vücuttaki biyolojik proseslerde 
yer alan ya da vücutta bulunan temel elementler 
ile benzer biyokimyasal özellikler taşıyan kimyasal-
larla birleştirilmesinden oluşan radyofarmasötikler 
nükleer tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılır. Gama 
ışını yayan radyofarmasötiklerle hem konvansiyonel 
gama kameralarla yapılan sintigrafi çekimleri, hem de 
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PET kameralarla yapılan tomografik görüntülemeler 
gerçekleştirilir. Beta ve alfa ışını yayan radyofarmasö-
tikler de radyonüklid tedaviler için kullanılmaktadır. 

PET kameralar, hem rezolüsyonlarının daha iyi olması, 
hem de farklı metabolik yolaklardan lokalizasyona izin 
veren çok farklı PET radyofarmasötiğinin bulunması 
sayesinde pek çok farklı onkoloji hastasında sıklıkla 
kullanılmaktadır. Bu bölümde, timus kaynaklı tümör-
lerin tanı ve tedavisinde kullanılan nükleer tıp 
yöntemlerinden bahsedilecektir.

PET-BT Görüntüleme

PET-BT cihazları, aynı sisteme monte edilmiş PET kam-
era ve bilgisayarlı tomografi (BT) cihazından oluşur. 
BT komponentinin sağladığı anatomik bilgi ışığında 
PET kamera aracılığıyla yapılan metabolik görüntül-
eme sonucu elde edilen fonksiyonel bilgi yorumlana-
bilir. Tek makine sisteminde, hasta hareketi olmadan 
yapılabilmesi korelatif yorumlamayı mümkün kılar. 

PET-BT kameralarda kullanılabilecek pek çok radyo-
farmasötik arasından flor-18 florodeoksiglukoz (FDG) 
onkolojik hastaların tanı, evreleme, tedavi yanıtı 
değerlendirme ve yeniden evreleme basamaklarında 
en sık kullanılan radyofarmasötiktir. Günümüzde 
timusa yönelik yapılan nükleer tıp görüntülemelerin-
in de temelini oluşturur. FDG bir glukoz analoğudur. 
4-6 saatlik açlığı takiben intravenöz yoldan enjekte 
edilmesinden sonra hücre içine glukoz taşıyıcılarla 
(GLUT) girer. Enjeksiyon esnasında kan şekerinin 
200 mg/dl’nin altında olması istenir. Daha yüksek 
kan şekeri değerleri yalancı negatif görüntüleme 
sonuçlarına yol açabilir. Enjeksiyondan yaklaşık bir 
saat sonra hasta çekim için cihaza alınır. PET ve BT 
komponentlerinin entegre olduğu hibrid cihazlarda, 
hastanın önce verteks-uyluk ortası mesafesinde BT 
görüntüsü alınır. Ardından, hastadan yayılan gama 
ışınlarının toplanması esasına dayanan ve cihazın PET 
komponenti ile yapılan emisyon görüntüleme kısmı 
başlar. Emisyon görüntülemenin tamamlanmasından 
sonra, BT görüntüleri kullanılarak atenüasyon düzelt-
mesi yapılıp, rekonstrükte edilmiş PET görüntüleri, 
BT görüntüleri ve 2 görüntünün üst üste konmasıyla 
hazırlanan füzyon görüntüler, aksiyal, koronal ve 
sagittal planlarda vizüel olarak yorumlanır. Ardından 
semikantitatif değerlendirmeye geçilir. Burada amaç 
radyoaktivitenin mevcut olduğu alanda, standart tu-
tulum değerinin (standart uptake value-SUV) ölçülm-
esidir. Çizilen ilgi alanı içindeki radyoaktivite miktarı 
enjekte edilen doza ve hastanın vücut ağırlığına göre 
normalize edilerek sayısal bir indeks elde edilir.

Normal Timus

Normal timus dokusunun boyutu ve FDG tutulumu 
yaşla büyük değişiklik gösterir. Gençlerde, timus-
ta homojen artmış FDG tutulumu sıklıkla görülür. 
Yaşın artması ile birlikte timusta yağlı infiltrasyonun 
artması sonucu genellikle FDG tutulumunda azalma 
beklenir. FDG tutulumu ile BT atenüasyonu (Houns-
field unit) arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır 
(1).  Ancak puberte sonrası 3. dekatın sonlarına kadar 
yüksek metabolik aktivitenin sebat ettiği de görül-
ebilir (1). 

Timik Hiperplazi

Timik hiperplazi, gerçek timik hiperplazi ve lenfoid 
timik hiperplazi olarak ikiye ayrılır (2). Gerçek timik 
hiperplazi, yakın zamanda yaşanmış, infeksiyon, ke-
moterapi ya da radyoterapi gibi vücutta stres yaratan 
durumlardan sonra görülebilen, timus boyutlarında 
%50’ye varan oranda büyümeye sebep olabilen, an-
cak mikroskopik özelliklerin korunduğu, “rebound 
hiperplazi” de denilen bir durumdur (3). Kemoterapi 
sonrası görülen rebound hiperplazi daha çok çocuk-
larda gözükse de, yetişkinlerde de görülebilen bir 
durumdur ve FDG PET-BT görüntülemelerde bazen 
timik tümörlerden ayrımı güç olabilir. Chen ve ark, 
yaşları 3-18 arasında değişen, lenfoma sebebiyle ke-
moterapi aldıktan sonra tam remisyon saptanan 31 
hastanın 21 tanesinde kemoterapi bittikten 1-17 ay 
sonra rebound hiperplazi saptamış ve timik hiper-
plazinin 3 ay-5 yıl boyunca devam edip, ardından 
yavaşça gerilediğini belirtmişlerdir (4). Timik hiper-
plazide genellikle timusun bilobar görünümünün 
kaybolduğu ve BT görüntülerde oval form aldığı 
görülür (2). FDG PET-BT görüntülemede erişkinlerde 
genellikle ters kama şeklinde artmış FDG tutulumu 
görülürken, çocuklarda kuadrilateral konfigürasy-
onda da olabilir (5). Rebound timik hiperplaziye eşlik 
eden FDG tutulumu değişen oranlarda olmakla bir-
likte sıklıkla diffüz, homojen tarzdadır (Resim 1). 

Chen ve ark, rebound hiperplazi saptanan hasta-
lardaki vizüel değerlendirmede FDG tutulumunun 
aortik arktaki FDG tutulumundan fazla olduğunu ve 
SUV değerlerinin de 2,97-3,5 arasında saptandığını 
belirtmiştir (4). Ancak başka çalışmalarda daha yük-
sek SUV değerlerine yol açan, daha şiddetli FDG 
tutulumları da bildirilmektedir (5,6). Bu sebeple, SUV 
değeri ile rebound timik hiperplazinin timik tümör-
lerden ayırıcı tanısını yapabilecek bir eşik değer 
olduğu düşünülmemektedir.  FDG tutulum patternin-
in homojen, diffüz yerine heterojen, fokalleşmiş 
olması timik hiperplazi harici nedenleri daha çok 
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akla getirmektedir. Kimyasal-şift magnetif rezonans 
görüntülemenin böyle durumlarda fayda sağladığını 
belirten yayınlar bulunmaktadır (5,7).

Lenfoid timik hiperplazi, genellikle miyastenia 
gravis, Graves hastalığı, HIV infeksiyonu gibi immün 
hastalıklara eşlik eden, timusta fazla sayıda lenfoid 
follikül ve germinal merkezin saptandığı bir durum-
dur (2). Lenfoid hiperplazide timus boyutları her za-
man büyük olmayıp, atrofik görünümde olabildiği 
gibi neoplazik bir oluşumla da birliktelik gösterebilir 
(8,9). Patolojik ve klinik özellikler açısından gerçek 
ve lenfoid timik hiperplazi birbirinden çok farklı olsa 
da görüntüleme modaliteleriyle 2 durumu ayırt ede-
bilmek her zaman mümkün olmamaktadır. Lenfoid 
timik hiperplazi saptanmış hastalarda yapılmış FDG 
PET-BT çalışmalarda, timusta artmış FDG tutulumu 
saptanabilmektedir. Graves hastalarında genellikle 
homojen, diffüz bir tutulum patterni görülür. Ancak 
miyastenia gravis hastalarında altta yatan timik pa-
tolojinin farklılığı (lenfoid timik hiperplazi, timoma, 
timik karsinom) sebebiyle farklı tutulum patternleri 
görülebilir. 

Timik Epitelyal Tümörler

Timik epitelyal tümörler (TET), timik epitelden köken 
alır ve timomalar ile timik karsinomları kapsar. Old-
ukça ender görülen tümörler olup, tüm malign 
tümörler içinde % 0,2-1,5 oranında görülür (10). An-

cak anterior mediastinal tümörlerin en sık görülen 
tipi olup, yaklaşık hastaların %50’sini oluşturur (11). 
İlk olarak 1999’da oluşturulan ve 2004’te modifiye 
edilen Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) kriterlerine göre 
oluşturulmuş 6 alt grup bulunmaktadır: timoma A, 
timoma AB, timoma B1, timoma B2, timoma B3 ve 
timoma C (timik kanser) (12,13). Timomalar prognoz 
ve rekürrens potansiyelleri göz önüne alındığında 
2 gruba ayrılır: düşük risk grubu (timoma A, AB, B1) 
ve yüksek risk grubu (B2, B3, C) (14). Özellikle timik 
kanserler diğer timoma tiplerine göre oldukça agresif 
ve sağkalımın kötü olduğu bir gruptur ve genellikle 
diğer gruplardan ayrı olarak değerlendirilir. Asıl teda-
vi yöntemi cerrahi olsa da, seçilmiş yüksek risk grubu 
timomalar ile tüm timik kanserlerde cerrahi sonrası 
adjuvant kemo-radyoterapi uygulanırken, cerrahi 
esnasında komplet rezeksiyon ihtimalini artırmak 
açısından neoadjuvant kemo(radyo)terapinin de 
yararlı olduğu gösterilmiştir (15,16). Bu bağlamda 
preoperatif dönemde histolojik subtiplerin ve 
evrenin belirlenmesi, en uygun tedavi stratejisinin 
seçilmesini sağlayacaktır. 

FDG PET-BT, hem timik kitlelerin metabolik karak-
terizasyonunu yapabilmesi, hem de tüm vücut 
görüntülemeye olanak vermesi sayesinde oldukça 
kullanışlı bir tanı metodudur. FDG tutulumunun 
şiddeti ve patterni, SUV değeri ve PET-BT görüntül-
erinde tümörün konturları histolojik subtiplerin 

Resim 1. 44 yaşında kadın hasta. Meme CA nedeniyle aldığı adjuvan kemoterapi bittikten 1 ay sonra alınan FDG 
PET-BT görüntüleri (d-f )  tedavi öncesine ait görüntülerle (a-c)  karşılaştırıldığında, timus lojunda tedavi sonrasında 
görüntülerde saptanan yumuşak doku dansitesindeki alanda homojen, artmış FDG tutulumu (SUVmax: 6,1) 
saptanmış. Görünüm, tedaviye sekonder gelişmiş rebound timik hiperplazi ile uyumlu olarak değerlendirilmiş 
(Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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ayrılmasında kullanılan parametrelerdir (17). Me-
diastinal yapıların tümör ile çevrili olması, plevral 
kalınlaşma veya efüzyonun görülmesi tümörün invazif 
karakterde olduğunu düşündürmekte olup, genel-
likle agresif timomaların FDG tutulumunun ve bunun 
sonucu olarak SUV değerinin yüksek olduğu bilinme-
ktedir (2). FDG PET-BT’nin TET’leri WHO sınıflamasına 
göre ayırabilme gücünü ölçen 11 çalışmayı içeren 
bir derlemede, SUVmax değeri ile ifade edilen me-
tabolik aktivitenin düşük-yüksek riskli timomaları 
ayırabildiği gibi, timik karsinomların hem düşük hem 
de yüksek riskli timomalardan ayırımının mümkün 
olduğu vurgulanmıştır (18). Ancak bu sınıfları birbirin-
den ayırabilecek eşik değer, farklı sınıflar arasında 
çakışmaların çok olması sebebiyle tespit edilememiştir 
(Resim 2). 

Farklı çalışmalarda, tümörün SUVmax değeri ile tümör 
boyutu veya mediastendeki büyük damarların SUV-
max değerleri ile oranlanması sonucu elde edilecek 
değerlerin, bu ayrımı daha net yapabileceği vurgu-
lansa da, bu bilgilerin doğrulanması için geniş hasta 
sayılı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır (19, 20).  Ben-

zer şekilde metabolik tümör hacmi (MTV), total lezyon 
glikoliz (TLG) veya total glikolitik hacim (TGV) değeri 
gibi hacim-bağımlı kantifikasyon algoritmaları veya 
tümör heterojenitesini inceleyen yapısal analiz gibi 
yapay zeka uygulamalarını içeren çalışmalar da FDG 
PET-BT’nin TET’lerde metabolik sınıflama başarısını 
incelemekte ve bu konudaki tecrübe gittikçe birikme-
ktedir (21-24). 

Bu lezyonların başlıca tedavisinin cerrahi olduğu göz 
önüne alındığında tanı konulup, tedavi seçenekleri 
değerlendirildiği noktada yanıtlanması gereken 
bazı sorular bulunmaktadır. TET’ün çevre doku ve 
organlarla ilişkisi, lenf nodu durumu, uzak organ 
metastazlarının ve eğer yapıldıysa neoadjuvant tedavi 
yanıtının değerlendirilmesinde görüntüleme yöntem-
lerinin doğru seçimi önemlidir. Bu bağlamda FDG 
PET-BT, intra- ve ekstratorasik lenfojen ve hematojen 
metastazların belirlenmesinde, tek başına yapılan BT 
görüntülemeden daha doğru sonuç vermekte olup, 
neoadjuvant tedavi yanıtını belirlemek ve prognoz 
tayini yapmak konusunda da başarılıdır (2,15,25,26). 
Postoperatif dönemde yapılan takiplerde özellikle ileri 

Resim 2. 51 yaşında, erkek hasta. Ön mediastende saptanan ve TET şüphesi bulunan kitlede FDG PET-BT görüntül-
erinde heterojen, vasküler yapılarla karşılaştırıldığında daha yoğun artmış FDG tutulumu (SUVmax: 5,9) olduğu 
saptanmış olup, yüksek risk grubu tümör lehine değerlendirilmiş. Alınan biyopsi sonucu patoloji timoma tip B2 
olarak yorumlanmış (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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evre ve/veya inkomplet cerrahi yapılabilmiş timoma 
hastalarında nüksler daha sık görülmekte olup, FDG 
PET-BT, BT görüntülemede gözden kaçabilecek küçük 
rezidü/lokal nüks kitlelerin saptanmasında ve bu  es-
nada tekrar cerrahi düşünülen hasta grubunda intra- 
ve ekstratorasik metastazların gösterilmesi sayesinde 
cerrahi yöntem veya alternatif tedavi seçimi konusun-
da etkin rol oynamaktadır  (19,25,27,28). 

Neoadjuvant veya adjuvant olarak uygulanan onkolo-
jik tedavilerde, hastanın verdiği yanıtın erken dönemde 
değerlendirilmesi mevcut tedaviden fayda görmeyen 
hastaların hızlıca alternatif tedavilere yönlendirilmesini 
ve etkin olmayan bir tedavinin yaratabileceği olası yan 
etki ve komplikasyonlardan da hastaların korunmasını 
sağlar. FDG PET-BT’nin bu amaç için kullanımı diğer 
tümör tiplerinde oldukça yaygın olup, TET’lerde de bu 
konu hakkındaki tecrübe artmaktadır. Tedavi yanıtını 
belirlemek amacıyla yapılan FDG PET-BT görüntül-
emelerde, tedavi öncesinde yapılmış PET görüntüleri 
ile karşılaştırma yapılmakta ve metabolik yanıt hem 
vizüel hem de kantitatif (SUV değerlerindeki değişim) 
olarak değerlendirilmektedir (Resim 3). 

Bu doğrultuda oluşturulmuş değerlendirme kriterleri 
daha önce yayınlanmış olmakla birlikte, tedavi yanıtı 
olarak kullanılacak SUV değişim yüzdesi açısından 
eşik değer farklı tümör grupları için değişmektedir 
(29,30). Bu noktada vurgulanması gereken önemli 
durum, sitotoksik tedavilerde gelişen metabolik 
yanıtın, henüz anatomik yanıtın görülemediği erken 
dönemlerde tespit edilebileceği, ayrıca sitostatik 

ajanların kullanıldığı durumlarda anlamlı anatomik 
yanıt saptanmasa bile metabolik yanıtın hasta yöneti-
minde kıymetli bilgiler verebildiğidir. Bu doğrultuda, 
TET hasta grubunda yapılan FDG PET-BT’nin tedavi 
yanıtını değerlendirmek için kullanıldığı çalışmalar 
artmaktadır (31-34). Bu çalışmalarda FDG PET-BT ile 
yapılan metabolik değerlendirmenin patolojik yanıtı 
yüksek doğruluk oranlarıyla öngörebildiği, şimdiye 
kadar kullanılan RECIST gibi radyolojik yanıt kriterl-
eriyle uyumlu olduğu ve prognoz konusunda da bilgi 
verebildiğini göstermiştir. Tedaviye metabolik yanıtı 
olan hastaların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
daha uzun progresyonsuz sağkalıma sahip olduğu 
ve genel sağkalımlarının da metabolik olarak yanıtsız 
hastalardan daha iyi olduğu gösterilmiştir (31,32). SUV 
haricinde, MTV, TLG gibi parametreler de tedaviye 
yanıtı değerlendirmekte kullanılabilmektedir (32). 

Moleküler biyoloji alanındaki çalışmalar normal ve 
patolojik timik hücrelerin yüzeylerinde somatostatin 
reseptörlerinin bulunduğunu tespit etmiş ve son bir 
kaç dekattır somatostatin analogları olan oktreotid 
türevleri TET tedavi modalitelerinin arasına girmiştir 
(35-38). Bu tedaviden fayda görecek hastaların seçi-
mi de somatostatin reseptör görüntülemeye im-
kan veren nükleer tıp görüntüleme yöntemleri ile 
yapılabilmektedir. Önceleri indium-111 oktreotid ile 
yapılan sintigrafik görüntüleme, son yıllarda yerini Ga-
68 DOTA peptid bileşikleri (DOTATATE, DOTATOC, DO-
TANOC, vb) ile yapılan PET görüntülemeye bırakmıştır. 
Doğada bilinen en az 5 tip somatostatin reseptörü 

Resim 3.  Resim 2’de izlenen hastanın 3 kür neoadjuvan kemoterapi öncesi (a-c) ve sonrasına (d-f) ait FDG PET-BT 
görüntülerinde timik kitlenin tedavi sonrasında boyutlarında küçülme olduğu izlenmekle birlikte (a, d), metabolik 
aktivitenin (SUVmax: 6,2) yoğun olarak sebat etmekte olması (c, f) rezidüel tümöral hastalık düşündürmüş. Yapılan 
rezeksiyon sonucu patoloji sonucu timoma tip B1 (%20), tip B2 (%40), tip B3 (%40) olarak raporlanmış (Yazarın kişisel 
arşivinden alınmıştır).
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(SST1-SST5) olup, insan tümörlerinde en çok SST2 
subtipinin eksprese edildiği saptanmıştır (39).  Oktre-
otid türevlerinin antiproliferatif etkisini en çok SST2 
ekspresyonunu fazla gösteren tümör hücrelerinde 
sağlayabildiği bilinmektedir (35).  Sintigrafik ve PET 
görüntüleme için kullanılan radyofarmasötikler de en 
çok bu reseptör tipine bağlanmaktadır. Bu sayede ok-
treotid tedavisinden en çok faydayı görme potansiyeli 
olan hastalar Ga-68 DOTA peptid bileşikleri ile yapılan 
PET-BT görüntülemeler sayesinde belirlenebilmek-
tedir. Ayrıca somatostatin reseptör görüntülemenin 
timik hiperplazi ve TET ayrımını yapabileceği çok az 
hasta içeren, sınırlı sayıdaki çalışmalar ile bildirilmekle 
birlikte, somatostatin reseptör görüntülemenin bu 
konudaki rutin kullanımını destekleyecek geniş hasta 
sayılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (40,41). 

Timik Nöroendokrin Tümörler

Timusun nöroendokrin tümörleri (NET) daha çok 
erkeklerde görülen, oldukça nadir tümörlerdir (2). 
Tüm NET’lerin %0,4’ünü oluşturmakta iken, anterior 
mediasten kitlelerinin de %4-7’sinin sebebidir (42,43). 
Oldukça agresif gidişli ve kötü prognozlu bir tümör 
grubudur (42). Timus kaynaklı NET’ler 2015 yılında 
yayımlanan WHO sınıflamasına göre iyi derecede dif-
eransiye düşük gradlı tipik karsinoidler, orta derecede 
diferansiye atipik karsinoidler ve kötü diferansiyasyon 
gösteren, yüksek gradlı nöroendokrin kanserler (büyük 
ya da küçük hücreli) olarak ayrılırlar (44). Hastalar en-
dokrin sendromlarla prezente olabilir. Timik karsinoid 
hastalarının %25’inde ektopik Cushing sendromu bu-
lunurken, %15’i de multiple endokrin neoplazi tip 1 
(MEN1) ile ilişkilidir (45).

İyi diferansiye NET’ler, somatostatin reseptör görüntül-
eme ile başarılı bir şekilde görüntülenebilmekte, met-
astatik yayılım ve nüks durumunda hastanın en doğru 
şekilde evrelendirilmesinde yol gösterici olmaktadır. 
Ektopik Cushing sendromundan kuşkulanıldığında 
somatostatin reseptör görüntülemenin başarılı bir 
şekilde tümör odağını belirleyebildiği de bilinmekte-
dir (46). Literatürde ektopik Cushing sendromuna yol 
açan ve tümör odağını tespit etmek için yapılan so-
matostatin görüntülemelerde odağın timik NET olarak 
saptandığı vaka bildirileri bulunmaktadır (47-49). Ti-
mik NET tanısı konulduktan sonra evreleme amacıyla 
veya tedavi planlanması için yapılan somatostatin 
reseptör görüntülemede de yol gösterici bulguların 
saptandığını bildiren vaka bildirileri mevcuttur (50-52). 
Ancak literatürde, timik dokudan köken alan NET’lerin 
somatostatin reseptör görüntüleme ile saptanamadığı, 

FDG PET-BT ile daha iyi görüntülenebildiğini gös-
teren vaka bildirileri de bulunmaktadır (53,54). Timik 
NET’lerin görülme sıklığının çok az olması nedeniyle 
geniş hasta sayılı çalışmaların yapılamaması daha kes-
in yargılara varılmasına engel olmaktadır. 

İyi diferansiye NET hastalarında tedavi seçenekleri 
arasında yaklaşık 2 dekattır lutesyum-177 (Lu-177) 
veya yttrium-90 (Y-90) ile işaretlenmiş DOTA peptid 
bileşiklerinin kullanıldığı peptid reseptör radyonüklid 
tedavi (PRRT) de bulunmaktadır. PRRT, somatostatin 
reseptörleri üzerinden yapılan bir sistemik radyonüklid 
tedavi olup, özellikle gastroenteropankreatik orijinli 
NET hastalarında son yıllarda yüz güldürücü sonuçlar 
elde edilmektedir (55). DOTA peptid bileşikleri ile sis-
temik radyonüklid tedavi, öncesinde yapılan Ga-68 
DOTA peptid PET-BT çalışmasında hastanın mevcut 
lezyonlarında yeterli radyofarmasötik akümülasy-
onu tespit edildiğinde uygulanır. Timik kaynaklı NET 
hastalarında mevcut olan çalışmalar, hasta sayısının 
azlığı nedeniyle PRRT’nin bu hasta grubunda kullanımı 
hakkında kesin sonuçlara varmak için yeterli değildir 
(56). 

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Özellikle FDG PET-BT’nin klinik kullanımının 
yaygınlaşmasından sonra timik kökenli 
tümörlerde metabolik karakterizasyon, evreleme 
ve tedavi yanıtının değerlendirilmesi amacıyla 
nükleer tıp tanı yöntemleri etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır.

•	 Rebound timik hiperplazilerde değişen oranlarda 
ve sürelerde FDG tutulumu olabilmekte ve bu 
durumu timik kaynaklı tümörden ayırabilecek bir 
SUV eşik değeri bulunmamaktadır.

•	 TET varlığında FDG PET-BT ile yapılan inceleme 
sayesinde düşük ve yüksek riskli tümör ayrımı 
yapılabilir.

•	 Metastatik timoma hastalarında kullanılan tedavi 
yöntemlerinden biri olan somatostatin analogları 
için doğru hasta seçimi, hastadaki lezyonların 
somatostatin reseptör içeriğini görüntülemeye 
olanak sağlayan Ga-68 DOTA peptid bileşikleri ile 
yapılan PET-BT inceleme sayesinde yapılabilir.

•	 Timik NET tanılı hastalarda nükleer tıp görüntü-
leme açısından somatostatin reseptör üzerinden 
yapılan görüntüleme veya FDG PET-BT’nin han-
gisinin en doğru seçim olduğu konusunda görüş 
birliği, bu hastaların çok ender görülmeleri sebe-
biyle yüksek hasta sayılı çalışmalar yapılamaması 
nedeniyle bulunmamaktadır. 
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Timomada Tanısal Cerrahi: Mediastinotomi, İleri 
Mediastinoskopi ve VATS
Diagnostic Surgery in Thymoma: Mediastinotomy, Extended Mediastinoscopy and VATS
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ÖZ

Anterior mediastinal bölgede, timus dokusundan köken alan timoma gibi maligniteler bulunabildiği gibi, lenfoma, 
germ hücreli tümörler ve timus hiperplazisi de bu bölgede radyolojik olarak aynı görüntüyü verecek şekilde bulunabilir. 
Bu patolojilerin tedavisi aynı olmadığından ve özellikle germ hücreli tümör ve lenfomada cerrahi tedavinin yeri çok 
kısıtlı olduğundan,  cerrahi rezeksiyon kararı verilmeden önce tanısal yaklaşımlarla lezyondan uygun miktarda doku 
elde edilecek şekilde biyopsi yapılması en doğrusudur. Tüm anterior mediastinal yerleşimli lezyonlara ya da radyolojik 
olarak timik hipertrofi olarak tarif edilen olgularda total rezeksiyon ile tanıya gitmek ‘tedavi sağlamayan ’ timektomi 
gibi durumların ortaya çıkmasına neden olmakta ve cerrahi kararın yerindeliğini sorgulatmaktadır. İnsizyonel biopsi 
yöntemi olarak tru-cut biyopsi, ileri mediastinoskopi, mediastinotomi ya da videotorakoskopi cerrahi kararında doğru 
endikasyonun konulmasında da oldukça önemlidir. Günümüzde Bunun yanında timomalarda biyopsi sonrası yayılma 
görüldüğüne dair literatürde herhangi bir veri yer almamaktadır. Tüm bunların ışığında anterior mediastinal kitlesi olan 
hastalarda biyopsi işlemlerine öncelik verilmesi ve buradan gelecek tanılara göre doğru cerrahi kararların verilmesi uy-
gun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: anterior mediasten, timoma, mediastinotomi, ileri mediastinoskopi, VATS

ABSTRACT

Anterior mediastinal department can harbor resectable thymomas as well other tumors such as germ cell tumors, lym-
phomas and thymic hyperplasia that are not candidates of upfront surgical resection. For this reason, performing pre-
operative diagnostic biopsy obtaining appropriate tissue sample is of great importance. Upfront surgical resection in 
all anterior mediastinal masses including thymic hyperplasia could lead to ‘non-therapeutic’ thymectomy that lead to 
questioning the role of of surgery should be avoided. For this reason, it is best to perform a biopsy obtaining appropriate 
amount of tissue from the lesion, utilizing transthoracic core biopsy, tru-cut biopsy and biopsies obtained via extended 
mediastinoscopy, mediastinotomy and video-thoracoscopic approaches are recommended for differential diagnosis 
and crucial important for finding the correct indication in the surgical decision. Regarding potential complications of 
such biopsies, there is no evidence suggesting tumor spread after biopsies of thymomas. In the light of all these, even in 
cases with suspected thymoma, considering all other anterior mediastinal malignancies, biopsy procedures should be 
prioritized in the current minimally invasive perspective and appropriate surgical decisions should be made accordingly.

Key Words: anterior mediastinum, thymoma, mediastinotomy, extended mediastinoscopy, VATS
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GİRİŞ
Birçok malign ve benign tümör, kalp, büyük damar-
lar ve sternum arasındaki bölge olarak tanımlanan 
anterior mediastinal bölgede yerleşebilir. Bu kitleler 
4-5 cm çaplarına ulaşıncaya kadar herhangi bir semp-
tom ya da bulguya neden olmaz iken, daha büyük 
kitleler göğüste rahatsızlık, dolgunluk hissi ya da 
ağrı oluşturabilir. Dev kitleler ise başka hiçbir bulgu 
olmaksızın hipotansiyon, taşikardi, halsizlik, kilo kaybı 
ya da gece terlemesine neden olabilir. Tablo 1’de an-
terior mediastinal bölgede yerleşebilen malign ve be-
nign tümörler izlenmektedir (1). 

Tablo 1'de görüldüğü gibi, anterior mediastinal kitleler 
çok farklı patolojilerde olabilir ve tedavileri de birbirl-
erinden farklıdır. Örneğin; hem Hodgkin hem de 
non-Hodgkin lenfoma, germ hücreli tümörler, küçük 
hücreli tümör gibi patolojilerde tedavi hemen her za-
man kemoterapi ile sağlanabilir iken; evre 3 timoma, 
teratom, timik karsinom, skuamöz hücreli karsinom 
gibi patolojilerde neoadjuvan kemoterapi ya da kemo-
radyoterapi sonrası cerrahi rezeksiyon önerilmektedir 
(1-4). Bunun dışında, benign lezyonlarda direkt olarak 
cerrahi rezeksiyon önerilmekte, vasküler varyasyonlar, 
özellikle timusun involusyonu ile oluşan yağ dokusun-
da ise herhangi bir girişimde bulunmamak gerekmek-
tedir (1,5). 

Bu nedenlerle, anterior mediastinal kitlelerin herhangi 
bir işlem öncesinde tanının konulması çok önemlidir. 
Tanı için öncelikle seçilmesi gereken invaziv olmayan 
yöntemler olup, iğne biyopsisi, çekirdek (İng; ‘core’) 
ya da tru-cut biyopsi tercih edilmelidir. Radyolojik 
olarak aort, brakiosefalik arter veya brakiosefalik ven 
komşuluğunda olan kitlelerde iğne biyopsisi teknik 
olarak tercih edilmeyebilmektedir. Ancak mümkün 
olan olgularda tru-cut biyopsi iğnesi ile mümkün 
olduğunca büyük biyopsi parçaları alınmalıdır. Parça 

büyüklüğü -özellikle lenfomada- tanı için oldukça 
anlamlı ölçüde önemlidir (6,7).  

Mediastinotomi

Anterior mediastinde yerleşmiş kitle ve lenf nodlarının 
tanısında kullanılan tanı değeri yüksek bir girişimdir. 
Kalbin yerleşimi nedeni ile hemen her zaman sol-
dan yapılır (8). Ancak, çok büyük kitlelerde ya da sa-
dece sağda lokalize kitleler için sağdan da yapılabilir. 
Sağ taraf, sadece sağda vena kava superiorun üzerini 
kaplayan kitlelerde tercih edilmelidir (Resim 1). An-
terior mediastinotomi ya da ‘Chamberlain’ işlemi, 2. 
kostokondral bileşke üzerinden yapılacak 3 cm’lik 
bir insizyon ile başlar. Cilt-altı geçildikten sonra 2. 
kaburganın sternum ile birleştiği kıkırdak kısmı 
çıkarılabilir ya da çıkarılmadan periost sıyrılarak da 
sol anterior mediastinal bölgeye ulaşılabilir (Resim 
2). Mediastinotomide en çok dikkat edilmesi gereken 
nokta, parietal plevranın açılmadan laterale ötele-
nerek mediastinal bölgeye ulaşılmasıdır. Aksi halde 
yapılan işleme teknik tanım olarak mediastinotomi 
demek mümkün olamaz. Anterior mediastinal yağlı 
doku içinden biyopsi yapılacak kitle ya da lenf no-
duna kısa bir diseksiyon işleminden sonra ulaşılır. 
Doğru diseksiyon planına uyulduğunda herhangi bir 
kanama ile karşılaşılmaz. Ulaşılan lenf nodu 3 cm ya da 
daha küçük ise tamamen çıkarmak, büyük ise ve/veya 
kitlenin damar invazyonları mevcut ise kitleden biyop-
si almak gerekmektedir. Biyopsi alırken kitle ya da lenf 
nodunun muhtemel kapsülünün açılması, bol biyopsi 
alınması, nekrotik yumuşak kıvamlı ya da kistik içerik 
ile karşılaşılıyor ise bu materyalin ötesine ulaşılarak 
solid bileşenlerden biyopsi alınması önerilir. Medias-
tinotomi yapılıp yeterli gibi gözükmesine karşın tanı 
için yeterli olamayan bir işlem yapmış olmayı engelle-
mek için biyopsi parçasının yeterliliğini ‘donmuş kesit’ 
(İng; ‘frozen section’) inceleme ile teyit etmek önerilir 

Tablo 1. Anterior mediastinal bölgede izlenebilen malign ve benign patolojiler.

Malign Tümörler Benign Tümörler Diğer Oluşumlar

Timoma Paratiroid adenomlar Mediastinal tiroid

Lenfoma(Hodgkin ve Non-Hodgkin) Timus kisti Büyümüş lenf nodları

Germ Hücreli tümörler Lipom Vasküler anomaliler/varyasyonlar

Timolipoma Hemanjiom Büyük ve geniş yağ dokusu

Timik karsinom Lenfanjiom Timus

Skuamöz hücreli karsinom Matür teratom Lenf nodu kalsifikasyonu

Küçük hücreli karsinom Fibrom Sarkoidoz

Liposarkom Bronkojenik kist

Mezenkimal tümörler Tiroid(Aberran)

İmmatür teratom

Fibrosarkom

Hemanjiom
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ancak bunun için, patoloji bölümü ile uygun iletişimi 
gerçekleştirmek gereklidir. 

Tekrar Mediastinotomi

Bazı durumlarda hastalarda yapılan tedavi sonrası 
kalan ya da tekrarlayan mediastinal kitlenin tekrar 
değerlendirilmesi gerekli olabilmektedir. Böyle du-
rumlarda tekrar iğne ya da tru-cut biyopsi tanısal 
olmayabilmektedir. Böyle hastalarda tekrar medi-
astinotomi bir seçenektir (Resim 3). Tekrar yapılan 
mediastinotomide önceki işlemden dolayı oluşan 

fibrotik dokular bir engel gibi düşünülebilir ise de, 
usulüne uygun olarak aynı metod ile yapılan tekrar 
mediastinotomide elde edilen materyaller, fibrotik 
dokuların ardından da doku biyopsisi almak müm-
kün olduğunda tanısal olmaktadır. Ancak, bu işlemde 
de unutulmaması gereken en önemli nokta, yeterli 
biyopsi materyalinin alınması gerektiğidir. 

İleri Mediastinoskopi

Mediastinoskopi superior mediastinal bölgeye 
yönelik bir girişim olduğundan ve timomanın 

Resim 1. Sağda vena kava superioru oblitere eden mediastinal kitle (Prof. Dr. Akif Turna’nın kendi arşivinden alınmış-
tır).

Resim 2. Mediastinotomide cerrahi alanın görünümü. Mediastinotomi anterior mediastinal kitle ve lenf nodlarına 
ulaşmak için tercih edilebilecek ilk tarif edilen metoddur (Orjinal çizim, Prof. Dr. Akif Turna’nın kendi arşivinden alın-
mıştır).
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yerleştiği anterior mediastinal bölgeye ulaşım 
sağlanamayacağından uygun değildir. Çok na-
dir olgularda timomanın nüksü subkarinal alanda 
olabileceğinden bu alana mediastinoskopi yapılabilir. 
Bunun yerine bu bölgeye yani anterior mediastinal ya 
da superior-anterior mediastinal bölgeye ulaşımda 
ileri (‘Extended’) mediastinoskopi kullanılabilir 
(Resim 4). İleri mediastinoskopianterior mediasti-

notomiye göre daha az invazivdir daha kısa süre de 
yapılır ve sadece servikal insizyonun uzatılması ile 
yapılabildiğinden kozmetik olarak daha uygundur. 
İleri mediastinoskopi ile anterior mediastinal kitlelere 
tanı konulabileceği daha önce gösterilmiştir (9).

Bu işleme, mediastinoskopi ile aynı insizyondan yani 
suprajuguler 2 cm’lik kesi ile başlanır. Sternumun 
altından yapılan diseksiyonun ardından sırası ile brak-

Resim 3. Hodgkin lenfoma tanısı ile öncesinde tedavi almış ve tama yakın remisyon saptanan 24 yaşındaki kadın 
hastada tekrar mediastinal kitle saptanması üzerine tekrar mediastinotomi yapıldı. Sonuç bir önceki hastalığın tekrarı 
(Hodgkin lenfoma) olarak raporlandı (Prof. Dr. Akif Turna’nın kendi arşivinden alınmıştır).

Resim 4. Parasternal yol ile yapılan ileri (‘İng;’extended’) mediastinoskopi. Substernal mesafeden yapılan diseksiyon 
ile anterior ve superior-anterior mediastinal alana ulaşılarak bu bölgeden biopsi alınabilir (Orjinal çizim, Prof. Dr. Akif 
Turna’nın kendi arşivinden alınmıştır).
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iosefalik ven ve brakiosefalik arterin üstünden anteri-
or mediastinal bölgeye mediastinoskop ile ulaşılır. Bu 
bölge için altı çentikli olan videomediastinoskopun 
kullanılması önerilmez. Prevasküler ya da substernal 
olmak üzere iki ayrı yoldan yapılabilir (10,11). İleri 
mediastinoskopi ile anterior-superior mediastinde 
bulunan timoma, lenfoma, teratoma gibi tümörlere 
ulaşılarak tanı için biyopsi alınabilir (Resim 4) (9). 
Özellikle substernal yolla yapılan uzaltılmış mediasti-
noskopi ile hemen hemen tüm timoma düşündüren 
ve mediastinumun üst-önüne yerleşmiş (anterior-
superior) kitlelerden uygun biyopsileri almak müm-
kündür (9). 

Parasternal yol ile Yapılan İleri Mediastinoskopi

Paraaortik yolla uygulanan ileri mediastinoskopi 
daha zor ve komplikasyon olasılığı yüksektir (10). 
Ancak, parasternal yol ile yapılan ileri medias-
tinoskopi belli noktalara olan dikkat ile güvenle 
yapılabilmektedir. Yöntem ilk olarak Lopez ve ark. 
tarafından tanımlanmıştır (11). Anterior medi-
astinal ve aortikopulmoner pencereye superior 
mediastinal yönden ulaşma yoludur. Bu yöntem, 
önceden standart servikal mediastinoskopi yapılmış 
olmasını, pretrakeal fasyanın içinden giden yolu 
izlemediğinden gerektirmez. Gerçekte, evreleme 
amaçlı yapılan ileri mediastinoskopiler, mutlaka 
standart servikal mediastinoskopi ardından yapılırlar. 
Ancak, sadece anterior mediastinal kitlenin tanısı için 
planlanan ileri mediastinoskopilerde, standart servi-
kal mediastinoskopi gerekmemektedir.

İşlemde, servikal mediastinoskopinin insizyonu ile 
aynı olan insizyonun ardından, başka hiçbir diseksiyon 
yapılmadan, işaret parmağı manubrium sterni altına 
sokularak, burası künt diseksiyon ile serbestleştirilir.  
Bunun ardından ameliyat masasının cerrahın gö-
bek seviyesinin üzerine yükseltilmesi ve zaten hafif 
hastanın başının biraz daha ekstansiyona getirilmesi 
(aşırı ekstansiyondan özellikle kaçınılmalıdır) önerilir. 
Diseksiyon planı yaklaşık 3 cm kadar ilerletildikten 
sonra, brakiosefalik ven hissedilerek onun üzerinden 
sola doğru bir tünel açılır.  Bu tünel genişletilerek me-
diastinoskop buraya yerleştirilir. Ardından, mediasti-
noskop yavaş yavaş aspiratör sondasının ucu ile dis-
eksiyona devam edilerek ilerletilir. Prevasküler yolla 
yapılanın aksine, substernal yolla yapılan ileri medi-
astinoskopide, doğal bir tünel içinde ilerlenmez; cer-
rah kendine mediastinal yağlı dokuların içinde, sıra 
ile brakiosefalik ven, brakiosefalik arter, karotis arteri 
arasından ve aort üzerinden zorla bir tünel açmak 
zorundadır. Bu arada, ilk karşılaşılan doku genelde 
timustur ve bu bölgede anterior mediastinal kitle 

bulunuyor ise, kolaylıkla yeterli miktarda bol doku 
alınabilir.  Mediastinoskop daha da ilerletildiğinde 
aortikopulmoner pencereye gelinir. Buradan da 
istenir ise aortikopulmoner pencere lenf nodlarından 
örnek alınabilir (İnvaziv timoma ya da timik kars-
inomlu hastalarda lenf nodu biyopsisi alınabilir).  Bu 
yöntemde de aortta BT’de görülmeyen bir kalsifi-
kasyon görülür ise, işlem hemen sonlandırılmalıdır.

Bilgisayarlı tomografide, herhangi bir aort kalsifikasy-
onu izlenen hastalar ile aort diseksiyonu bulunan ya 
da daha önce mediastinal cerrahi işlem görmüş ol-
gularda ileri mediastinoskopi yapılmamalıdır. Daha 
önce herhangi bir neden ile sternotomi yapılmış 
hastalarda, substernal yol değil, prevasküler yol ter-
cih edilmelidir.

Uygun yöntem ile yapılan ileri mediastinoskopide, 
standart servikal mediastinoskopide görülebilen 
kanama, ses kısıklığı gibi komplikasyonlar hemen 
hemen hiç görülmez. İşlem sırasında, içinde iler-
lenen dokulardan hemen hiç kanama olmaz ve 
hafif hemoraji izleniyorsa, bu, yöntemin doğru 
uygulanmadığı şeklinde algılanmalı ve hemen me-
diastinoskop daha fazla hasara neden olmamak için 
geri çekilmelidir. Görülebilecek hemen hemen tek 
komplikasyon sol pnömotorakstır. Nadiren tüp tora-
kostomi gerektirecek kadar düzeyde olur.

İleri mediastinoskopi, mutlaka standart servikal me-
diastinoskopide öğrenme eğrisini tamamlamış cer-
rahlar tarafından yapılmalı, göğüs cerrahisi asistan 
eğitiminin en sonunda öğretilmeye çalışılmalıdır. 

Videotorakoskopi

Sağdan ya da soldan uygulanan videotorakoskopi 
ile timus tümörlerine ulaşmak mümkündür. Yukarıda 
belirtildiği gibi, tüm tümörlerde öncelik daha az in-
vaziv yöntem olan transtorasik iğne byiopsisi, ‘çekird-
ek’ biyopsi, ‘tru-cut’ biyopsi olmalıdır. Ancak, özellikle 
lenfoma/timoma ayrımının yapılamadığı durum-
larda, videotorakoskopi ile yeterli biyopsi materyali 
elde etmek mümkündür (Resim 5). Üç cm’ye kadar 
olan kitlelerde videotorakoskopi ile insizyonel biyop-
si almak yerine, tüm kitleyi çıkarmak mümkündür, 
zor değildir ve önerilir (4). Ancak, sadece kitlenin 
çıkarıldığı ‘genişletilmiş’ (İng;’extended’) timektomi 
yapılmadığı durumlarda, timoma tanısı ardından 
mutlaka, superior-inferior hatta, tüm timusun ve bo-
yundan; tirodin heman altından her iki diyafragma 
komşuluğuna, lateral hatta ise, her iki frenik sini-
rin arasında kalan tüm yağlı dokunun çıkarılmdığı 
‘genişletilmiş’ timektominin yapılması gerektiği 
unutulmamalıdır. 
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Sağ Taraftan Videotorakoskopi ile Yaklaşım

Sağ yerleşimli ya da ortada olan tümörlerde (Resim 6) 
tek ya da birden fazla torakoskopi portu ile sağ me-
diastinal plevra izlenir, ayrılır ve açılır. Buradan yağlı 

doku içinden ya da bazen kendiğinden görülen ante-
rior mediastinal kitleden biyopsi alınır. Anterior me-
diastinal kitleler timik karsinom bile olsa genellikle 
vasküler olmadığından genelde önemli bir kanama 
beklenmez.

Resim 5. Kırkaltı yaşında erkek hastada parasternal ve anterior mediastinal lenf nodlarına videotorakoskopi ile biospi 
yapıldı. Aynı zamanda sol akciğer üst lobdaki bir nodül de kama rezeksiyon ile çıkarıldı. Tanı sarkoidoz olarak rapor-
landı (Prof. Dr. Akif Turna’nın kendi arşivinden alınmıştır). 

Resim 6. Daha öncesinde mediastinoskopi yapılan ancak tanı elde edilemeyen 18 yaşındaki, vena kava superior 
sendromu olan erkek hastaya sağ videotorakoskopik olarak biopsi yapıldı. Patoloji tüberküloz ile uyumlu olarak bil-
dirildi. Kitlede uzun süreli (1yıl) anti-tüberküloz tedavi ile kısmi regresyon izlendi (Prof. Dr. Akif Turna’nın kendi arşi-
vinden alınmıştır).
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Sol Videotorakoskopik Yaklaşım

Solda özellikle aort kavsi üzerinde lokalize olmuş 
kitlelerde videotorakoskopik yaklaşım soldan 
olmalıdır. Bu yaklaşımda da (tek ya da birden fazla 
portla) genellikle aort kavsi üzerinden mediastinal 
plevra açıldığında ya da hatta bazen mediastinal 
plevra açılmadan da kitle izlenir. Bu bakış açısı ile 
küçük kitleleri tamamen çıkartmak (eksizyonel bi-
yopsi) ya da büyük kitlelerde biyopsi almak müm-
kündür (Resim 7a,b). İşlem sonrasında kısa sürede 
hastayı taburcu etmek mümkün olmaktadır. 

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Timik tümörlerde anterior mediastinotomi, ile-
ri mediastinoskopi ya da videotorakoskopi ile 
biyopsi almak kitlelerin ayırıcı tanısı için çok 
önemlidir. 

•	 Özellikle anterior mediastinal bölgeye yerleşme 
olasılığı yüksek olan ve tedavisinde genelde 
cerrahinin hiç yer almadığı germ hücreli 
tümörlerin tanısını koymak gereksiz cerrahilerin 
önlenmesi için oldukça gereklidir.

•	 Tanı ile cerrahi uygulamak, sadece normal ya 
da hipertrofik timus dokusunun çıkarıldığı ‘te-
davi sağlamayan’ timektomi gibi, günümüzde 
kabul edilmemesi gereken bir cerrahi durumu 
da engellemesi açısından çok önemlidir ve ger-
eklidir (13). 

•	 Biyopsi sonrasında timomaların yayılabileceğine 
dair literatürde herhangi bir veri 
bulunmamaktadır (12) ve Japonya’da plevra di-
seminasyonu saptanan 136 olgunun hiç birinde 
biyopsi hikayesi bulunmamaktadır (14). 
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ÖZ

Mediasten içerdiği pek çok organ ve yapı dolayısı ile gerçek bir Pandora kutusudur. Timusda hematolenfoid neoplaziler, 
germ hücreli tümörler, nöroendokrin tümörler ve mezenkimal neoplaziler yanısıra timik epitel kaynaklı neoplaziler gibi 
birbirinin ayırıcı tanısına giren, tedavi ve prognozları birbirinden son derece farklı olan pekçok benign ya da malign 
neoplazi ile Pandora kutusunun major organlarından birini oluşturmaktadır. Burada timik epitel kaynaklı neoplaziler 
üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: timoma, timik karsinom, patoloji

ABSTRACT

Mediastinum is a veritable Pandora’s box due to the numerous organs and structures it contains. Thymus is one of the 
major organ of this Pandoras’s box that can be involved by many different tumors including hematolymphoid neo-
plasms, germ cell tumors, neuroendocrine tumors and neoplasms of thymic epithelial cells of which have different 
prognosis and treatment options. Here in we will discuss the neoplasms of thymic epithelial cells.

Key Words: tyhmoma, thymic carcinomas, pathology

GİRİŞ

Timomalar, timik epitelyal tümörler içinde en sık 
görülen grubu oluşturmaktadır (1). Nadir tümörler 
olmakla birlikte, erişkin yaşta en sık görülen medi-
astinal tümörlerdir.  Ortalama görülme yaşı 54 olup 
cinsiyetler arasında genel olarak dağılım farkı görül-
memektedir (1).

Timoma patogenezinde rol alan net bir etiyolojik 
faktör bilinmemektedir (2,3). Literatürde radyasyon, 
solid organ nakli ve HIV infeksiyonu gibi olaylara 
sekonder gelişmiş timoma vakaları bildirilmekle bir-
likte bu durumlarla timoma gelişimi arasında neden-
sonuç ilişkisi kurulamamıştır (4-6). Buna karşın ailesel-
lik gösteren timoma vakalarının varlığı ve kansere 
yatkınlık yaratan sendromların bir parçası olarak 

görülebilmesi genetik risk faktörlerinin olabileceğini 
göstermektedir (7-8). 

Timomalar ve timik karsinomlar genetik özellikler 
açısından kıyaslandığında timik karsinomların epi-
genetik düzenleyici genler, metilasyon profilleri ve 
anti-apoptotik gen ekspresyon profilleri açısından 
timomalardan ayrıldıkları görülmektedir (9-11). Dik-
kat çekici bir özellik GTF2I onkogeninin değişken or-
anlarda tüm timoma ve timik skuamöz hücreli kars-
inomlarda görülüyor olmasıdır (12). Ancak şu an için 
kesin tanısal ve tedaviye yönelik moleküler belirteçler 
tanımlanmamıştır (13). 

Timoma sınıflaması tümörü oluşturan epitel hücreler-
inin morfolojisi ve epitel hücrelerine eşlik eden 
olgunlaşmamış T lenfositlerinin miktarı göz önüne 
alınarak yapılmaktadır. Bu sınıflama Dr. Juan Rosai 
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tarafından 1999 yılında hazırlanan Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) Timus Tümörlerinin Sınıflaması’nın 2. 
baskısında ilk defa kullanılmıştır (14). 2015 yılında 
yayınlanan DSÖ timus tümörleri sınıflaması büyük 
ölçüde bu sınıflamaya dayanmakta olup, tüm 
timomaların (lenfoid stromalı mikronodüler timoma 
hariç) malign tümörler olarak kabul edilmesi ve bird-
en fazla histolojik tip içeren timomaların isimlendi-
rilmesinde “kombine timik epitelyal tümör” yerine 
tanıda baskın histolojik tip başta olacak şekilde tüm 
histolojik tiplerin yüzde belirtilerek yazılması gibi 
timomalara yaklaşımda yenilikler getirmiştir (15).  

Timoma evrelemesinde yaygın olarak Masaoka- Koga 
evrelemesi kullanılmaktadır. Ancak bunun haricinde 
de 15 ayrı evreleme sistemi vardır (16). Fark edileceği 
üzere bu kadar çeşitli evreleme sisteminin bulunması 
timomalarda veri heterojenliği yaratmakta ve objek-
tif öngörülerde bulunmayı zorlaştırmaktadır. Bunun 
üstesinden gelmek için IASLC ve ITMIG’in önerileri-
yle AJCC 2017 8. baskısında timik tümörler için TNM 
evrelemesi yayınlanmıştır (17) ((Tablo 1).

Timus anterior mediastende gevşek bir bağ dokusuy-
la çevrili olup rezeksiyon esnasında cerrah tarafından 
işaretlenmezse yön oryantasyonu ve anatomik 
yapıların tanınması mümkün değildir. Bu da olası bir 
tam olamayan rezeksiyon halinde kalıntı tümörün 
yerleşimini söylemeyi imkansız kılmanın yanısıra 
doğru evreleme yapılmasını da güçleştirmektedir. 
Bunun önüne geçmek için rezeksiyon esnasında 
yön işaretleri yerleştirilmeli ve operasyon esnasında 
çevre dokudaki yapay ayrışma alanları piyes üzerinde 
işaretlenmelidir (18).

Timoma Alt Tipleri

Tip A Timoma

Tip A timoma iğsi/oval epitel hücreleri ve aralarında 
çok az miktarda TdT(+) T lenfosit içeren ya da hiç T 
lenfosit bulundurmayan çeşitli büyüme paternlerine 
sahip bir timoma tipidir.  Tüm timoma vakalarının 
%11,5’ini oluşturmaktadır. 

Makroskopik olarak iyi sınırlıdır ya da enkapsüledir. 
Kesit yüzeyi homojen görünümde olup açık ten-
beyaz renktedir ve belirsiz lobulasyonlar gösterir (15).

Tümör mikroskobik olarak tam ya da kısmi olarak 
fibröz bir kapsülle çevrilidir ve kaba lobulasyon-
lar gösterir. Subkapsüler alanlarda daha sık olacak 
şekilde mikrokistik değişim görülebilir. Diğer timoma 
histolojik tiplerinden farklı olarak çeşitli büyüme pa-
ternlerine sahiptir ve birden fazla büyüme paterni 
aynı tümörde görülebilir. Rozet yapıları, glandüler 
ya da glomeruloid yapılar, meningotelyal girdaplar, 
fasiküler ve storiform büyüme bu büyüme paternleri 
arasında sayılabilir.  Genellikle hemanjiyoperistoma-
töz damarlar izlenir. Perivasküler boşluklar diğer 
timoma tiplerine göre daha az olup, Hassal cisimleri 
görülmez. Tümör hücreleri nükleolleri belirsiz, iğsi-
oval nüvelidir (16) (Resim 1a).  Mitoz sayısı genellikle 
<4/2mm2’dir. TdT (+) immatür T lenfositler hiç yok-
tur ya da çok az sayıda görülür. Eğer tümörün içinde 
sayılamayacak çoklukta lenfosit yoğun alanlar ya da 
tümörün %10’nundan fazlasında orta yoğunlukta 
TdT (+) T hücresi varsa tümör tip AB timoma olarak 
sınıflandırılmalıdır (19). 

Tablo 1. AJCC timik tümör TNM evrelemesi.

T (Tümör) N (Lenf Nodu)

Tx Primer tümör değerlendirilemedi NO Bölgesel lenf nodu metastazı yok

T0 Primer tümör yönünde kanıt yok N1 Ön (peritimik) lenf nodlarında metastaz

T1 Tümör kapsüllü ya da mediastinal yağlı 
dokuya uzanıyor; mediastinal plevra 
tutulumu olabilir

N2 Derin intratorasik ya da boyun lenf 
nodlarına metastaz

T1a Mediastinal plevra invazyonu yok M (Uzak Metastaz)

T1b Mediastinal plevra invazyonu var M0 Plevral, perikardiyal ya da uzak metastaz 
yok

T2 Perikard invazyonu (kısmi ya da tam kat) M1 Plevral,perikardiyal ya da uzak metastaz

T3 Akciğer, brakiosefalik ven, superior vena 
kava, frenik sinir, göğüs duvarı ya da 
ekstraperikardiyal pulmoner arter/ven 
invazyonu

M1a Birbirinden ayrı plevral ya da perikardiyal 
nodül(ler)

T4 Aort, aortik kemerden kaynaklanan 
arterler, intraperikardiyal pulmoner arter, 
myokard, trakea, özofagus invazyonu

M1b Pulmoner intraparankimal nodül ya da 
uzak organ metastazı
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Son DSÖ ile birlikte hücresellik artışı, artmış mitoz 
ve nekroz gösteren tip A timoma vakaları ‘atipik tip A 
timoma’ olarak sınıflandırılmaktadır. Bu özelliklerden 
nekroz ileri evre ile korelasyon göstermektedir 
(19,20).

İmmünhistokimyasal olarak epitel hücrelerinde 
pansitokeratin (AE1/AE3) ve p63 pozitif iken 
sitokeratin 20 her zaman negatiftir (21). CD20 epitel 
hücrelerinde genellikle odaksal pozitiflik gösterir. 
TdT (+) T lenfositler tanım gereği yoktur ya da çok az 
miktarda bulunur.

Tip A timoma ayırıcı tanısına giren neoplaziler küçük 
biyopsilerde problem oluşturmaktadır.  Örneğin tip 
AB timomada biyopsi örneği tümörün iki kompo-
nentini bir arada içermeyebileceğinden kesin alt tip 
tayini trucut ya da insizyonel biyopsilerde mümkün 
değildir. Ayırıcı tanı güçlüğü taşıyan bir diğer lezyon 
tip B3 timomanın iğsi hücreli varyantıdır. Bu durum-
da CD20 pozitifliği ve glandüler yapılar, rozetler tip 
A timomayı destekleyen özelliklerdir. Timik karsino-
mun iğsi hücreli tipi daha geri planda olmakla birlikte 
ayırıcı tanıya alınabilir. Atipi, infiltratif patern ile CD5 
ve CD117 pozitifliği karsinom tanısını destekleyecen 
özelliklerdir.

Ayırıcı tanıya timomalar haricinde tip A timomanın 
zengin morfolojisi nedeniyle karsinoid tümör, soliter 
fibröz tümör ve sinovyal sarkom da girmektedir. Bu 
nedenle küçük biyopislerde immün panele bu tümör-
leri de kapsaycak şekilde CD34, STAT6, kromogranin, 

sinaptofizin, CD56 ve TLE1’i eklemek yararlı olacaktır 
(15).

Tip AB Timoma

Tip AB timoma, lenfositten fakir iğsi hücreli (Tip A) 
ve TdT (+) lenfositlerden zengin (Tip B benzeri) iki 
bileşenden oluşan timik epitelyal neoplazidir. Timo-
ma vakalarının %23’ünü oluşturur (15).

Tümör enkapsüle olup kesit yüzeyinde çok sayıda, 
değişik boyutlarda, fibröz bantlarla ayrılmış ten rengi 
nodüller görülür (15).

Genellikle iyi sınırlı olup, lobulasyonlar gösteren bir 
büyüme paterni gösterir ve oldukça değişken oran-
larda lenfositten fakir tip A ve lenfositten zengin tip 
B benzeri alanlardan oluşur (Resim 1b). Bu alanlar 
birbirinden keskin sınırlarla ayrılabileceği gibi iç içe 
geçmiş halde de bulunabilir (15,19). Tip B benzeri 
alanlarda TdT (+) lenfositler sıklıkla hücreden yoğun 
topluluklar halinde ya da orta yoğunlukta dağınık 
halde bulunurlar (15,19). Tip A alanlarında, tip A 
timomada görülebilecek tüm histolojik paternler 
görülebilir. Lenfositten zengin alanlar tip B timoma-
lara benzemekteyse de epitel hücrelerinin çekirdek 
özellikleri tip B timomadan ziyade tip A timomadaki 
hücrelere benzemektedir. Tümör genelinde medüller 
adalar oldukça nadir olup, Hassal cisimleri genellikle 
görülmez (15,19).

İmmünhistokimyasal olarak keratin ve p63 
ekspresyonu tip A timoma ile aynıdır. Tip B benzeri 
alanlarda sitokeratin 14 ekspresyonu görülebilir 

Resim 1. Tip A timoma (A), Tip AB timoma (B), Tip B1 timoma (C), Tip B2 timoma (D), Tip B3 timoma (E), lenfoid 
stromalı mikronodüler timoma (F) (H&E boyalı kesitler) (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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(21). Her iki bileşendeki epitel hücrelerinde CD20 
pozitifliği olabilir. Lenfositler CD3 ve TdT ile pozitif 
olup B lenfositler genellikle görülmez. 

Tip AB Timoma ayırıcı tanısında tip A timoma, len-
foid stromalı mikronodüler timoma ve tip B1 timoma 
yer almaktadır.  Tip A timomadan lenfositten zengin 
alanların varlığıyla ayrılır. Tek odak halinde bile olsa 
sayılamayacak çoklukta TdT(+) T lenfositin varlığı tip 
AB timoma demek için yeterli olduğu için örnekle-
menin yeterli olması önemlidir. 

Lenfoid stromalı mikronodüler timomada epitel 
hücreleri ve lenfoid stroma bir kompartmanlaşma 
göstermektedir ve epitel hücre adalarını çevreleyen 
stroma CD20 pozitif B lenfositlerinden baskındır. 

Tip B1 timomada epitel hücrelerinin oluşturduğu 
ağ, tip AB’ye göre daha ince olup epitel hücreleri B1 
timomada CD20 ile reaksiyon vermez.

Tip B1 Timoma

Tip B1 timoma, histolojik organizasyon ve sitolojik 
özellikler açısından normal timusa en fazla ben-
zeyen timoma histolojik alt tipidir. TdT(+), yoğun 
T lenfosit infiltrasyonunun arasına dağılmış to-
pluluk oluşturmayan epitel hücrelerinden oluşur.  
Timomaların %17’sini oluşturur (16).

Nodüler yapıda olup, belirgin bir kapsül vardır (24,43). 
Kesit yüzeyi yumuşak kıvamlı, düzgün görünümde 
ve pembe-ten renklidir. Nekroz ya da kistik değişim 
görülebilir.

Tip B1 timoma korteks baskın normal timus benz-
eri bir histolojiye sahiptir. Epitel hücreleri genellikle 
yoğun lenfoid stromanın içinde tek tek dağılmış 
halde bulunur (Resim 1c). Epitel hücre yoğunluğu 
normal timus korteksinden daha fazla ise veya to-
pluluk oluşturan epitel hücreleri (yan yana gelmiş 3 
ya da daha fazla epitel hücresi) varsa Tip B2 timoma 
ihtimali araştırılmalıdır. Tümörde medüller diferan-
siyasyonun görüldüğü soluk görünümlü “medüller 
adalar” sıklıkla görülür.  B lenfosit ve matür T lenfosit 
sayısı bu alanlarda fazla olup, Hassal cisimleri ve my-
oid hücreler de sıklıkla bu alanlarda görülür. 

Epitel hücreleri pansitokeratin ve sitokeratin 19 ile 
diffüz pozitifken sitokeratin 7, sitokeratin 8, sitokera-
tin 14 ve sitokeratin 18 ile fokal pozitiftir. Sitokera-
tin 20 ile reaksiyon görülmez (21). Bunlara ek olarak 
vakaların neredeyse tamamında p63 ve PAX8 poz-
itiftir. Lenfositler çoğunlukla immatür T lenfositler-
inden oluşmakta olup, normal timus korteksinde 
bulunan lenfositlerin immün profilini sergilerler: TdT 
(+), CD1a (+), CD3 (+), CD4 (+), CD8 (+) ve CD34 (-).  

Medüller adalarda CD3 (+), CD4 ya da CD8 (+), TdT ve 
CD1a (-) matür T lenfositleri; kayda değer miktarda 
CD20 ve CD79a (+) B lenfositleri; diffüz sitokeratin 19 
ve fokal sitokeratin 10, involukrin ve AIRE pozitifliği 
gösteren epitel hücreleri bulunur.

Tip B1 timoma ayırıcı tansında hiperplastik timus, 
tip B2 timoma, Tip AB timoma ve T lenfoblastik len-
foma (T-LBL) girmektedir. Tip B1 timoma, hiperplas-
tik timusa göre daha büyük lobüllere, daha kalın bir 
kapsüle ve septalara sahiptir ve korteks baskınlığı 
gösterir. Tip B2 timoma, Tip B1’e göre daha fazla epi-
tel hücresi içerir ve epitel hücre gruplaşmaları vardır. 
Medüller adalar ve Hassal cisimleri nadiren görülür. 
TipAB timomada epitel hücre miktarının fazla oluşu, 
iğsi morfoloji ve yaklaşık olarak vakaların %50’sinde 
görülebilen CD20 pozitifliği ayrımı mümkün kılar. 
T-LBL’de kortikomedüller yapı silinmiştir ve blastik 
hücreler epitelyal ağı destrükte ederek ağın dışına 
çıkarlar. Lenfositler, timoma lenfositlerine göre daha 
atipik ve monotondur. Epitelyal ağın durumu ayırıcı 
tanıda yardımcı olacaktır. p63 ile epitel hücreleri gös-
terilebilir ancak küçük biyopsilerde T-LBL’de arada 
kalmış epitel hücrelerinin olabileceği unutulmamalı 
ve sadece p63 pozitifliğine dayanarak timoma tanısı 
koymaktan kaçınılmalıdır. T-LBL’den ayrımda hastanın 
klinik tablosu da değer taşımaktadır. T-LBL’de klinik 
seyir çok daha agresif olup, timomalarda klinik seyir 
çok daha sakindir.

Tip B2 Timoma

Tip B2 timoma, immatür T lenfositlerinden zengin, 
neoplastik epitel hücrelerinin B1 timomaya göre 
daha fazla sayıda ve topluluklar halinde bulunduğu 
timoma histolojik alt tipidir. Timoma alt tipleri içer-
isinde görülme sıklığı %28’dir (15).

Tümör kapsülle çevrili ya da çevre mediastinal yağlı 
dokuya ve organlara invazyon yapmış halde ola-
bilir. Kesit yüzeyi fibröz septalarla ayrılmış lobül-
ler şeklinde olup gri-beyaz renktedir. Nekroz, kistik 
değişim ve kanama görülebilir (15).

Mikroskopik olarak lenfositten zengindir ve lobül-
er bir yapılanma gösterir.  Lobüller boyut ve şekil 
açısından düzensiz yapıda olup ince fibröz septalarla 
çevrilidir. Epitel hücreleri lenfositlerin arasında tek 
tek ya da sınırları belirsiz gruplar (>3 hücre) yapmış 
halde bulunurlar (Resim 1d). Nadiren odaksal olarak 
anaplazi görülebilir.  Perivasküler boşluklar sıklıkla 
görülür. Hassal cisimleri nadirdir. Medüller adalar 
sıklıkla görülmez. Myastenia gravis’li vakalarda fibröz 
septalar ve perivasküler yapıların yakınında lenfoid 
foliküller görülebilir. Tip B2 timomaların %42’sinde B3 
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ve %4’ünde B1 timoma alanları görülebilir (15). Timik 
karsinomla birliktelik ise nadirdir (22).

Tip B2 timoma ayırıcı tanısına tip B1 timoma, tip B3 
timoma, T-LBL ve timik karsinomlar girmektedir. TipB1 
timomadan ayrım epitel hücre sayısının fazlalığı, epi-
tel hücre gruplarının varlığı, medüller adaların azlığı 
ve perivasküler boşlukların belirgin oluşu ile yapılır. 
TipB3 timoma temelde lenfositten fakir olması ile 
ayrılır. T-LBL’den ayrımda tip B1 timoma ayırıcı tanı 
bölümünde değinilen özellikler aynen geçerlidir. Ti-
mik karsinomlar, tip B2 timomalarda nadiren olabilen 
anaplazi nedeniyle ayırıcı tanıya girmektedir. Ancak 
bu durum tip B2 timomalarda fokaldir. 

Tip B3 Timoma

Tip B3 timoma epitel hücrelerinden baskın, epitel 
hücrelerinin solid tabakalar halinde büyüme şekline 
sahip olduğu ve az sayıda TdT (+) T lenfosit içeren 
timoma histolojik alt tipidir (Resim 1e). Timomalar 
içinde görülme sıklığı %23’tür (15).  

Tümör genellikle çevre yağlı dokuya ve organ-
lara düzgün sınırlı uzantılar gösterir. Kesit yüzeyi 
sert kıvamlı ve gri-sarı renkte olup, fibröz bantlarla 
ayrılmış nodüller görülür. Nekroz ve kanama görül-
ebilir (15).

Mikroskopik olarak fibröz septalarla ayrılmış lobül-
ler, itici tarzda tümör sınırları, belirgin perivaskül-
er boşluklar ve bu boşlukların çevresinde tümör 
hücrelerinin palizatlaşma yapması tipik bulgulardır. 
Epitel hücreleri poligonal yapıda olup berrak ya da eo-
zinofilik sitoplazmalıdırlar. Çekirdekler yuvarlak, ba-
zen oluklu ya da üzüm çekirdeğine benzer yapıdadır. 
Hafif-orta derecede çekirdek atipisi gözlenir. Nükleol 
belirginliği değişkendir. Myastenia gravis’in eşlik 
ettiği durumlarda lenfoid foliküller izlenebilir. Tip B2 
timoma ile birliktelik sıktır. Literatürdeki bazı seriler-
de B2 ile kombine formun saf B3 timomadan daha sık 
olduğu belirtilmektedir (24). Timik karsinom ile birlik-
telik nadirdir (23).

Tip B3 timomanın 2 morfolojik varyantı vardır: İğsi 
hücreli ve anaplastik. İğsi hücreli morfoloji genel-
likle odaksal olup saf iğsi hücreli form bilinmemek-
tedir.  Anaplastik morfoloji de odaksal nitelikte olup 
timomaya ait diğer morfolojik özellikler korunmuştur.

İmmünhistokimyasal olarak PSK, sitokeratin 19, 
sitokeratin 5/6, sitokeratin7, sitokeratin 8, sitokeratin 
10 pozitifliği görülürken, sitokeratin 20 negatiftir (21). 
Bu belirteçlerin haricinde CD57, p63, PAX8 ve odaksal 
olarak EMA pozitifliği görülebilir.  CD5, CD117, MUC1 
ve GLUT1 neredeyse her zaman negatiftir ancak 

fokal pozitiflik gösteren vakalar bildirilmiştir. Bu 
belirteçlerde pozitiflik morfolojik bulgular olmadan 
timik karsinom tanısı için yeterli değildir (15).

Tip B3 timoma ayırıcı tanısına tip B2 timoma ve timik 
skuamöz hücreli karsinom (TSCC) girmektedir. Tip B2 
timoma lenfositten zengin oluşu ile B3 timomadan 
ayrılabilir ancak bu iki histolojik alt tip arasında bir 
morfolojik devamlılık söz konusudur (24). 

TSCC lobuler büyüme yapısının olmayışı, infiltratif 
tarzda invazyonun olması, belirgin desmoplazi 
varlığı, perivasküler boşlukların yokluğu, belirgin 
çekirdek atipisi ve hücreler arası bağlantıların varlığı 
ile tip B3 timomadan ayrılır. CD5 ve CD117 TSCC’de 
çok daha sık olarak pozitiftir. Ancak tek başına 
immünhistokimyanın tanı için yeterli olmadığı 
unutulmamalıdır.

Lenfoid Stromalı Mikronodüler Timoma

Lenfoid stromalı mikronodüler timoma epitel hücresi 
içermeyen lenfoid stromanın içerisinde oval-iğsi 
görünümde epitel hücre adalarından oluşan bir 
timoma histolojik alt tipidir. Timomalar içerisinde 
görülme sıklığı %1.4’tür (15,25).

Tümör iyi sınırlı ve enkapsüledir. Kesit yüzeyi homo-
jen yapıda ve açık ten rengidir. Genellikle yumuşak 
kıvamlı ve dağılır yapıdadır (15).

Mikroskopik olarak çok sayıda, sınırları belirgin, yu-
valar ya da kordonlar şeklinde organize olmuş epitel 
hücreleri ve bunları çevreleyen epitel hücresi içer-
meyen, sıklıkla germinal merkez içeren ya da içer-
meyen folikül yapıları bulunduran lenfoid stroma 
görülür (Resim 1f ).  Nodüllerde dar sitoplazmalı, iğsi-
oval şekilli epitel hücreleri görülür. Mikro ve mak-
rokistler ya da rozet ve glandüler yapılar görülebilir. 
Ancak Hassal cisimleri, perivasküler yapılar ve lobül-
er yapılanma yoktur (15). Tip A timoma vakaların 
%30’una eşlik eder (15,19). Tip AB ve B2 timoma ve 
timik karsinom (24) ile birliktelik nadiridir.

Epitel hücreleri pansitokeratin, sitokeratin 5/6 ve 
sitokeratin 19 ile pozitifken CD20 ile genellikle 
negatiftir.  Lenfoid stroma CD20 ve CD79a pozitif B 
lenfositler ve CD3 pozitif TdT negatif T lenfositlerden 
oluşur. Plazma hücreleri genelde poliklonal boyanma 
paterni gösterir. Ancak monoklonal B hücre ve/veya 
plazma hücreleri ve düşük dereceli lenfoma gelişimi 
bildirilmiştir (26).

Ayırıcı tanıya timik foliküler hiperplazi, tip AB timo-
ma, lenfoid hiperplazili mikronodüler timik kars-
inom girmektedir. Timik foliküler hiperplazi, lenfoid 
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stromalı mikronodüler timomadan farklı olarak 
genellikle myastenia gravis ile ilişkilidir ve lenfoid 
foliküller medüllada ve perivasküler boşlukların 
komşuluğundadır. (15). 

Tip AB timomada da bir ölçüde kompartmanlaşma 
olsa da lenfoid stromalı mikronodüler timomadaki 
gibi epitel hücreleriyle lenfositler arasında keskin bir 
ayrım söz konusu değildir. Epitel hücrelerinde CD20 
pozitifliği tip AB timoma lehine bir bulgudur.

Lenfoid hiperplazili mikronodüler karsinom, büyüme 
şekli ve kompartmanlaşması itibariyle lenfoid 
stromalı mikronodüler timomaya benzer ancak çok 
daha belirgin sitolojik atipi gösterir ve Tdt (+) T len-
fosit içermez (19,25).

Lenfoid stromalı mikronodüler timomalı vakalar 
genellikle evre I ya da evre II’de tanı almakta 
olup, nüks, uzak metastaz ve tümör ilişkili ölüm 
bildirilmemiştir (15).

Metaplastik Timoma

Metaplastik timoma, timusun bifazik tümörü olup 
tümörü oluşturan epitelyal ve iğsi hücreler arasında 
kademeli ya da keskin geçişler görülür. Çok nadir bir 
tümör olup litertürde 30 vaka bildirilmiştir (15).

Mikroskopik olarak solid epiteloid bileşenle iğsi 
bileşenin keskin ya da kademeli olarak birbirine 
dönüştüğü izlenir. Bu iki bileşen vakadan vakaya 
ve aynı tümör içinde alandan alana miktar olarak 
değişim gösterir. Diğer tiplerde görülen lobüler 
yapılanma, perivasküler boşluk görülmez. Epitely-
al hücreler birleşen adalar ya da geniş trabeküller 
oluşturur ve skuamoid ya da girdapsı yapıda görül-
ürler. Epitelyal adaların arasında ince, fibroblast ben-
zeri, kısa demetler ya da storiform yapılar oluşturan 
iğsi hücreler görülür. Lenfositler genellikle azdır (27). 
Mitoz genellikle görülmez. Nadiren odaksal tümör 
nekrozu ve timoma ile ilişkili sarkomatoid karsinom 
görülebilir (28).

İmmünhistokimyasal olarak epitelyal hücreler 
sitokeratinler, p63 ve EMA ile pozitifken vimentin 
ile negatiftir, iğsi hücreler ise keratin ve p63 negatif, 
EMA ve aktin ile odaksal pozitif, vimentin ile pozitiftir. 
Her iki bileşen CD5, CD20, CD34 ve CD117 ile negatif 
olup, Ki-67 indeksi <%5’tir. Tümörün içerinde TdT (+) 
T lenfositler genellikle yoktur (15,27). 

Ayırıcı tanıya sarkomatoid karsinom, soliter fibröz 
tümör ve tip A timoma girmektedir. Sarkomatoid 
karsinom’da pleomorfizm, çekirdek atipisi, mitoz ve 

belirgin nekroz görülür. İmmünhistokimyasal olarak 
Ki-67>%10’dur (15).

Soliter fibröz tümör monofazik bir tümördür. 
İmmünhistokimyasal olarak CD34 (+), CD99 (+), Bcl2 
(+), STAT6 (+) ve keratin (-)’tir (15).  

Tip A timoma morfolojik olarak ayırıcı tanıya girsede 
bifazik değildir ve sıklıkla CD20 pozitiftir (49).

Bildirilen vakalar cerrahiden sonra iyi seyir göster-
mektedir (15). Vakalardan birinde lokal nüks, iki 
tanesinde de sarkomatoid timik karsinoma ilerleme 
görülmüştür (28).

Mikroskopik Timoma

1 mm’den küçük, genellikle çok odaklı timik epitelyal 
çoğalmalar mikroskopik timoma olarak tanımlanır 
(15). Mikroskopik olarak medulla, korteks ya da periti-
mik yağlı doku sınırına yerleşmiş halde iyi sınırlı nodül-
ler görülür.  Epitel hücreleri arasında olgunlaşmamış 
T hücreleri, perivasküker boşluklar, kortikomedüller 
faklılaşma, Hassal cisimleri, kapsül yoktur. Birden fa-
zla lezyon görülmesi sıktır. Çevre timusta lenfofolikül-
er hiperplazi ya da atrofi görülebilir. 

Mikroskopik timoma haricinde ikinci boyut kıstası 
olan timus lezyonu mikrotimomadır. Boyut olarak 
<1 cm’dir (15).  Literatürde tip AB, B1 ve B2 timoma 
özellikleri içeren mikroskobik timomalar bildirilmiştir 
(15,29,30).

Mikroskopik timomanın sağ kalım üzerine etkisi 
yoktur. Bu lezyonun timoma öncülü olup olmadığı, 
çıkartılmasının myastenia gravis remisyonu 
sağlamada etkisi bilimemektedir (15). 

Sklerozan Timoma

Sklerozan timoma çok nadir bir tümör olup, hiya-
linize stromadan baskın, arada stroma tarafından 
sıkıştırılmış, iyi ayırd edilemeyen epitel hücreleri ile 
karakterlidir (30). TdT (+) T lenfositleri görülmeyebilir. 
Timoma alt tiplemesi genellikle bu nedenden ötürü 
yapılamaz. Klasik timoma alanları görüldüğünde 
– sıklıkla B2 ya da B3 olur – raporda özellikle be-
lirtilmelidir (15).   Distrofik kalsifikasyonlar, kolester-
ol granülomları ve küçük kist oluşumları sık olarak 
görülür. 

Ayırıcı tanıya soliter fibröz tümör ve sklerozan me-
diastinit girmektedir. Soliter fibröz tümör immün 
profili (Bkz. Tip A timoma ayırıcı tanı) ile sklerotik 
timomadan ayrılabilir. Sklerozan mediastinit arada il-
tihap hücrelerinin görüldüğü fibrosklerotik dokudan 
oluşan kitlelerle karakterli bir dışlama tanısıdır. Len-
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fomalar (Klasik Hodgkin Lenfoma, primer mediasti-
nal büyük B hücreli lenfoma), sarkomlar, germ hücreli 
tümörler, metastazlar, mantar infeksiyonları, granülo-
matöz hastalıklar, vaskülitler ve IgG4 ilişkili hastalık 
dışlanmalıdır.

Lipofibroadenom

Memenin fibroadenomuna benzeyen timus 
tümörüdür. Literatürde 7 vaka bildirilmiştir. Şu an için 
tümörün hangi bileşeninin neoplastik olduğu ya da 
lezyonun hamartom mu olduğu konusunda kesin bir 
bilgi yoktur (15).  Epitel hücreleri AE1/AE3 ve sitoker-
atin 19 ile pozitiftir. Lenfositler CD3 ya da CD20 ile 
pozitif olup TdT negatiftir. Timolipom ve lipofibroad-
enom arasında bir ilişki olduğu düşünülmekle birlikte 
timolipom yağdan baskındır ve lipofibroadenomun 
fibrotik bileşenini içermez.

Timik Karsinomlar

Skuamöz hücreli karsinom

Timik skuamöz hücreli karsinom, morfolojik olarak 
diğer organlarda görülen skuamöz hücreli karsinom-
larla (SCC) benzer özellikler taşıyan malign timik 
epitelyal tümör olup, malign timik epitelyal tümörler 
içinde en sık görülendir (15). 

TSCC’ler, makroskopik olarak bariz şekilde invaziv 
tümörlerdir. Kesit yüzeyi sert kıvamda olup beyaz 
renklidir. Sıkılıkla nekroz ve kanama alanları gözlenir 
(15).

TSCC infiltratif karakterde kordonlar, adalar ve 
tabakalardan oluşan bir büyüme şekli sergiler. Tümör 
parenkimi arasında kronik inflamatuar hücrelerin 
olduğu geniş sklerotik özellikte bir stroma görülür 
(Resim 2A). Tümörü oluşturan hücreler poligonal 
yapıda olup belirgin nükleollü, veziküler ya da hiper-
kromatik nüvelere sahiptir. Hücreler arası bağlantılar, 
bazı vakalarda keratinizasyon görülebilir. 

Diğer organlardaki SCC’ler için yapılan derecelendir-
menin TSCC’de prognoza katkısı konusunda 
fikir birliği ve TSCC için genel kabul görmüş bir 
derecelendirme şeması yoktur (19). 

TSCC keratinler, p63 (%83) ve PAX8 (%75) ile pozitif 
reaksiyon verir (31).  CD5, CD117, GLUT1 ve MUC1 
yaklaşık olarak vakaların %80’inde pozitiftir (Resim 2).  
FOXN1 ve CD205 neredeyse tüm timoma vakalarında 
ve timik karsinomlarda sırasıyla %68-76 ve %10-59 
oranında pozitiftir (31). Bu iki belirteç timus kaynaklı 
neoplaziler dışında nadiren pozitif reaksiyon verdiği 
için karsinomların timustan köken alıp almadığını 
göstermede kullanılabilir (15,31). Nöroendokrin be-
lirteçler ile odaksal reaksiyon vakaların %64’ünde 

Resim 2. Timik skuamöz hücreli karsinom (A, H&E). Tümörde CD5, CD117 ve GLUT1 pozitifliği (Yazarın kişisel 
arşivinden alınmıştır).
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görülür (15). TdT pozitif T lenfositler görülmezken 
tümörü infiltre eden matür T ve B lenfositler görül-
ebilir (15).

Akciğer kaynaklı ve timus kaynaklı SCC sıklıkla ben-
zer morfolojiye sahip olduğu için ayırıcı tanıda zorluk 
yaratır. Detaylı klinik ve radyolojik inceleme ayrımda 
kritik önemdedir (15). İmmünhistokimyasal olarak 
CD5, CD117, FOXN1 ve CD205 pozitifliği karsinomun 
timus kökenini desteklemektedir. Tip B3 timoma 
ayırıcı tanısı timomalar bölümünde anlatılmıştır.

Diğer timik karsinomalarda da odaksal skuamöz 
farklılaşma görülebilir. Bu noktada ayrım tümörün 
genelinin incelenmesiyle mümkündür.

Odaksal nöroendokrin belirteç pozitifliği ve damar-
lanma yapısıyla karsinoid tümör ve büyük hücreli 
nöroendokrin karsinom ayırıcı tanıya girebilir. Ancak 
gerçek bir nöroendokrin tümörde damarlanma yapısı 
çok daha belirgin olup yaygın nöroendokrin belirteç 
pozitifliği görülecektir. 

Bazaloid Karsinom

Bazoloid karsinom timik karsinomların nadir görülen 
histolojik alt tipidir. ITMIG veri tabanında bildirilmiş 
6097 timik neoplaziden 19’unu oluşturmaktadır. 

Sıklıkla iyi sınırlı tümörlerdir. Kesit yüzeyleri gri ren-
klidir.  Solid ve kistik alanlar içerir (15). Yüksek çekirdek 
sitoplazma oranına sahip küçük-orta boy hücrelerin 
oluşturduğu solid ve kistik papiller yuvalardan oluşan 
malign timik epitelyal tümördür (15). Solid alanlarda 
sklerotik stromanın içerisinde uniform, küçük- orta 
boy tümör hücrelerinin oluşturduğu değişik boy-
utlarda yuvalar görülür. Stroma-tümör sınırındaki 
hücreler palizatlaşma gösterir. Tümör hücreleri yu-
varlak ya da iğsi şekillidir. Sıklıkla odaksal, komedo 
tipte nekroz görülür. Odaksal olarak keskin bir şekilde 
skuamöz farklılaşma vakaların %40’ında görülür.  
Tümör yuvalarının içerisinde bazal membran benzeri 
materyel görülebilir (15). 

Bazaloid karsinomlar sıklıkla p63, p40 ve CD117 poz-
itiftir. CD5, vakaların %50’den azında pozitif reaksiyon 
gösterir. TTF-1, kromogranin ve sinaptofizin negatift-
ir (15).

Ayırıcı tanıya büyük hücreli ve küçük hücreli nöroen-
dokrin karsinom, adenoid kistik karsinom benzeri 
tümör, NUT karsinomu ve az diferansiye SCC girer 
(15). 

Bazaloid karsinomlarda görülen palizatlaşma büyük 
hücreli nöroendokrin karsinomlarda da görülebilen 
bir özelliktir. Ancak tümör hücreleri genellikle p63/

p40 ile negatiftir ve birden fazla nöroendokrin be-
lirteçle pozitif reaksiyon verir (3).

Ezilme artefaktı küçük hücreli karsinoma benzer bir 
görünüme yol açabilir. Ayrım palizatlaşmanın küçük 
hücreli karsinomda olmayışı ve nöroendokrin be-
lirteç pozitifliği ile mümkündür. 

Adenoid kistik karsinom benzeri tümör, bazaloid 
karsinoma göre çok daha fazla psödokistik boşluklara 
sahiptir ve CD117 ile negatiftir.

NUT karsinomu küçük hücrelerden oluşması ve odak-
sal keskin skuamöz farklılaşma göstermesi nedeniyle 
ayırıcı tanıya girer. Çekirdekte NUT antijeninin im-
münhistokimyasal olarak pozitifliğinin gösterilmesi 
ile ayrım mümkündür. 

Az diferansiye SCC’de küçük hücreli morfolojinin 
baskın olması halinde bazaloid karsinomdan ayrım 
zordur. Periferik palizatlaşmanın olmayışı az diferan-
siye SCC lehine bir bulgudur.

Mukoepidermoid Karsinom

Mukoepidermoid karsinom (MEK) skuamöz hücreler, 
müsin üreten hücreler ve ara hücrelerden oluşan na-
dir bir timik karsinom histolojik alt tipidir. ITMIG veri 
tabanında var olan 6097 timik epitelyal tümörün 9 
tanesi mukoepidermoid karsinomdur (15).

Literatürde bildirilmiş vakalar genel olarak iyi sınırlıdır 
ancak infiltratif sınırlar da görülebilir (15). Mikroskopik 
olarak tükürük bezindeki karşılıkları gibi düşük 
dereceli ve yüksek dereceli olarak gruplandırılabilir. 
Düşük derceli tümörler genel olarak kistik yapıdadır 
ve skuamöz hücreler, ara hücreler ve mukus sekrete 
eden hücrelerden oluşur. Skuamöz hücreler, belirgin 
mitoz ve atipi içermeyen eozinofilik sitoplazmalı, yu-
varlak ya da oval bir çekirdeğe sahip orta boy hücrel-
erdir. Keratinizasyon göstermezler. Solid tabakalar 
ya da adalar oluştururlar. Mitotik aktivite ve hücresel 
atipi düşüktür. Yüksek dereceli tümörler daha solid 
bir yapıya sahiptir. Kanama ve nekroz alanları görül-
ür. Mitoz ve çekirdek atipisi artmıştır. Düşük dereceli 
ve yüksek dereceli morfolofik özellikler aynı vakada 
görülebilir (32).

İmmünhistokimyasal olarak sitokeratin 5/6, 
sitokeratin 7, sitokeratin 20, p63 skuamöz hücrelerde 
ve mukus salgılayan hücrelerde pozitiftir (15). CD5 
ve CD117 bildirilen vakaların çoğunda negatif 
bulunmuştur.  Tükürük bezi ve akciğer kaynaklı 
MEK’lerde tanısal olarak kullanılan t(11,19) (MAML2 
yeniden düzenlenmesi)’nin sıklığı net olarak 
bilinmemektedir (32).
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Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinom

Lenfoepitelyoma benzeri karsinom, belirgin lenfo-
plazmasitik infiltrasyonun eşlik ettiği farklılaşmanın 
az olduğu ya da hiç görülmediği bir skuamöz hücreli 
karsinomdur. Nadir görülen bir histolojik alt tip olup 
ITMIG veri tabanında 36 vaka mevcuttur. Erkeklerde 
iki kat daha sıktır (15).

Tümör sınırları düzensizdir. Kesit yüzeyi solid yapıda 
olup sarı-beyaz renktedir. Nekroz sıklıkla görülür (15).

Mikroskopik olarak tümör anastomozlaşan tabakalar, 
yuvalar ve kordonlar oluşturan karsinom hücreleri ve 
eşlik eden yoğun lenfoplazmasitik infiltrasyondan 
oluşur (Resim 3). Genel olarak çok belirgin çekirdek 
pleomorfizmi ya da anaplazi görülmez. Odaksal 
olarak skuamöz farklılaşma görülebilir. Mitotik aktiv-
ite genellikle belirgindir. Koagülasyon nekrozu sıktır. 
Bazı vakalarda lenfoplazmasitik infiltrasyon belirgin 
olmayabilir. Bu vakalarda karsinomun lenfoepitelyo-
ma benzeri karsinom olarak sınıflandırılabilmesinin 
koşulu tümörde EBV varlığının gösterilmesidir (15). 

Karsinom hücreleri pansitokeratin ve p63 ile pozitift-
ir. CD117 ile CD5’e göre daha fazla pozitiflik görülür. 
EBV pozitifitir. Lenfositler çoğunlukla matür T ve daha 
az olarak B lenfosit immünprofili gösterirler. Plazma 
hücreleri politipik karakterdedir.

Ayırıcı tanıya timik indiferansiye karsinom, SCC, len-
foid hiperplazili mikronodüler timik karsinom, met-
astatik lenfoepitelyoma benzeri karsinom, hemato-
lenfoid maligniteler (Hodgkin lenfoma, anaplastik 
büyük hücreli lenfoma), malign melanom ve germ 
hücreli tümörler girmektedir.

Timik indiferansiye karsinomda pleomorfizm belir-
gindir ve anaplazi görülür. Lenfoepitelyomada görül-

en sinsityal büyüme paterni, belirgin lenfoplazmasitik 
infiltrasyon ve EBV varlığı görülmez. Lenfoplazmasitik 
hücre eşliği olan SCC de ayırıcı tanı güçlüğü yarata-
bilmektedir. Ancak lenfoepitelyoma benzeri kars-
inomlarda skuamöz farklılaşma odaksaldır ve EBV 
pozitiftir. Lenfoid hiperplazili mikronodüler timik 
karsinom diffüz büyümeden çok nodüler bir büyüme 
şekline sahiptir ve sinsityal büyüme göstermez. Len-
fositler, lenfoepitelyoma benzeri karsinomdan farklı 
olarak epitel gruplarının içinde değil çevresinde 
bulunur ve EBV ile ilişki gösterilmemiştir (33). Met-
astatik lenfoepitelyoma benzeri karsinomdan ayrım 
ancak klinik bulgular ve radyolojik incelemeler ile 
mümkündür. Hematolenfoid ve diğer metastatik ma-
lignitelerden ayrımda da klinik öykü ve immünhis-
tokimyasal incelemeler yardımcıdır.

Berrak Hücreli Karsinom 

Berrak hücreli karsinom, ağırlıklı olarak ya da sadece 
berrak sitoplazmalı hücrelerden oluşan timik ma-
lign epitelyal tümördür. ITMIG veri tabanında 8 vaka 
bildirilmiştir (15).

Makroskopik olarak tümör tamamen kapsüllü 
olabileceği gibi belirgin şekilde invaziv de olabilir. 
Tümör makroskopik olarak iyi sınırlı olduğu du-
rumlarda bile infiltratif büyüme gösterir. Karsinom 
hücreleri, belirgin fibröz stroma içinde trabeküller, 
adalar ya da tabakalar halinde organize olmuş genel 
olarak lobulasyonlar gösteren bir yapı oluşturur. 
Odaksal skuamöz farklılaşma bazen görülebilir. 
Hücreler glikojenden zengin bol sitoplazmalıdır. Sito-
plazmalar tamamen berrak olabileceği gibi granüler 
ya da hafif eozinofilik olabilir. Tümör hücreleri po-
ligonal şekillidir ve hafif-orta dercede pleomorfizm 

Resim 3. Timik lenfoepitelyoma benzeri karsinom ve tümörde EBER pozitifliği (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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gösterir. Kromatin ince tozsu yapıda olup küçük bir 
nükleol görülür (15).

Tümör hücre sitoplazmaları PAS (+), dPAS (-)’tir.  
Tümör hücreleri EMA, sitokeratin 18 ve yüksek mole-
kül ağırlıklı sitokeratinlerle pozitif; vimentin, TTF-1, 
CEA, S100, plasental alkali fosfataz ve LCA ile negat-
iftir (15). Literatürde CD5 pozitif vakalar olup CD117 
pozitifliği bildirilmemiştir (34). TdT pozitif T lenfosit 
görülmez.

Mediastende görülebilen berrak hücreli tümörler 
(seminom, mediastinal büyük B hücreli lenfoma, PE-
Coma, berrak hücreli paragangliyoma, berrak hücreli 
melanom, berrak hücreli sarkom, glikojenden zengin 
berrak hücreli rabdomyosarkom) ve berrak hücreli 
morfolojiye sahip metastazlar (böbrek, akciğer, tiroid 
ve paratiroid karsinomları) berrak hücreli timik kars-
inom tanısı konmadan önce dışlanmalıdır (15).

Sarkomatoid Karsinom

Sarkomatoid karsinom kısmen ya da tamamen iğsi 
hücrelerden oluşan timik karsinom histolojik alt ti-
pidir. ITMIG veri tabanında 12 sarkomatoid karsinom 
vakası bildirilmiştir. (15).

Nadiren kapsüllü olsalar da sıklıkla infiltratif sınırlara 
sahip tümörlerdir. Kesit yüzeyi etsi yapıda olup beyaz-
gri renklidir. Hemoraji, nekroz ve kistik dejenerasyon 
sıklıkla görülür (15).

İğsi hücreli karsinomların çoğunda morfolojik 
olarak klasik tip A timoma ve malign iğsi hücrelerin 
karışımı görülür (34). Ancak literatürde tamamen 
malign iğsi hücrelerden oluşan tümörler de 
bildirilmiştir. Bu iki bileşen arasında geçiş kademeli 
olabileceği gibi ani de olabilir. Malign iğsi hücreli 
alanlar sıklıkla lobüler yapılanma, fasiküler büyüme 
ve hemanjiyoperistomatöz damarlanma gibi tipA 
timomaya özgü özellikleri gösterir.  Hücrelerin 
kromatinleri kaba olup, nükleoller belirgindir. Mitotik 
aktivite yüksektir (35). Lenfoepitelyoma benzeri 
karsinom ya da belirgin skuamöz farklılaşma bazı 
vakalarda görülebilir (34). Metaplastik timoma 
zemininden gelişmiş vakalar da bildirilmiştir (15). 
Timik karsinomlarda da sarkomatoid dönüşüm 
görülebilir. Bifazik bir morfolojinin izlendiği bu 
durumda epitelyal bileşeni skuamöz hücreli 
karsinom, adenokarsinom, adenoskuamöz karsinom 
ya da indiferansiye karsinom oluşturabilir (15). Ancak 
bazen epitelyal bileşenin morfolojik özelliklerinin 
çok silik olabileceği unutulmamalıdır. Sarkomatöz 
bileşen fasiküller ya da storiform yapılar oluşturan iğsi 
hücrelerden oluşur. Hücrelerin çekirdek pleomorfizmi 
belirgin olup kaba kromatin yapısı ve belirgin nükleol 

görülür. Mitotik aktivite yüksektir. Bazı sarkomatoid 
karsinom vakalarında bifazik hücresel yapıya ek 
olarak en sık rabdomyosarkom olmak üzere heterolog 
sarkomatöz elemanlar görülebilir (15). 

İğsi hücreli karsinomda görülen tip A timoma klasik 
tip A timoma ile aynı immünhistokimyasal özellikleri 
sergiler. Karsinomatöz kısım düşük molekül ağırlıklı 
sitokeratinlerle pozitiftir (35) ve nadiren bazı vakalarda 
bu bileşen CD5 ile zayıf şiddette reaksiyon verir (36). 
Sarkomatöz bileşen keratinler ile diffüz ya da fokal 
boyanma gösterebileceği gibi boyanmayadabilir. 
Heterelog bileşen gösterdiği hücresel farklılaşmaya 
göre bir immünprofil sergiler (15). 

Ayırıcı tanıya atipik tip A timoma, nöroendokrin 
tümörler, metaplastik timoma, indiferansiye kars-
inom, metastatik sarkomatoid karsinom girmektedir. 
Atipik timomadan ayrım kriterleri bu iki tümörün de 
nadir oluşu nedeniyle net değildir. CD5 ve CD117 
gibi timik karsinom belirteçlerinin pozitif oluşu timik 
karsinom tanısına yönlendirecektir. Nöroendokrin 
tümörler iğsi hücrelerden oluşabilirler ancak im-
münhistokimyasal olarak sinaptofizin ve kromogra-
nin pozitifliğinin gösterilmesi nöroendokrin 
karsinom tanısını destekleyecektir. Metaplastik timo-
mada epitelyal hücreler pleomorfizm gösterse de 
iğsi hücreler benign görünümlüdür ve mitoz nere-
deyse görülmez. İndiferansiye karsinomda çekirdek 
pleomorfizmi belirgindir ve çoğunlukla büyük po-
ligonal hücrelerden oluşur. İğsi görünümlü hücreler 
azınlıktadır. Metastatik sarkomatoid karsinom her 
koşulda dışlanması gereken bir ihtimaldir. Radyolojik 
ve klinik bulgular bu ayırıcı tanıda olmazsa olmazdır. 

Adenokarsinomlar

Timus adenokarsinomları glandüler farklılaşma 
gösteren ve/veya müsin üreten heterojen bir timik 
epitelyal malignite grubudur. Oldukça nadir tümörler 
olup, ITMIG veri tabanında 29 vaka bildirilmiştir (37).

Makroskopik olarak tümörler genel olarak büyüktür 
ve bariz bir biçimde çevre dokulara invazedir. Mik-
roskopik olarak papiller adenokarsinom, adenoid kis-
tik karsinom benzeri tümör, müsinöz adenokarsinom 
ve adenokarsinom-NOS olmak üzere dört farklı tipi 
vardır (15).

Papiller adenokarsinom, hafif atipiye sahip, kübik-po-
ligonal yapıda hücrelerin oluşturduğu tubulopapiller 
yapılardan oluşur. Hücreler küçük belirgin bir nükle-
ole sahip oval bir çekirdeğe ve berrak-eozinofilik 
bir sitoplazmaya sahiptir. Tümör hücreleri glomerül 
benzeri yapılar oluşturabilir. Psammom cisimleri 
genellikle görülür. Koagülasyon nekrozu görülebilir 
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ve bazen yaygındır. Tip A timoma, tip AB timoma ve 
multiloküler timik kist ile birlikte görülebilir. Sitokera-
tin 7, CAM5.2, EMA, BerEP4 ile pozitiftir. Fokal CD5 
pozitifliği görülebilir. TTF-1, tiroglobin, kalretinin ve 
sitokeratin 20 negatiftir (15).

Adenoid kistik karsinom benzeri tümör, tükürük bezi 
adenoid karsinomu ile oldukça benzer özellikler serg-
iler (15). Tümör, bazoloid hücreler ve değişken sayıda 
homojen ya da granüler bazofilik bazal membran 
benzeri materyel içeren psödokistlerden oluşur. Psö-
dokistler baskın olduğunda kribriform yapılar oluşur. 
Gerçek bez yapıları nadirdir. Çekirdek atipisi hafif-
orta düzeydedir. Nekroz ve perinöral invazyon belir-
gin bir özellik değildir. PSK ve p63 kuvvetli pozitiftir. 
Tükürük bezindeki adenoid kistik karsinomun aksine 
SMA ve S100 negatiftir. Dağınık halde CD5 pozitif 
hücreler görülebilir. CD117 ile reaksiyon görülmez. 
Ki-67 hücre proliferasyon indeksi %10’un altındadır.

Timik müsinöz adenokarsinom, diğer bölgelerdeki 
müsinöz adenokarsinomlara benzer (15). Tümör 
hücreleri genellikle bol miktarda müsin içerir ve 
goblet hücresi ya da taşlı yüzük hücresine benzer bir 
görünüme sahip olur. Genellikle timik kistlerle birlik-
telik görülür. 

Adenokarsinom-NOS, yukarıda tanımlanan diğer 
adenokarsinom histolojik tiplerine uymayan 
adenokarsinomları kapsar. Mikroskopik olarak ko-
lumnar hücrelerin oluşturduğu basit-karmaşık tu-
buller ve tubulopapiller yapılar görülür (15). Çekird-
ek pleomorfizmi belirgindir. Lümenlerin içerisinde 
sıklıkla hücresel artıklar görülür ve koagülasyon nek-
rozu sıktır. 

Müsinöz adenokarsinomlar ve adenokarsinom-NOS, 
pansitokeratinler ve bazen de CD5 ile pozitiftir. Bazı 
vakalar intestinal tip adenokarsinom ile uyumlu 
olarak sitokeratin 20, CDX-2, MUC2 ve villin ile poz-
itiftir. Bazı vakalar da sitokeratin 7pozitif olup, intesti-
nal belirteçlerle negatiftir (15). 

Metastatik adenokarsinomlar ayırıcı tanıya giren en 
önemli tümör grubudur. CD5 ve CD117 pozitifliği 
timus kökenine işaret etmekle birlikte negatifliği 
kesin olarak timik adenokarsinomu dışlamaz. TTF-
1, GCDFP-15 ve tiroglobulin gibi organ spesifik be-
lirteçlerin pozitifliği timus dışı kökene işaret eder. 
Timus adenokarsinomları sıklıkla timik kistler ve 
timomalarla birliktelik gösterdiği için adenokars-
inomla birlikte varlıklarının gösterilmesi timik kökene 
işaret eder (15). 

NUT Karsinomu

NUT karsinomu, NUT gen yeniden düzenlenmesi ile 
karakterize, az diferansiye bir karsinomdur. Nadir bir 
tümördür.  Ortalama yaş 16 olmakla birlikte geniş bir 
yaş aralığında (0-81) görülebilir (38).  Son derece hızlı 
progresyon gösteren agresif tümörlerdir. Tanı anında 
genellikle yaygın mediastinal ve akciğer tutulumu 
göstermesi nedeniyle nereden kaynaklandığını ob-
jektif olarak belirlemek zordur (15).

Mikroskopik olarak tümör monomorfik, orta 
boy hücrelerin oluşturduğu yuvalar ve tabakalar 
şeklindedir. Kromatin kabadır ve nükleol küçüktür. 
Bazen iri hücreler görülebilir. Sitoplazma bazofilik 
ya da eozinofilik ve bazen de granüler görünümde 
olabilir. Mitoz ve nekroz sıktır. Keskin şekilde kerati-
nizasyon gösteren odakların olması karakteristiktir. 
Sıklıkla akut inflamatuar infiltrasyon tümör hücreler-
ine eşlik eder (15).

İmmünhistokimyasal olarak NUT antikoru ile çekirdek 
pozitifliği görülür.  Pansitokeratin sıklıkla pozitiftir. 
EMA, BerEp4 ve CEA ile değişken pozitiflik görülür. 
Vakaların genelinde CD34, p40 ve p63 pozitiftir. 
Kromogranin, sinaptofizin ve TTF-1 ile pozitiflikler 
bildirilmiştir (15). 

Az diferansiye her malign tümör NUT karsinomu 
ayırıcı tanısına girer. Bu nedenle immünhistokimy-
asal olarak NUT protein ekspresyonu monomorfik 
görünümde hücrelerden oluşan az diferansiye tüm 
tümör tiplerinde araştırılmalıdır.

İndiferaniye Karsinom

İndiferansiye karsinom, morfolojik ve immünhisto-
kimyasal olarak epitelyal farklılaşmanın haricinde 
hücre kökeninin gösterilemediği bir timik karsinom 
tipidir. Nadir bir tümör olup, ITMIG veri tabanında 16 
vaka bildirilmiştir (37). 

Makroskopik olarak büyük tümörlerdir ve infiltratif 
büyüme gösterirler. Mikroskopik olarak büyük poli-
gonal hücrelerden oluşan infiltratif tabakalar ve ada-
lar görülür. Bu yapılar sıklıkla koagülasyon nekrozu ile 
iç içedir. Tümör hücreleri belirgin pleomorfizm gös-
terir. Atipik mitozlar sıktır. Skuamöz, glandüler ya da 
sarkomatoid farklılaşma görülmemelidir (15).  

Tümör hücreleri pansitokeratin ile pozitiftir (3). 
CD117 ve PAX8 sırasıyla vakaların %60 ve %40’ında 
pozitiftir. Sitokeratin 5/6, p63, CD5, OCT ¾, SALL4, 
kromogranin ve sinaptofizin pozitifliği görülmez (15). 

Ayırıcı tanıya az diferansiye timik karsinomlar, 
nöroendokrin karsinomlar, embriyonel karsinom, 
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malign melanom, büyük hücreli lenfomalar, az difer-
ansiye akciğer karsinomlarının direkt invazyonu ve 
diğer organlardan kaynaklanan indiferansiye kars-
inom metastazları girmektedir.

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Tüm timomalar (lenfoid stromalı mikronodüler 
timoma hariç) malign tümörlerdir.

•	 Birden fazla histolojik tip bir arada olabilir, hepsi 
ayrı ayrı oranları belirtilerek raporda yazılmalıdır.

•	 Doğru evreleme için rezekiyon materyalinde 
yön işaretleri konmalı, artifisyel ayrışma alanları 
ve özel anatomik yapılar işaretlenmelidir.

•	 Heterojen morfolojik özellikler nedeni ile tru-cut 
ya da insizyonel biyopsilerin spesifik alt tip tayini 
için güvenilir örnekler olmayabilecekleri akılda 
tutulmalıdır.
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Timusun Benign Hastalıkları
Benign Diseases of Thymus
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ÖZ

Timus bezi, anterior mediastende yer alan birincil lenf organlarından birisidir. Yaş ilerledikçe organda morfolojik ve his-
tolojik değişiklikler görülür ve timusun benign ve malign olmak üzere birçok hastalığı vardır. Benign tümörler genellikle 
rutin görüntüleme yöntemleri sırasında rastlantısal olarak tespit edilir ve çoğu hasta ya asemptomatiktir ya da komşu 
organlara bası semptomları ile ortaya çıkar. Lezyonların cerrahi olarak çıkarılması genellikle küratiftir ve rekürrensleri 
nadirdir. 

Anahtar Kelimeler: benign, timus bezi, tümör

ABSTRACT 

Thymic gland is one of the primary lymphoid organs in the anterior mediastinum. With advancing age, morphological 
and histological changes are seen in this organ, and it has a lot of diseases, including benign and malignant. Benign 
tumors are usually discovered incidentally on routine imaging and most patients are either asymptomatic or present 
with signs and symptoms of compression of adjacent organs. Surgical removal is usually curative in these lesions and 
recurrences are rare.

Key Words: benign, thymic gland, tumor

GİRİŞ
Timus bezi, anterior mediastende yer alan ve bu 
bölgede sternum, innominate ven, perikard ve arkus 
aortaya komşu lenfoid organlardan birisidir. Çocuk-
luk döneminde daha büyük olan timus bezi, ilerleyen 
yaşla birlikte atrofiye uğrar ve yağ dokusu infiltra-
syonu ile birlikte rengi sarıya dönüşür. Yetişkinlerde 
anterior mediastenin en sık görülen tümörleri timus 
kaynaklıdır ve timoma bu tümörler içerisinde ilk 
sırada yer almaktadır. Timus bezi kaynaklı tümörler 
tüm kanserlerin %1’inden azını oluştururlar (1-3).

Benign Timus Tümörleri 

Daha çok rastlantısal olarak tespit edilen ve genel-
likle asemptomatik olan tümörlerdir (4,5). Diğer 

timus tümörleri gibi anterior mediastende yer 
alırlar ve asemptomatik olmaları sebebiyle özellikle 
kistik yapıda olan lezyonlar çok büyük boyutlara 
ulaşabilirler. Timusun benign karakterli tümörleri 
tablo 1de görülmektedir. 

Timik Kistler

Timik kistler tüm mediastinal lezyonların %1-3’ünü 
oluştururlar. Timusun benign lezyonlarıdır ve genel-
likle doğumsal olup üçüncü faringeal poş anom-
alilerinden köken alırlar. Anatomik olarak, boyun ve 
diyafragma arasında herhangi bir bölgede yer ala-
bilen bu kistlerin gelişimi ile ilgili olarak çeşitli teoriler 
bulunmaktadır. En çok kabul edilen teoriler, kistlerin 
timofarengeal kanalın embriyonel kalıntılarından 

Sorumlu Yazar*: Dr. Burçin Çelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, 
Türkiye.
E-posta: cburcin@hotmail.com
Telefon: 0 362 3121919
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gelişmesi veya Hassall korpüsküllerinde meydana 
gelen dejeneratif değişikliklerdir (2,4).

Timik kistler etiyolojilerine göre doğumsal veya akkiz 
olarak sınıflandırılır. Olguların yaklaşık yarısı servikal 
bölgede yerleşimlidir. Servikal timik kistler çocukluk 
yaş grubunda sık görülürken, mediastinal bölgede 
bulunanlar genellikle 3-6. dekatta görülmektedir. 
Kistler her iki cinsiyette eşit olarak görülürler (4,5). 
Genellikle asemptomatiktirler ve hiçbir bulgu verme-
den büyük boyutlara ulaşabilirler. En sık ortaya çıkan 
semptomlar kistin basısına bağlı olarak öksürük, nef-
es darlığı ve göğüs ağrısıdır (6).

Akkiz timik kistler tipik olarak timusun primer 
enfeksiyonları ile birliktedir. Neoplazmlardan özel-
likle timoma ve lenfomalar da kistik lezyonlar görül-
ebilir. Doğumsal timik kistlerin çoğu asemptomatik 
olup rastlantısal olarak saptanır. Semptomlar genel-
likle iki yaşından sonra ortaya çıkar. Hafif solunum 
sıkıntısından intrakistik hemorajiye bağlı gelişen 
hayatı tehdit edici havayolu obstrüsiyonuna kadar 
semptomlar görülebilir (4,5). 

Radyolojik olarak direk göğüs radyografisinde genel-
likle anterior mediastende yerleşen ve sol hemit-
oraksa doğru büyüme gösteren düzgün sınırlı lezyon 
olarak görülürler (Resim 1). Toraks bilgisayarlı tomo-
grafide (BT) timik kistler ince duvarlı olup sıvı dansi-
tesinde içeriği mevcuttur, sıvı içeriği protein içeriği ile 
doğru orantılı olacak şekilde yüksek dansiteli olabilir. 
Yine toraks BT’de; ön mediastende multiloküle, kan-
amaya sekonder heterojen içerikli, kalın duvarlı, kalsi-
fikasyon içeren kistler şeklinde izlenebilirler (Resim 2) 
(4,5). 

Semptomatik olan timik kistler cerrahi olarak eksize 
edilmelidir. Asemptomatik olgularda da olası malig-
nite gelişme riski ve dev boyutlara ulaşıp komplike 
olmaları nedeniyle cerrahi eksizyon önerilmektedir. 
Histopatolojik olarak kist duvarında timik dokunun 
gösterilmesi ile kesin tanı konulur (6,7). 

Timik Hiperplazi

Timik hiperplazi, timus bezinin boyut veya ağırlık 
olarak artması olarak tanımlanır. Histopatolojik ve 
morfolojik olarak ikiye ayrılır. Birincisi gerçek hiper-
plazidir ve timus bezinin boyut ve ağırlığında artış 
ile karakterizedir, ikincisi ise germinal merkezli len-
foid folliküllerin varlığı ile karakterize olan folliküler 
hiperplazidir (1,4). Son dönemlerde Lenfoepitelyal 
siyaloadenit benzeri timik hiperplazi adı altında yeni 
bir sınıf tanımlanmıştır (8).

1. Gerçek Timik Hiperplazi

Gerçek timik hiperplazi ve timik rebaund hiperplazi 
olmak üzere iki tipi vardır.           

a. Gerçek Timik Hiperplazi: Gerçek timik hiperpazi 
nadirdir. Genellikle ilk 2 dekatta ve erkeklerde 2 kat 
daha sık görülür. Hastaların %85’i semptomatiktir. 
En sık öksürük, nefes darlığı, solunum yetmezliği ve 
akciğer enfeksiyonu görülür. Histolojik olarak timus 
bezi normal morfolojik yapıdadır. Steroid tedavisi ti-
mus bezinin küçülmesine neden olsa da semptoma-

Tablo 1. Timusun benign karakterli tümörleri (4,5). 

Timik kistler

Uniloküler timik kist

Multiloküler timik kist

Timik hiperplazi

Gerçek timik hiperplazi

Folliküler timik hiperplazi

Lenfoepitelyal sialadenit-timik hiperplazi benzeri 
lezyon

Timolipom

Timik kolesteroloma

Timik (sebase) lenfadenoma

Timik Castleman hastalığı

Timik hemanjiom

Myoid tümör

Resim 1. Baş dönmesi ve çarpıntı şikayeti ile tetkik edil-
irken çekilen PA göğüs radyografisinde kardiyomegali 
ile karışan timik kist olgusu (Yazarın kişisel arşivinden 
alınmıştır).
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tik hastalarda cerrahi eksizyon temel tedavi olacaktır 
(4,9).

b. Timik Rebaund Hiperplazi: Yanık gibi travma 
sonrası stres durumunda, primer hipotiroidi veya 
malign hastalıkların tedavisi esnasında görülebilir. 
Bilinen bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Rebaund ti-
mik hiperplazinin tanımlanmasının önemi, teşhisin 
konulması ve spesifik tedavi gerektirmemesidir. Bu 
nedenle gerçek timik hiperplazinin tersine nadiren 
cerrahi eksizyon gerektirir, steroid tedavisi yeterli 
olacaktır (4,9).

2. Folliküler Timik Hiperplazi

Timusun boyutu ve ağırlığı normal veya artmış olabil-
ir. Genellikle sistemik lupus eritamatozus, romatoid 
artrit, skleroderma gibi otoimmün hastalıklarla bir-
liktedir ve kadınlarda daha sık görülür. Diğer benign 
timus hastalıklarının aksine orta yaş grubundaki bay-
anlarda görülür. Timoma tespit edilemeyen miyas-
tenia gravisli hastaların %60’ında timus dokusunda 
histolojik olarak folliküler hiperplazi gösterilmiştir. Ek 
olarak folliküler timik hiperplazi hipertiroidi, sistemik 
lupus eritamatozus, antifosfolipid sendrom, Lam-
bert-Eaton myastenik sendrom ile birlikte görülebilir. 
Genellikle asemptomatik olan bu lezyonların cerrahi 
eksizyonu önerilmektedir. Tedavi sonrası prognoz 
oldukça iyidir (4,9).

3. Lenfoepitelyal Siyaloadenit Benzeri Timik 
Hiperplazi 

İlk olarak Weissferdt ve arkadaşları tarafından 2012 
yılında tanımlanan bu form timik hiperplazinin 
oldukça nadir bir formudur. Genellikle dördüncü 

dekadda ve her iki cinsiyette de eşit oranda görülür. 
Hastalar asemptomatik olup rastlantısal çekilen 
görüntüleme yöntemlerinde tespit edilir. Lezyon 
genellikle timik MALT lenfoma ile ilişkili olup kesin 
tanı histopatolojik olarak konulur, tedavisi cerrahi 
rezeksiyondur (8). 

Timik hiperplazide önemli olan timoma ya da 
timik lenfoma gibi malign kitlelerden ayrıcı 
tanısının yapılabilmesidir. Bu da ancak histolojik 
değerlendirme ile yapılabilmektedir. Hem histolojik 
incelemenin yapılabilmesi hem de mediastinal ve/
veya komşu organlara basısının engellenebilmesi 
için cerrahi eksizyon önerilmektedir (4,5).

Radyolojik olarak timik hiperplazi her iki hemitorak-
sa da uzanabilen büyük anterior mediastinal kitle 
şeklinde izlenir. Toraks BT ve MRG ameliyat öncesi 
görüntüleme için yeterli olacaktır. Timik hiperplazi 
tiplerinin klinikopatolojik özellikleri tablo 2 de görül-
mektedir. Cerrahi yaklaşım için literatürde median 
sternotomi, clamshell insizyon veya posterolateral 
torakotomi önerilmişse de son dönemlerde mini-
mal invazif yöntem olarak VATS tercih edilmektedir 
(1,2,10).

Timolipom

Timolipom, mezodermal yağ ve endodermal timus 
epitelinden oluşan timus bezinin benign tümörüdür. 
Yavaş büyüyen mezankimal mediastinal bir tümördür 
ve timik tümörlerin %2 ila %9’unu oluştururlar. Timol-
ipom, özellikle ön mediastende ve kardiyofrenik açıda 
lokalizedir ve bulundukları bölgenin şeklini almaları 
nedeni ile büyük boyutlara ulaşabilirler. Timolipom 
ilk kez Lange tarafından timusun lipomu olarak 

Resim 2. Aynı olguya ait olan aksiyal ve koronal toraks BT kesitlerinde sol hemitoraksı tama yakın dolduran dev timik 
kist izlenmekte (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).



57

Bölüm 7: Timusun Benign Hastalıkları

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

tanımlanmıştır. Gerçek anlamda timolipom terimi ise 
1949’da Hall tarafından rapor edilmiştir (2,4).

Timolipom her iki cinsiyette de aynı oranda görül-
ürken ve 3. dekatta daha sık rastlanır. Olguların çoğu 
asemptomatiktir ve lezyon genellikle rutin çekilen 
radyolojik tetkiklerde saptanır. Semptomatik hasta-
larda öksürük, nefes darlığı ve tekrarlayan akciğer 
enfeksiyonları gibi basıya bağlı semptomlar görülür 
(4,5). Olgular nadiren eşlik eden myastenia gravis, 
hipertiroidi ve paratimik hastalıklar gibi otoimmün 
hastalıklarla başvurabilirler (9,11). 

Geniş anterior mediastinal kitle şeklinde bulgu veren 
timolipomlar, plevral ve perikardiyal lezyonlarla ve 
sıklıkla kardiyomegali ile karışabilir. Bilgisayarlı tomo-
grafi, tanıda en sık kullanılan tetkiktir. Toraks BT’de ke-
skin konturlu, yağ içeren büyük kitleler şeklinde izle-

nirler (Resim 3). Birçok hastada manyetik rezonans 
görüntülemeye gerek kalmaz. Timolipomalar komşu 
organlara kompresyona neden olmakla birlikte bu 
organlara invazyon göstermezler (4,12).

Timolipomlar benign tümörler olmalarına rağmen 
asemptomatik hastalarda bile cerrahi olarak eksize 
edilmelidir. Cerrahi eksiyon küratifdir ve lokal rekür-
rens izlenmez, prognoz mükemmeldir (Resim 4) (4,5).

Timik Kolesteroloma

Timus bezinin kollesterol granülomları (kolestero-
loma) son derece nadir bir durumdur ve literatürde 
olgu sunumları şeklindedir. Lezyonun travmatik veya 
inflamatuar olaylar sonucu eritrositlerin dejenera-
syonu ve kollesterol granülomları oluşması ile mey-
dana geldiği düşünülmektedir. Diğer bir teori ise; be-

Tablo 2. Timik hiperplazi tiplerinin klinikopatolojik özellikleri (4).

Özellik Gerçek Timik Hiperplazi
Folliküler Timik 
Hiperplazi LESA-benzeri Timik Hiperplazi

Ortalama yaş 2. dekad 2. dekad 4. dekad ortaları

Cinsiyet (E:K) E>K K>E E=K

Klinik Nefes darlığı Asemptomatik Asemptomatik

Patogenez Malign tümörlerin 
tedavisine veya yarattığı 
strese bağlı gelişen 
immünolojik rebaund yanıt

En sık M.gravis olmak 
üzere otoimmün 
hastalıklarla ilişkilidir

LESA’nın timik eşdeğeri; potansiyel olarak timik 
MALT lenfoma ile ilişkilidir

Histoloji Morfolojik olarak normal 
timus bezi

Çok sayıda germinal 
merkezleri belirgin 
lenfoid foliküller 
içeren timus bezi

Epitelyal proliferasyon, germinal merkezlere 
sahip foliküllerden oluşan lenfoid stroma, plazma 
hücre infiltrasyon alanları, çok sayıda Hassall 
cisimleri, kistik değişiklikler ve lenfoepitelyal 
lezyon içeren timus bezi

Tedavi Kortikosteroid tedavi/
Cerrahi rezeksiyon

Cerrahi rezeksiyon Cerrahi rezeksiyon

Resim 3. Aksiyal ve koronal toraks BT kesitlerinde sol hemitoraksı neredeyse tama yakın dolduran yağ dansitesindeki 
timolipom olgusu (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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nign kistik bir oluşumun inflamatuar dejenerasyonu 
sonucu oluşan kollesterol kleftleri şeklindedir (4). 

Literatürde bildirilmiş az sayıda olgu bulunmaktadır 
ve diğer timik benign lezyonlarda olduğu gibi 
olguların çoğu asemptomatiktir. Semptomlar 
arasında en sık öksürük ve nefes darlığı görülme-
kte ve genellikle rastlantısal olarak çekilen radyolo-
jik görüntüleme yöntemlerinde timik kitle şeklinde 
saptanırlar. Lezyon keskin ve düzgün sınırlı olup, 
cidarında kalsifikasyon izlenebilir. Cerrahi olarak 
lezyonların eksizyonu ile hem tanı konulur hem de 
tedavi edilir (4).

Timik (Sebase) Lenfadenoma

Sebase lenfadenomalar benign lezyonlardır ve 
genellikle tükürük bezlerinde görülür. Timus bezinde 
oldukça nadir görülürler ve literatürde bildirilmiş 
sadece iki olgu bulunmaktadır. Bu lezyonlar timus 
bezinde oldukça nadir bulunan sebase alanlardan 
gelişmektedir. Radyolojik olarak spesifik bir özelliği 
olmayan anterior mediastinal kitle olarak tespit edil-
irler. Ayırıcı tanıda başta mikronodüler timoma ve 
timik mukoepidermoid karsinom olmak üzere timu-
sun diğer tümörleri gelmektedir. Lezyonun total 
olarak cerrahi eksizyonu tedavide önerilmektedir (4).  

Timik Castleman Hastalığı

Castleman hastalığı (CH) “anjiyofolliküler lenf 
nodu hiperplazisi” olarak da bilinen nadir bir len-
foproliferatif hastalıktır ve non-neoplastik lenfad-
enopatinin en yaygın sebeplerinden birisidir. İlk 
kez 1956 yılında Dr. Benjamin Castleman tarafından 

tanımlanmıştır. CH vücudun her yerinde olabilir; 
%70’i göğüs boşluğunda, %15’i boyun ve %15’i ab-
dominal bölgedeki lenfatik dokularda bulunur. CH’da 
tükrük bezleri, akciğer, pankreas, larinks, parotis bezi, 
meninksler hatta ekstremite kasları ekstralenfatik 
olarak tutulabilir (4). 

Castleman hastalığı daha sık olmak üzere hyalin-
vasküler tip ve az yaygın olmak üzere plazma hücreli 
tip olarak ikiye ayrılır. Hyalin-vasküler tipi yaklaşık 
%90 oranında görülür ve genellikle mediastinal lenf 
nodlarını (lokalize tip) tutar. Plazma hücreli CH tipik 
olarak multisentrik olarak görülür ve HIV ve HHV-8 
enfeksiyonları ile ilişkilidir. Tipik olarak timik tutulum 
multisentrik CH’da izlenir (4,13). 

Castleman hastalığı genellikle 3. dekatta ve her iki cin-
siyette eşit olarak izlenir. Timik tutulum multisentrik 
CH ve genellikle myastenia gravis ile birlikte görülür. 
CH orta yaş grubunu ilgilendirse de timik tutulum 
çocuklarda ve yaşlılarda da bildirilmiştir. Hastaların 
birçoğu asemptomatik olsa da, semptomlar genel-
likle yaygın lenfadenopatilerle veya büyümüş olan 
timus ve/veya mediastinal lenf bezlerinin basısına 
bağlı semptomlar şeklinde izlenir (4,13).   

Toraks BT’de ve MRG’de lenfadenopati ile birlikte ti-
mus bezinde büyüme tespit edilir. CH’de kesin tanı, 
timektomi materyalinin veya eksizyonel biyopsi 
materyalinin histopatolojik değerlendirmesi ile 
konulur. Timektomi sonrası tedavi kemoterapi, anti-
interlökin-6 reseptör antikoru ve steroid tedavisi ile 
desteklenmelidir. Cerrahi tedaviye uygun olmayan 
olgularda etkisi tam olarak bilinmese de radyoterapi 
veya radyoterapi ile birlikte steroid tedavisi önerilme-
ktedir. HIV ve HHV-8 negatif multisentrik CH’da 2 yıllık 

Resim 4. Sol posterolateral torakotomi ile ekplore edilen lezyon sol akciğerin önünde ve perikard üzerinde izlen-
mekte. Lezyon çevre dokulara invazyon göstermemesi sebebiyle total olarak eksize edildi (Yazarın kişisel arşivinden 
alınmıştır).
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sağkalım %100 iken pozitif olgularda bu oran %77’e 
gerilemektedir (4). 

Timik Hemanjiom

Oldukça nadir görülen bu tümör literatürde olgu su-
numu şeklindedir. Radyolojik olarak lobüle anterior 
mediastinal kitle şeklinde bulgu veren bu tümörler 
timoma ile karışabilir. Kesin tanı cerrahi olarak eksize 
edilen dokunun histopatolojik incelemesi ile konur 
(5,14).

Timik Myoid Tümör

Bu tümörler kistik yapıda olup timusun çizgili kas 
hücrelerinin özelliklerini taşıyan tümörlerdir. Sayı 
olarak son derece nadir görülen bu tümörler için te-
davileri konusunda bilgi oldukça azdır (5,15).

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Timusun benign tümörleri nadirdir ve sıklıkla 
anterior mediastende yerleşimlidir.

•	 Timik kist ve timik hiperplazi en sık görülen ti-
mus benign hastalıkları arasındadır.

•	 Genellikle asemptomatik olmaları nedeniyle 
dev mediastinal lezyonlar şeklinde karşımıza çı-
kabilirler.

•	 Radyolojik olarak diğer timus tümörleri ile karı-
şabilirler ve kesin tanı histopatolojik olarak ko-
nulur.

•	 Timusun benign tümörleri, benign karakterli de 
olsalar cerrahi olarak eksize edilmelidirler. Cerra-
hi tedavi sonrası lokal nüks izlenmez ve prognoz 
mükemmeldir.
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Timik Maligniteler
Thymic Neoplasms
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ÖZ

Anterior mediastende yer alan timüs bezi bağışıklık sisteminin oluşmasında önemli rol oynar. Anterior mediasten tümör-
lerinin hemen hemen hepsini timik tümörler oluşturur.  Bu bölümde timik epitel hücrelerinden köken alan ve timik 
tümörlerin en sık alt tipi olan timoma ve timik karsinomdan bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler: timoma, timik karsinom, timüs bezi

ABSTRACT

Anterior mediastinal located thymus gland takes a major role of immun system. Thymic tumors  are the most common 
anterior mediastinal tumors. The chapter deals with the thymoma and the thymic carsinoma which are come  from 
thymic epitelial cells and the most common subtypes of thymic tumors.

Key Words: thymoma, thymic carsinoma, thymus gland

GİRİŞ
Timik tümörler, anterior mediasten kitlelerin %50’sini 
oluşturur ve erişkin popülasyonda görülme sıklığı 
daha yüksektir. Timik tümörler geniş bir heterojen-
ite gösterirler, ancak timoma ve timik karsinom timik 
epitelin farklılaşmasından gelişen en sık histolojik sub-
tiplerdir. Diğer histolojik alt tipler daha nadirdir (1-3).

Timoma her yaşta görülebilir (ortalama yaş, 53). 
Paraneoplastik sendromlu hastalar, myastenia 
gravis (MG) olanlarda tümör daha genç yaşta or-
taya çıkma eğilimindedir. Erkeklerde ve kadınlarda 
görülme sıklığı yaklaşık olarak eşittir. Asyalılar ve 
Pasifik adalıların; Kafkasyalılarla ve Afro-Amerikan 
toplulukları ile karşılaştırıldığında insidansı iki kat 
daha fazladır (4).

Etiyoloji

Timoma nedeni ve potansiyel risk faktörleri bilin-
memektedir.  Bazı çalışmalar, geçirilmiş radyoterapi 

ve Epstein-Barr virüs (EBV) enfeksiyonlarının potan-
siyel rolü olduğunu söylemektedir. Bu çalışmalar 
timik karsinomda defektif viral genom izolasyonu 
bildirmiştir (5). Defektli virüslerin EBV latensini 
bozabileceğini, tekrar etkinleştirebileceğini, virüsle 
enfekte timüs hücrelerinde malignite gelişmesini 
sağlayabileceğini düşündürmektedir.  Bu fenomen 
timik lenfoepitelyoma benzeri karsinomlara ben-
zer coğrafi farklılıklar gösterebilir. Bu EBV’nin sadece 
erken yaşta enfekte olmuş insanlarda timik kars-
inoma neden olma olasılığını artırabilir; ancak ver-
iler sınırlıdır ve Asya ülkelerinde görülme sıklığını 
arttırdığına dair istatistiksel bir kanıt yoktur. Her şeye 
rağmen, Coğrafi olarak yukarıda belirtilen farklılık 
eğilimleri genetik polimorfizmlerle ilişkilendirilebilir. 

6 kromozomu üzerindeki human lökosit antijen 
(HLA) lokusu alellerinin dağılımı ırk grupları arasında 
değişir.  Sınıf I ve II HLA proteinleri,  timik epitel 
hücreleri üzerinde oldukça yüksek ekspresedir; bu 
nedenle, daha fazla çalışma, bu proteinlerin timoma 
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gelişimindeki olası predispozan rolünün anlaşılmasını 
geliştirebilir (7).

Klinik Prezentasyon

Epitelyal timik tümörler; invazif olmayan ve son 
derece infiltratif ve metastaz yapan neoplazmaları 
içeren değişken seyir gösterebilirler. Ancak, invaziv 
lezyonu olan hastalar bile uzun sağkalım gösterme 
eğilimindedirler. Timomalı hastalar genellikle diğer 
torasik maligniteleri olanlardan daha genç ve daha 
sağlıklıdırlar; bu nedenle daha agresif tıbbi rejimler ve 
genişletilmiş rezeksiyonlar ile tedavi edilebilirler. Tanı 
anında metastazlar nadirdir. En sık plevraya metastaz 
görülür (8). Ekstratorasik metastazlar vakaların %10 ‘un-
dan azında görülür; böbrekler, lenf nodları, karaciğer, 
beyin, adrenal bezler, tiroid ve kemikte yerleşebilir (4). 
Timik karsinomlu hastalarda uzak metastazlar daha sık 
görülür (9). Timoma ve timik karsinom primer lezyon 
olarak genellikle anterior mediastende ortaya çıkar. 
Nadiren orta ve posterior mediastende, plevra ve bo-
yunda oluşabilir (10).  SETTLE olarak bilinen  (timüs 
benzeri epitheliumun iğsi hücreli epitelial tümörü) 
ve neredeyse timomanın tüm histolojik özelliklerini 
gösteren intratiroidal lezyonları tanımlar (11). Genel-
likle sessiz klinik seyir gösteren bu tümörlerin spesifik 
semptomları vardır. Yaklaşık olarak hastaların %30’u 
asemptomatik iken, %30-44’ü MG gibi paraneoplastik 
bozukluklar gösterirler. Lokal semptomlar; ağrı, ök-
sürük, ses kısıklığı ve dispne, superior vena cava (SVC) 
sendromu az sayıda vakada görülür (12). Hastaların 
%2-5’inde diğer paraneoplastik sendromlar; saf kırmızı 
hücre aplazisi ve hipgamaglobülinemi en sık olmak 
üzere, bu tümörler ile ilişkili olabilirler (13). MG dışı 
sendromların başlangıç mekanizması hala belirsizdir. 
Daha az sıklıkta görülen paraneoplastik sendromlar 
tabloda gösterilmiştir (Tablo 1).

İmmun Sistem

Timomalı hastalarda immünitenin rolünü araştırmak 
için yapılan çeşitli çalışmalarda, timik tümörlerin bazı 
immün hastalıklarla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. 
Buna göre; kemik iliği stromal hücreler tarafından 
salgılanan sitokinler, timik ve B hücre öncüller-
inin büyümesini ve farklılaşmasını etkileyebilir. 
Sınırlı sayıda fare çalışmalarında; interferon benzeri 
sitokinler fare timik stromal hücrelerindeki etkileri 
gösterilmiştir (14) .

Sekonder Maligniteler

Timik tümörü olan hastaların %17-28 ‘in de timekto-
miden sonra ikinci, %10’un da üçüncü bir malignite 
gelişebilir (15,16). Adjuvan tedavi alan ve almayan 
hastalarda ikinci veya üçüncü malignite insidansında 
istatistiksel fark yoktur. Ayrıca, radyasyon alanının 
dışında maligniteler daha sık görülür (16).  Genel 
toplum ile karşılaştırıldığında; sindirim sistemi ma-
ligniteleri, yumuşak doku sarkomları ve non hodg-
kin lenfoma insidansının artmış olduğu görülür (17). 
Timoma tanısından 10 yıl sonraya kadar non-Hodgkin 
lenfoma riskinin yüksek olması, timoma ve bağışıklık 
sistemi arasındaki ilişki hipotezini desteklemektedir.

Histopatolojik Sınıflandırma

Timik tümörlerin histolojik sınıflandırması patolojide 
en tartışmalı konulardan biridir. Bu lezyonlar sıklıkla 
kapsüllüdür. Ancak bazıları, invaziv timomalar ve 
tekrarlama eğiliminde olanlar ile aynı tipik histolo-
jik özellikler gösterebilirler. Bu durumda, sadece 
evreleme göz önüne alındığında, lezyonun gerçek 
doğası kaçırılmış olabilir,  potansiyel saldırganlıkları 
hafife alınmış olur. Aslında nüks ve metastazlar, Evre 
I ve her histolojik alt tipte bile gözlenmesine rağmen 

Tablo 1. Timik epitelial tümörlere bağlı paraneoplastik sendromlar.

Nöromusküler sendromlar Myastenia gravis (MG), Eaton Lambert Sendromu, miyotonik distrofi, limbik 
ensefalopati, Stiff Person Sendromu, sensorimotor radikulopati

Gastrointestinal bozukluklar Ülseratif kolit, regional enterit

Kollagen hastalıklar ve otoimmün 
bozukluklar

Sistemik lupus eritramatozis, sarkoidoz, skleroderma, romatoid arterit, 
polimiyozit, dermatomiyozit, akut perikardit, miyokardit, Sjörgen Sendromu, 
Raynaud Sendromu, tiroidit

Bağışıklık bozukluğu sendromları Hippogammaglobulinemi, t hücre bozukluğu sendromu

Dermatolojik bozukluklar Pemfigus,alopesia,kronik mukokutanöz kandidiazis

Endokrin bozukluklar Cushing sendromu, panhipopütiitarizm, addison hastalığı, hipertrofik 
osteoartropati, makrogenitosomia praecox

Renal hastalıklar Nefrozis, minimal change nefropatisi, nefrotik sendrom

Hematolojik sendromlar Kırmızı hücre aplazisi, kırmızı hücre hipolazisi, pernisiyöz anemi, eritrositoz, 
agranulositoz, multipl myelom, hemolitik anemi, akut lösemi, t hücre lenfositoz
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medüller ve tip A tümörlerde nüksün daha az olduğu 
gösterilmiştir (4,12,18). Bu nedenle histoloji, prognozu 
değerlendirirken evreleme ile eşleştirilmelidir.

Patolojik olarak sınıflandırmanın timomalar ve bi-
yolojisinin mükemmel bir ilişki gösterdiği anlamına 
gelmemekle birlikte, 1999’da WHO epitel hücrelerinin 
morfolojisi ve epitel hücreleri / lenfosit oranına dayalı 
sistem üzenine hemfikir olmuştur (19). Bu sistem 
tümörleri 3 gruba ayırır. A (atrofik: bunlar erişkinlerde 
timik hücreler), B (biyoreaktif: bunlar fetusun ve 
infantın timüsündeki biyolojik olarak aktif hücreler ) ve 
C (karsinom). Bu sistemde A, AB, Bl, B2, B3 ve C tipleri 
vardır (Tablo 2).

Tip A Timoma

Tip A timoma önceki sistemdeki iğ hücreli ve medül-
ler timomaya karşılık gelir. Nispeten diğerlerine göre 
nadirdir ve timik tümörlerin %4-19’unu oluşturur. 
Yaşlı hastalarda ortaya çıkar ve vakaların ~%20’si MG 
ile ilişkilidir. Genellikle Masaoka Evre 1’e denk gelir. A 
tipi veya lenfositleri olmayan neoplastik iğ şeklindeki 
epitel hücrelerinden oluşurlar. Tümör hücrelerinde 
yumuşak çekirdekler, dağılmış kromatin ve göze çarp-
mayan nükleol yapısı vardır. Bunlar, AE1 tanımlı asit 
sitokeratinler (SK) için pozitif ve SK 20 gibi AE3 tanımlı 
temel sitokeratinler için negatiftir. Bu histolojik alt tipi 
olan hastaların %80’inden fazlası 5 ila 10 yıl arasında 
survi gösterirler (20).

Tip AB Timoma

TİP AB timoma mixt bir tümördür. Bu tip genellikle 
lenfositten fakir Tip A timoma ile lenfosit zengin Tip 
B timoma karışımından oluşur. Lenfositler Tip A’ dan 
daha çok ve Tip B1’ den daha az görülür.

Tip B Timoma

Tip B timomlar normal timusa benzer ve tombul 
epitelioid hücreleri içerirler. Artan epitelial hücre/ len-
fosit oranı ve atipi içermesine göre 3 alt tipe ayrılırlar. 

Tip B1 timoma; baskın olarak normal timik ko-
rteks yapısını taklit eden epitel hücrelerinin arasına 
dağılmış olan, Hassal korpüskülü olan ya da olma-
yan belirgin immatür lenfositleri içerir. Neoplastik 
epitel hücreleri sayıca az, küçük, çok az atipi içerirler 
ve dağınık hücresel grup yapmayan T lenfositleri ile 
çevrelenmişlerdir. Perivasküler boşluklar diğer Tip B 
timoma da olduğu gibi sık   değildir.

Tipi B2 timoma; büyük, poligonal gevşek bir ağda 
düzenlenmiş neoplastik hücrelerdir. Büyük veziküler 
nükleolleri ve normal timik korteks epitel hücrelerine 
benzer yapı gösterirler.

Tip B3 timoma (eskiden iyi diferansiye timik kars-
inom olarak sınıflandırılırdı) ağırlıklı olarak hafif ati-
pi içeren orta büyüklükte yuvarlak veya poligonal 
hücreler içerirler. Bu tümörler, Bl ve B2 timomadan 
daha agresiftir. Metastaz ve nüks nadir değildir.

Tip C Timoma

Tip C timoma (önceki timik karsinomu) timik tümör-
lerin <%10’undan daha azını oluşturur ve genellikle 
MG ile ilişkili değildir (20). Bu grupta farklı histolojik 
alt tipler yer alır: keratinize ve nonkeratinize skua-
möz hücreli karsinom, mukoepidermoid, bazaloid, 
lenfoepitelioma benzeri, küçük hücreli/nöroen-
dokrin, sarkomatoid, berrak hücreli ve undiferansiye/
anaplastik (9). Bazı skuamöz hücreli karsinomların 
önceden var olan skuamöz hücreli karsinom ve ge-
leneksel timoma bileşenlerini içeren kombine hücreli 
timomalardan kaynaklandığı düşünülmektedir (21). 
Kortikal farklılaşma alanında histolojik progresyonun 
olması bu teoriyi destekler. Evre, derece ve histolojiye 
bağlı olarak tip C timomanın prognozu daha kötüdür.

Teşhis

Timoma teşhisi, genellikle varsa semptomlar ve rady-
olojik görüntüleme esas alınarak konulur. Ancak her 
zaman patalojik tanı gerektirir. Fizik muayeneden son-
ra posteroanterior ve lateral akciğer grafileri çekilme-
li. Bu radyografiler yumuşak doku kitlesinin varlığını 
ve lateral göğüs filmi ile de anterior mediastendeki 
konumu netleştirilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ante-
rior mediastende kitlenin varlığını doğrular. Ayrıca; 
lezyonun solid/ kistik ayrımını, kalsifikasyon içeriğini, 
çevre dokular ile olan ilişkisini görmede yardımcıdır. 
Bu tümörler genellikle BT’de iyi sınırlı, anterosuperior 
mediastende, sol brakiosefalik venin hemen altından 
sternuma dayanan, kaudal olarak bilateral hiluslara 
doğru uzanım gösteren,  yuvarlak veya oval kitleler 
olarak görünür. Hastaların ~%15’inde kalsifikasyon 
görülebilir. Lezyonların küçük bir kısmı kistik, bazıları 

Tablo 2. WHO sınıflandırma sistemi.

Tip A İğsi hücreli timoma, medüller timoma

Tip AB Miks timoma

Tip B1 Lenfositten zengin timoma, lenfosittik 
timoma,korteks baskın timoma

Tip B2 Kortikal timoma

Tip B3 İyi differansiye timik karsinom, epitelyal 
timoma, skuamoid timoma

Tip C Timik karsinoma (heterojen)
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nekrotik olabilir. BT’de mediastinal yağlı dokuya inva-
zyonu görülebilir (%20 oranında yanlış pozitiflik, %7 
oranında yanlış negatiflik gösterir) (22). Maligniteyi 
düşündüren özellikler; vasküler invazyon, kapsül in-
vazyonu, plevral invazyonu ve daha ileri dönemde 
sitoloji ile kanıtlanmış plevral effüzyondur (23). MR 
pahalı bir görüntüleme yöntemi olmasının yanında 
preoperatif nörovasküler yapıları ve vasküler  inva-
zyonu değerlendirmede yardımcı olabilir (24). PET’in 
özellikle, hiperplazinin neoplaziden, timomanın ti-
mik karsinomdan ayırt etmekteki potansiyel rolü 
araştırılmıştır. Liu ve arkadaşları; timoma ve timik 
hiperplazili 12 hastayı değerlendirmişler. Buna göre; 
timik hiperplazide diffüz 18-FDG tutulumu, evre 1 ve 
2 timomada fokal 18-FDG tutulumu, evre 3-4 timo-
mada multifokal FDG tutulumu saptamışlar. SUV-
max değeri timoma ve timik karsinomu ayırt etmede 
yardımcı olurken, PET noninvazivi invaziv tümörden 
ayırt etmede yetersiz kalmıştır (25). Bu çalışmalar PET-
BT görüntülemenin potansiyel değerini destekleme-
kle birlikte henüz bu teknik standart uygulama haline 
gelmemiştir (1). 

İnce iğne aspirasyon biopsisi tanıda yardımcı olabilir 
fakat alt tipleri belirlemede yetersizdir. Tru-cut biyop-
sisi duyarlılığı ve özgüllüğü artırabilir ve kesin tanı 
koydurabilir. Anterior mediastinotomi, VATS ve mini 
torakotomi ile daha büyük doku örnekleri alınabilir. 
Metastatik hastalık her zaman histolojik olarak 
doğrulanmalıdır. İmmun histokimyasal yöntemler, 
elektron mikroskobu ve sitogenetik analizler hücre 
orijinini belirlemek için kullanılabilir (1). 

İmmunhistokimyasal Yöntemlerin Timik 
Tümörlerin Tanısındaki Yeri

Timik tümörler üzerinde birçok immünhistokimy-
asal çalışma olmasına rağmen, neoplazi ile ilişkili 
timositleri gösteren AE1/A3 keratini antikoru ve 
diğer markerlar tanı koymada kullanılır (26). Chro-
mograni, snaptofizin ve diğerleri timik nöroendokrin 
tümörlerin tanısının konulmasında yararlıdır (27). 
Hishima ve ark., primer skuamöz karsinomu timo-
madan ayırmak için anti-CD5 antikorlarının %100 
özgüllükte olduğunu söylerken; yeni çalışmalar 
CD5’e karşı daha düşük immunreaktivite göstermiştir 
( ~%20) (28,29). 77 timik neoplazmlı hasta üzerine 
yapılan bir çalışmada,  Foxn1 ve CD205 e karşı oluşan 
antikorların timomanın karsinomdan ayırt edilmes-
inde yararlı olabileceği gösterilmiş (30).

Evreleme

Evreleme sistemi aslen ilk önce timoma için kulla-
nılmıştır, ancak şu anda timik karsinom için de kul-
lanılmaktadır (1). Geçmişte birçok evreleme sistemi 
kullanıldı ve bunlardan TNM sınıflaması kullanışsızdı 
(31). Tekrar tekrar doğrulanmış olan tek sistem 1981 
yılında Masaoka ve ark. (6) tarafından yayınlanan ve 
Koga ve ark.tarafından modifiye edilen sistemdir (32) 
(Tablo 3). 

Bu sınıflandırma sistemi; lokal invazyon, uzak intrato-
rasik ve ekstratorasik metastazlara dayalı bir sistemdir. 
Metastatik yayılım nispeten nadirdir, ağırlıklı olarak 
intratorasiktir. Ekstratorasik ve lenfojen metastaz old-
ukça nadir görülüp, tanı anında görülmesi alışılmadık 
bir durumdur. Yamakawa ve ark., intratorasik lenf 
nodu tutulumu N1 yada N2 hastalık, ekstratorasik 
lenf nodu tutulumunu N3 hastalık olarak bildiren bir 
TNM sınıflaması geliştirdi (33) (Tablo 4). Ancak hiç bir 
zaman tam olarak kabul görmedi. En önemli belirsi-
zlik alanlarından biri invazyonun tanımıdır. Masaoka 
ve Koga bu tanımı tümörün kapsüle invazyonu (Evre 
2) ve çevre dokulara doğru invazyonu (Evre 3) olarak 
açıkladı (6,32). Diğer araştırmacılar nüksün ancak 
timomanın kapsül invazyonu veya mediastinal yağlı 
doku invazyonu olduğunda görülebileceğini göster-
diler (34). Bu ayrım açıkça evrelemenin, patoloji 
ve cerrahi değerlendirmeye dayanılarak yapılması 
gerektiğini vurgulamaktadır (1). 

Prognostik Faktörler

Evreleme ve histoloji, daha önce tarif edilen bütün 
sınırlamalara rağmen timik tümörler için en önemli 
prognostik faktördür; ancak ek prognostik faktörler 
zamanla tanımlanmıştır (1). Komplet cerrahi önemli 
bir prognostik faktördür; ileri evre hastada bile kom-
plet rezeksiyon sonrasında nüks riski daha düşüktür 
(35). Tümör boyutu da bir diğer önemli prognostik 
faktördür (36). 

Tablo 3. KOGA Evreleme sistemi.

Masaoka evreleme sisteminin koga modifikasyonu

Evre 1 Makroskopik ve mikroskobik olarak 
komplet kapsüllü

Evre 2 A Mikroskopik transkapsüller invazyon

Evre 2 B Makroskopik olarak etraf mediasten yağlı 
doku invazyonu var (mediastinal plevraya 
invazyonu yok

Evre 3 Komşu organ invazyonu

Evre 4 A Plevral veya perikardiyal yayılım

Evre 4 B Lenfojen veya hematojen metastaz
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1960 ve 1970’ lerde MG ile birlikteliğin kötü prognos-
tik faktör olduğuna inanılıyordu (37). Ancak şimdi MG 
varlığı artık kötü prognostik faktör olarak görülmüyor 
ve son yapılan çalışmaların çoğu MG’ li grupta sağ 
kalımın önemli ölçüde daha iyi olduğunu gösterdi 
(12). Bu, muhtemelen MG’ li hastaların daha çok or-
anda evre 1 ve 2 de tanı alması nedeniyledir (4). Ters-
ine, timomaya bağlı diğer paraneoplastik sendromlar 
genel sonucu etkiler. Özellikle, edinilmiş hipogam-
maglobülinemi ve saf kırmızı hücre aplazisi önemli 

morbiditeye neden olur; timoma ile birlikte görül-
düklerinde aynı etkiyi gösterirler (13). Mortalite ve 
morbiteyi etkileyen diğer timoma ilişkili sendromlar 
arasında dermatopolimiyozitler, inflamatuar bağırsak 
hastalıkları, pernisyöz anemi, skleroderma, romatoid 
artrit ve amiloidoz vardır (1). Ancak lenf nodu tutu-
lumu kötü prognostik faktör olsa da; bu nadir tutu-
lum survi belirlemede ideal bir belirteç değildir (38). 
Büyük damar tutulumu (evre 3) bağımsız prognos-
tik faktördür (39). Rekürrens kötü prognostik faktör 
olarak belirtilmektedir (40).

Tedavi

Cerrahi

Komplet rezeksiyon yapılabilmesi tam kür sağlamak 
için altın standart tedavidir (6,12). Tam rezek-
siyonu yapılabilmesi tümörün evresi ile ilişkili 
olmasına rağmen, cerrahın becerisi de önemli bir rol 
oynamaktadır. Bütün timus dokusunun etraf medi-
astinal yağlı doku ile birlikte blok halinde çıkarılması 
özellikle MG’li hastalar için çok önemlidir. Cerrahi 
mortalite rezeksiyon derecesi ile ilişkili olmasına 
rağmen genellikle %2’yi geçmez (41). Timik tümör-
lerin %40’ı invaziftir ve genişlemiş lokal infiltrasyon 
yada mediasten dışına yayıldıklarından dolayı kom-
plet rezeksiyon sağlanamayabilir (42,43).

Evre 1: tümörlü dokunun timüs bezi ile birlikte blok 
halde çıkarılması başarının anahtarıdır. Lokal nüks 
bildirilmesine rağmen tek başına cerrahi %80 10 
yıllık sağ kalım sağlar (6,20). Adjuvan RT sağkalımı 
artırmaz (44). Minimal invaziv cerrahi tekniklerin 
gelişimi ile (Resim 1), pek çok çalışmada erken evre 
timoma cerrahisinde bu tekniklerin güvenli ve etkin 
olduğu gösterildi (45,46). Robotik cerrahi de timik 
tümör rezeksiyonunda kullanılmaktadır (47). Evre 2 

Tablo 4. TNM evreleme sistemi.

T1 Makroskopik olarak komplet kapsüllü ve 
mikroskobik kapsül invazyonu yok

T2 Çevre yağlı doku ya da plevraya makroskopik 
olarak adezyon veya invazyon, büyük damar, 
perikard ya da akciğer gibi komşu organlara 
mikroskobik invazyon 

T3 Büyük damar, perikard ve akciğer gibi komşu 
organlara invazyon

T4 Plevral ya da perikardiyal yayılım

N0 Lenf nodu metastazı yok

N1 Anterior mediastinal Lenf nodlarına metastaz

N2 Ön mediastinal istasyon dışındaki intratorasik 
lenf nodu metastazı

N3 Extratorasik lenf nodu metastazı

M0 Uzak metastaz yok

M1 Hematojen metastaz

evre t n m

Evre 1 T1 N0 M0

Evre 2 T2 N0 M0

Evre 3 T3 N0 M0

Evre 4a T4 N0 M0

Evre 4b Herhangi T

Herhangi T

N1-3

Herhangi N

M0

M1

Resim 1. Timomada tek port VATS timektomi ile çıkarılan dokunun görünümü (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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ve evre 3’ü içeren lokal invaziv tümörlerde de cerrahi 
rezeksiyon önemli rol oynar. Komplet rezeksiyon 
sıklıkla uygulanabilir ve sağkalım oranını artırmada 
katkıda bulunur (48).

Evre 2: tümörlü doku kolayca rezeke edilebilir; ancak 
plevral invazyonu olan ve RT almamış bu evredeki 
hastalarda nüks ve metastaz görülebilir (49). Bu 
evrede B2, B3 ve C tümörleri yüksek nüks insidansı 
gösterirler ve sistemik adjuvan tedavi gerektirebilir 
(1).

Evre 3: Mümkünse enblok rezeksiyon esastır; ancak 
lezyonların sadece %50 si tamamen rezeke edilebilir 
(42). Timomalar sıklıkla perikardium, mediastinal 
plevra, akciğer parankimi, vena cava superior ve sol 
brakiosefalik ven gibi büyük damarlara invaze olur. 
Bu yapıların tümü tümör ile birlikte blok halinde 
rezeke edilmelidir. Büyük damarlar greft kullanılarak 
onarılır. Özellikle MG ile ilişkili invaziv tümörlerin 
rezeksiyonunda frenik sinir hasarına dikkat 
edilmelidr (50). Frenik sinir tek taraflı rezeke edilebilir. 
Bu olgularda, solunum fonksiyonunu korumak için 
diyafragma plikasyonu yapılabilir. Uzun dönem sağ 
kalım bu evrede yüz güldürücü değildir. Cerrahi 
sonrası adjuvan RT alan hastaların 10 yıllık survi oranı 
% 35-53 , %50 hastada da ilk 5 yılda nüks izlenir (49).

Evre 4: Evre 4A lezyonlar ek problemler yaratır, cerra-
hi tek başına tedavi yaklaşımı olarak görülmemelidir. 
Masaoka ve arkadaşları evre 4A ve 4B lezyonu olan 
hastalarda 5 ve 10 yıllık sağ kalımı sırasıyla %50 ve 0 
olarak bildirdi (6). Bu tarihten sonra çok çeşitli bu evre 
için çeşitli sağkalım oranları bildirilmiştir (5 yıllık sur-
vey %40-78) (1). Son zamanlarda multidisipliner bir 
protkol içerisinde plöropnömonektomi yapılan hast-
alarda sağkalımda önemli bir iyileşme gösterilmiştir.

Rekürren Tümörler

Epitelial timik tümörler toraks içinde ya da dışında 
nüks edebilirler. İntratorasik nüksler; perikard, plev-
ra, mediastinum ve akciğer parankiminde ortaya 
çıkabilir. Rekürrensli hastaların %50-75’i operabıldır, 
vakaların %45-70’ inde komplet rezeksiyon müm-
kündür (51,52). Komplet rezeksiyonda 5 yıllık sağ 
kalımı %72’ken inkomplet rezeksiyonda %0-25’tir 
(42,51). Nüks cerrahisi sonrasında hastalıksız 13 yıla 
kadar süre rapor edilmiştir (51). Komplet rezeksiyon 
sonrası ikinci rekürrens %16-25 oranında görülür, an-
cak bu aşamada ameliyat multimodal yaklaşımın bir 
parçası olarak yorumlanmalıdır (1).

Kemoterapi

Kombinasyon tedavilerinin yanıtı daha yüksek 
olmasına karşın; tekarlayan, metastatik ve lokal il-
eri hastalıklarda tek ajan rejiminin de etkili olduğu 
gösterilmiştir. Timomalar birçok ilaca duyarlıdır. Kom-
bine ilaç tedavileri ile kitle küçülebilir, semptomların 
palyasyonunu sağladığı gösterilmiştir (53). An-
trasiklinler ve Cisplatin bu tedavi rejimlerinin temelini 
oluşturur (1). Literatürde sisplatin bazlı rejimlerle %84 
yanıt elde edilirken (54), platin içermeyen rejimlerle 
de ciddi yanıtlar elde edilmiştir (55). Günümüzde en 
iyi sonuçlar sisplatin, doksurubisin ve siklofosfamid 
(PAC) ve sisplatin, doksurubisin, vinkristin ve siklofos-
famid (ADOC) rejimleri ile elde edilmektedir (56). 

Kortikosteroidlerin epiteliyal timik tümörlerin te-
davisinde rolü hiçbir zaman tam olarak değerlendi-
rilmemiştir. Prospektif klinik çalışmaların çoğunda, 
doğrudan tedavi olarak steroidler dahil edilmemiştir. 
Prednisone, lenfositik bileşen üzerine etki göstererek 
tümör regresyonunda etkiliyken, epitel hücrelerine 
karşı aktivitesi yoktu. Timik karsinoma kemoterapiye 
daha az duyarlıdır (57).

Radyoterapi

Timik tümörler genellikle radyoterapiye iyi yanıt ver-
irler (58). Bu sebepten RT, sıklıkla adjuvan tedavi pro-
tokollerinin bir parçası olarak kabul edilir (6,59). 

Evre 1 tümörler komplet rezeksiyon sonrasında ek te-
davi gerektirmezler. 

Evre 2B lezyonlar özellikle B2, B3 ve C tümörler artmış 
rekürrens riskine sahiptir (1). Haniuda ve arkadaşları 
bu evredeki lezyonda mikroskobik plevral inva-
zyon olmasa bile RT nin ek bir fayda sağlayacağını 
raporlamışlar. Adjuvan RT alanlarda rekürrens %0 
olurken, RT almayanlarda bu oran %36,4 olarak 
gösterilmiş (60). 

Evre 3 ve 4 de postoperatif RT gerekliliğine dair güçlü 
kanıtlar gösterilmiş. Birçok çalışma komplet rezeksi-
yon sonrası yapılan postoperatif RT sonrası nüksün 
gelişmediğini göstermiştir (61,62). 

İnkomplet rezeksiyon yapılan evre III veya IV 
hastalıkta, adjuvan radyoterapi rezidüel nüks oranını 
azaltığını göstermiştir (61,63). 

Neoadjuvan RT nadir olarak kullanılmakla birlikte 
daha çok lokal invaze vakalarda R0 rezeksiyon yapa-
bilmek amaçlı uygulanır (64).
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Multimodal Yaklaşım

Komplet rezeksiyonun mümkün olmadığı vakalarda 
rekürrens oranının yüksek olması nedeni ile bazı 
yazarlar cerrahi ile birlikte KT ve RT içeren kombine 
tedavi önerdiler. Neoadjuvan KT için uygun endikasy-
on hala tartışma konusudur. Ancak sadece histolojik 
olarak kesin kanıtlanmış olan invasiv timik tümörl-
erde kullanılabilir. Postoperatif tedaviler R1 rezeksi-
yonlarda bile daha iyi yanıt alınmasını sağlayabilir. 
Bu durumda kemo ve radyoterapi içeren bir tedavi 
protokolü uygulanmalıdır. Kombine tedaviler; lokal 
ve uzak nüksü önler, uzun süreli sağ kalım sağlar ve 
kür oranını artırır (1). 

İndüksiyon kemoterapisinin avantajlarını destekleyen 
faktörler; hastanın ameliyat öncesi uyumunu 
artırması, hastalığın erken döneminde ilaca dirençli 
mutasyonları azaltması ve tam rezeksiyon oranlarını 
artırmasıdır. Bu hastalarda kemoterapiye başlamadan 
önce doğru bir histolojik tanı koymak zorunludur; 
zira, indüksiyondan sonra, rezeke edilen örnekte 
canlı tümör hücresi olmayabilir. Bu bulgu hastaların 
yaklaşık %20’sinde bildirildi ve tam %43’ü kadar 
yüksek oranda radyolojik cevap görüldü. İndüksiyon 
kemoterapisi MG li hastalarda genellikle iyi tolere 
edilir. Kısmi MG remisyonu görülebilir ve bu tedavi 
cevabı olarak yorumlanabilir (65). 

Preoperatif radyoterapi nadir bildirilmiştir, RT alan-
larda tam rezeksiyon gerçekleştirebilme oranı genel 
rezektabilite oranından farklılık göstermemiş, dahası 
sağ kalıma katkısı gösterilememiştir (31,66). 

İndüksiyon kemoterapisinin tam rezeksiyon oranını 
artırdığı, rekürrens oranını azalttığı böylece iyileşme 
oranını artırdığı ispatlanmıştır (49). İndüksiyon 
rejimlerinin hepsi sisplatin bazlı olup ilişkili ilaçlar 
çalışmadan çalışmaya değişebilir, çoğunlukla; 
siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, etoposid ya 
da epirubusin içerirler. 

Bu kombine yaklaşımın uzun süreli sağ kalım 
açısından faydaları bildirilmiş olsa bile, henüz 
bağımsız prognostik faktör olarak doğrulanmadı. Bu 
sebepten, invaziv evreleme tüm sınırlamalarıyla bir-
likte karar vermeyi kolaylaştırmak için teşvik edilme-
lidir. 

Bariz invaziv ve unrezektabl lezyonları olan hasta-
larda birçok çalışma, “downstage” ile birlikte kom-
plet yanıtın görüldüğünü bildirmiştir. Bu hasta 
grubunda postoperatif tamamlayıcı tedavi rejimleri 
planlanmalıdır (2-3 kür kemoterapi,  50-60 Gy rady-
oterapi) (49,67).

Evre 2 timoma farklı öneme sahiptir. Heterojen bir 
evredir ve muhtemelen heterojenite mevcut terö-
patik endikasyonların tartışmalı olmasının nedenidir. 
Cerrahi kesinlikle altın standart tedavidir ve genel-
likle komplet rezeksiyon ile sonuçlanır (68). Mevcut 
tedavi aralığı; postoperatif tüm hastalara radyotera-
piden, sadece büyük kitlesi (>5 cm) olanlara, rady-
olojik invazyon varlığı gösterenlere, WHO tip B ve C 
tümörü olanlara ya da radyoterapisiz izleme kadar 
değişir (6,69,44). Bu tartışma varsayım ve retros-
pektif kanıtlara dayandırılarak adjuvan radyoterap-
inin bu evrede özellikle uzak nüks kontrolünde tek 
başına cerrahiden avantaj sağlamadığını gösterme-
ktedir. Sonuçlar dikkatli incelendiğinde ışınlanmış 
alanın dışındaki plevrada nükslerin daha sık olduğu 
görülmüştür. Bu da muhtemelen postoperatif rady-
oterapinin etkinliğini gösteriyor (69). 

Postoperatif standart tedavi almayan evre 2B ve C 
tümörlü hastalarda %20 oranında nüks görüldü. 
Bu nedenle evre 2 B hastalara postoperatif kemo-
radyoterapi, özellikle histolojik tipi B ve C olanlar ve 
çapı 5 cm den büyük olanlar dahil edildi. Bu tedavi 
protokolü ile WHO tip B ve C lezyonlarda rekürrens 
oranını ciddi ölçüde azaltmıştır (70).

Masaoka evre 4 hastalarda plevra ve perikaridyal 
yayılım mevcut iken hematojen ve lenfojen uzak 
metastaz göstermez (71). Onkolojik açıdan bu evre 
yayılmış hastalık olarak görülür ancak bazen tam 
rezeksiyon uygulanabilir.  Son zamanlarda, plörekto-
mi ve ekstaplevral pnömonektomi gibi operasyonlar 
ile iyi sonuçlar bildirilmiş. Bu vakaların çoğunda platin 
bazlı indüksiyon kemoterapisi ve cerrahi sonrası ad-
juvan terapili multimodal protokoller uygulanmıştır 
(kemoterapi, radyoterapi ve brakiterapi). Bu kombine 
tedavi ile 5 yıllık sağ kalımı %78’e, 10 yıllık sağ kalımı 
%65’e yükseltilmiştir (72).
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Timik Patolojilere Eşlik Eden Paraneoplastik 
Hastalıklar
Paraneoplastic Syndromes Accompanying Thymic Patologies
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ÖZ

Paraneoplastik sendrom, tümörün, primer tümör veya metastaz bölgesinden uzaktaki organ veya dokularda 
ortaya çıkardığı belirti ve bulguların eşlik ettiği klinik tablodur. Paraneoplastik sendrom, bilinen bir tümör 
tanısının seyri sırasında bulgu verebileceği gibi, varlığı bilinmeyen bir tümörün de öncü belirtisi olup tanı 
konmasını kolaylaştırabilir. Paraneoplastik sendromlu olgularda saptanan oto-antikorlar, bu etkileşimin im-
münolojik yolaklar aracılığı ile olduğu hipotezini desteklemektedir. 

Timik tümörlere eşlik eden paraneoplastik sendromlar birden fazla sistemi etkileyebilir ve sıklıkla sinir sisteminde görül-
mektedir. Timomalı olguların %50’sinde nörolojik semptomlar görülür. En sık eşlik eden Myastenia Gravis hastalığı 
dışında Lambert Eaton Sendromu, nöromyotoni, ensefalit, paraneoplastik serebellar dejenerasyon, Stiff Sendromu, 
Morvan sendromu gibi tedavi edilmediğinde morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilecek nadir hastalık grubunu içerir.

Anahtar Kelimeler: timus, timoma, paraneoplastik sendrom, nörolojik hastalıklar

ABSTRACT

Paraneoplastic syndrome is defined by signs and symptoms caused by the effect of the present tumor on organs or 
tissues distant from the primary tumor or metastatic site. Paraneoplastic syndrome may present during the current 
tumor diagnosis and may be a first symptom of an unknown tumor which may facilitate the diagnosis. Auto-antibodies 
detected in these patients with paraneoplastic syndromes support the hypothesis that this interaction occurs through 
immunological pathways, 

Paraneoplastic syndromes accompanying with thymic tumors may affect multiple organ systems and most commonly 
may have serious effects on nervous system. Neurological symptoms are seen in 50 % of patients with thymoma. Apart 
from Myasthenia Gravis which is the most common concomitant disorder, Eaton Lambert Syndrome, neuromyotonia, 
encephalitis, paraneoplastic cerebellar degeneration, Stiff Syndrome, Morvan syndrome constitute the rare group of 
disorders which might result in morbidity and mortality unless treated.

Key Words: thymus, thymoma, tumor, paraneoplastic sydrome, neurologic diseases

GİRİŞ

Timus, yunanca ruh, yürek anlamına gelen thymos 
kelimesinden türemiş bir sözcüktür. Ön mediasten 
bölgesinde santral yerleşimli, fizyolojik etkinliği sis-
temik ve periferik olan bir dokudur (1). İmmatür T ve 
B lenfositleri timus bezine gelerek, olgunlaşır ve sis-

temik dolaşıma katılır. Paraneoplastik sendromların, 
timus dokusuna gelen T ve B lenfositlerin timusta 
uyarılmaları sonrasında oluşan antikorlarla gelişen 
otoimmün mekanizmalarla oluştuğu düşünülmek-
tedir (3,4). Timoma olgularında sıklıkla otoimmün 
kökenli Myasthenia Gravis hastalığı saptanır. Bu has-
talarda ayrıca başka immün bozukluklar da klinik tab-
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loya eşlik edebilir. Timoma hastalarının % 40’ında, bir 

veya daha fazla paraneoplastik otoimmün hastalık 

gözlenirken, yaklaşık % 10-15’inde myastenia gravis 

dışında farklı bir paraneoplastik sendrom da saptana-

bilir. Timoma olgularının %4-7’sinde ise birden fazla 
paraneoplastik sendrom vardır (5-8). Timomaya eşlik 
eden sistemik paraneoplastik sendromlara paratimik 
sendromlar da denilmektedir (9) (Tablo 1).

Timik kökenli tümörler ile ilişkili paraneoplastik 
sendromların çoğu timoma hastalarında ve daha az 
sıklıkla timik karsinom olgularında görülür (10). Bu 
olgularda en sık nörolojik semptomlar gözlenirken, 
paraneoplastik sendroma yönelik tanı amaçlı yapılan 
görüntülemeler sonrasında primer tümör tanısına 
da ulaşılabilir. Paraneoplastik nörolojik sendromlar, 
sinir sisteminin herhangi bir bölümünde veya bird-
en çok seviyede etkilenmeye sebep olabilir. Bazıları 
yalnızca limbik ensefalit gibi sınırlı bir alanı etkiler-
ken, bazı olgularda tek bir hücre tipi örneğin serebel-
lumun Purkinje hücreleri yaygın olarak etkilenebilir 
(4). Timomaya eşlik eden nörolojik paraneoplastik 
sendromların özellikleri tablo 2’de belirtilmiştir (11).

Tablo 1. Timomaya eşlik eden sistemik / paraneoplastik 
sendromlar.

Sitopeni Raynaud Hastalığı

Hipogamaglobulinemi Rejional enterit

Polimyozit Dermatomyozit

SLE Skleroderma

Romatoid Artrit Takayasu Sendromu

Tiroidit Cushing Hastalığı

Sjögren Sendromu Hipertiroidizm

Kronik Ülseratif Kolit Addison Hastalığı

Pernisiyöz Anemi Panhipopituitarism

Tablo 2. Timomaya eşlik eden nörolojik paraneoplastik sendromlar, belirti ve bulgular, oto-antikorlar, tanı yöntemi 
ve tedavileri.

Paraneoplastik 
Sendrom Belirti ve bulgular Oto-antikorlar

Tanı 
yöntemi Tedavi

Myastenia Gravis Halsizlik,

kaslarda güçsüzlük

Anti-Ach

Anti-Musk

EMG Steroid, Piridostigmin, 
İmmünsupresan, IVIG, 
Plazmaferez

Eaton Lambert 
Sendromu

Halsizlik,

kaslarda güçsüzlük

Voltaj bağımlı 
kalsiyum kanal 
otoantikorları

EMG Steroid,

IVIG,

Plazmaferez,

3,4-diaminopiridin

Myozit Kas ağrısı, halsizlik, yüksek 
kreatin kinaz değerleri

EMG Steroid

Nöromyotoni Diffüz fasikülasyon, kramp, 
hiperhidrozis

Caspr2 EMG Sodyum kanal blokeri 
(Fenitoin), IVIG, Plazmaferez, 
Steroid

Ensefalit Hafıza kaybı, kişilik değişikliği, 
halüsinasyon, nöbet, bilinç 
düzeyinde bulanıklık

Caspr2

AMPAR CV2/
CMRP5

Kraniyal 
MR

EEG

Steroid, IVIG, Rituksimab, 
Siklofosfamid

Morvan Sendromu Nöromyotoni, ensefalit, 
insomnia

Caspr2 Kraniyal 
MR

EEG, EMG

Steroid, IVIG, Rituksimab, 
Siklofosfamid

Stiff Sendromu Progresif kas rijiditesi ve 
spazmlar

GAD65, glisin 
reseptörü, 
amfifisin proteini

Kraniyal 
MR

Spinal MR

Benzodiazepin, Steroid, IVIG, 
Rituksimab, Baklofen

Otoimmün 
otonomik nöropati

Ortostatik hipotansiyon, ağızda 
kuruma, bozulmuş pupiller 
yanıt, seksüel disfonksiyon, 
üriner retansiyon,

Gangliyonik Ach 
reseptörü

Piridostigmin, Semptomatik 
tedavi, IVIG, Plazmaferez, 
Steroid, İmmünsupresan

Paraneoplastik 
serebellar 
dejenerasyon

Nistagmus, Vertigo, Dizartri, 
Ataksi

Hu, Yo, Tr (DNER), 
mGLUR1

Kraniyal 
MR

Steroid, IVIG, Rituksimab, 
Siklofosfamid
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Nörolojik Paraneoplastik Sendromlar

Myastenia Gravis

Myastenia gravis (MG), nikotinik asetilkolin resep-
törüne karşı oluşan oto-antikorların eşlik ettiği nöro-
muskuler bileşkeyi etkileyen otoimmün bir hastalıktır. 
Asetilkolin reseptör antikorları, MG’li hastaların %80-
90’ında kanda saptanabilir. MG hastalarının yaklaşık 
%10-15’inde timoma saptanırken, timoma tanılı 
olguların %25–40’ında MG gözlenir. Genellikle ilk 
belirtiler göz tutulumuna bağlı pitozis ve diplopidir. 
Bulber tutulumlu olgularda dizartri ve disfaji gözlenir. 
Bu belirtilerin varlığında MG’den şüphelenilmelidir. 
Ekstremite tutulumu genellikle proksimal kaslarda 
gözlenirken, solunum kasları tutulumuna bağlı 
gelişebilecek solunum yetmezliği nadir olarak ölümle 
sonuçlanabilir (7,12). 

Timoma ile ilişkili MG, çoğunlukla cinsiyet prevalansı 
olmayan 40-60 yaş arasında görülür. Çoğu olguda 
genellikle hızlı ilerleyen bir seyir ve solunum sıkıntısı 
gibi ciddi semptomlar gözlenir. MG’li olgulara 
hastanın kliniği optimal şartlara geldikten sonra cer-
rahi uygulanması gerekmektedir. MG tedavisi semp-
tomlara göre geniş bir spektrum içermektedir. Hafif 
etkilenmesi olan olgular için piridostigmin yeterli 
olabilirken, ileri etkilenmesi olan olgularda genellikle 
azatiyoprin, siklosporin veya mikofenolat mofetil, 
plazmaferez ve intravenöz immünoglobulin (IVIG) te-
davisi gerekebilir (13,14).

Kliniğimizde MG tanısı ile 433 hastaya VATS timekto-
mi uygulandı. Patolojik incelemede 55 (%12,7) olgu-
da timoma saptandı. Olgularımızdan 35 yaşında bir 
kadın hasta, yedi yıl önce çift görme, göz kapağında 
düşme, yutma güçlüğü bulguları ile MG tanısı almıştı. 
Pridostigmin tedavisine rağmen klinik tablosu 
kötüleşen olguya prednol ve rituksimab tedavisi 
başlanmıştı. Elektromiyografi (EMG) postsinaptik 
sinir kavşak bozukluğu ile uyumluydu ve asetilkolin 
reseptör (Anti-Ach) antikorları pozitif saptandı. Toraks 
tomografisinde, timus bölgesinde kitle veya lezyon 
saptanmadı. Tedavi dozlarında artışa rağmen klinik 
durumunda progresyon saptanması üzerine VATS 
timektomi uygulandı. Postoperatif dönemde MG 
tablosunda kötüleşme gözlenmedi. Patolojik incel-
emede Tip B1 timoma saptandı. Postoperatif altıncı 
ay takiplerinde klinik belirtilerinde dramatik düzelme 
gözlendi. Bu olgudan anlaşılacağı üzere MG’li olgu-
larda timus dokusunda radyolojik olarak solid tümör 
dokusu gelişmeden de paraneoplastik bir sendrom 
gelişebilir. 

Lambert Eaton Miyastenik Sendrom

Lambert Eaton Miyastenik Sendromu (LEMS), kas 
güçsüzlüğü ve otonomik disfonksiyon ile karakterize 
nöromuskuler kavşağı etkileyen nadir bir hastalıktır. 
Klinik muayenede tipik olarak, azalmış tendon re-
fleksleri ile özellikle bacaklarda proksimal kaslar-
da zayıflık görülür. Oküler ve bulbar semptomlar 
MG’den daha az görülür ve solunum semptomları 
nadirdir. Hastaların yakınmaları genellikle ağız 
kuruluğu, impotans ve konstipasyon gibi otonomik 
disfonksiyonları nedeniyle oluşur (15).

LEMS patofizyolojisi, presinaptik terminal üzerindeki 
P/Q tipi voltaj kapılı kalsiyum kanalına karşı oluşan 
antikorların neden olduğu, sinir depolarizasyonu 
yoluyla asetilkolin veziküllerinin az salınması sonucu 
oluşur. Otonomik semptomlar, post-gangliyonik par-
asempatik ve sempatik nöronların antikor aracılı inhi-
bisyonundan kaynaklanabilir (16,17). LEMS tanısı bu 
antikorların tespiti ve EMG ile yapılır.

Bu hastaların semptomatik tedavisinde ilk seçenek 
3,4-diaminopiridin olmakla birlikte paraneoplastik 
LEMS olgularında dramatik düzelme tümör cerrahisi 
sonrası gözlenmektedir (14).

Myozit/Polimyozit

Miyozit, kas ağrısı ve güçsüzlük belirtileri ile ortaya 
çıkar. Tanı için EMG gerekir. Kas enzimlerinin ölçümü 
ve manyetik rezonans ile kas görüntülemesi tanıyı 
destekler. Kesin tanı ise kas biyopsisi ile konur. Bazı 
otoimmün miyozit türleri, özellikle dermatomiyozit 
olgularında, timik tümörleri içeren kanserler ile ilişki 
saptanmıştır (18).

Polimiyozit, proksimal kas güçsüzlüğü ile karakter-
ize enflamatuar bir miyopatidir. Artmış kreatin kinaz 
seviyeleri, miyozit spesifik otoantikorların varlığı ve 
EMG’de miyopati görülmesi ile tanı konulur. Liter-
atürde timoma, MG ve polimiyozit birlikteliği sık 
bildirilmektedir. Bu triad ile bağlantılı olarak miyok-
ardit ve otoimmün hepatit gibi otoimmün hastalıklar 
gözlenebilir. T hücreli lenfositoz ve saf eritrositer 
aplazi gibi hematolojik durumlar, timoma ve polimi-
yozit hastalarında da gözlenir (19-23).

Nöromiyotoni

Nöromiyotoni, Isaac Sendromu olarak da bilinen, 
kramp ve kas rijiditesi ile karakterize periferik sinir hi-
pereksitabilite durumudur. EMG’de sürekli kas lifi ak-
tivitesi saptanır. Patogenezinde potasyum kanallarına 
karşı gelişen antikorlar rol oynamaktadır. Bu an-
tikorlar, kanallardan potasyum serbestlenmesini 
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engelleyerek sinir aksiyon potansiyelinin uzamasına 
neden olup artmış nörotransmitter salınımı sonucu 
kas hipereksitabilitesine sebep olur. 

Bildirilen timoma ile ilişkili nöromiyotoni vakaları 
sıklıkla kutanöz lupus eritematozus, intestinal psö-
do-obstrüksiyon, periferik nöropati, limbik ensefalit 
ve MG ile birliktelik gösterir. Nöromiyotoni ve MG 
ilişkisinin timoma yokluğunda da bildirildiği olgu-
lar mevcuttur (7,12,24). Şiddetli semptomları olan 
veya Morvan Sendromu olan hastalarda plazmaferez 
etkili olabilirken tedaviye kortikosteroid, azatiyoprin 
eklenebilir. Timoma ile ilişkili paraneoplastik 
olgularda ise primer tümöre yönelik tedavi nörolojik 
semptomları belirgin şekilde iyileştirebilir (25).

Ensefalit

Ensefalit, genellikle subakut dönemde, haftalar-gün-
ler içerisinde, hafıza kaybı ve kişilik değişikliği ile or-
taya çıkar. Bu nedenle olgular ilk olarak halüsinasyon, 
sanrı ve davranış bozukluğu geliştiği için psikiyatri 
kliniklerine yönlendirilebilirler. Bilinç düzeyinde dal-
galanma ile seyredebilir. Kraniyal manyetik rezonans 
(MR) görüntülemede özellikle mediyal temporal lob-
ta inflamatuar değişiklikler görülür.

Beyin omurilik sıvısı (BOS) analizinde; artmış protein 
içeriği veya lenfositik pleositoz saptanabilir. Ayrıca 
yüksek Ig G indeksi ve oligoklonal bantlar, intratekal 
antikor üretimini kanıtlar. Çeşitli hücre içi veya hücre 
zarı antijenlerine karşı oluşan antikorlar ile karakter-
ize çok sayıda paraneoplastik ensefalit türü mevcut-
tur.

Timoma ile ilişkili ensefalit tablolarında genellikle vol-
taj kapılı potasyum kanal kompleksine karşı oluşan 
antikorlar içerir. Timoma olgularında sıklıkla Caspr2 
antikoru bulunur. Timoma ile ilişkili paraneoplastik 
ensefalitte AMPAR ve CV2 / CMRP5 antikorları ise vol-
taj kapılı potasyum kanal kompleksinin bir parçası ol-
mayan nöronal otoantikorlar da saptanabilir (10,26).

Erkmen ve ark.’larının olgu sunusunda, 2011 yılında 
literatürde timoma ile ilişkili toplam 28 paraneoplas-
tik ensefalit olgusu olduğu belirtilmiştir. Bu olguların 
% 33’ünde nörolojik semptomlara bağlı mortalite 
tespit edilmiştir. Sundukları olguda ise generalize 
nöbet sonrası kraniyal MR’da, T2 sekansta bilateral 
kortikal ve subkortikal sinyal anomalisi içeren alan-
lar saptanmış (Resim 1), toraks tomografisinde ise 
innomiate vene invaze ön mediasten kitlesi biyopsi 
sonrası timoma tanısı almıştır (Resim 2). Yazarlar, te-
davide immünoterapi ve komplet rezeksiyon öner-
mektedir (27).

Morvan Sendromu

Morvan Sendromu; nöromuskuler hastalığa ense-
falitin eşlik ettiği olağan dışı insomnia periyotları, 
disotonomi ve ağrı şikayetleri olan klinik tablodur. 
Olguların çoğunda voltaj kapılı potasyum kanallarına 
karşı antikorlar vardır. İrani ve ark.’larının 2012’deki 
çalışmasında Morvan Sendromlu ve özellikle Caspr2 

Resim 1. Kraniyal MR; T2 sekansta bilateral kortikal 
ve subkortikal sinyal anomalisi içeren alanlar (Yazarın 
kişisel arşivinden alınmıştır).

Resim 2. Toraks tomografisi; innomiate vene invaze ön 
mediasten kitle (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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ve LGI1 saptanan olguların %50’sinde timoma tespit 
edilmiştir (28).

Stiff Person Sendromu

Stiff Person Sendromu; aksiyal rijidite ve ağrılı kas 
spazmları ile karakterize nöromüsküler hipereksita-
bilite sendromudur. Bu sendromun etiyolojisi otoim-
mün, paraneoplastik veya idiyopatik nedenli olabilir. 
En sık karşılaşılan serolojik belirteçleri, antiglutamik 
asit dekarboksilaz (Anti-GAD)  antikorları ve anti-am-
fifisin antikorlarıdır. Etyolojide sıklıkla paraneoplastik 
sendrom olarak görüldüğü için malignite açısından 
değerlendirme yapılması gerekmektedir. Otoimmün 
varyantı genellikle anti-GAD antikorları ile ilişkili olup 
timoma ile birlikte daha sık gözlenir. Bu sendrom MG 
mevcut olan timoma olgularında olabileceği gibi, MG 
olmayan timoma olgularında da görülebilir. Tedavide 
en etkin seçenek primer tümöre uygulanacak cerra-
hidir (12,29).

Diğerleri

Good Sendromu

İmmün yetmezlik ile ilişkili timoma ilk olarak 1954›te 
Dr. Robert Good tarafından tanımlanmıştır. Good 
sendromunun immün yetmezliğinin özellikleri iyi 
bilinmemekle birlikte T-lenfosit ve B-lenfositlerin 
immün sistem üzerindeki etkinliğinin azalmasına 
bağlı oluştuğu hipotezi mevcuttur. Hastalarda 
sıklıkla tekrarlayan veya multiple odaklar halinde 
enfeksiyonlar gözlenirken, hipogammaglobulinemi 
saptanması ile tanı alır (30).

Klinik tecrübemizde, ağız içinde gelişen yara nedeni-
yle dermatoloji polikliniğine başvuran bir hastada 
liken planus ve immün yetmezliğe bağlı hipogam-

maglobulinemi saptanmıştı. Ön planda paraneo-
plastik sendrom düşünülen bu olgunun pozitron 
emisyon tomografisinde anterior mediastende 49 
mm çapında kitle saptandı (Resim 3). Kliniğimizde 
uygulanan timotimektomi sonrası timoma ve Good 
sendromu tanısı kondu. Kontrollerinde ise liken 
planusun gerilediği tespit edildi. 

Diğer bir olgumuzda, MG tanısını takiben ön medi-
asten kitlesi saptanan hasta neoadjuvan kemoterapi 
sonrası operasyona alındı. Timoma tip B2, Masaoka 3 
olan olguya mediastinal radyoterapi verildi. Takipler-
inde plevral implantları gelişmesi üzerine diyafram 
rezeksiyonu ve greft ile rekonstrüksiyonu yapıldı. 
İntravenöz antibiyoterapiye rağmen, enfeksiyon 
tablosu devam eden olguda greft çıkarıldı. Takip-
lerinde öksürük, balgam multisistem enfeksiyonları 
devam etmesi nedeniyle immunoglobulin elektro-
forezinde hipogammaglobulinemi saptanması ile 
Good Sendromu tanısı aldı.

Tiroidit, mikst bağ dokusu hastalığı, paroksismal 
nokturnal hematüri, akrokeratozis, pemfigus, liken 
planus, konjuktivit ve kanser ilişkili retinopati olmak 
üzere birçok paraneoplastik sendrom yine timomaya 
eşlik edebilir (12).

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Paraneoplastik sendromlar tanısı alan olgular ti-
mik maligniteler açısından tetkik edilmelidir.

•	 Paraneoplastik sendromlar solid tümör özellikle-
ri oluşmadan da görülebileceği için, klinik taki-
binde progresyon gelişen vakalarda tümör tanı-
sı açısından tetkiklerin yenilenmesi gerekebilir.

•	 Timik patolojilere eşlik eden paraneoplastik nö-
rolojik sendromlarda, özellikle ensefalit gözle-
nen olgularda morbidite ve mortalitenin yüksek 
olması nedeniyle uygun olgularda timotimekto-
mi tedavi seçeneği olarak değerlendirilmelidir.
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ÖZ
Miyastenia gravis (MG), karakteristik özelliği yorulmakla artan güçsüzlük olan otoimmun bir hastalıktır. MG, genellikle okül-
obulber kasları ve ekstremite kaslarını tutar (jeneralize MG), nadiren sadece oküler kaslara sınırlı kalır (oküler MG). Kırk veya 
50 yaş üzerinde başlayan hastalık erken başlangıçlı, daha sonra başlayan ise geç başlangıçlı olarak adlandırılır. Jeneralize 
MG’li hastaların %85 kadarında anti-asetilkolin reseptör (anti-AChR) antikoru, geri kalanların üçte biri kadarında anti-kas 
spesifik kinaz (anti-MuSK) antikoru bulunur; diğer kısmında ise klasik metodlarla antikor bulunamaz (seronegatif MG). 
Anti-AChR veya anti-MuSK antikorunun saptanması MG tanısını kesinleştirir. MG tanısında değerli laboratuvar testleri olan 
ardışık sinir uyarımı ve tek lif EMG, özellikle antikor bulunmayan seronegatif hastalarda tanıyı desteklemek bakımından 
büyük önem kazanır. Hastaların %10-15’inde timoma bulunur, bu hastaların hemen hepsinde anti-AChR antikoru pozitiftir. 
MG tedavisi, MG’nin alt tipleri (tutulan kasa, başlangıç yaşına, antikora, timoma bulunup bulunmamasına göre ayrılan alt 
tipler) göz önüne alınarak yapılır. Timoma mutlaka çıkarılmalıdır. Timoması olmayanlarda timik hiperplazi oranı yüksek-
tir. Timoması olmayan anti-AChR pozitif veya seronegatif jeneralize MG’li hastalar timektomi adayıdır. MuSK MG’li olan ya 
da ileri yaşlardaki hastalara timektomi önerilmez. Oküler MG’ye de genellikle timektomi önerilmez. Videotorakoskopik 
timektomi sayesinde ameliyatle ilgili morbidite çok azalmıştır, ameliyat öncesinde ağır hastalar hariç kortikosteroidler gibi 
uzun süreli immunosüpresif tedaviye ihtiyaç da azalmıştır, İVİg veya plazma değişimi yeterli olmaktadır. İVİg veya plazma 
değişimi, ağır MG’nin atak tedavisinde çok işe yarayan ajanlardır. Kortikosteroidler ve azathioprine gibi uzun etkili immu-
nosüpresifler MG’de en çok kullanılan ilaçlardır. MG tedaviye çok iyi yanıt verdiğinden, iyi bir tedavi ile hastaların normal bir 
yaşam sürmeleri mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: miyastenia gravis, tanı, tedavi, timus, timektomi

ABSTRACT
Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease characterized by fatiguable weakness. MG usually affects oculobul-
bar and extremity muscles (generalized MG), but it can be limited to the muscles of the eye (ocular MG). If the disease 
starts at younger than 40 or 50 years of age, it is classified as early-onset MG; if later as late-onset MG. About 85% of the 
patients with generalized MG are positive for anti-acetylcholine receptor antibodies (anti-AChR), one third of the rest are 
positive for anti-muscle specific kinase antibodies (anti-MuSK); the others have no antibodies of known clinical significance 
with classical methods (seronegative MG). Determination of anti-AChR or anti-MuSK antibody positivity establishes the 
diagnosis of MG. Repetitive nerve stimulation/single fiber EMG are valuable tests which are particularly useful in seronega-
tive patients. Treatment should be planned according to MG subtypes (specific muscle involvement, age of onset, serology, 
presence/absence of thymoma). Thymoma is a definite indication for thymectomy. Incidence of thymic hyperplasia is high 
in non-thymomatous generalized MG. Early-onset generalized non-thymomatous MG patients with anti-AChR antibodies 
or without any antibodies (seronegative MG) are good candidates for thymectomy. Thymectomy is not performed in an-
ti-MuSK positive MG and in patients with advanced age. It is also usually not recommended in ocular MG. Videothoraco-
scopic thymectomy has reduced the morbidity rate associated with surgery and the need for pre-surgery immunosuppres-
sive treatment such as corticosteroids except in severe patients, intravenous immunoglobulins/plasma exchange are usu-
ally sufficient. Intravenous immunoglobulins and plasma exchange which provide transient improvement are very useful 
in the treatment of acute attacks in severe MG. Long-acting immunosuppressives such as corticosteroids and azathioprine 
are the most effective and the most commonly used medications in MG. MG patients respond very well to treatment and 
they can live a normal life with proper treatment.

Key Words: gyasthenia gravis, diagnosis, treatment, thymus, thymectomy
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GİRİŞ
Myasthenia gravis, Yunanca kas güçsüzlüğü anlamına 
gelen “myasthenia” ve Latince ağır, vahim anlamına 
gelen “gravis” kelimelerinden oluşur. Doğal seyrinde 
solunum krizi nedeniyle mortalitesi çok yüksek olan 
bu hastalık, uygun tedavi ile hastalar tamamen 
normal bir yaşam sürebileceklerinden artık “gravis” 
sözcüğünü hak etmemektedir. Miyastenia gravis 
(MG), yorulmakla artan kas güçsüzlüğü (bitkinliği) 
ile karakterize, öncelikle okülobulber kasları tutan, 
çoğunlukla postsinaptik yerleşimli nikotinik asetilko-
lin reseptörlerinin (AChR) hedef alındığı otoimmün 
kökenli bir hastalıktır (1). 

  Birçok Avrupa ülkesi ve A.B.D.’de yapılan epidemi-
yolojik çalışmalarda elde edilen farklı değerler 
MG’nin insidansının 3-30/milyon/yıl (2), en yüksek 
prevalansının ise 140-200/milyon arasında değiştiğini 
göstermektedir (3). En sık ortaya çıkış yaşı kadınlarda 
20-30 arası ve 50’nin üstü olmak üzere bimodal, 
erkeklerde ise 50’nin üstündedir. Erken yaşlarda 
kadınlarda erkeklere göre daha sık, geç yaşlarda ise 
kadın ve erkekte aynı oranda görülür. MG’nin 1 yaşın 
altında görülmesi beklenmez, 1-10 yaşları arasında 
da nadirdir. 

Etiyopatogenez

MG, antikorlar aracılığıyla oluşan otoimmün bir 
hastalıktır (4). Bu antikorlar arasında MG’de en sık 
görülen (hastaların yaklaşık %85’inde) ve en iyi 
bilinen anti-AChR antikorudur. Anti-AChR antikorları 
çizgili kaslarda postsinaptik olarak yerleşmiş olan 
nikotinik AChR’ye karşı oluşur. Antikor aracılı ve 
T hücre bağımlı bir immun cevap ile postsinaptik 
membran hasarlanması, postsinaptik membran 
katlantılarının düzleşmesi ve AChR sayısının azalması 
ile nöromüsküler kavşakta ileti bozulur.

Timusun, MG’de self-toleransın bozulmasında önemli 
rolü olduğu düşünülmektedir (5,6). Anti-AChR poz-
itif MG’li (AChR MG) hastaların yaklaşık %10-15’inde 
timoma, %70 kadarında timik lenfofoliküler hiper-
plazisi bulunması ve hastaların önemli bir kısmının 
timektomiden yararlanması dikkatleri timus üzerine 
çekmiştir (7). İmmunolojik olarak kendi antijenlerine 
cevap veren “zararlı” T hücrelerinin elimine edildiği 
yerin timus olması, burada yüzeylerinde AChR taşıyan 
‘myoid’ hücrelerin bulunması, timik lenfositlerin anti-
AChR antikoru sentez edebilmeleri, timomalarda 
AChR veya bazı subünitelerine benzeyen bir protein 
ekspresyonu olması gibi özellikler timusun önemli 
bir rolü olabileceğini düşündürmektedir. Ancak timu-
sun olayın başlangıcından mı sorumlu olduğu yoksa 

immünolojik sürecin daha sonraki aşamalarında mı 
devreye girdiği sorusu halen cevaplanamamıştır. 

Yakın zamanda, seronegatif olan hastaların üçte 
birinde postsinaptik membranda eksprese olan kasa 
spesifik tirozin kinaza (muscle specific kinase, MuSK) 
karşı anti-MuSK antikorları saptanmıştır. MUSK’un, 
AChR’nin nöromüsküler kavşakta kümelenmesinde 
ve kavşağın devamlılığının sağlanmasında önemli 
rolü vardır. Anti-AChR pozitif hastalarda antikorlar 
IgG1 ve IgG3 iken, buradaki antikorların esas olarak 
IgG4 olduğu görülmüştür. Anti-MuSK antikorlarının 
MG patogenezindeki rolü hala tam açıklanamamıştır 
(1). Anti-MuSK pozitif MG’de (MuSK MG) anti-AChR 
pozitiflerden farklı olarak timusda patoloji gözlen-
mesi çok nadirdir. 

Herhangi bir antikorun gösterilemediği seronegatif 
hastalarda, pasif transfer ile hastalığın geçirilebilmesi 
ve plazma değişimine yanıt olması otoantikorların 
varlığına kanıttır. Bu hastaların bir kısmında, low-
density lipoprotein receptor 4 (LRP4), agrin ve ColQ 
proteinlerine karşı antikrlar bulunmuştur, ancak bu 
antikorların klinik önemi hala tartışmalıdır (1). Se-
ronegatif hastalarda da, anti-AChR antikor pozitiflere 
göre daha az oranda olmakla birlikte, timusta hiper-
plazi bulunur. Timoma ise son derece nadirdir.

HLA ile ilişki MG’de genetik bir yatkınlığın söz ko-
nusu olduğunu desteklemektedir. Timomasız erken 
başlangıçlı MG’de, özellikle kadınlarda, HLA A1, B8, 
DR3 ile ilişki saptanmıştır (8,9)  Anti-MuSK MG’de, 
HLA-DR14-DQ5 ile kuvvetli bir ilişki saptanmıştır 
(9,10). Timomalı MG’de HLA ile ilişki saptanmamış, 
LOMG ise zayıf bir ilişki bulunmuştur.  

Klinik  

Hastalığın en önemli özelliği yorulmakla artan ve 
dinlenmekle kısmen düzelen kas güçsüzlüğüdür. 
Hastalar sabahları düzeldiklerini, belirtilerin akşama 
doğru ya da yorulunca arttığını ifade ederler. Hastalık 
remisyon ve alevlenmelerle seyreder. Remisyonlar 
birkaç günden birkaç yıla kadar sürebilir.

  Hastalık çoğu zaman oküler belirtilerle, en sık da 
asimetrik ptoz (göz kapağı düşüklüğü) ile başlar. 
Buna çift görme eşlik eder ya da birkaç gün veya 
hafta içinde eklenir. Hastaların çoğunda oküler 
bulgulara kısa zamanda bulber (orofarengeal) kaslara 
ve ektremite kaslarına ait belirtiler eklenir. Bulber 
belirtiler konuşma, yutma ve çiğneme güçlüğü, 
hastalığın en ağır halinde de solunum zorluğudur. 
Ekstremite kaslarındaki belirtiler yokuş-merdiven 
çıkarken zorlanma, kollarını yukarı kaldırma zorluğu 
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ya da bir iki el parmağını bir süre kaldıramama 
şeklinde kendini gösterir. Hastalık oküler kaslarda 
başlayabildiği gibi bulber kaslarda veya ekstremite 
kaslarında başlayabilir.  

Nörolojik muayenede ptoz unilateral veya bilateral 
olabilir, bilateral olduğu zaman asimetrik olması dik-
kati çeker. Ekstraoküler kas tutulumu genellikle bilat-
eraldir. Her türlü göz hareket bozukluğunda özellikle 
fluktuasyon varsa MG’yi akla getirmek gerekir. Genel-
likle bilateral olan yüz kaslarının güçsüzlüğü hasta-
larda ağzın horizontal yerine vertikal yönde kayması 
şeklinde tipik bir gülüşe neden olur. Bulber tutulumu 
olanlarda dil, yumuşak damak, masseter ve boyun 
kaslarında güçsüzlük görülür. Nazone konuşma dik-
kat çekicidir. Ekstremite kaslarındaki güçsüzlük kol-
larda proksimal ve distal, bacaklarda ise daha çok 
proksimal kasların tutulması şeklindedir.  Muayene 
bulguları motor alana sınırlıdır. Kemik veter refleksleri 
ve duyu muayenesi normaldir. 

Hastalığın başlangıcında kısa süreli, nadiren uzun 
süreli remisyonlar olabilir, ancak hastalık çoğunlukla 
yeniden kendini gösterir. İlk yıllar miyasteninin en 
ağır seyrettiği dönemdir. Yıllar içinde miyastenik 
yakınmalar sönerek azalır ama hastalık dalgalan-
malarla sürer. İnfeksiyonlar ve ağır stres hastalığın 
gidişini genellikle olumsuz yönde etkiler.

MG Alt Tipleri  

MG’yi farklı alt tipleri olan bir hastalık olarak 
düşünmek, patogenez, tanı ve tedaviye yaklaşım 
açısından yararlıdır (Tablo 1). En klasik şekliyle MG, 
jeneralize, erken başlangıçlı, anti-AChR pozitif ve 
timomasızdır. 

Tutulan kaslara göre alt tipler

Oküler belirtiler olsun veya olmasın, bulber ve ek-
stremite kaslarında güçsüzlük var olduğunda “jen-
eralize MG”den söz edilir. MG hastalarının büyük bir 
kısmında hastalık jeneralize olarak seyreder. 

Oküler ile başlayan MG hastalarının küçük bir 
bölümünde (yaklaşık %10-20) hastalık oküler ka-
slara sınırlı kalır (11). İki yıl sadece oküler belirtilerle 
seyreden MG’nin artık oküler dışı kaslarda belirti 
verme olasılığı azdır ve “oküler MG”den söz edilir. 

Başlangıç yaşına göre alt tipler 

Hastalık 40 veya 50 yaşından önce başlarsa “erk-
en başlangıçlı MG” (early-onset MG, EOMG), daha 
sonra başlarsa “geç başlangıçlı MG”den (late-onset 
MG, LOMG) söz edilir. Artık sınır 50 yaş olarak kabul 
edilmektedir (12).

EOMG’de kadınlar fazladır. Timik hiperplazi görülme 
olasılığı daha yüksektir. LOMG’de ise 

erkek hastaların oranı hafifçe daha yüksektir. Timus 
çoğunda involusyona uğramıştır, ancak timoma 
oranı daha yüksektir.

Antikora göre alt tipler

Jeneralize MG’li hastaların %85 kadarının serumunda 
anti-AChR antikorları bulunur. Oküler MG’de pozitiflik 
oranı sadece %50’dir. 

 MuSK MG’li hastaların neredeyse hepsinde hastalık 
jeneralizedir, genellikle miyastenik kriz oranının 
yüksek olduğu ağır okülobulber belirtilerle seyreder 
(13,14). MuSK MG’de, AChR MG’den farklı olarak ti-
mus patolojilerinin gözlenmesi çok nadirdir: Timoma 
hemen hiç bulunmaz, timus genellikle involusyona 
uğramıştır. 

Hiçbir antikor saptanmamış olan “seronegatif MG”, 
hafif belirtilerle seyreden hastaları olduğu gibi kriz 
gelişen ağır hastaları da içerebilir. Oküler MG’de jen-
eralizeye göre seronegatiflik oranı yüksektir. 

Timoma varlığına göre alt tipler 

MG’li hastaların %10-15’inde timoma bulunur (15). 
Çoğu selim olan bu tümör nadiren habis olur ve 
çevreye yayılır, ancak uzağa metastaz çok nadiren 
görülür. Hastaların çoğunda belirtiler jeneralizedir 
ve MG ağır seyredebilir (16). Oküler MG’de timoma 
nadirdir. Timomalı hastalarda MG, bildirilmiş tek tük 
olgular dışında hemen daima anti-AChR antikoru 
pozitiftir. Anti-AChR antikoru negatif bir hastada 
timoma tanısı koyarken çok dikkatli davranmalı, 
yanılgı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tablo 1. Myasthenia Gravis’in alt tipleri.

Tutulan kaslara göre

          Jeneralize

          Oküler

Başlangıç yaşına göre

          Erken (40 veya 50 yaş öncesi)

          Geç (40 veya 50 yaş sonrası)

Antikora göre

          Anti-AChR pozitif

          Anti-MuSK pozitif

          Seronegatif

Timoma varlığına göre

          Timomasız

    Timomalı
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Timomalı hastaların büyük bir bölümünde pozitif 
olan titin ve riyanodin reseptör antikoru timomasız 
yaşlı hastaların bir kısmında da pozitif olabilir (17) .

Tanı

Okülobulber belirtilerle başlayan ve gün içinde fluk-
tuasyon gösteren bir klinik tablo kuvvetle MG’yi 
düşündürür. Hastayı yorarak (bir dakika boyunca 
yukarı baktırıp ptozun arttığını gözlemek) güçsüzlük 
ortaya çıkarılabilir veya soğuğun etkisiyle belirtilerin 
azaldığı (ptozu olan hastada buz koyarak ptozun 
azaldığını gözlemek) gösterilebilir. Antikolinestera-
zlar (AKE) ile kas gücünde objektif ve net düzelme 
tanı koymada önemli bir yer tutar. Klinik olarak MG 
şüphesi olan bir hastada anti-AChR veya anti-MuSK 
antikorlarının bulunması tanı koydurucudur. 

Elektrofizyolojik testlerden ardışık sinir uyarımı 
ile remisyonda veya çok hafif olmayan jeneralize 
MG’lilerin % 95 kadarında MG tanısını destekleyen 
dekrement bulunabilir (18). Oküler MG ile hafif MG’de 
ise bütün testlerin en duyarlısı olan tek lif EMG tercih 
edilir (19).   Ancak, ardışık sinir uyarımı kadar özgül 
olmadığı akılda tutulmalıdır. Anti-AChR veya anti-
MuSK antikorlarının saptandığı hastalarda artık öne-
mini kaybetmiş olan elektrofizyolojik incelemeler se-
ronegatif MG tanısında son derece önemlidir. 

Timusun radyolojik incelemesi MG tanısı konduk-
tan sonra timoma olup olmadığını araştırmak üzere 
yapılır. Mediastenin bilgisayarlı tomografisi ile hemen 
tüm timomalar saptanır. Timus hiperplazisi ise 
çoğunlukla radyolojik olarak görüntülenemez. Kon-
trast maddeyi, MG’li hastayı kötüleştirme olasılığını 
göz önüne alarak, özellikle bulber tutulumu olan 
hastalarda vermekten kaçınmak gerekir. Genellikle 
manyetik rezonans görüntülemesi yapılmasına gerek 
kalmaz.

Ayırıcı Tanı 

MG ile beyinsapını tutan hastalıklar (tümörler, 
vasküler ve demiyelinizan hastalıklar), miyopatiler ve 
müsküler distrofiler karışabilir. 

Klinik bulguları MG’ye benzeyen, ama yakınmaları 
(emme güçlüğü, zayıf sesle ağlama, solunum sıkıntısı, 
ptoz gibi) genellikle 1 yaşın altında başlayan hasta-
larda, özellikle aile öyküsü var ise, nöromüsküler 
kavşağın herediter hastalıkları olan konjenital miyas-
tenik sendromlar akla gelmelidir (20, 21). Bu hastalar-
da ptozun yanı sıra çok belirgin göz hareket kusuru 
vardır ama belirgin çift görme yoktur. Bu hastaların 
tanısında genetik incelemeler önem kazanmıştır. 

İmmunolojik olmayan konjenital miyastenik sen-
dromlarda timektomi yapılması veya immunolojik 
tedavi verilmesi söz konusu değildir.

Bir diğer nöromüsküler kavşak hastalığı olan Lam-
ber-Eaton miyastenik sendromunu (LEMS) da ayırıcı 
tanıda düşünmek gerekir. Burada bozukluk presin-
aptiktir ve hastalarda yüksek oranda presinaptik vol-
taj bağımlı kalsiyum kanallarına karşı antikor vardır. 
MG’nin aksine okülobulber belirtiler belirgin değildir, 
daha çok bacaklarda baskın zaaf görülür (22). Bu 
hastaların tedavisinde de timektomi yer almaz. Ancak 
hastaların yarısına yakınında küçük hücreli akciğer 
kanseri bulunabileceği ve LEMS’in kanser bulgu ver-
meden önce ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır.

MG ile en sık karışan hastalık depresyondur. MG’li 
hastaların öyküsünden, birçoğunun yıllarca depr-
esyon tanısıyla izlendiği anlaşılır. MG’li hastaların 
basit bir yorgunluktan yakınmadıkları, bunun gerçek 
bir güçsüzlük olduğu, sabah-akşam farkı gibi çok net 
özellikleri olduğu unutulmamalıdır.

Tedavi

AKE, immunosupresif/immunomodulatör tedavi 
ve pozitif basınçlı solunum desteği, eskiden ağır 
mortalitesi olan MG’nin prognozunu tamamen 
değiştirmiş, hastalara normal bir yaşam sürme şansını 
vermiştir. 

Antikolinesterazlar

AKE, asetilkolinin yıkılmasını engelleyerek sinaptik 
aralıkta daha uzun süre kalmasını sağlar ve hastalara 
semptomatik olarak yarar sağlar. Günlük tedavide en 
sık kullanılan, piridostigmin bromid’in (Mestinon) 60 
mg’lık oral formudur. Etkisi 15-30 dakikada başlar, 
1-2 saatte maksimuma erişir ve 3-4 saat veya daha 
fazla sürer. İlacın dozu hasta ile yakın işbirliği içinde 
hastanın ihtiyacına göre ayarlanmalıdır. Anti-MuSK 
pozitif MG’li hastaların çoğunda piridostigmin işe 
yaramadığı gibi aşırı fasikülasyon ve hipersalivasyon-
dan dolayı tolere edilmeyebilir.

Timektomi 

Timomalı hastalarda mutlaka timomektomi 
yapılmalıdır. Timomanın ne hızla büyüyeceği kestir-
ilemez. Bizim küçük bir timoması olan ve ameliyat 
olmayı reddeden genç bir hastamızda en az on beş 
yıl boyunca her yıl yapılan toraks BT’si ile timomanın 
hiç büyümediği saptandı. Kontrolden çıkan hastada 
65 yaş sonrası yapılan bir incelemede tüm medias-
teni kaplayan büyük bir timoma saptandı. 



79

Bölüm 10: Miyastenia Gravis

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

Timektomi, timomasız hastalarda da çok önemli bir 
yer tutar. MG ile yakından ilgilenen hekimlerin çoğu 
timektominin, özellikle de erken dönemde yapılırsa, 
yararlı olduğuna kanaat getirmiştir. Timektominin 
yararlı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir (23-25). 
Kabaca, hastaların üçte birinin timektomi sonrası re-
misyona girdiği, üçte birinin oldukça iyi olduğu, üçte 
birinde ise timektominin bir değişiklik yapmadığı 
düşünülür. Bizim videotorakoskopik timektomi 
(VATS) yapılan 69 hastamızdan %33’ü 2 yılın sonun-
da tamamen veya tama yakın düzelmişti (ilaçsız re-
misyon) ve en fazla 120 mg (2 draje) piridostigmin 
kullanmaktaydı. 

Ancak, yapılan çalışmaların hiç birinin bilimsel 
ölçütleri karşılamış olmaması timektominin Klas 1 
kanıtlı bir tedavi yöntemi olmasını engellemiştir. 
Nihayet, transsternal timektominin, anti-AChR 
pozitif hastalarda yararlı olduğu yakın zamanda 
yapılmış randomize kontrollü bilimsel bir çalışma 
ile gösterilmiştir (26). Anti-AChR pozitif ve seron-
egatif hastalarda timektominin yararlı olabileceği 
düşünülürken anti-MuSK pozitif hastalarda öner-
ilmemektedir. Oküler MG’de de timektomi genellikle 
önerilmez ama öneren gruplar vardır (27). 

Timektomi hiçbir zaman acil yapılması gereken bir 
ameliyat değildir. Ameliyat, hastalar iyi duruma ge-
tirildikten sonra yapılır. Videotorakoskopik timek-
tomi (VATS) artık klasik transsternal veya transservi-
kal timektominin yerini almıştır (28). Bu yöntem ile 
ameliyatla ilişkili morbiditenin çok azalmış olduğunu 
biz de kendi hastalarımızda gözlemekteyiz (28,29). 
Hastaların iyi duruma getirilmesi için yapılan te-
davi de VATS ile değişmiştir. Ağır bir ameliyat olan 
transsternal timektomi öncesi mutlaka kortikoster-
oidler kullanılırken artık çok ağır olmayan hasta-
lar intravenöz immunoglobulin (İVİg) veya plazma 
değişimi sonrası, piridostigminin de semptomatik 
etkisinden yararlanarak, ameliyat edilebilmektedir. 
Şüphesiz, ağır hastalarda VATS öncesi bile kortikos-
teroid (KS) kullanımı gerekir. Timektomi öncesi, uzun 
vadede etkisi ortaya çıkan azathioprine gibi laçlar 
kullanılmamalıdır. Bu bakımdan timektominin, bu 
tip ilaçlara henüz gereksinimin ortaya çıkmadığı 
hastalığın erken dönemlerinde planlanması önem-
lidir.  

Timektomiden hemen sonra hastanın timektomi 
öncesi aldığı ilaçlar sürdürülür. Yani, KS almaktaysa 
aynı dozda en az bir ay devam edilir, daha sonra 
düşürülmeye başlanır. Piridostigmin de aynı dozda 
verilir, ancak hasta yakından izlenir. Erken remisyon 
gösteren hastalarda eski piridostigmin dozu fazla 

gelebilir, hastanın yakınmalarına göre doz değişimi 
yapılır. 

Timektominin olumlu etkisi aylar sonra, hatta 1-2 
yıl veya daha uzun zamanda görülür. Bu bakımdan 
hastanın henüz remisyona girmediği dönemi dikka-
tle izlemek gerekir. Ameliyat öncesi KS almakta olan 
hastada: KS’lere hasta düzelene kadar devam etmek 
gerekebilir. Birkaç ay ek olarak ayda bir İVİg verile-
bilir. Bazen ek immunosüpresif eklemek bile gereke-
bilir. Ameliyat öncesi KS kullanmayan hastada: Düşük 
doz piridostigmin yetebilir. Ayda bir İVİg ile takviye 
gerekebilir, ancak İVİg ihtiyacı birkaç ayı geçerse KS 
başlamak gerekebilir. Birkaç ay sonra hala çok miktar-
da piridostigmin (>4 draje/gün) ihtiyacı duyan hasta-
da KS verilmesi mutlaka düşünülmelidir. Hastalık 
iyice düzelmeye başlayınca, KS’leri azaltıp kesmek 
gündeme getirilmelidir. Piridostigmine artık ihti-
yaç duymamaya başlaması hastanın iyi olduğunun 
önemli bir belirtisidir. 

İmmunosüpresif tedavi 

Kortikosteroidler (KS) hastaların büyük çoğunluğunu 
tamamen düzeltir (30). Bu düzelme 4-6 hafta içinde 
başlar. Daha kısa zamanda düzelme ortaya çıkabildiği 
gibi düzelme süreci daha da uzayabilir. En çok pred-
nizolon (PRD) kullanılır.   PRD başlandıktan sonra 
hastada bariz bir iyileşme elde edilince ilaç dozu 
düşürülmeye başlanır. KS’lerin yan etkileri akılda 
tutulmalı ve bunlara yönelik önlemler alınmalıdır. 

Timektomi yapılmış genç hastalarda KS’leri azaltıp 
kesmeye gayret etmek gerekir. Timektomi birçok 
hastada KS’leri kesmeyi mümkün kılar. Timektomi 
yapılmamış hastalarda tamamen kesmek sorun 
yaratabilir. Birçok hastada KS’leri tamamen kesmek 
mümkün olmaz, hastalar küçük bir dozu sürekli kul-
lanmak zorunda kalırlar. PRD düşürülürken ya da 
kestikten sonra alevlenme olursa yeniden yüksekçe 
bir doza çıkarak vermek ve yeni bir immünosüpresif 
eklemeyi düşünmek gerekir.

Azathioprine ve mycophenolate mofetil gibi 
immunosüpresifler, kortikosteroid dozu düşürülürken 
alevlenme olduğunda, kortikosteroid dozu hızlıca 
düşürülmek istendiğinde ve kortikosteroid alamayan 
hastalarda tedaviye eklenebilir. 

Azathioprine’e göre daha az kullanılan cyclophos-
phamide ve cyclosporine-A, etkileri daha çabuk 
ortaya çıkan, ancak yan etkileri daha çok olan im-
münosüpresiflerdir. 

Rituximab, insan IgG1 sabit bölgeleri ve sırasıyla 
değişken mürin hafif zincir ve ağır zincir içeren 
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bir glikolize immünoglobulin sunan, genetik 
mühendisliği ile üretilen kimerik fare/insan mo-
noklonal antikorudur. Yakın zamanda yapılan 
çalışmalarda dirençli MG hastalarında, özellikle anti-
MUSK pozitif hastalarda, oldukça olumlu sonuçlar 
elde edilmiştir (31). 

İntravenöz immunoglobulin ve plazma değişimi

Bunlar, ani bozulmalarda kısa süreli olarak 
kullanılabilen tedavi şekilleridir. Birkaç gün içinde 
başlayan olumlu etki birkaç haftada sona erer. Birin-
in diğerine üstünlüğü kanıtlanmış olmamakla bir-
likte, IVIg’in etkili olmayıp plazma değişiminin etkili 
olduğu olgular bildirilmiştir. Diğer taraftan plazma 
değişminin yan etkileri (infeksiyon, hipovolemi) IVIg’e 
göre daha çoktur. Hastane şartlarına ve edinilmiş 
tecrübeye göre seçim yapılır. En önemli kullanma 
alanlarından biri de timektomiye hazırlıktır. Bu sayede 
VATS öncesi kortikosteroid kullanımı azalmıştır. Time-
ktomi sonrası da birkaç ay kullanımına devam edile-
bilir. Ancak, timektomiden beklenen yarar ortaya 
çıkmazsa ek bir immunosüpresif kullanmak gerekir. 
İVİg veya plazma değişiminin tek başına uzun süre 
kullanılması önerilmez. 

Miyastenik Kriz

Gelişen solunum güçlüğü mekanik ventilasyon 
kullanmayı gerektiren düzeye vardığında miyastenik 
krizden söz edilir. Tarihi bilgi hastaların %15-30’unda 
özellikle hastalığın ilk iki yılında miyastenik kriz 
geliştiğidir, ancak günümüzdeki daha etkin tedavi 
seçenekleri ile bu oran çok düşmüştür. Özellikle ağır 
bulber tutulumu olan hastalarda her an beklenilmesi 
ve acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur.

MG’dE İlaç Kullanımı

Nöromüsküler kavşağı etkileyen birçok ilaç miyas-
tenik hastanın durumunu bozabilir, hatta MG’nin or-
taya çıkmasına neden olabilir. Bunların arasında en 
çok dikkat edilmesi gereken ilaçlar antibiyotiklerdir 
(32). Penisilin ve sefalosporin grubu dışında tüm 
antibiyotikler dikkatli kullanılmalıdır. MG iyi kontrol 
altındayken kötü etkilenme olasılığı görece olarak 
azdır. BT yaparken kullanılan iyotlu kontrast madde 
güçsüzlüğü artırabilir, bu nedenle timus incelemesi 
yaparken mutlak bir endikasyon yok ise kontrastsız 
BT tercih edilmesi uygundur.

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 MG yorulmakla artan, dinlenmekle azalan kas 
güçsüzlüğü ile karakterize otoimmun bir nöro-
müsküler kavşak hastalığıdır.

•	 Hastalık fluktuasyon gösteren okülobulber belir-
tiler ile seyreder.

•	 Tanı, klinik belirti-bulgular ve serolojik testler ile 
konur, elektrofizyolojik testler özellikle serone-
gatif hastalarda önemlidir.  

•	 Hastalığın etyopatogenezinde antikorlar ve ti-
mus önemli rol oynar.

•	 Hastaların önemli bir bölümünde anti-AChR ani-
koru pozitiftir.

•	 Hastaların %10-15 kadarında timoma saptanır.

•	 Anti-AChR pozitif hastalarda timektominin fay-
dası gösterilmiştir. 

•	 Timektomi, seronegatif hastalarda da yararlı ola-
bilir.

•	 MuSK MG ve oküler MG’de timektomi önerilmez. 

•	 VATS öncesi, ağır olmayan hastalarda kortikoste-
roidler kullanılmayabilir, İVİg veya plazma deği-
şimi yetebilir. 

•	 Timektominin olumlu etkisi birkaç ay-yıl sonra 
çıkabildiğinden bu dönemde bir süre İVİg veya 
uzunca süre kortikosteroid kullanmak gerekebi-
lir.   

•	 MG’de ilaç kullanımında (özellikle antibiyotikler) 
çok dikkatli olunmalıdır. 

•	 MG doğal seyrinde ölümcül seyredebilirken, 
uygun tedavi (antikolinesteraz, timektomi ve 
immunosüpresifler) ile MG hastalarının normal 
yaşamlarını sürdürmeleri sağlanabilir. 
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Myastenia Graviste Timektomi Medikal Tedaviye 
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ÖZ

Myastenia Gravis otoimmün kaynaklı nöromüsküler geçiş hastalığıdır. İstemli kaslarda aktivite ile artan, dinlenmekle dü-
zelen kas yorgunluğu ile kendini gösterir. Karekteristik olarak klinik bulguların şiddetinde dalgalanmalar görülür. Hastalık 
oküler, bulber ve proksimal ekstremite kasları da dahil iskelet kaslarını etkiler. Ağır vakalarda ise solunum kasların et-
kileyerek hayatı tehdit eder. Tedavisinde timektominin yeri ve ideal cerrahi yaklaşım, göğüs cerrahisinde çözülmemiş en 
uzun sorunlardan biridir. 

Anahtar Kelimeler: myastenia gravis, timektomi, medikal tedavi

ABSTRACT

Myasthenia Gravis is an autoimmune neuromuscular disease. It is manifested by muscle fatigue that increases with 
activity in voluntary muscles and improves by resting. Characteristic fluctuations in the severity of clinical findings are 
observed. The disease affects skeletal muscles, including ocular, bulbar and proximal extremity and respiratory muscles. 
The role of thymectomy and the type of surgical approach is still controversial.

Key Words: myasthenia gravis, thymectomy, medical treatment

GİRİŞ
Myastenia Gravis (MG) otoimmün kaynaklı 
nöromüsküler geçiş hastalığıdır. İstemli kaslarda ak-
tivite ile artan, dinlenmekle düzelen kas yorgunluğu 
ile kendini gösterir. Karekteristik olarak klinik 
bulguların şiddetinde dalgalanmalar görülür. Hastalık 
oküler, bulber ve proksimal ekstremite kasları da da-
hil iskelet kaslarını etkiler. Ağır vakalarda ise solunum 
kasların etkileyerek hayatı tehdit eder (1,2). Teda-
visinde timektominin yeri ve ideal cerrahi yaklaşım, 
göğüs cerrahisinde çözülmemiş en uzun sorunlardan 
biridir (3). 

Myasteni graves ilk olarak 1877’de Wilks tarafından 
ilerleyici güçsüzlük şikâyeti ile başvuran ve solunum 
felci nedeniyle ölen bir hastada tarif edildi. Goldflam 
tarafından 1893 yılında Erb-Goldflam semptom kom-

pleksi olarak tanımlandı. Bu durum daha sonra Jolly 
ve Ueber tarafından “myastenia gravis psödoparali-
tika” olarak adlandırıldı (4). Berlin Nöroloji ve Psiki-
yatri Birliği 1899 yılında hastalığın ismini “Myasthenia 
Gravis” olarak belirledi.

Epidemiyoloji

İnsidansı 100.000’de 0,3-2,8 arasında değişmekte 
ve dünya çapında 700.000›den fazla kişiyi etkilediği 
tahmin edilmektedir (5,6). Herhangi bir yaşta ortaya 
çıkabilir. Günümüzde 60 yaşından büyük kişilerde 
ve gençlerde görülme sıklığı artmaktadır. Diğer 
otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, kadınlar genel 
olarak 2:1 oranla erkeklerden daha fazla etkilenir. 
Ergenlikten önce ve 40 yaş üstünde ise cinsiyetler 
arasında görülme sıklığı eşittir (7). 

Sorumlu Yazar*: Dr. Hüseyin Melek. Uludağ Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Nilüfer/Bursa, Türkiye.

E-posta:  hmelek@uludag.edu.tr

Telefon: 0 224 2950000
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Patofizyoloji 

Çizgili kaslarda postsinaptik nöromuskuler kavşaktaki 
asetil kolin reseptörlerine (AChR) karşı otoantikor 
oluşumu ile ortaya çıkar (1). Antikorlar en az üç 
farklı mekanizma ile reseptörleri bozar ve sayılarının 
azalmasına neden olur. En yaygın otoantikor AChR›ini 
bağlar ve hastaların yaklaşık %80›inde bulunur 
(7). Son yıllarda, postsinaptik zara lokalize olan 
diğer proteinlere yönelik başka otoantikorlar da 
saptanmıştır (1). Kasa spesifik tirozin kinaz (MuSK) 
antikorları, MG hastalarının %5-8›inde bulunur (7). 
Otoantikor üretimi, otoantijen spesifik T hücre kon-
trolünde olan B hücre aktivitesinin bir fonksiyonu-
dur. MuSK antikorları timusta sentezlenmemiş gibi 
görünse de AChR antikorlarını üreten hücreler timus, 
dolaşım, lenf düğümleri ve kemik iliğinde bulunur 
(7). Ancak otoimmün yanıtın nasıl başladığı bilinme-
mektedir (4).

Klinik

MG’in karekteristik özelliği, kas kuvvetinin tekrarlayan 
aktivite ile dakikalar veya saatler boyunca giderek 
azalmasıdır. Kas zayıflığı, günün birçok saatinde veya 
doktor muayenesi sırasında görülmeyebilir. Bununla 
birlikte hastalığın şiddeti medikal tedaviler, hormo-
nal değişiklikler, enfeksiyonlar, ağır stres v.b. faktör-
ler nedeniyle haftalar veya aylar içinde dalgalan-
malar gösterir (7). Hastalığın seyri gibi şikayetlerin 
başlangıcı da değişken, akut veya kronik olabilir (4). 
Nadiren spontan remisyonlar ortaya çıkabilir (7). 

Pitozis, diplopi veya her ikisi birlikte MG hastalarının 
yaklaşık yarısında görülür. Pitoz gün boyunca 
değişken şekilde, tek veya iki taraflı olabilir. Yine 
değişken derecelerde diplopi veya bulanık görme 
meydana gelebilir. Oküler myasteni, MG’in spesifik 
bir alt tipidir. Jeneralize kas tutulumu yaşayan MG’li 
hastaların neredeyse %80’inde başlangıçta değişik 
şiddette oküler bulgular görülür. Tipik olarak prok-
simal kol kasları bacaklardan daha fazla tutulur. Bazı 
hastalarda kas gücü zayıflığı yüksek derecede loka-
lize (boyun, solunum veya ekstremite kasları) olabilir. 
Miyastenik kriz, MG ile ilişkili solunum kas zayıflığı 
olarak tanımlanır. O kadar şiddetlidir ki entübasyon 
ve mekanik ventilasyon gerekir. Ayrıca MuSK ve AChR 
antikorları olan hastalar arasında klinik farklılıklar da 
görülebilir (7).

Tanı 

Klinik değişkenlik ve MG’in nadir görülmesi sıklıkla 
tanı ve tedavide gecikmelere yol açar. Tanı için en 

kritik test serum antikor testidir. Asetilkolin rese-
ptör antikor tayini jeneralize hastalıkta %85 poz-
itiftir, ancak pür oküler MG’de pozitiflik %50’den 
azdır. Ayrıca düşük sıklıkla geleneksel testlerle sap-
tanabilir otoantikorları olmayan seronegatif MG’li 
hastalar görülebilir. İntravenöz kolin esteraz (Edro-
fonyum testi) ile kas gücünde belirgin düzelme 
olması MG için spesifiktir. Oldukça güvenli bir test 
olmasına rağmen nadiren görülen ciddi bradikardi, 
senkop ve bronkospazm gibi yan etkileri nedeniyle 
kullanımı azalmıştır. Duyarlılığı oküler MG için %80-
95 arasında değişmektedir. Yanlış pozitiflik görül-
ebilir. Tanı için ek testler (buz torbası ve dinlenme 
testleri) yapılabilir. Elektromiyografi (EMG) ile yapılan 
sinir iletim çalışmaları, periferik sinir sisteminin 
önemli tanısal testleridir. Nörolojik muayeneyi on-
aylamak ve diğer periferik sinir sistemi hastalıklarını 
dışlamak için değerlidir. Periferik sinire tekrarlayan 
elektriksel stimülasyon uygulanır ve nöromüsküler 
iletim bozukluğu varlığını doğrulayan birleşik kas 
aksiyon potansiyelinde azalma için değerlendirme 
yapılır. Normal bireyde, tekrarlayan stimülasyonun, 
birleşik kas aksiyon potansiyeli üzerine etkisi yoktur. 
Çünkü asetilkolin miktarı, potansiyelin tetiklenmesi 
için her zaman yeterlidir. Myastenia graves’te tekrar-
lanan stimülasyonla cevap azalır, çünkü asetilkolin 
depolaması tükenir. Patofizyoloji ile açık korelasyona 
rağmen, MG tanısında tekrarlayan sinir stimülasyo-
nunun duyarlılığı en fazla %80’dir. Nöromüsküler 
iletim bozukluğunu doğrulamak için en hassas ele-
ktrofizyolojik yaklaşım tek lif EMG’dir. Tek lifli EMG, 
klinik olarak MG olması muhtemel iletim bozukluğu 
için oldukça spesifiktir (7).

Tedavi

Kabul edilmiş uluslararası bir tedavi standardı yoktur. 
Myastenia graves heterojen bir hastalık olduğundan, 
hiçbir tedavi yaklaşımı tüm hastalar için en iyi te-
davi değildir. Bu nedenle tedavi seçeneklerinin 
bireyselleştirilmesi önerilir (6). Tedaviye rehberlik et-
mesi amacıyla çeşitli ülkelerin nöroloji dernekleri 
tarafından tedavi klavuzları oluşturulmuştur (7). My-
astenia Graves için önerilen tedavi seçenekleri tablo 
1’da belirtilmiştir. Tedavinin primer tıbbi stratejisi 
nöromüsküler kavşakta (NMK) asetilkolin hidrolizinin 
inhibisyonu, AChR’lerin bloke edilmesi veya imha 
edilmesini kontrol etmektir (1). Asetilkolin esteraz 
inhibitörleri asetilkolinin parçalanmasını önleyerek 
hasarlı NMK’ta AChR’nin daha fazla aktivasyonuna 
izin verir. Bu amaçla “Piridostigmin” tipik olarak ilk 
tedavi seçeneğidir. Aşırı sekresyon artışı yanında 
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bulantı, şişkinlik ve ishal gibi gastrointestinal yan et-
kiler görülebilir (7).

Timektomi

Timus bezinin fonksiyonel durumuyla ilişkili olarak 
en sık rapor edilen otoimmün hastalık MG’tir (8). 
Hastaların yaklaşık %10-15’inde timoma, %70’inde 
timik hiperplazi bulunur (9). Yaşlı hastalarda ise timik 
atrofi görülür (7). Hastalığın gelişiminde timusun im-
münopatolojik rolünü destekleyen hayvan modeller-
inden önemli veriler elde edilmesine rağmen, halen 
timusun etyopatogenezde hangi evreden sorumlu 
olduğu tam bilinmemektedir. 

Myastenia Graves için Timektominin Tarihçesi

Myastenia graves hastalığında timektominin faydası 
tesadüfen tespit edilmiştir. Garre 1910’da 22 yaşında 
bir kadın hastanın büyümüş timüs bezini çıkardıktan 
sonra MG belirtilerinin gerilediğini tespit etti. Ferdi-
nand Sauerbruch 1911’de graves hastalığı ve MG be-
lirtileri olan bir hastada nefes darlığını tedavi etmek 
amacıyla iki aşamalı prosedürün ilki olarak timek-
tomi yaptı. Cerrahi sonrasında hastanın myastenik 
semptomlarının büyük ölçüde düzeldiğini bildirdi 

(4). Timektomi operasyonlarının çoğu 1913 yılına ka-
dar timüs bezinin hipertrofisine bağlı trakeal ve özof-
agus basısının giderilmesine yönelik olarak yapıldı. 
Myastenia gravis tedavisi için timus bezinin cerrahi 
rezeksiyonu kavramı, Weigert ve Bell’in MG’li otopsi 
bulgularında %75 timus anormalliklerin (hiperplazi, 
tümör) bulunduğunu bildirdiği raporlara dayanır (4). 
Myastenia gravis için timektomi ilk kez 1913’te Schu-
macher ve Roth tarafından tanımlanmış, sonra Dr. Al-
fred Blalock tarafından popülerleştirilmiştir (2).

Mary Walker 1934’te MG’in nöromüsküler iletim ku-
suru nedeniyle ortaya çıktığını belirterek kolinesteraz 
inhibitörü olan fizostigmin uygulamasıyla ilk etkili 
tedaviyi bildirdi (7). Bu dönemde Blalock timomasız 
şiddetli MG’i olan 6 hastaya sternotomi ile timektomi 
yaptı. Postoperatif aspirasyon pnömonisi nedeniyle 
bir hasta ölürken, MG belirtileri için 3 hastada çok iyi, 2 
hastada kısmi yanıt elde etti. Blalock’ın çalışmasından 
sonraki 20 yıl boyunca MG tedavisinde timektomi 
rutin olarak kullanıldı (1,4). Timektomi; timomasız 
orta-şiddetli MG’i olan, tıbbi tedaviye dirençli ve genç 
hastalarda tercih edildi. John Simpson 1950›lerde 
MG›in otoimmün bir hastalık olduğunu vurguladı 
(7). Sonraki 70 yıl boyunca, yüzlerce klinik gözlem 
ve çalışma, timomasız MG tedavisinde timektominin 
olumlu sonuçlarını bildirdi (1). Bu çalışmalardan 
birisi Perlo VP ve ark. tarafından 1966 yılında 
sunuldu. Medikal ve cerrahi tedavinin etkinliğini 
değerlendirme amacıyla 1355 hastayı kapsayan 
çalışma sonucunda cerrahi olmayan kolda (daha az 
şiddetli hastalar olmasına rağmen) %14 remisyon ve 
%18 iyileşme elde edilirken, cerrahi gruptaki kadın 
hastalarda %38 remisyon ve %51 iyileşme oranı 
ile timektominin oldukça faydalı olduğu saptandı. 
Erkekler için benzer sonuçlar elde edilmesine rağmen 
yorum yapmak için hasta sayısı azdı. Bu nedenle 
yazarlar timomasız tedaviye refrekter orta şiddetli 
MG’li 40 yaş altında ki kadın hastalara timektomi 
yapılmasını önerdiler (4).

İlk timektomiler nefes darlığını rahatlatmak amacıyla 
servikal insizyonla yapılmıştı, Blalock ise MG’li 
hastalarda median sternotomi uyguladı. Ancak o 
dönemdeki sternotomi yaklaşımı modern olmayan 
perioperatif bakım nedeniyle önemli mortalite ve 
morbidite riski taşımaktaydı (4). Kirschner ve ark. 
1960›lı yılların sonlarında transsternal timektomiye 
alternatif olarak postoperatif seyri basitleştiren, 
mortalite ve morbidite riskini azaltan transservikal 
timektomiyi tanıttı (3,10). Tanımlanan teknikte 
postoperatif tüm hastalara profilaktik trakeotomi 
açıldı. Yirmi bir hastadan sadece birinde mortalite 
saptandı. On iki hasta sonuç için değerlendirildiğinde 

Tablo 1. Miyastenia gravis tedavisinde kullanılan ilaçlar 
ve dozlar.

İlaç Doz

Piridostigmin bromür 30–60  mg  q  3–8  saat

Extended  release  
pyridostigmine

180  mg  qhs

Prednisone B: 20 mg/d,  A:  5 mg  q 3 (Gün),  
H: 60–80  mg/d

Azatioprin B: 50 mg/d, A: 50 mg q 2-4 
(Hafta), H: 1–3 mg/kg/d

Mikofenolat mofetil Günde iki kez 1 g (9 ay boyunca 
iyileşme olmazsa günde iki kez 
1,5 g yükselebilir)

Takrolimus Günde iki kez 0.035  mg/kg  
(Hedef  6–9  ng/mL)

Siklosporin 5 mg/kg/gün günde iki kez 
bölünerek

Siklofosfamid 500  mg/m2   

Rituksimab 375 mg/m2

Eculizumab 900  mg

Plazmaferez

İntravenöz 
immünoglobulin

Akut tedavi: 5 gün boyunca 400 
mg/kg/gün veya 2 gün boyunca 
1g/kg/ gün

B:başlangıç, A: Artış, H: Hedef Doz
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üçünde değişiklik saptanmadı. Bu çalışma sonrasında 
operasyon erken ve orta şiddette MG’li hastalara 
önerilmeye başlandı (4).

Mulder ve ark 1974’de timektomiyi elektif bir prosedür 
olarak tanımladı. Yüz vakayı içeren timektomi seriler-
inde trans-sternal yaklaşımı tercih etmelerinin nedeni 
anterior mediastende daha iyi eksposure sağlayarak 
frenik sinir hasarı, kanama ve inkomplet rezeksiyon 
ihtimalini azaltmaktı. Postoperatif takip için tüm hast-
alar yerine seçilmiş hastalarda trakeotomi uyguladılar 
ve sadece iki hastada mortalite bildirdiler. Yazarlar 
timektominin seçilmiş MG’li hastaların kliniğini olum-
lu etkilediği sonucuna vardılar (4,11). Mayo klinik’ten 
John Buckingham ve ark. timektominin rolünü gös-
teren randomize kontrollü bir çalışma olmaması ned-
eniyle, 1976’da retrospektif olarak bilgisayar destekli 
eşleştirilmiş cerrahi olan ve olmayan şeklinde iki gru-
bu karşılaştıran bir çalışma tasarladı. Bu çalışmada 
yazarlar timektomi olanlarda %35 (27/80), olmayan-
larda ise %7,5 (6/80) remisyon, uzun dönem takip-
lerinde cerrahi grupta MG’e bağlı %13 ölüm, cerrahi 
dışı grupta %43 ölüm saptadılar. Sonuçlar timektomi 
sonrası hastaların sadece tıbbi tedavi alanlara kıyasla 
anlamlı derecede daha yüksek tam remisyon oranına 
ve uzun süreli sağkalım oranlarına sahip olduğunu 
gösterdi (4,12). Drachman’ın 1978’de MG tanı ve te-
davisiyle ilgili gözden geçirme çalışmasında o güne 
kadar yayınlanmış çok sayıda vaka serisi sonuçlarıyla 
timektomi sonrası hastaların %57-86’sında iyileşme 
gösterdiği, ancak halen endikasyonlarının, en uy-
gun cerrahi yaklaşımın ve prognostik faktörlerin belli 
olmadığını belirtti. Bu dönemde önceki yıllarda katı 
olan timektomi endikasyonları esnetildi ve erken 
dönemde timektomi ile daha iyi sonuç elde edildiği 
algısı oluştu. Aynı yıllarda yayınlanan iki anatomik 
çalışma, komşu yağlı doku içerisinde timik dokunun 
dağılımında farklılıklar olduğunu gösterdi. Sadece 
timusun değil, peritimik dokularında rezeksiyonunu 
gerçekleştirme hedefi radikal cerrahi (eş zamanlı 
servikal eksplorasyon ile birlikte sternotomi) ger-
ektirmekteydi. Böyle radikal bir cerrahi gereksinimi 
kliniği kontrol altında olan MG’li hastalarda timek-
tominin kullanımı için bariyer oldu (4).

Komplet timektominin önemi doğrultusunda 
gelişmiş teknoloji ve cerrahi aletler kullanarak old-
ukça farklı yaklaşımlar tanımlanmaya başlandı (10). 
Cooper ve ark. 1988’de sternum retraktörü kulla-
narak yaptıkları trans-servikal timektomi tekniğini 
bildirdiler. Bu teknik küçük bir servikal insizyonla 
tüm timus bezine ve peritimik yağ dokusuna erişimi 
kolaylaştırdı. Bu operasyon sırasında sternotomiye 
dönüş, kan transfüzyonu, trakeotomi açılması veya 

ventilatör desteği gerekmedi. Postoperatif mortalite 
veya majör morbidite olmaksızın hastaların %90’ı 
48 saat içinde taburcu edildi. Elde edilen sonuçlar 
standart trans-sternal yaklaşım sonuçlarına benzerdi 
(4). Video yardımlı torakoskopik timektomi (VAT) ve 
Video yardımlı torakoskopik ekstended timektomi 
(VATET) ilk kez 1990’ların ortalarında bildirildi (13,14). 
Jaretzki 1997’de detaylı literatür analizinde MG te-
davisinde 7 farklı cerrahi prosedürün semptomların 
şiddetini tanımlamak için 8 farklı sınıflamanın 
kullanıldığını ve cerrahi rezeksiyon sonrası sonuçları 
analiz etmek için tutarlı bir yöntemin olmadığını, ti-
mus rezeksiyonu ne kadar agresif olursa, remisyon 
oranının o kadar yüksek olduğunu, en fazla timus do-
kusunun transservikal-transsternal  “maksimal” time-
ktomi ile çıkartıldığını belirtti (15). 2000 yılında MuSK 
bulundu ve yakın zamanda düşük yoğunluklu lipo-
protein reseptörü ile ilgili protein 4 (LRP4), potansiyel 
bir otoantikor hedefi olarak tanımlandı (7). MG için ilk 
robotik timektomi 2003 yılında yapıldı (16).

Gronseth Çalışması: MG ve timoma birlikteliğinde 
timektominin gerekliliği konusunda görüş birliği 
olmasına rağmen timomasız jeneralize MG’li hasta-
larda timektomi kullanımı konusundaki tartışmalara 
son vermek için 2000’li yılların başında Gronseth GS 
ve ark. 1953’ten 1998’e kadar 8490 hasta ile 21 retro-
spektif timektomi çalışmasını gözden geçirdi. Time-
ktomi sonrası iyileşme cerrahi olmayan hastalardan 
iki kat daha fazlaydı (%25 remisyon, %39 asemp-
tomatik ve %70 klinik iyileşme). Birçok cerrah mevcut 
kanıtların MG tedavisinde timektominin rolünü 
desteklediğine kuvvetle inanmasına rağmen, yazar-
lar yayınlanmış tüm çalışmaların ciddi metodolo-
jik kusurlarının (randomizasyon olmaması, gruplar 
arasında hastaların yaşı, cinsiyeti, hastalık süresi ve 
şiddeti gibi farklılıkların bulunması vb) olduğunu 
ve timektomi yararının olup olmadığını belirley-
emediklerini belirttiler. Yazarlara göre timektomi; 
timomasız otoimmün MG’li hastalarda remisyon veya 
iyileşme olasılığını arttırma seçeneği olarak kabul 
edilmeliydi (17).

Amerika Birleşik Devletlerinde 2000’li yılların 
başlarında hastaneye timektomi için başvuran 
timomasız MG’li hastaların sayısında önemli ölçüde 
azalma saptandı. Bunun sebeplerden biri hastaların 
ve nöroloji uzmanlarının radikal bir cerrahi konu-
sundaki isteksizliği yanında timektominin etkinliğini 
ispat eden prospektif randomize çalışmaların 
eksikliğiydi (18).

Bu konuda yapılmış tek randomize kontrollü çalışma 
Wolfe GI ve ark. tarafından 2016 yılında bildirildi. MG’li 
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hastaların tedavisinde timektomi için dönüm noktası 
oldu. Bu çalışmanın amacı tek başına prednizon te-
davisi sonuçları ile timektomi ve prednizon tedavisi 
sonuçlarını karşılaştırmak, timektominin medikal te-
davi üzerine etkisini göstermekti. 2006 ve 2012 yılları 
arasında 6 kıtadan 18 ülkede bulunan 67 merkezde 
ki hastalar çalışmaya dâhil edildi. Karşılaşılan tüm MG 
hastaları dikkate alınarak yaklaşık 7000 hasta tarandı. 
Çalışmaya 18-65 yaş arasında timoması olmayan, MG 
süresi 5 yıldan az, serum AChR antikor seviyesi 1,0 
nmol/L’den daha fazla, MG skoru II-IV olan hastalar 
dahil edildi. Tek başına prednizon tedavisi alan 60 
hasta ile prednizon tedavisi yanında ekstended trans-
sternal timektomi yapılan 66 hasta randomize ediler-
ek sonuçlar karşılaştırıldı. Her iki tedavi grubundaki 
hastalar benzer temel demografik ve klinik özelliklere 
sahipti. Primer değerlendirme ölçeği MG skorları ve 
gerekli prednizon dozları ile değerlendirilen klinik du-
rumdu. İkinci değerlendirme ciddi olumsuz olaylar, 3 
yıllık süre boyunca hastanede yatış günleri ve yaşam 
kalitesini içermekteydi. Tek cerrahi değişkenin timek-
tomi olması için tüm hastalara transsternal timekto-
mi uygulandı. Transsternal yaklaşımla perikart, vena 
kava, frenik sinirler, diyafragma ve servikal alanlarda 
görünen tüm mediastinal timik loblar ve mediastinal 
peritimik yağlar rezeksiyona dahil edildi. Ekstended 
transsternal timektomi yapılan 66 hastanın sadece 
birinde komplikasyon gelişti. Bu çalışma timek-
tominin, jeneralize MG’li hastaların klinik sonuçlarını 
iyileştirdiği, hastalar tarafından iyi tolere edildiği ve 
güvenle yapılabildiğini açık bir şekilde kanıtladı. 
Timektominin faydası ilk 6 ay içinde fark edildi ve ilk 
yılda daha belirgin hale geldi. Ortalama kantitatif MG 
skoru, MG günlük aktivite skoru, prednizon ve aza-
thioprine kullanımı, hastaneye yatış süresi düşerken, 
tedaviyle ilişkili komplikasyon ve yaşam kalite an-
ketinde önemli fark saptanmadı. Timektomi grubun-
da hastalık alevlenmelerini yönetmek için intravenöz 
immünoglobulin gereksinimi anlamlı derecede 
düşüktü. Bu çalışmadan önce literatürde neredeyse 
yüz yıldır yayınlanmış, timektominin MG’li hastaların 
çoğunda kliniği ve prognozu iyileştirdiğine dair yü-
zlerce retrospektif çalışma olmasına rağmen kesin 
kanıtlar yoktu. Bu timektominin etkinliği hakkında 
şüphe yaratarak kullanımını kısıtlıyordu. Wolfe GI ve 
ark. yapmış olduğu çalışmanın sıkı kontrol edilen 
protokolü, sadece 126 hastadan oluşan çok küçük bir 
grupla önemli bir soruyu kesin olarak cevaplamasını 
sağladı. Ayrıca böyle çalışmaların uluslararası 
yapılabileceğini gösterdi. Ancak çalışma sonucunda 
radyolojik veya patolojik incelemelere dayanarak 
sonuçları ön görmemizi sağlayacak alt grup analizleri 
yapılamadı (10).

Aynı yıl Mayo klinikten Kaufman ve ark. timektomi 
yaptıkları 1002 hastayı içeren, uzun süreli takip 
süresine sahip oldukça geniş bir serinin sonuçlarını 
yayınladılar. Yazarlar hastaların %47,3’ünde komplet 
remisyon elde etmişler ve timektominin hastalara 
önemli bir fayda gösterdiği saptamışlardır (2).

MG Hastalarında Timektomi Endikasyonları

Nadir istisnalar dışında, MG ve timoma birlikteliğinde 
tümörü çıkarmak için timektomi yapılmalı, tümör-
le birlikte tüm timus dokusu çıkarılmalıdır. Sa-
dece timomanın çıkartılması MG’de iyileşme 
sağlayamayabilir. Timektominin 18-65 yaş arasında 
AChR antikoru pozitif jeneralize MG’li hastalar için et-
kili bir tedavi olduğu gösterilmiştir (7). Bu hastalarda 
immünoterapi dozunu veya süresini en aza indirmek, 
ilk denemede cevapsız immünoterapi veya tedaviye 
bağlı tolere edilemeyen yan etkilerin varlığında, 
AChR antikorları olmayan jeneralize MG’li hastalarda 
ise IS tedavisine yeterince yanıt alınamaması veya 
IS tedavisinin yan etkilerinden kaçınmak/en aza in-
dirmek için timektomi düşünülebilir. Mevcut kanıtlar 
MuSK, LRP4 veya agrin antikorları olan hastalarda 
timektominin bir endikasyonunu desteklememekte-
dir (1,6).

Tartışmalı Konular

Timektominin zamanlaması, oküler MG’te veya küçük 
çocuklarda gerekliliği, en uygun cerrahi yaklaşımı ha-
len tartışma konusudur (9).

Ne zaman yapılmalı? Timomasız MG’de timek-
tomi, beklenen etkinin gecikmesi nedeniyle elektif 
şartlarda (hastanın genel durumunun istikrarlı ve 
ameliyat sonrası için güvenli olduğunda) yapılmalıdır 
(1,6). Hastalık seyrinde mümkün olduğunca erken 
yapmak için bir fikir birliği vardır. Ancak randomize 
çalışmada bu öneriyi destekleyen alt grup analizi 
yapılmamıştır (1).

Gebelikte Timektomi: Operasyonun etkilerinin ge-
belik sürecinde başlaması mümkün olmadığından 
timektomi gebelik sonrasına ertelenmelidir (6).

Oküler MG’te timektomi: Bazı yazarlar oküler MG’li 
hastalarda tereddüt edilmesine rağmen timek-
tominin uygulanabileceğini belirtmektedir (9). Çünkü 
oküler MG’li hastaların yaklaşık yarısı jeneralize MG’e 
ilerler. Bu hastalarda yapılacak erken timektomi bu 
oranı azaltabilir (20). Bazı nörologlar ise timektomi 
sonrası belirtilerde anlamlı bir iyileşme ya da jeneral-
ize MG gelişme riskinde azalma gösterilemediğinden 
timektomi yapılmasını önermemektedir (8). Bu hast-
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alar randomize çalışmaya dahil edilmediği için bu 
konuda yol gösterici olamamıştır (1).

Yaşlı MG’li hastalarda timektomi: Timektomi için 
üst yaş sınırı diğer bir tartışma konusudur. Çünkü 
yaşlı hastalarda postoperatif komplikasyon daha 
fazla görülebilir. Ancak yapılan çalışmalarda 60 yaş 
üstünde timektominin güvenli olduğu gösterilmiştir. 
Yaşlı bireylerde timüs hiperplazisinden ziyade atrofi 
olduğu için, genç hastalarda ki timektominin teorik 
temeli yaşlılar için geçerli değildir. Bu nedenle yaşlı 
hastalarda timektomiden beklenen fayda gençlerden 
daha azdır ve birçok merkezde timomasız MG’li 60 
yaş üstü hastalara timektomi önerilmemektedir (9). 
Timoma varlığında ise cerrahi için uygunsa her yaş 
grubunda timektomi yapılması önerilir.

Çocuklarda MG için timektomi: Prepubertal MG’li 
hastaların tedavisinde timektominin değeri belir-
sizdir (6). Çok küçük çocuklarda yapılması öner-
ilmez (9). Ancak jeneralize AChR antikoru pozitif 
MG’li çocuklarda piridostigmine ve IS tedavisine 
cevap yetersizse veya IS tedavisinin potansiyel yan 
etkilerinden kaçınmak için önerilebilir. Seronegatif 
jeneralize MG tanısı alan çocuklar için konjenital 
myastenik sendrom veya başka bir nöromüsküler 
rahatsızlık olasılığı değerlendirilmelidir ve timektomi 
öncesi nöromüsküler hastalıklarda uzmanlaşmış bir 
merkezde değerlendirme yapılması önerilir (1).

Seronegatif hastalar: Timektominin MuSK antikoru 
ve seronegatif hastalarda faydasını belirlemek için 
yeterli kanıt yoktur (7).

Perioperatif Yönetim

Hastanın en uygun bakımı, göğüs cerrahı, anestezi, 
nöroloji ve diğer uzmanların koordineli yaklaşımını 
gerektirir. Bu hastalarda günlük pratiğimizde sık 
kullanılan bazı ilaçlar, hayati tehlike oluşturacak kadar 
ciddi zayıflığa neden olabilir (7). Timektomi adayı tüm 
MG’li hastalar preoperatif timoma varlığı açısından 
toraks bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmelidir 
(20). İdeal olarak, hastanın ameliyattan önce semp-
tomsuz olması istenir. Ancak özellikle yeni tanı konu-
lan MG hastasını timektomiye hazırlanmak zor ola-
bilir. Preoperatif değerlendirme solunum fonksiyon 
testini ve gerektiğinde göğüs hastalıkları konsülta-
syonunu içermelidir (7,20). Postoperatif solunum 
yetmezliği riskinin yüksek olması nedeniyle solunum 
yetmezliği olan ciddi MG için acil timektomi kabul 
edilemez bir yaklaşımdır (20).

Hastalar tipik olarak kolinesteraz inhibitörü kullanıyor 
olması ve nöromüsküler bloke edici ajanlarla yapılan 

kombinasyonlar nedeniyle postoperatif solunum 
komplikasyonu ihtimali artmaktadır. Kas gücünü 
optimize etmek için kortikosteroid kullanımı yara 
iyileşmesini bozabilir (7). Cerrahiden hemen önce 
hastanın durumunu optimize etmek için, plazma 
değişimi veya IVIG sıklıkla kullanılır (7,20). Hastalarda 
genellikle 1.kuşak sefalosporinlerle antibiyotik pro-
flaksisi uygulanırken aminoglikozit kullanımından 
uzak durulmalıdır. Postoperatif ağrı kontrolü için epi-
dural kateter konulması önerilmektedir. Operasyon 
sonrası hastaların genellikle hızlı ekstübe edilerek 1 
gece monitörize halde yakın takip edilmesi önerilme-
ktedir.

Cerrahi Yaklaşım

MG’de timektominin amacı timus bezini müm-
kün olduğunca çıkarmaktır (1). Embriyolojik olarak 
paratiroid bez komşuluğunda 3. farengeal keseden 
oluşarak 7. haftadan itibaren aşağıya inişi sırasında 
herhangi bir yerde ektopik timus bezi bulunabilir. 
Zielinski ve ark. ekstended veya maksimal ekstend-
ed timektomi sırasında çıkarılması gereken ektopik 
timus-yağ dokusu alanlarını 6 bölgeye ayırmışlar ve 
şu şekilde şematize etmişlerdir (18).

1. Servikal bölge: Alt boyun, tiroid bezinin etrafı 
ve altı, torasik çıkış seviyesine kadar inen bölgeyi 
tanımlamaktadır (Resim 1). Bu bölgeye ulaşmak için 
subksifoid-VATS teknikleri ile timektomi uygulanan 
her hastaya ilave servikal insizyon yapmak gerekir. 
Ancak bu insizyon nadiren uygulanır. Ayrıca ser-
vikal insizyonla tiroid arkasına ulaşmak için tiroid 
bezini diseke etmek gerekir. Yapılan çalışmalarda 
bu bölgede %6-9 oranında timus dokusu görülür. 
Tiroid bezin diseksiyonu sırasında laringeal rekürren 
sinirlerin yaralanma riski bulunmaktadır. Bu nedenle 
Zielinski ve ark. tiroidin üst seviyesinde ektopik doku 
bulamadıklarından tiroid arkasını diseke etmeden 
altındaki tüm dokunun çıkarılmasını önermektedir. 
Diseksiyon sırasında tiroidin alt kutupları, innominate 
arter ve trakea görülmelidir. 

2. Sağ perikardiyofrenik yağ: Timusun alt kutbu, 
perikardın sağ alt kısmı ve diyaframın sağ kubbes-
ine uyar (Resim 1). Sağ perikardiyofrenik bölgede 
yaklaşık %0-10 oranında ektopik odaklar görülür. Bu 
işlem sırasında sağ frenik sinirin zarar görmesinden 
kaçınmak önemlidir, bu nedenle diseksiyon sırasında 
frenik sinir sürekli görülebilmelidir. Bu bölgeyi sol 
VATS ve transservikal yaklaşımla çıkartmak çok zor-
dur. 

3. Sol perikardiyofrenik yağ: Timusun alt kutbu, 
epifrenik yağ yastığı, perikardın sol alt kısmı ve 
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diyaframın sol kubbesini içerir. Bu bölgenin reze-
ksiyonu sırasında sol frenik sinirin zarar görmem-
esi önemlidir. Bu bölgeye sağ VATS ve transservikal 
yaklaşımla ulaşmak çok zordur. Bazı yazarlara göre 
perikardiyofreniklerin en kaudal kısmında ektopik 
timüs dokusu az görüldüğü bu bölgenin çıkarılması 
gerekli değildir.

4. Peri-timik bölge: Diseksiyon bir frenik sinirden 
diğerine, sol innominat venden (üst sınır) başlayarak 
diyaframa kadar her iki epifrenik yağ dokusunu, 
aorta-kaval oluğu, sağ paratrakeal boşluğu içerir. 
Muhtemelen bu bölge minimal invaziv timektomi 
tekniklerinin çoğunda yeterince diseke edilir. 

5. Aort-kaval bölge: Üst sınır innominate arter ile sağ 
subklaviyen arter arası, sağ duvarı çıkan aort, orta hat 
sınırı trakea, lateral sınırı sağ mediastinal plevra ve alt 
sınırı sağ ana bronş ve azigos ven oluşturur (Resim 1). 
Bu alanda ektopik timüs görülme oranı %17 olarak 
saptanmıştır. Bu alana sol VATS ile ulaşmak mümkün 
değilken, sternotomi, sağ VATS, subksifoid ve trans-
servikal yaklaşımlarla ulaşmak mümkündür.

6. Aort-pulmoner bölge: Çıkan aort, sol pulmoner ar-
ter ve sol mediastinal plevranın arasındaki boşluktur 
(Resim 1). Bu bölgede ektopik timus görülme sıklığı 
%26’ya kadar çıkabilmektedir. Bu bölgenin MG te-
davisinde her zaman diseke edilmesi önerilir. Yet-

erli diseksiyon yapıldığında sol vagus siniri görünür 
olmalıdır. Aorta-pulmoner pencerenin tam diseksi-
yonu sağ VATS yaklaşımıyla neredeyse imkansızdır 
(18).

Literatürde transservikal timektomi (Basit-Eksten-
ded), Videotorakoskopik Timektomi (Basit-Eksten-
ded), Transsternal Timektomi (Basit-Ekstended), 
Transservikal-Transsternal Timektomi gibi birçok ti-
mektomi yaklaşımı tanımlanmıştır (Tablo 2). Bu yak-
laşımları doğrudan karşılaştıran randomize-kontrol-
lü çalışma bulunmamaktadır (9). Seçilecek yöntem 
cerrahinin büyüklüğü ve morbidite riskine karşı tam 
timektomi yapma arzusunun dengesini yansıtır. Tüm 
yaklaşımlar timusun rezeksiyonunu sağlar; yaklaşım-
ları farklılaştıran eksize edilen peritimik mediastinal 
ve servikal dokunun kapsamıdır (3). Ancak inkomplet 
timektomi yerine komplet timektominin tercih edil-
mesi yönünde kanaat oluşmuştur (9,16). Çünkü MG 
hastalarından elde edilen timektomi örneklerinde 
bulunan ektopik timik dokunun sonuçlar üzerinde ki 
olumsuz etkisi tespit edilmiş ve rezeksiyonun güvenli 
bir şekilde gerçekleştirilebildiği kadar eksiksiz olması 
gerektiği ortaya konmuştur (19). Bir yandan olabildi-
ğince fazla timüs dokusunun rezeksiyonu hedeflenir-
ken sol vagus, frenik ve larengeal sinirlerin korunması 
içinde azami gayret gösterilmelidir (16).

Resim 1. Aorta-kaval bölge.
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Extended Trans-sternal Timektomi

Bu cerrahi prosedür tarihi süreçte MG için en sık 
tercih edilen yaklaşımdır (16). Sternotomi insizy-
onuyla bilateral frenik sinirler, diyafram ve tiroid bezi 
arasında bulunan bölgedeki brakiosefalik damarlar 
ve perikardın titizlikle diseksiyonuyla timus ve tüm 
yağ dokuları rezeke edilir. Servikal boyun diseksi-
yonu sternotomi insizyonu ile yapılır, ancak rekürren 
sinirlerin korunması için etrafında agresif diseksiyon-
dan kaçınılmalıdır (3,16). Bu teknikle opere edilen 
hastaların yaklaşık %46’sında remisyon saptanmış 
ve %40-72’sinde peritimik dokuda timüs varlığı 
gösterilmiştir (3).

Trans-servikal Timektomi

Neredeyse tamamen timomasız MG tedavisi için 
tercih edilmektedir (20). Myastenia graves için 
1960’larda transsternal yaklaşıma alternatif olarak 
tanımlanan servikal timektomi 1990’lı yıllarda sternal 
retraktör kullanımı sonrası bildirilen başarılı sonuçlar 
neticesinde yaygınlaşmıştır (3). Transservikal timek-
tomi operasyonunda amaç hastayı erken taburcu et-
mek ve hastanın solunum fonksiyonlarını korumaktır. 
Servikal insizyon ile suprasternal çentiğin üstünden, 
tiroid dokusunun altından sternumun arkasına girilir. 
Özel bir sternum ekartörü yerleştirilerek manibrium 
askıya alınır. Timik ven divize edilir. Timus künt dis-
eksiyonla perikarddan ayrılır, bilateral frenik sinirler 
korunarak mediastinal plevradan serbestlenir ve alt 
kutupların perikardiyal dokudan sıyrılmasıyla opera-
syon tamamlanır. Transservikal timektomi sonrasında 
Cooper ve ark. %52 komplet remisyon oranları 

bildirmiştir (4). Zielinski ve ark 2010 yılında trans-
servikal yaklaşıma subksifoid videotorakoskopiyi 
ekledikleri ve %53 komplet remisyon oranları elde 
ettikleri tekniklerini tanıttılar. Transervikal yaklaşım 
sternotomi ve servikal vertebra operasyonu geçiren, 
boyun ekstansiyonu kısıtlı hastalarda kullanılması 
önerilmez (20). Ayrıca bu yaklaşımın doğası gereği 
öğrenilmesi, öğretilmesi, adaptasyonu ve timusun 
komplet olarak çıkartılması zordur. Ayrıca servikal 
insizyon kozmetik açıdan pek tercih edilmemektedir 
(16).

Kombine Transservikal ve Transsternal 
(Maksimal) Timektomi

Bu yöntem teorik olarak tüm timik dokuyu çıkartma 
ihtimali en yüksek olan tekniktir. Ancak bu sonuçlar 
en fazla morbidite ile en kötü kozmetik sonuçlarla 
elde edilir (16).

VATS Timektomi-Ekstended VATS Timektomi

Daha yakın zamanlarda videotorakoskopik teknikler-
in ve kullanılan cihazların gelişimi sonucunda en iyi 
şekilde timektomi yapılabilen farklı minimal invaziv 
yöntemler tanımlanmıştır (3,20). Sağ, sol, bilateral, 
servikal-sol veya servikal-sağ, subksifoid olarak uygu-
lanabilir. Transsternal cerrahi ile karşılaştırıldığında 
daha uzun ameliyat süresine rağmen eşdeğer post-
operatif mortalite ve tam remisyon oranları yanında, 
hastanede kalış, operatif kan kaybı ve hasta mem-
nuniyeti açısından üstün sonuçlar sağlar (1,16,21). 
Bizimde tercih ettiğimiz tek taraflı sağ VATS yaklaşımı 
superior vena kava, innominate vene ulaşım için çok 
uygundur, öğrenilmesi kolaydır ve komplet timek-
tomi yapılabildiği gösterilmiştir (16,22). Biz Toker ve 
ark. tarif ettiği sağ triport VATS yaklaşımında port 
yerleşimini biraz modifiye ederek uygulamaktayız. 
Alttaki iki portu birleştirerek meme lateraline 
kaydırarak aleksis ekartör yerleştirmeyi ve 30 derece 
kamerayı 3. ika daki porta yerleştirmeyi tercih etme-
kteyiz. Böylelikle alttaki porttan aletlerin girişi old-
ukça kolaylaşmakta kalp üzerinde yapılan ekartasyon 
gerekliliği azalarak daha az hipotansiyon ve aritmi 
oluşumuna neden olduğunu düşünmekteyiz (Resim 
2). 

Ancak bu yaklaşımda sol frenik sinir ve aortapulmon-
er pecereye ulaşım sınırlı olabilir. Bu nedenle bilateral 
VATS yapılmasını öneren yazarlar d mevcuttur (16). 
Minimal invaziv işlemler sırasında acil açık cerrahiye 
geçiş olarak tanımlanan “katastrofik komplikasyon” 
%1,5 oranında ve nadiren görülür. Sıklıkla büyük 
damar yaralanmalarına bağlı kanama (innominate 

Tablo 2. Timektomi klasifikasyonu (Myasthenia Gravis 
Foundation of America’ya göre).

Komplet 
Remisyon Oranı 

(%)

T1 Transservikal 
Timektomi

a Basit 23

b Ekstended 30-53

T2 Videoskopik 

a Klasik 13

b VATET 40-51

T3 Transsternal

a Standart 26

b Ekstended 40-51

T4 Transsternal-
Trans Servikal

50
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ven yaralanması, superior vena kava yaralanması, 
aort yaralanması), ani kalp durması ve diyafragma 
hasarına bağlıdır (23). Bazı yazarlar ise robot yardımlı 
timektomide timusun üst boynuzlarına ve timik 
venlere daha kolay kontrol ulaşılabildiği bu nedenle 
VATS’dan üstün olduğunu düşünmektedir (16). Genel 
olarak değerlendirildiğinde günümüzde minimal in-
vaziv timektomi giderek daha fazla uygulanmaktadır. 
Deneyimli merkezlerde oldukça güvenlidir. Etkinliği 
ile ilgili randomize-kontrollü çalışma mevcut değildir. 
Ancak çalışmalar arasında yapılan karşılaştırmalara 
dayanarak, minimal invaziv timektomi yaklaşımlarının 
daha agresif yaklaşımlara benzer sonuçlar verdiği 
görülmektedir (6,18). 

Sonuç olarak MG tedavisinde hangi cerrahi tekniğin 
daha üstün olduğunu belirlemek için yeterli kanıt 
yoktur. Literatür belirli bir cerrahi işlemi kesin olarak 
desteklememektedir (3). Bir çok cerrah maksimal 
veya ekstended timektomi için en iyi seçimin ster-
notomi veya olası servikal eksplorasyonla birlikte 
bilateral VATS ile yapılabileceğine inanmaktadır. 
Yayınlanan sonuçlar değerlendirildiğinde ise trans-
servikal veya tek taraflı VATS rezeksiyonunun birçok 
cerrah tarafından tercih edilmekte ve başarıyla uygu-
lanmakta olduğu görülmektedir (3). İdeal cerrahi 
yaklaşımı tespit edebilmek için farklı yaklaşımların 
randomize edildiği bir çalışmaların yapılması ger-

eklidir (9). Böyle bir çalışmayı yapabilmek oldukça 
zordur. Çünkü ekstendet timektomi sonrasında 
olduğundan daha az sıklıkla gerçekleşmesine 
rağmen inkomplet timektomi sonrasında bile bir-
çok vakada tam remisyon görülebilmektedir. Her 
hastada ektopik timus olmayabileceği gibi her-
hangi bir cerrahi işlem olmadan MG’in tıbbi tedavisi 
sırasında veya spontan olarak tam remisyonda ortaya 
çıkabilmektedir. Ayrıca timus ve tüm timik dokunun 
tamamen çıkarılmasının bile remisyona yol açan tek 
faktör olmadığı muhtemeldir (18).

Mortalite ve Morbidite 

Günümüzde hemen hemen tüm serilerde morbidite 
ve mortalite oldukça düşüktür (3). Mortalite oranı 
1970 sonrasında %1’in altına inmiş, agresif teknikler 
sonrasında bile morbidite oldukça azalmıştır (3). 
Ancak sonuçlar değerlendirildiğinde net olan mini-
mal invaziv timektomi geçiren hastaların trans-ster-
nal operasyon geçirenlerden daha erken taburcu 
olduğu, günlük aktivitelere ve fonksiyonlara daha 
erken döndüğüdür.

Myastenia Gravis Çalışmalarında Sonuçların 
Değerlendirilmesi

Birçok çalışmada hasta seçimi ve sonuçların 
değerlendirilmesi için basit olma avantajına sahip, 
kolayca anlaşılan ve kategoriler arasında anlamlı dere-
cede klinik değişim derecesine sahip olan modifiye 
Osserman skorlaması kullanmıştır (9,24) (Tablo 3,4). 
Diğer değerlendirme yöntemi ise kantitatif myastenia 
gravis skorudur. Osserman ölçeğinden daha küçük 
büyüklükteki değişiklikleri tespit eder ve bu nedenle 
MG kliniği daha iyi anlaşılır. Her ne kadar bu skorla-
malar daha küçük dereceli klinik değişikliklerden 
etkilense de, remisyon oranı kavramı anlaşılması ve 
karşılaştırılması kolay olduğu için cazip kalmaktadır. 
Ancak birçok çalışma da kullanılmakta olan “remisy-
on oranı” yazarlar arasında farklı tanımlanmakta 
ve tam remisyon, remisyon veya kısmi remisyon 
gibi alt tanımlamalarda kullanılmaktadır. Ayrıca 
değerlendirme ölçeği olarak iyileştirilmiş klinik du-

Resim 2a, b. VATS timektomide insizyonlar.

Tablo 3. Modifiye Osserman sınıflaması.

Evre 1 Oküler MG

Evre 2a Hafif jenaralize MG

Evre 2b Orta düzeyde jenaralize MG

Evre 3 Fulminan (ciddi jenaralize) MG

Evre 4 Myastenik kriz, hayatı tehdit eden solunum 
sıkıntısı
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rum, kortikosteroidlere ve diğer immünsüpresif ajan-
lara duyulan ihtiyacın azalması, ilaçlardan kaynakla-
nan yan etkilerin ve hastalık alevlenmesi için daha az 
hastane yatış süresi gibi değerlendirme kriterleri de 
bulunmaktadır (1).

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Myastenia Graves timik patolojilerin aracılık etti-
ği otoimmün bir hastalıktır. Klinik olarak tanım-
lanması zor olabilmektedir. Basit serum otoanti-
kor testi çoğu hastada tanıyı doğrular. 

•	 Antikolinesteraz, kortikosteroidler, immünsup-
resyon ve timektomiyi içeren birçok tedavi seçe-
neği vardır. 

•	 Timektominin MG tedavisinde ki amacı tam re-
misyona ulaşma, klinik iyileşme sağlanması veya 
en azından ilaç dozlarının azaltılmasıdır. Yapılan 
randomize kontrollü çalışmayla timektominin 

tam remisyon ve semptomların iyileşmesine yol 
açtığı gösterilmiştir. 

•	 Günümüzde optimal timektomi yaklaşımı hala 
tartışmalıdır. Ancak agresif ve minimal invaziv 
cerrahi yaklaşımlar arasında sonuçların karşılaş-
tırılabilir olduğu görülmektedir. 

•	 Farklı timektomi tiplerini karşılaştıran randomi-
ze çalışmalar yapılana kadar cerrahi yaklaşımın 
seçimi daha az morbidite, mortalite ve maliyete 
sahip olan yöntemin cerrah tarafından tercihiyle 
belirlenir. 

•	 Perioperatif yönetimde MG’in hala ciddi bir has-
talık olduğunun ve hastanın özel durumunun 
farkındalığı gereklidir. 
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Klas 1 Sadece oküler kası zayıflığı (göz kapamada 
kuvvetsizlik-diğer kasların gücü normal)

Klas 2 Hafif jeneralize hastalık ( Oküler kaslar 
dışında diğer kaslarda hafif güçsüzlük-
Herhangi bir düzeyde oküler kas zayıflığı)

Klas 2a Ekstremite veya aksial kaslarda veya her 
ikisinde-orofarengeal kaslarda düşük 
düzeyde tutulum

Klas 2b Özellikle orofarengeal, respiratuar kaslar 
veya her ikisinde-daha düşük veya eşit 
düzeyde aksial ve ekstremite kaslarında 
veya her ikisinde

Klas 3 Orta dereceli jeneralize hastalık 

Klas 3a Ekstremite veya aksial kaslarda veya her 
ikisinde-orofarengeal kaslarda düşük 
düzeyde tutulum

Klas 3b Özellikle orofarengeal, respiratuar kaslar 
veya her ikisinde-daha düşük veya eşit 
düzeyde aksial ve ekstremite kaslarında 
veya her ikisinde

Klas 4 Ciddi dereceli jeneralize hastalık 

Klas 4a Ekstremite veya aksial kaslarda veya her 
ikisinde-orofarengeal kaslarda düşük 
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Klas 4b Özellikle orofarengeal, respiratuar kaslar 
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veya her ikisinde

Klas 5 Entübasyon gerektiren bir durum 
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uygulanmasın), beslenme tüpü takılması 
gereken Klas 4b hastalarındaki klinik 
bulgular
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ÖZ

Myastenia Gravis (MG) kas yorgunluğu ile seyreden otoimmün nöromüsküler bileşke hastalığıdır. Timoma veya asetil-
kolinesteraz reseptör antikoru bulunan MG hastaları cerrahi timektomiden fayda görürler. Timektomi adayı hastalarda 
nöromüsküler fonksiyonlar ve uzamış postoperatif mekanik ventilasyona neden olabilecek faktörler değerlendirilme-
li ve optimize edilmelidir. Torakoskopik timektomi tek akciğer ventilasyonu ve ‘sessiz’ akciğeri zorunlu kılmaktadır. Bu 
durum nöromüsküler bloker kullanımını gündeme getirir. İyi hazırlanmış miyastenik hastalarda nöromüsküler işlevin 
monitorizasyonu, nöromüsküler blokerlerin rasyonel kullanımı ile hem etkin kas gevşemesi, hem de güvenli derlenme 
sağlamak mümkün olmaktadır. Sugammadeksin kullanıma girmesi ile roküronyum -veya vekuronyum- daha hızlı ve 
güvenli olarak geri çevrilebilmektedir. Ağrı kontrolünde preoperatif uygulanan rejyonal yöntemlerin kullanımı opioid 
kullanımını azalmasını sağlar; böylece opioidlere bağlı istenmeyen etkilerin azalması mümkün olabilir. Jüvenil tipteki mi-
yastenik hastalar da timektomiden fayda görmektedir. Bu grupta hem güvenli kas işlevinin sağlanması, hem de akciğer 
izolasyonu ayrı zorluk oluşturur. Güvenli bir perioperatif süreç için MG hastalarında preoperatif hazırlık, nöromüsküler 
işlevin monitorizasyon kılavuzluğunda blokerlerin ve minimal invazif cerrahi tekniklerin kullanımı önemlidir. Bu hastala-
rın deneyimli bir ekip tarafından multidisipliner olarak yönetilmesi komplikasyonları azaltabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: myastenia gravis, timektomi, nöromüsküler bloker  

ABSTRACT

Myasthenia Gravis (MG) is an autoimmune neuromuscular disease characterized by muscle weakness. Myasthenia 
patients with thymoma or acetylcholinesterase receptor antibody benefit from surgical thymectomy. Neuromuscular 
function and risk factors for prolonged mechanical ventilation should be evaluated and optimized in preoperative as-
sessment. Thoracoscopic approach mandates one-lung ventilation and “silent” lung which leads to use of neuromus-
cular blockers.  Adequate muscle paralysis and reliable neuromuscular recovery could be achieved with rational use of 
neuromuscular blockers in adequately optimized myasthenic patients under neuromuscular monitoring. Sugammadex 
has been an efficient agent in rapidly reversing neuromuscular blockade by rocuronium –or vecuronium-. Regional 
techniques for effective pain control when administered preoperatively contribute to reduced opioid use; thus to dimi-
nish side effects of opioids. Patients with juvenile MG may benefit from thymectomy. Perioperative management of this 
special group represents a substantial challenge both in lung isolation and reliable neuromuscular recovery. Preopera-
tive optimization, use of blockers with neuromuscular function monitoring, minimal invasive surgical techniques are 
crucial in management of myasthenic patients. Perioperative management by an experienced multidisciplinary team 
may contribute to decrease complications.

Key Words: myasthenia gravis, thymectomy, neuromuscular blocker
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GİRİŞ

Myastenia Gravis (MG) postsinaptik asetilkolin re-
septörlerine (AchR) antikor gelişiminin neden oldu-
ğu otoimmün nöromüsküler bileşke hastalığıdır ve 
aktivite ile artan kas yorgunluğu ile seyreder. Tedavi 
semptomatik, immünsüpresif ve cerrahi komponent-
leri içerir. Timektominin –özellikle belli miyastenik 
gruplarda- hastalığın uzun dönem seyrini olumlu et-
kilediği kabul edilmektedir.  

Miyastenia Gravise Genel Bakış

Epidemiyoloji

Timik patoloji varlığına, hastalıktan sorumlu antikor-
lara, hastalığın başlangıç yaşına ve etkilenen kaslara 
göre alt gruplara ayrılır. Erken başlangıçlı formu en sık 
görülen tiptir, 30’lu yaşlarda ve daha çok kadınlarda 
görülür. Erkeklerde ve 50’li yaşlarda görülen tipi geç 
başlangıçlı formudur. Erken başlangıçlı AchR antikoru 
bulunan ve timoma ilişkili MG hastaları cerrahi teda-
viden fayda görürler. Timustaki hiperplazi (%70) veya 
timoma (%10) oluşumu ile cerrahi endikasyon birbir-
leriyle yakın ilişkidedir.

Patofizyoloji

Hastalığın otoimmün bileşenini başta AchR olmak 
üzere, kas spesifik kinaz ve lipoproteine bağlı protein 
4’e karşı oluşan antikorlar üstlenir. Bu otoantikorlar, 
postsinaptik membranda kompleman aracılığı ile 
hedef molekülün yıkımına yol açar ve nöromüsküler 
iletiyi bozar (Resim 1a,b). 

Klinik

Sinaptik ileti bozukluğunun neden olduğu kas güç-
süzlüğü tipik olarak aktivite ile artar. Bu kas zaafı 

dalgalanma ile seyreder ve asimetrik de olabilir. Has-
taların yarısından çoğunda diplopi ve pitoz şeklinde 
oküler semptomlar görülür. Ekstremite kaslarında 
yorgunluk daha çok gün sonunda ve proksimal kas 
gruplarında görülür. Ağır olgularda bulber tutulum 
ile birlikte konuşma ve yutma güçlüğü tabloya eşlik 
eder. Aspirasyon riskinin arttığı bu durumlar ciddi 
hastalığa işaret eder. Hastalığın şiddetini belirlemek 
için kullanılan Osserman sınıflaması Amerika Myas-
tenia Gravis vakfı (MGFA) tarafından yenilenmiştir 
(Tablo 1). 

Hastalığın tipine, semptomların ciddiyetine ve ortaya 
çıkış yaşına uygun tedavi uygulanır. Tedavi yaklaşımı 
farklı bileşenlerden oluşur. Semptomatik tedavide 
piridostigmin, immünoterapide başta kortikosteroid 

Tablo 1. Amerika Myastenia Gravis Vakfı klinik 
sınıflaması, Osserman Skorlama Sistemi modifikasyonu.

Sınıf      Tanımlama

I      Sadece göz tutulumu

II       Jeneralize hafif derecede kas güçsüzlüğü

    IIa  Ağırlıklı ekstremite ve aksiyel kas etkilenimi

    IIb   Ağırlıklı bulber tutulum veya respiratuar 
güçsüzlük

III   Jeneralize orta derecede kas güçsüzlüğü

    IIIa    Ağırlıklı ekstremite ve aksiyel kas etkilenimi

    IIIb     Ağırlıklı bulber tutulum veya respiratuar 
güçsüzlük

IV   Jeneralize ciddi derecede kas güçsüzlüğü

    IVa     Ağırlıklı ekstremite ve aksiyel kas etkilenimi

    IVb     Ağırlıklı bulber tutulum veya respiratuar 
güçsüzlük

V    Trakeal entübasyon veya mekanik 
ventilasyon

Resim 1. Sağlıklı NMB (a), Miyastenik NMB (b).
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olmak üzere, azotiopirin, metotreksat, etanersept, 
rituksimab gibi ilaçlar yer alır. Ağır miyastenide veya 
cerrahi öncesi köprüleme tedavisinde ise plazmaferez 
ve intravenöz immünglobulin (İVİG) uygulanır. Timek-
tomi MG tedavisinde 1930’lardan itibaren kullanılma-
ya başlanmış ve uzun dönem sonuçları iyileştirmeyi 
hedefleyen tek cerrahi yöntemdir (1). Özellikle erken 
başlangıçlı, AchR antikoru (+) MG tedavisinde olumlu 
sonuçlardan bahsedilmektedir (1,2). Ayrıca timoma 
varlığında onkolojik tedavinin bir parçası olarak yer 
alır. Öte yandan geç başlangıçlı tipte ve seronegatif 
grupta timektomi önerilmez. Oküler miyastenide ise 
timektomi halen tartışılmaya devam edilmektedir.

Miyastenik Hastada Preoperatif Değerlendirme

Timektomi MG tedavisinde XX. yüzyılın başlarından 
itibaren yer almaya başlamıştır. Günümüzde de uzun 
dönem kazanımları nedeniyle, özellikle seropozitif 
miyastenide immünoterapinin bir parçası olarak yay-
gın şekilde uygulanmaktadır (2). Cerrahi elektif koşul-
larda ve hastanın miyasteni açısından en iyi olduğu 
durumda planlanmalıdır. Amaç perioperatif süreçte 
hastayı hem miyastenik, hem de kolinerjik krizden 
koruyabilmektir. İdeal dönem, minimal tedavi ile 
nörolojik optimizasyonun sağlandığı zaman olarak 
kabul edilebilir. Miyastenik hastaların hazırlığında, 
deneyimli multidisipliner takım yaklaşımı periopera-
tif komplikasyonların azaltılmasında en önemli fak-
tördür. Deneyimli bir anestezist tarafından yapılan 
preoperatif değerlendirmede hastanın nörolojik tab-
losu, yandaş hastalıkları (hipotiroidi gibi) ve cerrahi 
ile birlikte (torakoskospik, robotik vb) süreç planlana-
bilir. Bulber tutulum gibi ciddi semptomlar varlığın-
da, preoperatif İVİG veya plazmaferez ile köprüleme 
tedavisi uygulanabilir (3). Aksi takdirde bu hastalarda 
yoğun bakım gereksinimi, yapay solunum süresi ve 
miyastenik kriz riski artacaktır. Bu tedavilerin kısıtlı 
etki süreleri gözetilerek, cerrahi zamanlama planla-
nabilir.

Cerrahiye hazırlık döneminde, nöromüsküler iletimin 
iyileşmesini sağlayacak şekilde piridostigmin dozu ve 
immünoterapi rejimi düzenlenir. Hızlı nöromüsküler 
derlenme için piridostigmin tedavisinin devamlılığı 
esastır (4,5). Nitekim uzun cerrahilerde dozun atlan-
maması ve bu esnada verilmesi önerilmektedir (6). 
İmmünoterapinin bir parçası olan kortikosteroid te-
davinin başlangıcında semptomlarda kötüleşme gö-
rülebileceğinden, bu hastalarda dikkatli olunmalıdır. 
Steroid kullanan hastalar hiperglisemi, hipertansiyon 
ve osteoporoz açısından da değerlendirilmelidir. 

Timektomi planlamasında anestezist için en zor iki-
lem hastanın postoperatif yapay solunum gereksi-
nimi ve buna bağlı yoğun bakım ihtiyacı konusunda 
karar vermektir. Nöromüsküler optimizasyon sağ-
lanmasına rağmen cerrahi stres, enfeksiyon, bulbar 
semptomların varlığı, ilaç etkileşimleri, ve benzeri 
faktörler MG’de kötüleşmeye yol açabilir. Bu açıdan 
tek başına MGFA skorlaması yeterli gibi durmamakta-
dır. Dört değişken üzerinden postoperatif miyastenik 
kriz (POMK) öngörüsünde kullanılabilecek yeni bir 
skorlama önerilmiştir (7). Burada Osserman skalası, 
vücut kitle indeksi, MG süresi ve akciğer rezeksiyonu-
nun eklenmesi ile birlikte değerlendirilir (tablo 2).

Hasta 2 puandan az aldığında POMK olasılığı %10’un 
altında iken, 4,5 puan üzerinde olasılık %50’ye çık-
maktadır. Negatif prediktif değeri ile öne çıkan bir 
diğer skorlama ise vital kapasite (<%80), MG süresi 
(<3 ay)  ve cerrahinin hemen öncesinde bulber semp-
tomların varlığını dikkate alır (8). Düşük puan (<3) 
POMK olasılığından uzaklaştırır. Retrospektif olarak 
178 hastanın incelendiği başka bir çalışmada bulber 
semptomların varlığı, miyastenik kriz öyküsü ve uzun 
cerrahi süresi POMK gelişiminde önemli risk faktörleri 
olarak belirtilmiştir (9).

Preoperatif değerlendirmenin en önemli kısmını 
nöromüsküler işlev incelemesi ve iyileştirilmesi oluş-
turur. Bunun yanında, MG’ye diğer otoimmün hasta-
lıkların eşlik edebileceği unutulmamalıdır (10). Tiroid 
bozuklukları MG ile birlikteliği seyrek değildir. Hipoti-
roidizm MG semptomlarında kötüleşme ve periope-
ratif geç derlenmeye yol açabilir. 

Tablo 2. POMK gelişimi risk skorlaması.

POMK değişkenleri Puan

Osserman skalası

I-IIA

IIB

III- IV

0

1

3

MG süresi (yıl)

<1

1-2

>2

0

1

2

Vücut kitle indeksi
<28
≥28

0

1

Akciğer rezeksiyonu

Hayır

Evet

0

2.5

POMK: postoperatif miyastenik kriz
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Görüntüleme yöntemleri havayolu değerlendiril-
mesinde yol göstericidir. Timoma varlığında büyük 
damarlarla olan ilişkisi, perikard invazyonu, vb ince-
lenmelidir. Böylece hem cerrahi plan, hem monitori-
zasyon konusunda daha gerçekçi plan yapmak müm-
kün olabilir.

Miyastenia Gravis Hastasında Anestezi 
Yönetimi

Premedikasyonda solunumu baskılayan sedatif ve 
opioidlerden kaçınılması uygundur. Ancak ciddi ank-
siyete yaşayan hastalarda kısa etkili benzodiazepin 
düşünülebilir. Ayrıca MG hastalarında etkileşimde 
bulunan ilaçlar (antibiyotik, antiaritmik, nöropsikiyat-
rik) gözden geçirilmelidir.

Cerrahi timektomi sternotomi veya video yardımlı to-
rakoskopi ile gerçekleştirilir. Torakoskopik yöntemle-
rin açık cerrahiye kıyasla cerrahi stres ve postoperatif 
ağrıyı azaltma, erken mobilizasyon ve hastanede ka-
lış süresinde kısalma gibi avantajları bulunur (11,12). 
Torakoskopik cerrahi tek akciğer ventilasyonu (TAV) 
için mutlak endikasyon oluşturur. Akciğer izolasyonu 
için ilk tercih çift lümenli tüp olmakla birlikte, endob-
ronşial bloker de kullanılabilir. 

Peroperatif süreçte kullanılan tüm ajanlar ve özellikle 
nöromüsküler blokerler (NMB) miyastenik hastaların 
kas güçsüzlüğünü arttırabilir. İnhalasyon anestezikle-
rinin nöromüsküler iletim üzerine doz bağımlı etki-
leri vardır. Yüksek değerlerde kullanılan sevofluranın 
hem MG hem de sağlıklı insanlarda nöromüsküler 
iletimi baskıladığı; bu doz bağımlı inhibisyonun baş-
langıç dörtlü uyarı (train-of-four; TOF) değerleri <%90 
altında olan myastenik hastalarda daha belirgin oldu-
ğu görülmüştür (13).

Öte yandan çift lümenli tüp kullanımı, cerrahi ve TAV 
için “sessiz” akciğerin gerekliliği bu hastalarda NMB 
kullanımını zorunlu hale getirmiştir (14). Nöromüskü-
ler bileşkenin TOF ile izlenmesi hem operasyon sıra-
sında yeterli gevşemeye, hem de işlem sonunda gü-
venli ekstübasyona  (TOF >90) olanak sağlayacaktır. 
Girişim sırasında nondepolarizan NMB’ler azaltılmış 
dozlarda uygulanır (5,15). Süksinilkolin ise bu hasta-
larda tercih edilmez. 

Geleneksel olarak nondepolarizan NMB’ler neostig-
min ile antagonize edilir. Neostigmin bir kolineste-
raz inhibitörü olarak Ach konsantrasyonunu arttırır. 
Böylece nondepolarizan ajan ile yarışacak, reseptöre 
bağlanacak miktarda Ach birikir ve blok geri çevrilir. 
Ancak etki süresi bir saat kadardır ve “rekürarizasyon” 
açısından yakın izlem gerekir. Ayrıca kolinerjik krize 

yol açma olasılığı bu ajanın diğer zayıf yönüdür. Son 
yıllarda geliştirilen sugammadeks özellikle roküron-
yum (daha az oranda vekuronyum) için selektif an-
tagonizasyon sağlar. Roküronyum, sugammadeks 
tarafından geri dönüşümsüz olarak sarılır ve nikotinik 
reseptörlerden uzaklaştırılır. Nitekim nöromüsküler 
blokajı geri döndürmede sugammadeksin, neos-
tigmine göre daha etkin olduğu gösterilmiştir (16). 
Sugammadeks kullanımının azaltılmış dozlarda uy-
gulanan roküronyumun etkisini hızlı bir şekilde geri 
döndürdüğü ve komplikasyona rastlanmadığı farklı 
vaka serilerinde bildirilmiştir (15,17).

Postoperatif Dönem ve Analjezi

Timektomi yapılan MG hastalarında solunum yeter-
sizliği, uzamış mekanik ventilasyon ve yoğun bakım 
gereksinimi olası sorunlardır. Hastaların ekstübasyo-
nunda nöromüsküler bileşkenin tam olarak derlen-
mesi (TOF >%90) hedeftir. Unutulmaması gereken 
derlenmenin önce büyük gövde kaslarından baş-
layacağı (diafragma ve spontan solunum gibi), üst 
hava yolu reflekslerini sağlayan küçük kaslarda ise 
derlenmenin arkadan geleceğidir. Yani yeterli soluk 
hacmine ulaşılması, nöromüsküler işlevin tam olarak 
döndüğü anlamına gelmemektedir. Bu durum miyas-
tenik hastalar için daha da önemlidir.  

Postoperatif dönemde MG’li hastayı bekleyen iki kli-
nik tablonun ayrımı önemlidir: miyastenik veya koli-
nerjik kriz. Her ikisi de kas yorgunluğuna yol açsa da 
tedavi yaklaşımları farklıdır. Miyastenik kriz solunum 
yetersizliği ile seyreder ve yapay solunum desteğine 
gerek duyulur. Erken dönemde solunum frekansında 
artışa yüzeyel solunum eşlik edebilir. Yardımcı solu-
num kaslarının kullanımı diğer bulgu olabilir. Posto-
peratif sıklığı %10-20 civarındadır (6). Riskli hastaların 
belirlenmesinde yukarıda bahsedilen skorlamalar 
kullanılabilir. Mortalitenin %5 civarında olduğu bil-
dirilmektedir. Kolinerjik kriz ise diğerinden sekresyon 
(tükürük, gözyaşı, diyare, vb) artışı ile ayrılabilir.

Yetersiz analjezi hem solunumu, hem de öksürme-
yi güçleştirecektir. Bu yüzden myastenik hastalarda 
etkin ağrı kontrolü intraoperatif ve postoperatif dö-
nemde önemli yer tutar ve multimodal analjezi pren-
sipleri geçerlidir. Açık cerrahilerde nöroaksiyel yön-
temler (epidural analjezi ve intratekal analjezi) tercih 
edilirken, torakoskopik girişimlerde alan blokları  (pa-
ravertebral, erektor spina, vb) öne çıkmaktadır (18-
19). Cerrahi öncesi yapılan bu uygulamalar ile peri-
operatif süreçte opioid kullanımı azaltılabilmektedir. 
Rejyonal tekniklere ek olarak parasetamol, NSAİ kul-
lanımı opioid gereksiniminin azalmasına katkı sağlar. 
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Bu şekilde sedasyon, hipoventilasyon gibi opioidlerin 
istenmeyen etkilerini engellemek mümkün olabilir.

Juvenil Miyasteni

Erişkin tipte olduğu gibi kas yorgunluğu, AchR anti-
korları ile birlikte ve erişkin olmadan önce görülen 
tipidir. Nöromüsküler bileşkede yapısal bir bozukluk 
yoktur. Başka otoimmün hastalıklar eşlik edebilir. 
Juvenil MG antikor (+) olarak görülür ve dolayısıyla 
timektomiden fayda gördüğü kabul edilmektedir. 
Oküler miyastenide timektomi kararı henüz net de-
ğildir.

Preoperatif değerlendirme ve hazırlık süreçleri eriş-
kin ile benzer. Azaltılmış dozlarda nondepolarizan 
NMB kullanımı güvenli gibi durmaktadır (18). Mi-
nimal invazif cerrahi nedeniyle akciğer izolasyonu 
bu hastaların yönetimindeki en ciddi zorluk olarak 
gözükmektedir. Pediatrik boyuta uygun çift lümenli 
endobronşial tüp veya bloker teminindeki zorluğun 
yanında bu gereçlerin yerleştirilmesi ayrıca deneyim 
gerektirmektedir.  Tecrübeli merkezlerde torakosko-
pik timektomi juvenil MG için hızlı derlenme ile sey-
reden etkin bir girişim gibi durmaktadır (18). 

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Timektomi MG tedavisinin önemli bileşenlerin-
den biridir. Torakoskopi gibi minimal invazif cer-
rahi seçeneklerin yaygınlaşması ile bu hastalarda 
düşük morbidite ve hızlı taburculukla başarılı so-
nuçlar alınmaktadır. 

•	 Hastanın nöromüsküler optimizasyonu ve posto-
peratif sürecin planlanması, NMB ajanların rasyo-
nel kullanımı, etkin analjezi ile miyastenik hasta 
grubunda hızlı derlenme sağlanabilmektedir.  

•	 Bu hastalarda deneyimli multidisipliner takım 
yaklaşımı başarılı sonuçlar için anahtar roldedir. 
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Timus Hastalıklarını İçeren Sendromlar  
Syndromes Including Thymic Disorders
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ÖZ 

Timus immün sistem gelişimindeki temel organdır. Özellikle de timik epitelyal tümörlerde paraneoplastik sendromlar 
gelişebilir ya da çoğu immünolojik karakterli sendrom içinde birliktelik tespit edilebilir. Galen tarafından milattan sonra 
130-200 döneminde ilk tanımlanmasından sonra çeşitli kliniklerle karşımıza çıkan timus ‘gizemli organ’ olarak 2000 yıllık 
tıp tarihinde bu yerini korumuştur. Çeşitli patolojik durumlar pek çok timik lezyon ya da hiperplazi ile karşımıza çıkmak-
tadır. 

Anahtar Kelimeler: timus, immünoloji, otoimmün sendromlar

ABSTRACT

The thymus is a central organ for the development of the immune system. Patients with thymic especially epithelial cell 
tumors may develop paraneoplastic diseases at any point in their disease course. Also multiple systemic autoimmune 
disorders associated with thymic pathologies have been described. Since first being described as such by Galen of 
Pergamum (130–200 ad), the thymus has remained an ‘organ of mystery’ throughout the 2000-year history of medicine. 
A variety of pathologic conditions are known to be associated with thymic lesions, including thymoma and thymic 
hyperplasia.

Key Words: thymus, immunology, autoimmune syndromes 

GİRİŞ

Timus, Doğu’nun sağlık terapi ve öğretilerinde 

de önemli yer tutan bir yapıdır. Reiki öğretisinde 

Kalp Çakrası’nı dengelemek için yapılan terapiler, 

Kinesiyoloji’de (hareket eden kaslardaki enerji akı-

şının kontrolü) timus çevresine parmaklarla yapılan 

vuruşlar, bu bezi harekete geçirerek çeşitli ruhsal ve 

bedensel rahatsızlıkları tedavi edebilecek yöntemler 

olarak sunulmaktadır. Anadolu’da ağıt yakan kadınlar 

göğüslerine vururlar ve bu refleks kaynaklı basit bir el 

hareketi değildir aslında, beynin otomatik gerçekleş-

tirdiği bir davranıştır. Kişi göğsüne vururken timusu 

hareketlendirir, bu sayede üzüntü kaynaklı bağışıklık-

ta meydana gelen direnç azalmasının önüne geçme-
ye çalışır.

Timus kelimesi Yunan kökenli timos kelimesinin la-
tinceye çevrimidir. Timos kelimesi aynı zamanda ruh, 
öz, yürek, yaşam enerjisi anlamlarını içermektedir. 
Eski Yunan’da timus, ruhun yuvası olarak sunulmuş-
tur (1,2). İngilizce olarak da thyme-kekik yaprağına 
benzediği için timus olarak anılmaya başlanmıştır. 
Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çe-
şitli hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri 
ile Avrupa tıbbının temellerini oluşturmuş olan ünlü 
eski Yunan hekimi-anatomist-yazar Bergamalı Galen, 
timusun infant döneminde en geniş olduğunu ilk 
olarak dile getirmiş kişidir. Timusu esrarengiz-gizemli 

Sorumlu Yazar*: Dr.Aslı Gül Akgül. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul Şişli-Sarıyer Etfal 
SUAM, İstanbul, Türkiye.
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Telefon: 0 212 3735000
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organ olarak tanımlamıştır ki bu tanımlama da yakla-
şık iki milenyum geçerliliğini korumuştur (1,3,4). Bu 
gözlem 1777’de, fetal ve infant dönemde timus bo-
yutunun evrimi üzerine çalışan William Hewson (5) 
tarafından doğrulanmıştır. Doğum hemen öncesi vü-
cut kilosuna göre en büyük ağırlığına ulaştıktan son-
ra timus büyümeye devam eder ve puberte döne-
minde göreceli maksimum ağırlığına ulaşır. İlerleyen 
yaşlarda boyut ve ağırlığında azalma ile tanımladığı-
mız involüsyon sürecine girer. İnvolüsyon esnasında 
epitelyal komponentler yağlı dokuda yayılmış şekil-
de ufak lenfositler halinde atrofiye uğrar (3). Normal 
bir timus dokusunu nelerin oluşturduğu da bir diğer 
önemli ve karmaşık konudur. Çünkü timus zaman 
içerisinde kendine özgü değişiklikler göstermektedir. 
Normal bir timusun timik bir bozukluktan ayırdedil-
mesi zaman zaman radyologlar için dahi sorun yara-
tabilmektedir. 

New York Times Gazetesi’nin 1982 yılında yayınladığı 
bir makale başlığı şöyledir; ‘Gizemli timus yaşlanmayı 
durduran anahtar olabilir.’ Yaşlanmanın bağışıklık sis-
temiyle sıkı sıkıya bağlı bir süreç olduğu vurgulanan 
makalede, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar-
da, genç hayvanlardan alınarak daha ileri yaşlı hay-
vanlara nakledilen timusun yaşlı timusa oranla daha 
çok işlev kazandığı belirtilmektedir.

Timus, timositlerin gelişiminde yer alan ve immün 
toleransı oluşturmada ana role sahip özelleşmiş bir 
primer lenfoid organdır. T-hücre farklılaşması ve re-
pertuvar seçimi için gerekli olduğundan kazanılmış 
immün sistemin kritik komponentini sunar. Dahası 
T düzenleyici hücrelerin oluşumu yoluyla ve oto-re-
aktif T hücrelerin negatif seleksiyonu ile oto-toleran-
sın kontrolünde önemli bir rol oynar. Aslında hem 
timik epitelyal hücreleri hem de T hücre gelişimini 
ve fonksiyonlarını etkileyen değişimlere bağlı timik 
kompartmanlardaki anormallikler, santral toleransın 
kırılmasına sebep olur bu da enfeksiyonlara ve oto-
immün olaylara karşı artan bir duyarlılık ile sonuçlanır 
(6).

Son dönemlerde immünolojik sistem ve timus arasın-
daki ilişkiyi açıklamaya yönelik çeşitli mekanizmalar 
ortaya atılmıştır. Çoğunluğu, ‘hasta’ timusun da ‘nor-
mal’ timus gibi matür T hücrelerini yöneteceği, ancak 
hasta timus tarafından yönetilen T hücrelerinin bo-
zuk olduğu ve bu yüzden de hücresel oto-reaktiviteyi 
kullanacağı hipotezinden temel almaktadır. Timus 
patolojileri özellikle de epitelyal tümörleri ile ilişkili 
oto-immünitenin ve oto-tolerans kaybının patoge-
nezine ışık tutabilecek teoriler mevcuttur (7-11);

1. İmmatür T hücre teorisi; timoma kaynaklı imma-
tür lenfositler, oto-toleransın birincil uyarı bölgesi 
olan timik medullaya yolculuğu engelleyerek dü-
zensiz tümör bölgesinden kaçabilmektedir.

2. Neoplastik - genetik teori; Timik karsinogenez T 
hücre gelişiminin bozulmasına sebep olan gene-
tik değişiklikler ve artan sayıda oto-reaktif lenfo-
sitlerin gelişimi ile ilgili olabilir.

3. Kombine hücresel ve hümoral deregülas-
yon teorisi; Transkripsiyon faktörü ‘oto-immün 
regülatör’ün ekpresyon kaybına bağlı olarak, me-
düller timik epitelyal hücreler antijen sunumunda 
defektler içerirler. Oto-immün regülatör, medüller 
timusun epitelyal hücre yüzeyindeki tüm kendi 
dokusu ile ilişkili antijenleri ekprese edecek eş-
siz bir yeteneğe sahiptir ve oto-immün regülatör 
inaktivasyonu bazı antijenlerin ekspresyonunu ve 
timusun dışındaki oto-reaktif lenfositlerin salını-
mını engeller.

Oppenheim (12), 1899’da otopsi sırasında Miyasten-
ya Gravis ve eşlik eden, lenfosarkom olarak raporladı-
ğı bir mediyasten tümörü tanımlamıştır. O dönemde 
birlikteliğin önemi belirsizdi. Leopold Lacquer (13), 
1901’de Miyastenya Gravis tanısını takiben 1 yıl sonra 
hayatını kaybeden 30 yaşında bir erkek hastayı sun-
muştur. Patolog Carl Weigert (13), otopsi notlarında 
aspirasyon pnömonisi ve normal merkezi sinir sis-
temi bulgularını raporlamıştır. Timomanın perikart 
ve plevraya yapışık epiteloid ve lenfoid hücrelerden 
oluştuğu, ayrıca iskelet sistemi kasları ve miyokart 
lenfositik hücre infiltrasyonunu da göstermiştir. We-
igert, bulguların malign timik tümör, iskelet kasları ve 
kalpteki lenfositik buluntuların da olası metastazlar 
olduğuna inanmıştır. Bin dokuz yüz beş yılında Buz-
zard (14) da, yine iskelet kasında lenfosit birikimini 
Miyastenya Gravis hastalarında gözlemlemiş ve bunu 
lenforaji, komşu kan damarlarından sızan hücreler 
olarak tanımlamıştır. Timusun hiperplastik olmaya 
meylini de yine Buzzard yazmıştır. Bell (15), 1917’de 
yayınladığı derlemede Miyastenya Gravis hastaları-
nın yarısında ya tümör ya da hiperplazi şeklinde ti-
mus patolojisinin olduğunu yazmıştır.

Hayvanlardaki deneysel çalışmalar, timus tarafından 
salgılanması muhtemel en az iki olası hormona işaret 
etmiştir; immünolojik yeterliliğin oluşumu ile bağlan-
tılı Timozin ve nöromüsküler transmisyon ile ilişkili Ti-
min. Klinik sendromlarla ilişkili hipoplazi ya da aplazi, 
germinal merkez formasyonu ile hiperplazi (displazi 
veya timit) ya da timoma gibi patolojik değişikliklerle 
ilgili 1961’de Miller (16) tarafından farelerde neonatal 
timektominin etkilerinin gösterilmesine kadar çeşit-
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li çalışmalar yayınlanmıştır. Bu çalışma ile timusun 
memeli fizyolojisi ve pato-fizyolojisindeki rolü biraz 
daha sağlam temellere dayandırılabilmiştir (17). Ek 
olarak immünolojik sistemin matürasyonunda timu-
sun ayrıca denetim fonksiyonu olduğu Burnet (18) 
tarafından, 1962’de belirtilmiştir. Bu hipotez altında 
muhtemeldir ki timus içinde spontan mutasyon ile 
gelişen immünolojik özellikli lenfositlerin anormal 
klonlarındaki delesyon hatası oto-immün hastalığa 
yol açmaktadır. Alternatif olarak, T ve B lenfositler ara-
sındaki periferik kontrol mekanizmalarının kaybı da 
benzer bir durumla sonuçlanabilmektedir (19).

Son on-yıllarda Miyastenya Gravis dışında çeşitli oto-
immün hastalıklar ve timoma birlikteliği tespit edil-
mektedir. Timomalarda %30-40 oranında oto-immün 
hastalıklar eşlik eder. Miyastenya Gravis sonrası en 
sık kırmızı hücre aplazisi ve hipogamaglobulinemi 
eşlik etmektedir (20). Her ne kadar timomanın oto-
reaktiviteyi indüklediği mekanizma tam olarak net-
leşmediyse de iki patolojik tanım arasındaki klinik ilgi 
oldukça kuvvetlidir ve özellikle de timoma rezeksiyo-
nu sonrası bazı oto-immün hastalıkların gerilediği-
nin netlik kazandığı da düşünülürse tesadüfi olduğu 
söylenemez (7). Hatta timektomi sonrası sağkalım, ve 
nüks olmaksızın sağkalımın, eşlik eden immün send-
rom varlığında daha iyi olduğu rapor edilmektedir 
(20,21).

Timus patolojilerini içeren sendromlar ve paraneop-
lastik hastalıklar sıklıkla timik maligniteler ile ilşkilidir. 
Bu yüzden bu hastalıkları takip ve tedavi eden hekim-
ler için timus patolojilerini tanımada ilgili semptom-
lar önem taşır. En sık görülenler arasında Miyastenya 
Gravis, kazanılmış nöromiyotoni (Isaacs Sendromu), 
ensefalit, Morvan Sendromu ve miyozit sayılabilir. Ta-
nıları güçtür, ancak Miyastenya Gravis’de asetilkolin 
reseptörüne karşı spesifik antikorlar, Isaacs Sendro-
mu, Morvan Sendromu ya da ensefalit için voltaj ba-
ğımlı potasyum kanal kompleks proteini Caspr2, anti- 
VGKC antijeni bakılması önemlidir ve bu tanıları alan 
hastalar mutlaka timus patolojileri ve özellikle tü-
mörleri açısından taranmalıdır. Bu hastalıklar immü-
noterapilere hassatır ve timektomi sonrası da sıklıkla 
gerilerler (22). Timoma ilişkili en ciddi sendromlardan 
biri Graft-Versus-Host benzeri, karaciğer, sindirim sis-
temi veya cildi tutan multi-organ oto-immünite has-
talığıdır (23-25). Sendromlar sıklıkla timik patolojiden 
once ortaya çıkarlar, ancak timik epitelyal tümörde ya 
eş zamanlı ya da tümör tanısından sonra tanı alırlar. 
Timomalı hastaların yaklaşık %30’u asemptomatik 
seyreder, geri kalanında hastalar, kitlenin bulunduğu 
lokalizasyona bağlı olarak ağrı, öksürük, ses kısıklığı, 
nefes darlığı, kilo kaybı gibi şikayetler ve aynı zaman-

da eşlik ettiği sendromun bulguları ile belirti verirler 
(26). 

Timik displazi, timus epitelinin gelişim anomalisi ile 
ortaya çıkar. Hassal korpüskülleri sayıca ileri derece-
de azalmış ya da hiç yoktur. Timik displazi ile birlikte 
olan hastalıklar olarak şiddetli ve kombine immün 
yetmezliğin otozomal resesif formu ya da Klasik 
X-bağlantılı Ataksik Telenjiyektazi, kromozomal ins-
tabilite sendromları, Nezelof sendromu, Di Gerorge 
sendromu inkomplet formu- ki timus sadece disp-
lazik değil sıklıkla da ektopik yerleşimlidir- sayılabilir 
(27). 

Ektopik timus dokusu; tamamen normal doku ola-
rak, boyunda ve plevrada bulunabilir. İnmemiş timus 
dokusu boyunda bir ya da iki yanlı olarak yerleşebilir. 
Paratiroid dokusu ile birlikte tiroide komşu yerleşim 
gösterebilir. Boyun derisindeki ektopik timus dokusu 
Bronkiyo-Okülo-Fasiyal Sendrom tanısında bir ipucu 
olabilir (27).

Gerçek Timik Hiperplazi, Sistemik Lupus Eritomatozus 
(SLE), Romatoid Artrit (RA), Skleroderma, Poliarteritis 
Nodoza, Behçet hastalığı, Haşimato tiroidit, Addison 
hastalığı, oto-immün hemolitik anemi, tirotoksikoz, 
Graves hastalığı, lenfoid hiperplazi ile birliktedir (3). 
Timik Ribaunt (tepkisel) Hiperplazi ise, kemoterapi, 
radyoterapi, kortikosteroid tedavilerine sekonder, 
termal yanık sonrası, Cushing hastalığı tedavisinde 
ve diğer ciddi sistemik streslerde, primer hipotiro-
idi veya Hodgkin hastalığının tedavisi sırasında ve 
Beckwith-Wiedemann Sendromu (ekzoftalmus, mak-
roglossi, jigantizm, neonatal hipoglisemi) ve non-
Hodgkin lenfomada da görülebilir (3,28).

Cushing Sendromu timusun nadir görülen nöroen-
dokrin tümörleri ile birlikte düşünülmelidir. Multipl 
Endokrin Neoplazi (MEN-1) Sendronmu ile bu has-
taların birlikteliği bilinmektedir. Aynı şekilde Sjögren 
Sendromu ile, sıklıkla orta-ileri yaş kadınlarda tanı ko-
nulan, mukoza ilişkili lenfoid dokudan (MALT) köken 
alan nadir bir tümör olan timusun düşük gradlı B hüc-
re lenfoması %25 oranında birlikte görülebilir (29).

Nörolojik olmayan sendromlar içinde intestinal psö-
do-obstrüksiyon, sıklıkla sero-pozitif Miyastenya 
Gravis olan timoma hastalarında disotonomiye bağlı 
gelişen bir durumdur. Bunun dışında tiroidit, birle-
şik konnektif doku hastalığı, paroksismal noktürnal 
hematüri, akrokeratoz, SLE, pemfigus, liken planus, 
konjonktivit ve retinopati de timik patolojiler ile bir-
liktelik gösterir (30).

Timus hastalıklarını içeren, ve/veya eşlik eden, nöro-
müsküler, hematolojik, gastrointestinal, endokrinolo-
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jik, dermatolojik, romatolojik ve çeşitli diğer sistem-
lerle ilgili sendrom ve patolojilerin birlikteliği tabloda 
gösterilmiştir (3,7,8,17,22,23,30).

Miyastenya Gravis 

Yaklaşık %75’inde timik anomaliler vardır. En sık anor-
mallik timik hiperplazidir, timik hiperplaziyi sıklık 
açısından sıklıkla timoma ve daha nadir olarak timik 
karsinom olacak şekilde timik tümörler izler, daha na-
diren atrofik ve normal timus dokusuna rastlanır (31). 

Konjenital Miyastenik Sendrom 

Konjenital miyastenik sendromlar, nöromusküler 
kavşağın herediter bir grup hastalığıdır. Tüm Mi-
yastenya Gravis’lerin %1’i kadardır. İmmünolojik 
olmadıklarından serumda antikor bulunmaz ve 
immünolojik tedaviye yanıt vermezler. Çoğu form-

da belirtiler doğumda vardır, bazılarında ise erken 
çocukluk hatta genç erişkinliğe kadar başlamayabilir. 
presinaptik, sinaptik ve postsinaptik patolojilere bağlı 
olabilir. Defektin en sık postsinaptik olduğu ve mutas-
yonların çoğunun AchR geni epsilon subünitesinde 
yoğunlaştığı gösterilmiştir 

Neonatal Miyastenya Gravis ise; miyastenik annede-
ki antikorların plasenta yoluyla pasif olarak çocuğa 
geçmesi sonucu doğumdan sonraki ilk üç gün 
başlayıp, ortalama iki-üç hafta kadar sürebilen, 12 
haftayı geçmeyen geçici miyastenik semptomlardır. 
Miyastenik annelerin %10-15’inde görülebilir (32,33).

Beckwith-Wiedemann Sendromu

13.700 doğumda bir görülen, cinsiyet farkı gözetme-
yen aşırı büyüme sendromlarından biridir. Makrozo-
mi, makroglossi, ekzoftalmus, jigantizm, abdominal 
duvar defektleri, viseromegali, hemihiperplazi, emb-

Tablo 1. Timus patolojisi ile birliktelik gösteren hastalıklar ve sendromlar.

Nöromüsküler Hematolojik 
Gastrointes-
tinal Endokrinolojik Dermatolojik Romatolojik Diğer

Miyastenya 
gravis 

Kırmızı hücre ap-
lazisi

Crohn Addison –uygunsuz 
ADH Sendromu 

Alopesi Sistemik 
Lupus Erite-
matozis

Nefrotik 
Sendrom

Lambert-Eaton 
Sendromu 

Good Sendromu– 
Hipo-amaglobuli-
nemi

Nontropikal sprue Cushing sendromu Pemfigus Romatoid 
Artrit

Nefropati

Limbik ensefa-
lopati 

Hemolitik anemi Ülseratif kolit Hipertiroidi Kronik  muko-
kutanöz kandi-
diyazis

Polimiyozit İnterstisyel 
pnömonit

Miyotonik Dist-
rofi

Akut lösemi Whipple Graves Dermatomiyozit Skleroderma Hipertrofik 
Osteo-artro-
pati 

Sensörimotor 
radikülopati

Multipl miyelom İntestinal psödo-
obstrüksiyon 
(disotonomi)

Takayaşu Sjögren Kaposi Sar-
kom

Miyozit Lenfoma Hiperparatiroidi Miyokardit Karsinomlar

Serebellar deje-
nerasyon

Pansitopeni-pernisi-
yöz anemi

Haşimato Poli-arteritis 
Nodoza

Down Send-
romu

Stiff-person 
Sendromu

Eritrositoz Kemodektoma Behçet Send-
romu

Morvan Send-
romu-Ensefalit, 
Nöromiyotoni

Megakaryositopeni Multipl Endokrin 
Neoplazi Sendromu

Isaacs Sendro-
mu-Kazanılmış 
Nöromiyotoni

Lösemi

Periferik nöro-
pati 

T hücre yetmezlik 
Sendromu

Otonomik nöro-
pati-disotonomi

İmmün yetmezlik 
sendromları

Lösemi

Graft-Versus-Host
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riyonel tümörler, neonatal hipoglisemi, kulak anoma-
lileri, adrenokortikal sitomegali, renal anomaliler ile 
karakterize genetik bir durumdur. Klinik triadı eksom-
falos-omfalosel, makroglossi ve gigantizm-makrozo-
mi olarak tanımlanmış olsa da, klinik bulgular çeşitli 
moleküler mekanizmalar, somatik mozaisizm ve 
timus dahil kanser riski ile ilişkilidir.   Hastalık henüz 
iyi bilinmeyen nedenlerle çok değişken kliniklerle 
prezente olabilmektedir. Henüz neden-sonuç ilişkisi 
açıklanamamış olsa da timik rebaunt hiperplaziyi de 
içerebilmektedir (28,34). 

Di George Sendromu

İnkomplet: DiGeorge sendromu daha çok timus 
hipoplazi/aplazisine bağlı immün yetmezlik, kardi-
yovasküler anomaliler, damak defektleri, öğrenme 
güçlüğü, hipoparatiroidizm ve karakteristik yüz görü-
nümü ile prezente olmakla beraber, klinik özellikleri 
oldukça değişkendir. En sık mikrodelesyon sendromu 
olan 22q11.2 delesyonu, kendisinden sonra en sık 
görülen spontan delesyon sendromundan en az 10 
kat daha sıktır. Delesyon bölgesinde 35’ten fazla gen 
bulunur. Bu nedenle tüm bu genlerin defektleriyle de 
ilgili anomaliler ve semptomları ortaya çıkar, ancak 
bu hasta grubundaki genotip-fenotip korelasyonu 
oldukça zayıftır. 

Gelişimsel olarak bu sendromda, erken embriyo dö-
neminde 3. ve 4. faringeal ceplerin ve nöral krest 
hücrelerinin gelişim defekti olur. Bunun sonucunda 
aortik ark ve dalları, kardiyak çıkış traktusu, timus, 
paratiroid, damak, farinks ve yüzün bazı bölümlerini 
içeren farengeal ark sisteminde problemler oluşur. 
Timus hipoplazisine bağlı düşük T hücre sayıları in-
fantların %75-80’inde görülür. Delesyonlu hastaların 
%1’inden azında timus transplantasyonunu gerek-
tiren gerçek timus aplazisi vardır ve T hücreleri hiç 
yoktur. Ağır kombine immün yetmezlik tablosu olan 
bu hastaların enfeksiyonlardan uzak tutulmaları, kan 
ürünlerinin verilmeden önce ışınlanarak graft-versus-
host hastalığına karşı korunmaları önemlidir. Ayrıca 
bu hastalara yeni doğan tarama programı kapsamın-
da yapılacak TREC testi ile erken tanı konulabilmesi 
mümkündür (35,36). 

Komplet: Kesin bulguları,CD3+ T hücrelerin azalma-
sı veya tamamen yokluğuna ek olarak; timusa göç 
eden hücrelerin 50’den az olmasıyla kanıtlanmış 
atimi (CD3+CD45RA+CD62L+hücre/mm3) ve/veya 
TREC<100/100bin T hücre ile hipoparatiroidi, kalp 
defektleri, hipoparatireozidir.

Timik aplazili hastalara timus transplantasyonu, tam 
uyumlu periferik kök hücre transplantasyonu veya 

verici lenfosit infüzyonları gerekir. Hangi noktada 
timus transplantasyonu veya tam uyumlu kök hüc-
re transplantasyonu yapılması gerektiği net değildir 
(35).

Down Sendromu

Parsiyel DiGeorge Sendromu gibi Down Sendromlu 
hastalar da timus yapısal ve boyutsal farklılıkları, ek 
olarak daha yüksek riskle otoimmünite gelişmesi ile 
prezente olurlar. Timik fonksiyonları negatif yönde 
etkileyen bir diğer sendrom da Down Sendromu’dur. 
Çeşitli çalışmalar, Down Sendromlu kişilerde otoim-
müniteye katkıda bulunacak şekilde periferik kanda, 
hem immatür öncü hücreler hem de matür periferik 
lenfositlerdeki defektler ile timik stroma ve adaptif 
immün sistemdeki alterasyonlara dikkat çekmiştir. 
Böylelikle DiGeorge ve Down Sendromu, artmış en-
feksiyon oranı, doğal Treg’ler ve otoimmünite gelişi-
mine öncülük edebilecek hatalı timik santral tolerans 
gibi ortak immünolojik özellikleri paylaşırlar. Down 
Sendromunda azalmış timik fonksiyon, hem enfeksi-
yonlara azalmış yanıtı hem de organ spesifik otoim-
mün bozuklukların gelişimine karşı artmış hassasiyeti 
destekleyen sebeptir (6,37). 

Lambert-Eaton Miyastenik Sendrom

Proksimallerde baskın kuvvet kaybı, yorgunluk ve 
otonomik bozukluğun olduğu bir nöromüsküler 
kavşak hastalığıdır. Nedeni presinaptik bölgede bu-
lunan voltaja bağlı kalsiyum kanallarına karşı gelişen 
otoantikorlardır. Her ne kadar Miyastenya Gravis’ten 
sonra en sık saptanan nöromüsküler kavşak hastalığı 
olsa da, görülme sıklığı ancak onda biridir. Anderson 
ve ark. (38), 1953’de bronşiyal neoplazi, progresif 
proksimal kas güçsüzlüğü ve hiporefleksiya bulguları 
olan ve süksinilkolin verilmesi ile uzamış apne gelişen 
bir olgu sunmuşlardır. Ciddi kas güçsüzlüğünün mi-
yastenik tip için kuvvetli bir klinik gösterge olduğuna 
karar vermişlerdir. Amerikan Fizyoloji Topluluğunun 
1956’daki bir toplantısında Lambert, Eaton ve Ro-
oke (39), malign neoplaziler ile ilişkili defektif nöro-
müsküler transmisyon olan 6 hastalık bir olgu serisi 
sunmuşlardır. Bazı klinik ve elektrofizyolojik karakte-
ristiklerin miyastenide beklenenden farklı olduğuna 
işaret etmişlerdir. Eaton ve Lambert (40), 1957’de mi-
yastenik sendromun bulgularını özetleyerek tanımını 
yapmışlardır. Lambert Eaton Sendromlu hastaların 
yaklaşık %60’ında tümör ilişkisi raporlanmıştır. Has-
talarda akciğer- daha sık olarak küçük hücreli- karsi-
nomu, timoma, prostat karsinomu ve lenfoproliferatif 
bozukluklar bildirilmiştir (41).
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Good Sendromu – Hipogamaglobulinemi

Timoma, hipogamaglobulinemi ve immün yetmezlik 
triadından oluşan geç başlangıçlı bir primer immün 
yetmezlik nedenidir. Timoma ile birlikte agamaglo-
bulinemi, düşük IgG ve IgA, değişken IgM düzeyleri, 
düşük B hücre sayısı görülebilir. Genellikle 40-70 yaş 
aralığında görülmektedir. Temel immünolojik bulgu-
lar hipogamaglobulinemi, B hücrelerinin azlığı ya da 
yokluğu, anormal CD4+/CD8+ T hücre oranı, CD4+ 
T hücre lenfopenisi ve bozulmuş T hücre mitojenik 
cevabıdır. Bu hastalarda hümoral ve hücresel immü-
nitedeki kusurlar nedeni ile bakteriyel, fungal ve vi-
ral fırsatçı enfeksiyonlar oldukça sık gözlenmektedir 
(42). 

Stiff-Person Sendromu (Katı-kişi Sendromu)

Önceleri sadece erkeklerde görüldüğü düşünül-
düğünden Stiff-man olarak da adlandırılmıştır. Kas 
rijiditesi ve epizodik spazmlarla seyreden nadir bir 
hastalıktır. Aksiyel ve ekstremite kaslarında ağrılı 
spazmlarla  karakterize kronik bir hastalıktır. Hasta-
larda progresyon gösteren gösteren genel katılık ve 
rijidite hali başlıca bulgulardır. Genel kas katılığından 
ayrı olarak nörolojik muayene sonuçları, beyin bilgi-
sayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüle-
mesi normaldir. Stiff Person Sendromu varyantı; 
rijidite ve miyoklonus ile seyreden progresif ensefa-
lomiyelit de tanımlanmıştır (22,43). 

Morvan Sendromu veya Morvan Fibriler Kore 
(Ensefalit, Nöromiyotoni) 

Nöromiyotoni- otonom ve santral sinir sistemi dis-
fonksiyonu ile ilişkisi ilk kez 1890’da raporlanmıştır 
(44). On dokuzuncu yüzyıl Fransız hekimi Augustin 
Marie Morvan’ın adını  taşıyan nadir bir oto-immün 
hastalıktır. Tanı konduğunda mutlaka timoma açısın-
dan incelenmelidir. Morvan Sendromu belirtilerinin 
limbik ensefalit ile çarpıcı bir benzerlik taşıması dikka-
ti çekmiştir. Uzun kasların çoklu düzensiz kasılmaları 
söz konusudur. Merkezi sinir sistemi  semptomları, 
uykusuzluk, halüsinasyonlar, yönelim bozukluğu ve 
aynı zamanda demans, deliryum, ve psikoz bulunur. 
Kramplar, halsizlik, hiperhidrozis ve kaşıntı da diğer 
bulgular arasında sayılabilir. Yavaş ve sinsi bir başlan-
gıç göstererek aylar/yıllar içinde klinik verebilir.

Timoma ya da akciğer kanseri gibi tümörlerle ilişkili 
olabilmesi; oto-bağışıklık hastalıkları ve oto antikor-
lar ile arasındaki ilişki, bir oto-immün ya da parane-
oplastik etiyolojiye işaret ettiği gibi aynı zamanda 
non-paraneoplastik de olabilir. İmmünsupresif te-
daviler, plazmaferez, kortikosteroidler, azatiyopirin, 

metotreksat ve yakın zamanda da rituksimab ve tabi 
timektomi ile tedavi sağlanmakta, Anti-VGKC – hücre 
membran antijene karşı antikor sayısı azalmaktadır 
(45).

Isaacs Sendromu (Isaacs-Merten Sendromu - 
Kazanılmış Nöromiyotoni)

Sürekli kas lifi aktivitesi ile sonuçlanan periferik si-
nirlerden kaynaklı anormal sinir impulsları ile karak-
terize enflamatuvar bir bozukluktur. Semptomlar 
uykuda ya da genel anestezi altında dahi oluşabil-
mektedir. Kramp, ilerleyici kas katılığı ve güçsüzlük 
ile seyreder. Olguların %20’den daha azında hiper-
hidrozis, taşikardi ve kilo kaybı, hafıza kaybı, konfüz-
yon, halüsinasyon, konstipasyon, kişilik değişiklikleri, 
uyku bozuklukları mevcuttur. Bazı vakalarda hastalık 
Morvan Sendromu olarak tanı almaktadır.

Hastaların yaklaşık %20’sinde timik bir tümör, sıklıkla 
timoma eşlik etmektedir. Patoloji aynı zamanda peri-
ferik nöropatiler ve miyastenya gravis gibi otoimmün 
hastalıklarla da ilişkilidir. Tanıda temel belirtiler özel-
likle yüz ve ellerde miyokimi, tikler, fasikülasyonlar ve 
kas kramplarıdır. Elektromiyografi ile tanı kesinleşti-
rilir ve antikonvülzanlar, plazmaferez ve immünglo-
bulin ile tedavi sağlanabilir. Timoma şüphesinde ase-
tilkolin reseptör antikorları test edilmeli ve timoma 
varsa cerrahi olarak eksize edilmelidir (46).

Bronkiyo-Okülo-Fasiyal Sendrom

Boyun iki yanında dermal timus oldukça nadirdir ve 
yüksek olasılıkla Bronkiyo-okülo-fasiyal Sendrom’un 
komponenti olmaktadır. Hematolojik ve immünolojik 
durumu ve görüntülemeyi içeren dikkatli bir değer-
lendirmeyi takiben ektopik timus komplet eksizyonu 
uygulanabilir (47).

Nezelof Sendromu

Timusun tam gelişmemesi ya da disfonksiyonu ne-
deniyle gelişen primer immün yetmezlik hastalığıdır. 
Normal immünglobulinli kombine immün yetmezlik 
sendromudur. Tekrarlayan enfeksiyonlar, lenfopeni, 
azalmış lenfoid doku, gelişme defekti, timus agene-
zisi ya da anormal gelişimi ile karakterizedir ve nor-
mal ya da artmış lenfoid düzeyine rağmen bozuk 
antikor sentezinin olduğu bir ya da daha fazla majör 
immünglobulin grubu söz konusudur (48). İlk orjinal 
tanımlama Nezelof ve ark. (49) tarafından 1964’de ya-
pılmıştır.



104

Timus Hastalıkları ve Tedavisi

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

Sjögren (Gougerot-Sjögren) Sendromu

Timoma anterior mediyastenin en sık neoplazisi ol-
makla beraber Sjögren Sendromu ile birlikteliği na-
dirdir. Sjögren, kronik sistemik otoimmün enflamatu-
var bir rahatsızlıktır. Ekzokrin bezlerin salgı yokluğuna 
kadar giden lenfosit infiltrasyonu kaynaklı hasarı ile 
karakterizedir. Sjögren Sendromu ile birlikteliği olan 
timik karsinom vakası ile ilgili ilk yayın 1996’da Mat-
sumoto ve ark. (50) tarafından yapılmıştır. Sjögren 
Sendromu ile malign timoma birlikteliği 6 olguluk bir 
sunum olarak yayınlanmıştır. Bazı olgu yayınlarında 
timektomi sonrası bulgularda ve sendromda remis-
yon olabildiği gibi, semptom ve belirtiler devam da 
edebilmektedir (51,52).

Uygunsuz Anti-Diüretik-Hormon (ADH) 
Sendromu

Sıklıkla malignite, pulmoner hastalıklar, merkezi si-
nir sistemi bozuklukları ya da ilaçlarla birlikteliği 
olan övolemik hiponatremi durumudur. Nadiren de 
olsa timoma ile de ilişkilidir. Timoma sıklıkla para-
timik otoimmün hastalıklar ile ilişkili olsa da timik 
karsinomda bu durum nadiren görülmektedir (52). 
Nadir vakalardan ilki Donadio ve ark. (53) tarafından 
1998’de yayınlanmışır. Sendroma sebep olan patolo-
jinin ortadan kaldırılması sıklıkla sorunu çözmektedir. 

Klasik X-Bağlı Ataksik Telenjiyektazi – 
(Kromozomal Kırık Sendromu)

Ataksi Telenjiyektazi nadir görülen, otozomal rese-
sif geçişli nörodejeneratif bir hastalıktır. Klinik ola-
rak erken çocukluk döneminde başlayan progresif 
serebellar ataksi, okulokutanöz telenjiyektaziler, 
değişen oranda hücresel ve hümoral immün yetmez-
likler ve buna bağlı olarak artmış kanser riski göze 
çarpmaktadır. Etkin bir tedavisi yoktur, semptomatik 
müdahaleler ile gidilir. Malignite açısından mutlaka 
yakın takipte tutulmalı ve uygun tedavi buna göre 
düzenlenmelidir. Şiddetli ve kombine immun yet-
mezlik otozomal resesif formu ya da klasik X-bağlı 
Ataksik Telenjiyektazi timik displaziyi içermektedir. 
Timik displazi, timus epitelinin gelişim anomalisi ile 
ortaya çıkmaktadır. Hassal korpüskülleri sayıca ileri 
derecede azalmış ya da hiç yoktur. Çok belirgin len-
fosit kaybı vardır. Ağır kombine immün tipte, immün 
yetmezliğe yol açacak timik displaziler; basit,  stro-
ma - kortikomedüller bölge ayrımını kaybetmemiş, 
en ilkel şekilli, psödoglandüler görünümlü ve Hassal 
cisimciklerinin korunduğu, ağır atrofiyi taklit eden 
displazi olacak şekilde dört grupta incelenmiştir. 

Spekturum, epitelyal timus stromasının farklılaşma 
kapasitesi ve bunun derecesi ile ilişkilidir (27,54). 

Haşimato Sendromu

Miller’ın (16) raporundan beri, timusun immün me-
kanizma regülasyonunda ana lenfoid doku olarak 
önemli bir rol oynadığı ispatlanmıştır. Timik anoma-
liler içeren bazı otoimmün hastalıklar rapor edilmiş 
ve timomanın ya da hiperplastik timusun cerrahi 
eksizyonu dramatik yanıt ile sonuçlanmıştır. Bu bul-
gular da otoimmün hastalıklar ile timus hastalıklarını 
içeren durumlar arasında sıkı bir ilişki olasılığını yine 
akla getirmektedir.

Timektomi sonrası uzun-dönem izlemde tiroid mik-
rozomlarının yanısıra tiroglobuline karşı antikorlar 
titreleri de aşamalı olarak azalmakta ve bir-iki yıl için-
de negatifleşmektedir. Neticede söylenebilir ki Ha-
şimato hastalığında timus ve fokal kronik lenfoid ti-
roidit; antikor oluşturan hücrelerin proliferasyonu ile 
tiroid ve diğer dokuların immünopatisinin uyarılma-
sını sağlayan antijen reaktif hücreler İle ilişkilidir (55).

Vena Kava Süperior Sendromu

Metastatik pulmoner veya mediyastinal kitleler, 
vena kava süperior sendromunun en sık nedenleri 
arasındadır. Mediyastinal yerleşimli en sık, nörojenik 
tümör görülürken (%20); ikinci sıklıkta timoma (%19) 
görülmektedir. Timomada bası semptomları yanın-
da, nörohümoral salgılara bağlı sistemik semptomlar 
görülürken, %50 olgu asemptomatik seyretmektedir 
(56). 

Graves Hipertiroidi

Graves Hastalığı ve timik hiperplazi arasındaki ilişki ilk 
defa 1929’da Hammar (57), tarafından fark edilmiştir. 
Graves, tirotropin reseptörüne karşı otoantikorların 
oluşumu ile karakterize otoimmün bir tiroid hasta-
lığıdır. Miyastenya Gravis, Addison, tip 1 diyabet, vi-
tiligo gibi otoimmün durumlar ile ilişkisi bilinmekte 
olup Graves ve timik hiperplazi birlikteliği nadiren 
bildirilmiştir. Patofizyolojisi tam olarak tespit edi-
lememiştir. Timus, Graves hastalığında bilinen bir 
etiyolojik role sahip değildir ancak timik endokrin 
aktivite tiroid fonksiyonu ile pozitif korelasyon gös-
terir. Hayvan modellerinde, eksojen tiroid hormonu 
verilmesinin timusun hem medüller hem de kortikal 
yapılarında artışa sebep olduğu, yanısıra tiroidektomi 
ile de timus boyutlarının gerilediği gösterilmiştir (58). 
Cerrahi prosedürler genellikle gerekmemektedir, ti-
mektomi nadiren kür sağlamakla beraber, antitiroid 
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ilaçlarla tedavi, her ne kadar sıklıkla inkomplet olsa 
da hızlı bir timik involüsyon sağlamaktadır. Dikkatli 
bir  değerlendirme ile Graves hipertiroidisi ve timik 
hiperplazi beraberliğinde hipertiroidinin düzeltilme-
sinin timusa müdahaleyi gereksiz kılacağı akılda tu-
tulmalıdır (59).

Graft-Versus-Host Sendromu (GVHD)

Donörden alınıp hastaya kök hücrelerle birlikte veri-
len sağlıklı T-lenfositlerin aracılık ettiği şiddetli immü-
nolojik reaksiyon sonucu organ fonksiyon bozukluğu 
ile giden kompleks bir klinik sendromdur. Özellikle 
kronik GVHD’nin klinik belirtilerinin otoimmün has-
talıklara benzemesi, timusun önemli rolü olduğunu 
akla getirir. Hastalık daha ziyade cilt, ağız, karaciğer 
ve göz gibi organları tutar. Daha az olarak gastroin-
testinal sistem, akciğer ve eklemler etkilenirler. Kronik 
GVHD yoğun immün depresyona sebep olduğundan 
ölümlerin çoğu infeksiyonlara sekonderdir. Timoma 
ilişkili en ciddi sendromlardan biri Graft-Versus-
Host benzeri enterokolonopati; karaciğer, sindirim 
sistemi veya cildi tutan multi-organ oto-immünite 
hastalığıdır. Otoantijenlere tolerans kaybının söz ko-
nusu olduğu düşünülmektedir. Timik hasar yaratan 
patolojilerin ve/veya timomanın varlığı akılda tutul-
malıdır (25).

Multipl Endokrin Neoplazi (MEN) Sendromu

MEN Tip 1 (Wermer) Sendromu, bazı endokrin do-
kulardaki bir grup benign ya da malign tümöral lez-
yonlar grubunu içerir. Paratiroid, anterior hipofiz ve 
gastroentero-pankreatik, nöroendokrin dokuların 
hiperplastik ve neoplastik bozukluğu ile karakteri-
ze otozomal dominant sendromdur. Bazı tümörle-
rin hormon salgılaması söz konusudur. MEN-1’de 
görülen tümörler agresif olmamakla birlikte, tedavi-
siz kaldıklarında genellikle 50 yaş civarında olguların 
yarısı kaybedilebilir. Timik nöroendokrin tümörler, 
mortalitenin %20’sinden sorumlu olmak üzere MEN-
1’in en ölümcül komponentidir (60).

Cushing Sendromu

Non-hipofizer tümörlerden ektopik adrenokortikot-
ropik hormon (ACTH) ve kortikotropin salıcı hormon 
(CRH) sekresyonuna bağlı Cushing Sendromu tüm 
endojen Cushing Sendromlarının %10-20’sini oluş-
turur. Adrenal bez tarafından kortizol hormonunun 
fazla üretimi sonucu gelişmektedir. Timik karsinoide 
bağlı Cushing Sendromu nadir görülür ancak timusun 
nöroendokrin karsinomları, ektopik Cushing sendro-
munun en sık görülen etiyolojilerindendir.  Cushing 

tespit edilen hastada altta yatan timik malignite de 
araştırılacak patolojilerden olmalıdır (61).

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Ortak immünolojik mekanizmalar kaynaklı ti-
mik patolojiler, özellikle de epitelyal tümörler 
ile pek çok sendrom içiçedir, beraber ya da pa-
raneoplastik olarak sonrasında birliktelikleri söz 
konusudur. Bu sebeple tanı konulduğu andan 
başlayarak multimodal tedavi stratejilerine ka-
darki tüm evrelerin yönetimi klinisyen, cerrah ve 
patolog arasındaki kooperasyonu gerektirir.
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Timik Tümörlerde Evreleme ve Tedavinin 
Belirlenmesi
Staging and Therapy Choices in Thymic Malignancies

Dr. Bülent Mustafa Yenigün*, Dr. Ayten Kayı Cangır

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZ

Timomalar malignite derecesi olarak daha uysal tümörler olarak bilinirler. Tedavi süreci bakımından ortak bir dil ve ortak 
prognostik değerlendirme için evreleme sistemi tüm onkolojik durumlar gibi timoma olguları için de geçerlidir. Son 
yıllara kadar Masaoka-Koga evreleme sitemi tek başına timoma evrelen yükünü almışken son 5 yıl içerisinde TNM siste-
mi gündeme oturmaya başlamıştır. Timoma için daha spesifik grup olan ITMIG katkıları ile TNM tedavi sürecinde daha 
objektif kriterler sağlanabilir. Tedavi süreci de uygun evreye göre cerrahi, indüksiyon tedavi sonrası cerrahi ve adjuvan 
tedavi ile definitif kemoradyoterapi seçeneklerini sunmaktadır. Tüm bu süreçler ışığında timoma sağkalım beklentisi 
oldukça yüksek ve tedaviye yanıt açısından yüz güldürücü sonuçlar verebilen patolojilerdir.

Anahtar Kelimeler: timus, göğüs cerrahisi, evreleme

ABSTRACT 

Thymomas are more bland tumors as the degree of malignancy. The treatment process is a common language and the 
staging system for common prognostic evaluation is also for all oncological conditions such as thymoma cases. Until 
recently, the Masaoka-Koga staging system alone exceeded the burden of the thymoma stage, and the TNM system has 
begun to emerge in the last 5 years. Your more objective criteria for treating TNM with ITMIG contributions provided 
with more specific specific group for thymoma. The treatment process also includes surgery according to the appropri-
ate stage, surgery after induction therapy and adjuvant therapy and definitive chemoradiotherapy. In light of all these 
processes, thymoma survival is pathologies that can give them highly elevated and buoyant results that are responded 
to treatment.

Key Words: thymus, thoracic surgery, staging

Timoma

Timomalar histopatolojik olarak benign görünümlü 
tümörler olmasına karşın epitelyal hücrelerin dife-
rensiasyon derecesinin az ve atipinin yüksek olduğu 
olgularda yüksek malignite potansiyeli vardır. Malign 
davranış, medüller (iğsi hücreli) ve iyi diferensiye epi-
telyal tümörlerde (Tip A ve Tip AB) düşük, epitelyal 
diferensiasyonu orta derecede farklılaşmış tümörler 
için (Tip B1, B2 ve B3) yüksek,  az diferensiye olan tü-
mörlerde ise (timik karsinom) çok yüksektir (Tablo 1).

Timik tümörlerin histolojik sınıflandırması, son 50 yıl-
da önemli ölçüde evrim geçirmiştir. Lewis ve arkadaş-
ları, 1987’deki çalışmalarında, benign timoma tanısı 
olan hastanın patolojisinde %2 oranında hücresel 
atipi saptadı. Benzer ve hatta daha ileri atipik değişik-
likler, Shimasato, Hishima ve ark., Suster ve Moran ve 
Kua ve Chan tarafından yapılan çalışmalarda da belir-
lendi (1-3). Bunlar ve diğer pek çok histolojik rapor-
dan yola çıkarak, Müller-Hermelink ve ark., timomada 
medüller veya kortikal fenotipik farklılaşma varlığına 
dayanan histolojik bir sınıflandırma sistemi önerdiler. 

Sorumlu Yazar*: Dr. Bülent Mustafa Yenigün. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, 
Türkiye.
E-posta: drbulent18@hotmail.com
Telefon: 0 312 5956000
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Müller-Hermelink, timomaları; medüller, mix tip, ağır-
lıklı olarak kortikal (organoid), kortikal ve iyi diferan-
siye timik karsinomlar olarak sınıflandırdılar. Bu histo-
lojik alt tiplerin bazı prognostik değerleri vardı. Suster 
ve Moran, 1996’da ve daha sonra 1999’da timik epi-
telyal tümörleri, timoma, atipik timoma ve timik kar-
sinomlara ayıran basitleştirilmiş bir yaklaşım sundu. 
Bu basit sınıflmayı, o zamandan bu yana güncellenen 
ve standart histolojik sınıflandırma sistemi haline 
gelen WHO sınıflandırması takip etti. Dadmanesh ve 
ark. bu sınıflandırmayı tanımladığında: timomaların, 
neoplastik epitel hücrelerinin morfolojik görünüm-
leri ile non-neoplastik lenfositler karşısında göreceli 
oranların sınıflaması olarak yorumladılar. Tip A, yetiş-
kin hayatının timik hücrelerini temsil eden ¨atrofik ti-
mus¨ teriminin baş harfi ile; B tipi, fetüsün ve bebeğin 
biyolojik olarak aktif timusunu temsil eden ̈ biyoaktif¨ 
teriminin baş harfi ile Tip C ise karsinoma teriminin ilk 
harfi ile temsil edilir (4-6).

Timomalar epitelyal ve değişik lenfosit oranlarının 
önemli olduğu uysal tümörlerdir. Bu tümörlerin his-
topatolojik olarak değerlendirilmesi WHO sınıflaması 
ile güncelliğini korumaktadır.

WHO sınıflaması

Tip A

Tip A, tüm timomaların %4-19’unu oluşturur ve or-
talama yaş 61 olup daha ileri yaşlarda görülürken 

cinsiyet farkı göstermezler. Olguların %24’ünde 
myastenia gravis (MG) vardır. Genellikle enkapsüle/
kapsüllüdürler. Kesit yüzeyleri krem-beyaz, belli be-
lirsiz nodülerdir. Tümöral hücreler iğsi ya da oval gö-
rünümdedir. Eşlik eden lenfositler az miktardadır. 5 
ve 10 yıllık sağkalım %100 olarak kabul edilmektedir 
(7,8).

Tip AB

Tip AB, sık görülen timoma tiplerindendir (%15-43). 
Ortalama yaş 55 olup, erkeklerde biraz daha sık görü-
lür. Olguların %14’üne MG eşlik eder. Lenfositten fa-
kir Tip A ile lenfositten zengin Tip B’nin oluşturduğu 
kombine timomalardır. Bu komponentlerin oranları 
değişkendir. Tip B alanlarında küçük poligonal epitel 
hücreleri izlenir. Genellikle enkapsüle/kapsüllüdürler. 
Kesit yüzeylerinde multipl nodüller seçilir. Olguların 
büyük bir kısmı Masaoka evre I-II dir ve 5-10 yıllık sağ-
kalım %81-100 olarak bildirilmektedir (7,8). 

Tip B1

Tip B1, tüm timomaların %6-17’sini oluşturur. Ortala-
ma yaş 41-47 olarak bildirilmektedir. Cinsiyet ayrımı 
yoktur. Olguların %18-56’sında MG görülür. Normal 
timus dokularından güçlükle ayrılan bir histolojik ya-
pıya sahiptir. Timik kortekse benzer alanlar ön plan-
dadır. Lenfoid hücrelerden çok zengindir. Epitelyal 
hücreler dağılmış haldedir, gruplar oluşturmaz. Me-
düller diferansiasyon alanları da içerir, Hassal korpüs-
külleri izlenebilir. Lobüler bir gelişim patterni sergiler. 
Genellikle iyi sınırlı ve ince fibröz kapsüllü, kesiti gri 
beyaz renktedir; kistik yapılar, hemorajik ve nekrotik 
alanlar içerebilir. Olguların büyük çoğunluğu Ma-
saoka evre I-II dir. İnvazyon sık görülmez, metastaz 
nadirdir. 10 yıllık sağkalım Masaoka evre I ve evre 
II’de %90’ın üzerindedir. Ayırıcı tanısında, normal ti-
müs dokusu, tip B2 timoma ve lenfoblastik lenfoma 
önemlidir (8-10). 

Tip B2

Tip B2, timomaların %18-42’sini oluşturur. Ortalama 
yaş 47-50 olup 13-97 yaşları arasında izlenir. Cinsiyet 
ayırımı yoktur. MG %30-82 olguda vardır. Hasta ge-
nellikle lokal semptomlarla başvurur.  Ender olarak 
vena kava superior sendromuna yol açar. Enkapsüle/
kapsüllü ya da sınırları belirsiz olabilir. Diğer tiplere 
göre invazyon daha sıktır. Kesit yüzeyinde sarımsı 
kahve renkte sert kıvamlıdır; fibröz septumlarla bö-
lünmüş nodüllü görünümdedir. Büyük, poligonal 
timik epitel hücrelerinin oluşturduğu timomalardır. 
Tümör hücreleri, normal timik korteksin büyük ve-
ziküler nükleuslu, nükleollü hücrelerine benzer; da-

Tablo 1. Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün timoma için 
patoloji sınıflaması.

WHO Tipi
Histolojik 
Tanımlama

İnsidans 
(%)

10-Yıllık 
Sağkalım

A Medüller 
Timoma

9 (%4-19) 97

AB Mix Timoma 24 (%15-
43)

95

B1 Predominant 
Kortikal 
Timoma

13 (%6-
17)

92

B2 Kortikal 
Timoma

24 (%18-
42)

81

B3 İyi Diferansiye 
Timik 
Karsinoma 

15 (%7-
25)

62

Timik Kars-
inom

Timik 
Nöroen-
dokrin Tümör

Timik 
Karsinoma

Karsinoid, 
Büyük 
Hücreli, Küçük 
Hücreli Timik 
Tümörler

15 29
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ğınık bir ağ oluşturan bu hücrelere lenfositler eşlik 
eder; lenfositler genellikle epitel hücrelerinden daha 
yoğun miktardadır. Masaoka evresi tip A, AB ve B1 ti-
momalara göre daha ileri olabilir. Olguların %19-49’u 
Masoaka evre III’dedir. Orta derecede malignite po-
tansiyeli olup %11 olguda metastaz görülebilir. His-
tolojik olarak Tip B1 ve B3 timomadan, lenfoblastik 
lenfomadan ayrılmaları gerekir (8,11). 

Tip B3

Tip B3, tüm timomaların %7-25’ini oluşturur. Ortala-
ma yaş 45-50’dir. Cinsiyet ayrımı yoktur. MG olguların 
%30-77’inde izlenir. Hastalarda lokal semptomlar ve 
nadiren vena kava superior sendromu görülebilir. Tip 
B3 timoma orta büyüklükte yuvarlak ya da poligonal 
hücrelerin oluşturduğu bir tümördür. Bu hücreler ha-
fif derecede nükleer atipi gösterirler. Lenfositler yo-
ğun değildir; minor komponenti oluştururlar. Tümör 
ince fibröz ve hyalinize septumlarla bölünen lobuller-
den oluşur. Tümör hücreleri solid ya da epidermoid 
görünümde tabakalar oluşturur.  Tip B2 timoma ve 
daha düşük oranda timik karsinom ile kombinas-
yonları görülebilir. Nadiren fokal anaplazi içerir ve 
“ anaplazili B3 timoma” adını alırlar. Genellikle kap-
sülsüz olup, mediastinal ve çevre organ infiltrasyonu 
yaparlar. Kesit yüzeyi sert, gri-beyaz nodüllüdür; kis-
tik yapılar, kalsifikasyon izlenebilir. İleri evre olgular, 
diğer timoma tiplerinden daha sık görülür. Olguların 
%38-66’sı Masaoka evre III, %6-26’sı evre IV’dedir. B3 
timoma hemen daima invazivdir ve orta derecede 
malignite potansiyeli taşır. Uzak metastaz % 20 ora-
nında izlenir. On yıllık sağkalım %50-70’dir. Ayırıcı 
tanısında Tip B2 timoma, skuamöz hücreli karsinom 
yer alır. Tip B2’de lenfositler daha yoğun, epitel hüc-
releri daha dağınıktır. Hafif nükler atipi B3 timomada 
varken skuamöz karsinomda bu atipi daha belirgindir 
ama intraepitelyal immatür lenfositler skuamöz karsi-
nomda bulunmaz (8,12). 

Timik Karsinomlar

Timik karsinomlar, nadir tümörlerdir ve kötü bir prog-
noza sahiptirler, hemen her zaman aggresif bir gidiş 
sergilerler. Timus tümörlerinin %10’dan azını oluştur-
lar. Timomalara eşlik eden MG, saf eritroid aplazi ve 
hipogammaglobulinemi timik karsinomlarda görül-
mez. Timik karsinomlar, WHO; Timik Epitelyal Tümör-
ler Çalışma Grubu’nun ilk önerisinde Timoma Tip C 
olarak adlandırılmış; ancak 2004 yılında kitap halinde 
yayınlanan sınıflamada bu terim yerini timik karsi-
nomlara bırakmıştır. Timik karsinomların morfolojileri 
timusa özgü değildir; diğer organların karsinomlarına 
benzerler. Timomalara eşlik eden immatür T lenfosit-

ler timik karsinomlarda gözlenmez. En sık görülen tip 
skuamöz hücreli karsinomdur. Diğer organların skua-
möz hücreli karsinomları ile ortak özellikler sergiler; 
keratinize ya da non-keratinize olabilir. Sıklığı Asya’da 
daha yüksektir. Lokal semptomlar ve vena kava supe-
rior sendromuna yol açar. Ateş, kilo kaybı gibi siste-
mik bulgular da görülür. Makroskopik olarak kapsüllü 
değillerdir, timomaların karakteri olan internal fibröz 
septalar ve nodülasyon timik karsinomlarda görül-
mez. Sert invaziv kitleler oluştururlar, sıklıkla nekroz 
ve kanama içerirler. Akciğer karsinomu metastazı en 
önemli ayırıcı tanıyı oluşturur (13). 

Bu kısma kadar anlatılan WHO sınıflamasının; aslın-
da histopatolojik sınıflama olduğunun altını bir kere 
daha çizmek isteriz.

Klinikopatolojik Evreleme

Yıllar boyunca, timik tümörler için evreleme sistemi-
nin birçok yenilenme önerisi olmuştur, ancak timo-
malar için evreleme sistemlerinin hiçbiri American 
Joint Comittee on Cancer (AJCC)  ve Union for Inter-
national Cancer Control (UICC)’nin kontrol ve onayın-
dan geçmemiştir. Konu ile ilgili uzmanlardan oluşan  
“Intenational Thymic Malignancy Interest Group (IT-
MIG)” tarafından önce, Koga modifikasyonuna olan 
Masoaka sistemini benimsedi ve önerildi. 

Masoaka-Koga sistemi, bir klinikopatolojik sınıflandır-
madır ve kullanımdaki en yaygın evreleme sistemidir. 
Bununla birlikte, orijinal Masoaka sistemi önerisinin 
96 olgunun Koga modifikasyonunun ise 79 olgunun 
gözden geçirilmesine dayandığını unutmamak gere-
kir (14,15).

Son yıllarda, “International Association for the Study 
of Lung Cancer” (IASLC) ile işbirliği içinde olan ITMIG, 
dünyanın dört bir yanından toplanan 10.808 timik 
tümör olgusunu gözden geçirilmesine dayanan yeni 
bir TNM (Tümör, Node ve Metastaz) sınıflandırması 
önermiştir. AJCC ve UICC, bu teklifi kabul ederek gün-
cel kullanıma sunmuşlardır. Nodal metastazın genel 
olarak timik tümörlerde ve özellikle timomalarda 
nadir görülen bir durum olduğu bilinmektedir. Siste-
matik lenf nodu (LN) örneklemesi, timik tümörlerin 
tedavisinde standart bir uygulama değildir ve bu, 
LN metastazlarının preoperatif belirlenmemesinden 
ya da intraoperatif LN diseksiyonunun rutin yapılmı-
yor olmasından kaynaklı olabilir. LN tutulumuna iliş-
kin en iyi veriler, Japon Timus Araştırmaları Derneği 
(JART) kayıtlarından gelen veriler ile oluşturulmuştur. 
Bu kayıtlara göre LN tutulumu %2 oranında timoma, 
%27 oranında timik karsinom ve %28 oranında nöro-
endokrin tümörde saptanmıştır (16). 
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Masaoka-Koga Evreleme Sistemi

Masaoka-Koga evreleme esası, çevresel lokal invaz-
yon durumunu göstermeye dayanmaktadır ve lenf 
nodu metastazının önemi ve evrelemedeki belirle-
yiciliği daha azdır. Temel ilkeleri basit olsa da mik-
roskobik ve makroskobik invazyon ile çevre yapılara 
bağlanma arasında ayrım yapmak özellikle zordur. 
Ayrıca, lokal tümör invazyonunun ve uzak yayılımın 
diğer sorunlarını da açıklayamamaktadır (Tablo 2).

Masaoka evre I tümörleri, tümörün kapsülü içinde sı-
nırlıdır. Ek olarak, eğer kapsülün tamamen yok oldu-
ğu alanlar varsa, tümörün çevre yağ dokusunu invaze 
etmemiş olması gerekir. Masaoka IIA’da mikroskopik 
transkapsüler invazyon varken Masoka IIB’de periti-
mik yağlı dokulara makroskopik invazyon; medias-
tinal plevra veya perikarda invazyon olmadan gözle 
görülür yapışıklık sözkonusudur. Plevra veya perikar-
da, mikroskopik olarak kanıtlanmış peritimik invaz-
yon ile rezeksiyon gerektiren yapışıklık olduğunda. 
(mediastinal plevra veya perikardın fibröz katmanına 
mikroskopik inazyon olmadan). Normal timusa veya 
timomayı saran çevre yağlı dokulara gözle görülür in-
vazyon mevcuttur (mikroskopik olarak kanıtlanmış).

Masaoka III, primer tümörün aşağıdaki dokulardan 
herhangi birine invazyonu: Mediastinal plevranın 
mikroskopik tutulumu (kısmen tutulum veya elastin 
tabaka invazyonu); Perikardın mikroskopik tutulu-
mu (kısmi fibröz tabaka tutulumu veya seröz taba-
ka invazyonu); Akciğer parankimine veya visseral 
plevranın dış elastin tabakasına, mikroskopik olarak 
gösterilmiş direkt invazyon; Frenik veya vagal sinir 
invazyonu (mikroskopik olarak gösterilmiş, yapışıklık 
yeterli değil); Büyük vasküler yapılara invazyon veya 
tutulum (mikroskopik olarak gösterilmiş); Akciğer 
veya komşu organlara yapışıklık (fibröz bant gibi) 

mediastinal plevra veya perikard invazyonu varsa 
(mikroskopik olarak gösterilmiş)

Masaoka IVA Plevral veya perikardiyal metastaz. Mik-
roskopik olarak doğrulanmış, primer tümörden ayrı, 
visseral veya parietal plevrayla, perikardiyal veya epi-
kardiyal yüzeylerle ilişkili nodüller.

Masaoka IVB Lenfojen veya hematojen metastaz. 
Herhangi bir düzeyde lenf nodu tutulumu (örneğin; 
ön mediastinal, intratorasik, aşağı/ön servikal lenf 
nodları, diğer ekstratorasik lenf nodları). Uzak me-
tastaz (örneğin; ekstratorasik ve servikal peritimik 
bölgenin dışı) veya pulmoner parankimal nodüller 
(plevral implantlar olmadan) 

Masaoka sistemi, timoma çalışmalarına dayanarak 
önerildi; ancak, ITMIG, timik karsinomlar için kullanı-
mını da içine alarak sınırları genişletti. Masaoka evre-
leme  sisteminin sınırlamalarından bazıları, patolojik 
değerlendirmeye büyük ölçüde bağımlı olmasından 
dolayı klinik evrelemede faydalanılması zayıf kalmış-
tır. Pratik makroskopik görünümle sınıflama yetersiz-
dir, patolojik sonuçlar ile değerlendirmeye dayalıdır. 
Diğer eksiklikler arasında, kolayca rezeke edilebilecek 
plevra ve perikard invazyonları ile unrezektable olan 
aort ve ana pulmoner arter invazyonlarını aynı ha-
vuzda, evre III olarak birlikte kabul etmesi sayılabilir.

ITMIG/IASLC TNM Evreleme Sistemi  

Tek tip bir evreleme sistemindeki eksiklik sadece kli-
nik bakımından farklılıklara yol açmaz, aynı zamanda 
araştırma standartları ve sonuçlarında da önemli de-
ğişkenliklere yol açabilir. Bu zorlukların üstesinden 
gelmek için, daha sağlam ve yaygın olarak uygula-
nabilir bir evreleme sistemine ihtiyaç olduğu açıktı. 
2009 yılında, ITMIG ve IASLC bu konuyu ele almak 
için bir ortaklık kurdu. Bunun için ITMIG üyeliği olan 
klinisyenlerin katılımını sağlayarak, retrospektif veri 
tabanı doğru bir prognostik sistem oluşturmak için 
gerekli olan geniş uluslararası veri kaynağını sağladı. 
Timus araştırmalarında aktif olan diğer uluslararası 
kuruluşlarla birlikte, ITMIG ve IASLC, 105 kurum ve 
10808 hastayı kapsayan dünya çapında ortak bir veri 
tabanı oluşturdu. 2663 (tüm hastaların %25’i) has-
ta eksik veri nedeni ile dışlandı. Bu hastaların çoğu 
ilk olarak 2000-2010 arasında tedavi gören göreceli 
olarak güncel hasta grubu idi. Veriler de 8084 hasta 
patolojik evre, 5232 hasta da klinik evre ile değerlen-
dirilen, 8145 hasta da sağkalım ve 4732 hasta da nüks 
görülen hastalar ile oluşturuldu. Bir TNM evreleme 
sistemi geliştirildi ve sekizinci TNM evreleme kitap-
çığına dahil edilmesi için AJCC ve UICC’ye önerildi 
(17-19). 

Tablo 2. Masaoka-Koga Evrelemesi .

Evre Tanısal Kriterler

I Enkapsüle tümör. Çevre yağ dokusunu invaze 
etmemiş

IIA Mikroskopik transkapsüler invazyon

IIB Peritimik yağ dokusuna makroskopik 
invazyon. Plevra ve perikarda yapışıklık

IIIA Büyük damarlara invaze olmadan komşu 
organ makrokopik invazyon (perikard, 
akciğer)

IIIB Büyük damarlar ile birlikte frenik, akciğer, 
plevra, perikard invazyonu

IVA Plevral veya perikardiyal metastazlar

IVB Lenfojen veya hematojen metastazlar
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Önerilen IASLC / ITMIG evreleme sistemi ilk 2014 ya-
yınlandı. En büyük önemi T tanımlayıcısı, lokal tümör 
invazyonunu değerlendirirken, nodal veya uzak me-
tastazlar timik tümörler için nadirdi. N ve M tanımla-
yıcıları ise hasta verileri sadece JART gelen hastalar ile 
oluşturulduğundan yetersiz bir gruptu (20-22).   

T Tanımlayıcıları

T1 Tanımlayıcısı 

Tümör kapsül içerisinde veya kapsül dışında ise an-

terior peritimik yağ dokusuna çıkmış tümör olarak 

Resim1. Timik tümörler ITMIG TNM evreleme şeması (19).

!
!
!!
!!!!!
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tanımlanır. Hem nüks olma olasılığı hem de sağkalım 
oranlarında tutarlı bir fark olmadığından Masaoka-
Koga sınıflamasında karşılığı evre 1ve evre 2 (2a ve 
2b)’yi kapsamaktadır (17,20-22) (Resim 2).

T2 Tanımlayıcısı

T2 seviyesine dahil edilen tek anatomik yapı olan 
perikardın direkt parsiyel veya tam kat invazyonu ile 
ilişkilidir (Resim 3). Perikard mediastinal plevradan 
sonra en sık tutulan mediastinal yapıdır. Perikardiyal 
tutulumun doğrulanması için patolojik evrelemede 
mikroskopik inceleme gerektirir. Klinik evrelemede 
perikard tutulumunu tam olarak doğru gösterecek 
radyolojik inceleme yoktur. Veri tabanının analiz so-
nuçlarına göre sağkalım beklentisi mediastinal plev-
ra tutulumuna göre kötü, ancak vasküler tutulum, ak-
ciğer, göğüs duvarı ve firenik sinir tutulumuna göre 
daha iyi olduğu gösterilmiştir (17,20-22). 

T3 Tanımlayıcısı 

Akciğer, göğüs duvarı, firenik sinir, brakiosefalik ven, 
süperior vena kava, ve hiler yani ekstraperikardial 
pulmoner vasküler yapılara invazyon göstermesi T3 

olarak tanımlanmıştır (Resim 4). Masaoka-Koga evre-
lemede karşılığı evre 3 olarak olmaktadır (17,20-22).

T4 Tanımlayıcısı 

Torasik aortaya ve dallarına, ana pulmoner artere, 
trakeaya, özofagusa ve miyokardiyuma invazyon 
göstermesi T4 grubuna dahil edilmiştir (Resim 5). Bu 
grubun içerisinde sağkalım ve nüks oranları benzer-
dir. Yine Masaoka-Koga karşılığı evre IV’dür (Tablo 3) 
(17,20-22)

N Tanımlayıcısı

Lenf düğümü (N) tanımlayıcısı üç bileşenden oluşur. 
N0 lenf nodu metastaz yokluğunu gösterirken, N1 
ve N2 içinde bulunan ilgili lenf düğümlerini temsil 
eder . N1 komşu peritimik lenf nodları metastazları-
nı, N2 ise derin intratorasik, servikal metastatik lenf 
bezlerini ifade eder. Veritabanının analizi sonucunda, 

Resim 2. T1a tümör enkapsüle ve kasül invazyonu son-
rası anterior peritimik yağ dokusuna invaze T1b: Medi-
astinal plevraya invaze (Carter BW.Benveniste MF, Madan 
R et al. IASLC/ITMIG Staging System and Lymph Node Map 
for Thymic Epithelial Neoplasms. RG •2017; 37:3.p.758-76)

Resim 3. T2 tanımlayıcısı perikard invazyonu. (Carter 
BW.Benveniste MF, Madan R et al. IASLC/ITMIG Staging 
System and Lymph Node Map for Thymic Epithelial Neop-
lasms. RG •2017; 37:3.p.758-76).

Resim 4. Büyük vasküler yapılar, firenik sinir, toraks du-
varı ve akciğer invazyonu T3 havuzunda toplanır. (Car-
ter BW.Benveniste MF, Madan R et al. IASLC/ITMIG Staging 
System and Lymph Node Map for Thymic Epithelial Neop-
lasms. RG •2017; 37:3.p.758-76).
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herhangi bir R durumunda  N1 durumunun 5 yıllık 
sağkalımının  %69, N2 durumunun %47 olduğu tah-
min edilmektedir. Ayrıca N durumunun daha objektif 
değerlendirmek için ekstended rezeksiyon sırasında 
en az 10 lenf bezi diseksiyonu önerilmektedir (Tablo 
4) (22-25) 

M Tanımlayıcı

M0 hastalık metastaz yokluğunu gösterirken, M1 iki 
gruba ayrılır. M1a, plevral ve perikardiyal metastazları 
içerir. M1b ise pulmoner intraparankimal tümör no-
düllerini ve ekstratorasik uzak metastazları gösterir. 
Hasta veri tabanı hem retrospektif inceleme hemde 
sayı olarak oldukça az idi. M1a ve M1b hastalığına 
ait vakaların cerrahi dışı hastalar olduğu düşünülü-
yordu. Analizi retrospektif veri tabanı cerrahi sonrası 

herhangi R  ve lenf nodu metastazı olmayan hastalar 
arasından M1a hastalığı, M1b hastalığı ile karşılaştırıl-
dığında, 5 yıllık sağkalım tahminleri sırasıyla %71 ve 
%56; saptanmıştır. Ancak, bu farkın istatistiksel olarak 
anlamlı değildi.. Ek olarak, M1b’li hastalar için genel 
ölüm oranı M1a hastalığı olan hastalara göre daha 
kötüydü %45 ve %31 (23) (Tablo 5).

Tüm bu kanıtların ışığında International Association 
for the Study of Lung Cancer(IASLC) ve International 
Thymic Malignancy Interest Group (ITMIG), American 
Joint Committee on Cancer (AJCC) ve Union for the 
International Cancer Control(UICC) hazırladığı 8. Ev-
releme sistemini önermiştir (Tablo 6). 

Timik Tümörlerde Tedavi Öncesi Değerlendirme

Timik tümörler için preoperatif testler diğer torasik 
cerrahi prosedürler ile aynıdır. Pulmoner fonksiyon 
testleri, kardiyak risk sınıflamaları, fonksiyonel du-
rumlar için fizyolojik değerlendirmeler yapılmalıdır. 
Preoperatif görüntülemelerde, IV kontrastlı bir bilgi-
sayarlı tomografi (BT) toraks vasküler invazyonunun 
değerlendirilmesinde yardımcı olabilir ve insizyon 
tipini ve cerrahi yaklaşımı seçmede cerraha yol gös-
tericidir.

Hastalarda myastenia gravis tanısının olması halin-
de preoperatif medikal düzenlemenin yapılması için 
nöroloji konsültasyonu gereklidir. Peroperatif myas-
tenik komplikasyonları asgaride tutmak içinse preo-

Resim 5. T4 miyokard, aort, ana pulmoner arter yapıla-
rına invazyon. (Carter BW.Benveniste MF, Madan R et al. 
IASLC/ITMIG Staging System and Lymph Node Map for 
Thymic Epithelial Neoplasms. RG •2017; 37:3.p.758-76).

Tablo 3. T tanımlayıcısı.

T1a Enkapsüle veya kapsülü geçen tümör. Anterior 
peritimik yağ dokusuna taşmış

T1b Mediastinal plevra invazyonu

T2 Perikard invazyonu

T3 Akciğer, frenik sinir, göğüs duvarı, brakiosefalik 
ven, vena kava süperior, ekstraperikardiyal 
pulmoner vasküler yapılara invazyon

T4 Torasik aorta ve dalları, ana pulmoner arter, 
trakea, özofagus ve miyokard invazyonu

Tablo 4. N tanımlayıcısı.

N0 Lenf nodu metastazı yok

N1 Anterior (peritimik) lenf nodu metastazı

N2 Derin intratorasik veya servikal lenf nodu 
metastazı

Tablo 5. M tanımlayıcısı.

M0 Metastaz yok

M1a Plevral veya perikardiyal metastatik nodüller

M1b Pulmoner intraparankimal metastatşk 
nodüller, ekstratorasik uzak organ 
metastazları

Tablo 6. Timomalarda 8. evreleme.

Evreleme 
Grupları Tümör Lenf Nodu Metastaz

I T1 N0 M0

II T2           N0 M0

IIIA T3 N0          M0

IIIB T4 N0 M0

IVA Herhangi T

Herhangi T

N1

N0,N1

M0

M1a

IVB Herhangi T

Herhangi T

N2

Herhangi N

M0,M1a

M1b
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peratif ıntravenöz immunglobulin(IVIG) ve plazmafe-
rezis planlanmalıdır (26).

Timik Tümörlerde Tedavi

Timik tümörlerin tedavisin de cerrahi rezeksiyon en 
önemli bileşendir. Çünkü komplet rezeksiyon yapılan 
hastalar uzun sağkalımlara sahiptir, hatta kütle küçül-
tücü (Debulking) cerrahilerde de uzunca sağkalımlar 
söz konusudur.  Temel tedavi seçeneği cerrahi rezek-
siyona,  her ne kadar bu konular tartışmalar olsada 
klinik Masaoka ya da TNM evrelemelerine göre karar 
verilir. Komplet rezeksiyonun olası olmadığı olgular-
da yani ileri evre tümörlerin çoğunda multimodal te-
davi uygulanmalıdır (26).

Erken Evre Tümörler

Evre I ve II tümörlerde komplet cerrahi rezeksiyon tek 
tedavi seçeneğidir. Amaç tümör kapsülünü zedele-
meden, R0 rezeksiyonu tamamlamaktır. Timotimek-
tomi Tümör lokalizasyonu lateralize ise minimal inva-
ziv torakoskopik cerrahi veya robotik cerrahi, santral 
yerleşimli timomalarda ise transsternal veya hemic-
lamshell yaklaşımla cerrahi uygulanabilir. Cerrahi ile 
hedeflenen rezeksiyon sınırları tümorün enblok çı-
karılmasıdır. Peritimik yağ dokusu ve iki firenik sınır 
arasındaki çevre yağ dokusu ile birlikte çıkarılması 
önerilmektedir. Eğer preoperatif görüntüleme yön-
temleri incelendiğinde çevre dokuya bariz invazyon 
yoksa minimal invaziv cerrahi ile rezeksiyon yeterli 
kabul edilebilir. Cerrahi sırasında her iki frenik sinirin 
görülerek rezeksiyonun tamamlanması önemlidir. 
Torakoskopik ve/veya robotik cerrahi için tümör do-
kusunun sınırlarının iyi belirlenmiş olması gerekir. Tek 
taraflı patolojik olgularda unilateral yaklaşım yeterli 
olurken, rezidüel tümör veya timüs glandının karşı 
tarfta olması halinde komplet rezeksiyonu tamamla-
mak adına karşı tarafa birkaç port yeri açarak rezek-
siyonu tamamlamak gerekebilir. ITMIG veri tabanları 
incelendiğinde açık torakotomi ile minimal invaziv 
timektomi karşılaştırılmış ve R0 rezeksiyonlar için 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bir başka metaana-
lizde açık torakotomi ile minimal invaziv timektomi 
masaoka evre I ve II hastalarda karşılaştırılmış ve has-
tanede kalış süreleri, nüks ve R0 rezeksiyon oranları 
benzer saptanmıştır. Özellikle Asya kökenli makale-
ler de yalnız başına timomektomi yapılan hastalar-

da morbidite oranları daha düşük bulunmuş üstelik 
nüks oranlarında total timektomi(timotimektomi) 
ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmamıştır (%2,2-%0,4).  Gu ve ark. nın  multi-
merkezli retrospektif çalışmasın da timomektomi ile 
timotimektomi karşılaştırılmış, evre I hastalarda nüks 
oranlarında anlamlı fark saptanmamasına (%3,2-
%1,4) rağmen, evre II hastalarda timomektomi has-
talarında nüks oranları istatiksel olarak anlamlı olarak 
yüksek saptanmıştır (%14,5-%2,9) (27-29).

Lokal İleri Evre Tümörler

Evre IVB ( LN veya extratorasik metastazlar) dışında-
ki tüm timik tümörlerin cerrahisinde asıl hedef R0 
komplet rezeksiyondur. Lokal ileri evre tümörlerin 
tanımında evre III tümörler, çevre dokulara invaze 
tümörler(örn. Perikard, firenik sinir, akciğer, ve bü-
yük vasküler yapılar) ile evre IVA tümörler(plevra ve 
perikardda nodüler metastatik nodüller M1a hasta-
lar) bulunur. Seçilmiş hastalarda cerrahi yaklaşımla 
başarılı rezeksiyonlar olabildiği gibi, neoadjuvan 
modaliteleri sonrasında bazı hastalarda rezektabilite 
sağlanabilir. Bazı merkezler de neoadjuvan tedavi ke-
moradyoterapi olurken tipik neoadjuvan tedavi tanı-
mında kemoterapi bazlı tedavi esastır. Timomalar ke-
mosensitif tümörler olup neoadjuvan tedavide esas 
amaç R0 rezeksiyonu sağlamaktır. İleri evre timik tü-
mörlerde lokal inazyona sahip olanlar ve rezeksiyon 
sınırı pozitif olan hastalarda postoperatif radyoterapi 
tedavisi(PORT) en iyi tedavi yöntemidir. Timik karsi-
nomalarda kemoterapiye yanıt daha azken PORT te-
davisinin bu hastalar için daha uygun olduğunu gös-
teren kanıtlar çoktur(26). Multidisipliner yaklaşımla 
konsültasyon ekibinde göğüs cerrahları, onkologlar, 
radyologlar, radyasyon onkologları bulunmalıdır. Kli-
nik evreleme de radyologlar BT ile (eğer uygun olmaz 
ise magnetik rezonans (MRI)) ve PET ile evrelemeyi 
tamamlar. Neoadjuvan tedavi (kemoterapi 4 kür son-
rası) sonrası tekrar R0 rezeksiyon planı için preopera-
tif değerlendirlir. Olası cerrahi sonrası postoperatif RT 
ile tedavi tamamlanır. Evre III tümörler için transster-
nal ve hemiclamshell yaklaşımla büyük vasküler yapı-
lar ile çevre dokulara hakimiyet sağlanır. Evre IVA için 
ise sternotomiyi takiben uygulanacak posterolateral 
torakotomi ile plevral nodülerin rezeksiyonu sağlanır 
(26,30).   
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Eve Götürülecek Mesajlar:

Timomada evreye göre tedavi önerileri şu şekilde 
özetlenebilir. 

•	 Evre I: Neoadjuvan veya adjuvan tedaviye gerek-
meksizin komplet rezeksiyonu. 

•	 Evre II: Yüksek riskli timoma gruplarında adjuvan 
RT tedavi seçeneği akılda tutularak komplet re-
zeksiyon.

•	 Evre IIIA: Direk cerrahi veya neoadjuvan tedavi 
sonrası cerrahi, bu periyodu takiben adjuvan te-
davi.

•	 Evre IIIB: Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi kom-
binasyonunu içerir. Teknik olarak mümkünse 
cerrahi sonrasında sisplatin bazlı KT ve RT. Bulky 
tümörler için ardışık kemoradyoterapi tedavi ön-
görülmelidir.

•	 Evre IVA: Evre III gibi tedavi edilir ancak cerrahi 
uygulanacak ise metastazlarının rezeksiyonu-
nun yapılması esastır.

•	 Evre IVB: Aslında kesin, belirlenmiş bir tedavi şe-
ması yok. Hasta bazlı düşünülerek yaklaşılmalı. 
Nüks ogularda cerrahi ve kemoradyoterapi dü-
şünülmeli. Tek başına kemoradyoterapi medikal 
inoperable veya unrezektabl hastalarda düşü-
nülmelidir (31).
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Açık Timektomi 
Open Thymectomy
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ÖZET

Günümüzde Myasthenia Gravis varlığında ve timik tümörlerde timektomi uygulamasının etkinliği, uygulanabilirliği ka-
bul edilmiştir. Cerrahi uygulamalar içerisinde video yardımlı ve robotik uygulamalar oranı giderek artsa da açık cerrahi-
nin daha uygun olduğu hastalar da mevcuttur. Anestetik ve cerrahi tekniklerin ilerlemesi açık uygulamalardaki kompli-
kasyonlarda da azalmalara yol açmıştır. Bu bölümde açık cerrahi yöntemle yapılan timektomi uygulamalarını tartışmaya 
çalıştık. 

Anahtar kelimeler: açık cerrahi, timektomi, Myasthenia Gravis

ABSTRACT 

Nowadays the efficacy and applicability of thymectomy in the presence of Myasthenia Gravis and thymic tumors has 
been accepted. Although the rate of video-assisted and robotic applications gradually increases in surgical applications, 
there are also patients in whom open surgery is more appropriate. The progression of anesthetic and surgical techni-
ques has also led to a reduction in complications in open applications. In this chapter, we tried to discuss open surgical 
thymectomy applications.

Key Words: open surgery, thymectomy, Myasthenia Gravis

GİRİŞ 

Alfred Blalock ve ark. (1,2) Myastenia Gravisli (MG) 
hastalarda yaptıkları ve tavsiye ettikleri timusun cer-
rahi rezeksiyonundan sonra timektomi bu hastalık 
için bir tedavi seçeneği haline geldi. İlerleyen zaman-
larda MG li hastalarda cerrahi rezeksiyonun bir te-
davi yöntemi olduğu kabul görmüşse de cerrahinin 
zamanlaması,yaklaşım şekli ve endikasyonları hak-
kında tartışmalar mevcuttur (3-9).

Transsternal-Transservikal Timektomi 

Cerrahi yaklaşım şekli ne olursa olsun, timik cerrahi-
nin temel prensipleri mediastinal eksplorasyon, ser-
vikal sınırlar ve komşu mediastinal yağ dokusu dahil 

timus bezinin blok rezeksiyonu, frenik sinirlerin ko-
runması ve intrapleural yayılmanın önlenmesini içer-
melidir (Tablo 1).

Timoma varlığında, özellikle mediastinal dokuların 
invazyonu şüphesi durumunda transsternal yaklaşım 
halen yaygın olarak kullanılmasına rağmen MG li has-
talarda giderek artan oranda video yardımlı (VATS) ve 
robotik yardımlı (RATS) timektomi uygulamaları kul-
lanılmaya başlanmıştır (10-13). Bunun yanı sıra geli-
şen anestezi teknikleri ve cerrahinin etkisiyle trans-
sternal yaklaşımlarda da mortalite morbidite oranları 
düşmektedir. Kas ve ark. (14) 34 yıllık süreçte aynı 
merkezde uygulanan 1002 transsternal yaklaşımda 
respiratuar komplikasyon oranlarında ciddi oranlar-
da düşme gözlemlemişlerdir. 

Sorumlu Yazar*: Dr. Koray Dural. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye.
E-posta: koraydural@yahoo.com
Telefon: 444 0 071
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Değerlendirme

MG ve/veya timoma nedeniyle operasyon planlanan 
bir hastanın preoperatif değerlendirmesinde bilgisa-
yarlı tomografi (BT) mutlaka bulunmalıdır, vasküler 
invazyonu ekarte etmek ve mediastinal kitlenin daha 
iyi tanımlanmasını sağlamak için kontrastlı tomografi 
tercih edilmelidir. Manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) olası invazyonları belirlemek açısından BT ye 
yardımcı olabilir.  Preoperatif transtorasik iğne aspi-
rasyonu tartışmalı olmasına rağmen timomanın ayı-
rıcı tanısında yardımcı olabilir. 

Operasyon Öncesi Hazırlık

Timektomiye hazırlanan hastada ekip halinde çalış-
mak (cerrah, nörolog, anestezist) ideal yaklaşımı sağ-
layacaktır. MG li hastalarda preoperatif dönemde ilaç 
ile stabilite sağlanamıyorsa plazmaferez ve İVİG teda-
visiyle hasta stabil duruma getirilmelidir. Operasyon 
öncesi anestezik ilaçlar genellikle sadece atropin ve 
hafif bir sakinleştirici olmalıdır. Bazı yazarların (6,7) 
savunduğu antikolinesteraz tedavinin operasyon ön-
cesindeki sabaha kadar ve uyandıktan hemen sonra 
devam edilmesi yönündedir. 

Preoperatif antikolinerjik ilaçlardan ve operasyon es-
nasında kas gevşetici ilaçlardan kaçınılmalıdır. Ame-
liyat prosedürü sırasında hava yolu ve havalandırma 
tek lümenli endotrakeal tüp ile kontrol edilebilir.

Operasyon Sonrası Yönetim

Hasta operasyon bittikten sonra uyandırma odasında 
anestezi uzmanı tarafından değerlendirilir. Solunum 
kapasitesi ve kan gazları yeterli ise ekstübasyonu ya-
pılır. Hastaların çoğunluğunun uyandırma odasında 
ekstübasyonu yapılabilir. MG li hastalar yoğun ba-
kıma çekilerek nöroloji ekibi tarafından solunumsal 
inspiratuar – ekspiratuar manevralar ve vital kapasi-
teleri yönünden kontrolü yapılır bu esnada hastanın 

akciğer sekresyonların temizlenmesi gereklidir. Ge-
rekli durumlarda operasyon sonrası erken dönemde 
antikolinesteraz ajanların başlanması hastayı koliner-
jik krizden korur. MG li hastada solunum açısından 
kötüleşme olursa plazmaferez yapılmalıdır. Hastanın 
solunum yönünden stabilitesi sağlandığı en erken 
zamanda klinik katına transferi yapılarak tedavi ve ta-
burculuğu planlanmalıdır (6).

Transsternal Timektomi

Özellikle çevre dokularla yakın ilişkisi bulunan timo-
malı olgularda sternal yaklaşım lezyonun değerlendi-
rilebilmesi ve komplet rezeksiyon sağlanabilmesi için 
avantajlı bir yaklaşımdır. Tam sternotomi genellikle 
gerekli cerrahi rezeksiyon için yeterli olsa da, kitle 
aşırı derecede büyükse, sternumun enine kesisi ile 
bilateral anterior torakotomi insizyonları veya çift ta-
raflı ön torakotomi insizyonları yapılabilir, çift lümenli 
endotrakeal tüp uygulamasıda yararlı olabilir (6). 

Genel anestezi indüksiyonundan sonra, hasta kollar 
yanlarda yatar pozisyonda ameliyat masasına yerleş-
tirilir. Boynu uzatmak ve insizyonun üst ucuna erişimi 
rahat sağlamak için hastanın omuzlarının arkasına bir 
yastık yerleştirilir. Kesi, suprasternal çentiğin altından, 
ksifoidin en alt noktasına kadar yapılır, elektrokoter 
ile sternum ve linea alba periosteumuna kadar uza-
tılarak sternum, sternal testere ile orta çizgi boyunca 
açılır (Resim 1) (15).

Sternum, üst kotların kırılmasından ve nörolojik ha-
sardan kaçınmak için geniş yanaklara sahip bir ster-
nal retraktör yerleştirilirek yavaşça açılır, sternum ar-
kasındaki yağ dokusu, geçildiğinde pretrakeal fasya 
ve timusun ön kapsülü açığa çıkar (Resim 2) (15).

Tablo 1. Timektomi yaklaşımları (3).

T 1 Transservikal timektomi

       A. Basit

       B. Genişletilmiş

T 2 Video Yardımlı Torakoskopik Timektomi

       A. Klasik

       B. Genişletilmiş

T 3 Transsternal Timektomi

       A. Standart

       B. Genişletilmiş

T 4 Transservikal – transsternal timektomi

Resim 1. Hasta pozisyonu.
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Timus etrafındaki ince fasya kesildikten sonra, peri-
kardiyumdan ve bitişik mediastinal plevradan timusu 
serbestleştirmek, timus alt kutuplarını açığa çıkarmak 
için künt - keskin diseksiyon kullanılarak frenik sinirler 
ortaya çıkartılır. Küçük arteriyel dalların hasar görme-
sini önlemek için elektrokoter kullanılarak kaudalden 
kraniale mobilizasyon sürdürülür.  Diseksiyonun üst 
kısmında inferior tiroid arterden köken alan vasküler 
yapılar ortaya çıkarılarak bağlanıp kesilir (15).

Frenik sinirlerin korunması solunum yönünden 
önemli olsa da; timoma varlığında küratif rezeksiyon 
bir frenik sinirin çıkarılmasını gerektiriyorsa ve hasta 
bunu solunum açısından tolere edebilirse, frenik si-
nirde lezyon içinde kalacak şekilde rezeksiyon yapı-
labilir aynı şekilde lezyon mediastinal plevraya daya-
nıyorsa, bu plevranın da kitleden ayrılmadan rezeke 
edilmesi gerekir. Operasyon sırasında “frozen” değer-
lendirmesi, tümörsüz sınırların değerlendirilmesine 
yardımcı olur. Gerekli durumlarda rezeksiyonu çev-
releyen bölgeler gelecekteki olası radyasyon tedavisi 
için klipslerle işaretlenmelidir (Resim 3) (6).

Diseksiyon alanı brakiosefalik vene yaklaşırken, bir ila 
üç timik vene rastlanır. Bu damarlar brakiosefalik ven-
lere aşağıdan ve öne doğru girerler, ligasyon yapılıp 
kesilmelidir. Timus yukarı doğru çekildiğinde peri-
kardın tüm ön yüzeyi ortaya çıkar. Tümör varlığında 
perikardiyuma yayılım saptanırsa, tümöre bağlı peri-
kardiyumun herhangi bir bölümünü sağlam sınırlara 
kadar rezeke etmekten çekinilmemelidir (Resim 4) 
(15).

Kesinin üst ucunun ekarte edilmesi, timusun iki üst 
kutbunun boyundan yukarıya doğru geçen şekilde 
görülmesine izin verir. Timusun gövdesinin aşağı 

doğru çekilmesi her lobun servikal uzantısının disek-

siyon ile cerrahi alan içerisine gelmesi sağlanır. Tiro-

timik ligament ve bitişik damarlar kesildikten sonra 

timusun üst kutupları serbest kalır (Resim 5) (15).

Ek mediastinal loblar ve boyundan diyaframa uzanan 

timik kapsülün dışındaki doku adacıkları olarak bulu-

nabilen tanımlanabilir makroskopik ve mikroskobik 

timik doku birikimlerinin tamamen çıkarılmasını sağ-

lamak için tüm yağ dokusunun çıkarılması önemlidir 

(Resim 6) (15).

Bilateral açık plevral boşluklara, iki plevral tüp yer-

leştirilir. Rezeksiyon tamamlandıktan sonra, sternum 

etrafından interkostal boşluklardan geçen çelik teller 

ile sternum yaklaştırılır (Resim 7) (15).

Resim 2. Sternal retraktörün yerleştirilmesi. Resim 3. Timusun diseksiyonu.

Resim 4. Vasküler yapıların diseksiyonu.
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Transservikal Timektomi

Genel anestezi, cerrahın görüşünün engellenmesini 
önlemek için tek lümenli endotrakeal tüp ile sağlanır. 
İntravenöz damar yolu, brakiosefalik venin sıkıştığı 
durumlarda tıkanmayı önlemek için sağ kola yerleş-
tirilir. Bir arteriyel hattın gerekli olması durumunda, 
anestezi uzmanına sol kolu kullanması tavsiye edilir, 
çünkü ameliyat boyunca brakiosefalik arterin sıkıştı-
rılması, sağ radyal arterde düşük kan basıncının yanlış 
saptanmasına neden olabilir. Omuzların arkasındaki 
şişirilebilir bir yastık, omuzları yükseltir ve boynu uza-
tır. Bir sternotomiye dönüşüm gerekmesi durumunda 
sternum testeresi hazır olmalıdır (Resim 8) (16).

İnsizyon genişliği 4 cm›dir ve boyun hiperekstansiyo-
na getirildiğinde sternal çentikten 2 cm kadar yukar-
dadır. İki sternokleidomastoid kasının ligamentleri, 
substernal düzlemde daha fazla görüş sağlamak için 
elektrokoter yardımıyla kesilir. Üst subplatizmal flep, 
tiroidin alt sınırına kadar yükselir. Strap kasları orta 
hattan ayrılır ve timus bezinin üst kutupları sternotiro-
it kas derinliğinde ve tiroidin alt damarlarının önünde 
ortaya çıkarılır. Sol strap kaslarının alt yüzeyine yakın 
kalarak, sol üst uç güvenilir bir şekilde bulunur (Resim 
9) (16).

Bu resim, cerrahın diseksiyondaki görüşünü göster-
mektedir. Üst kutup damarları iki kez bağlanmış ve 
kesilmiştir. Sol üst kutup görülür ve sağ üst kutup ile 
birleştiği noktaya doğru diseke edilir. Strap kasları, la-
terale ekarte edilerek görüş açıklığı artırılır. Sağ üst ku-
tup benzer şekilde diseke edilerek bağlanır. Üst kutup-
lar brakiosefalik ven seviyesinde serbestleştirildikten 
sonra, pretimik ve retrosternal alan parmak yardımıyla 
substernal bölgeye kadar diseke edilir (Resim 10) (16).

Substernal alanın diseksiyonu, künt bir disektör yardı-
mıyla yapılır. Diseksiyon sırasında ortaya çıkan timu-
sun brakiosefalik venle ilişkili vasküler yapıları bağla-
narak kesilir (Resim 11) (16).

Resim 5. Timusun serbestleştirilmesi.

Resim 6. Timusun çıkartılması.

Resim 7. Sternumun kapatılması.

Resim 8. Hasta pozisyonu.
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Sternum, özel olarak tasarlanmış bir sternum retraktö-
rü (Cooper timektomi retraktör, Pilling Co., Fort Was-
hington, PA) kullanılarak yukarı çekilir. Hastanın omuz 
aralığında bulunan şişirilebilir yastık söndürülerek ti-
mektomi retraktörünün hastanın ağırlığıyla sternumu 
askıya alması sağlanır. Bu manevra baş ve omuzların 
geriye doğru düşmesini sağlayarak kesiden mediaste-
ne doğru görüş ve müdahale imkanı sağlar. Hastanın 
başı bir yastıkla desteklenerek olası boyun travma-
larından kaçınılır. Küçük kavisli retraktörlerler ve askı 

bantlarla insizyon ihtiyaca göre değişik yönlere ekarte 
edilerek ideal cerrahi görüş açısı sağlanır. Operasyo-
nun geri kalanı, cerrahın oturduğu yerde ve cerrahın 
baş ışığının sağladığı aydınlatma ile gerçekleşir (Resim 
12) (16).

Tüm timik venlerin kesilmesinden sonra, diseksiyon ön 
perikardiyal yüzey boyunca mediastene ilerler. Timus 
genellikle kapsüllü halde kalır ve perikarddan zorlan-
madan ayrılır. Eğer perikarddan rahat sıyrılamıyorsa 
bir kısım perikard çıkarılabilir. Diseksiyon mediastene 
derinleştikçe, her iki taraftaki şişen plevra genellikle 
cerrahın görüşünü engeller. Bazı koordinasyonlarla, 
anestezi uzmanı mediastende derinlemesine daha iyi 
görüş sağlamak için ventilasyonu aralıklı olarak askı-
ya alabilir. Bir künt disektör yardımıyla cerrah büyük 
damarları kolayca bastırabilir ve bu bölgede timusun 
tamamen çıkarılması için aorto-pulmoner pencerenin 
doğrudan görülmesini sağlar. Cerrahi spesmenin her 
iki tarafındaki ortaya çıkabilecek timusla ilişkili vaskü-
ler yapılar elektrokoter kullanılarak kesilir, ancak frenik 
sinirlerin zarar görmemesi için özen gösterilmelidir. 
MG hastalarına genellikle anestezi sırasında paralitik 
bir ajan verilmediğinden, mediastende elektrokoter 
kullanıldığında frenik sinirlerin yakınlığı belirgin hale 
gelecektir. Elektrokoter düşük bir ayardayken ve uygu-
lama noktası mediastende geniş bir alan değilken, dik-
katli kullanım olduğu sürece sinirlerin yaralanması son 
derece nadirdir. Çoğu durumda, timus bezi hem üst 
kutuplarda hem de alt kutuplarda bozulmamış olarak 
total çıkar (Resim 6). Bu durumlarda, bezin çıkarılma-
sından sonra kalan olası konjenital timus dokusunu 
tanımlamak için mediastende kalan dokunun dikkat-
lice incelenmesi yapılır. Timus dokusu içerebilecek 
yağ doku birikimleri çıkartılmalıdır. Mediastene kalın 
kauçuk kateter yerleştirilir ve insizyonun derin taba-
kaları etrafına kapatılır. Kateter, sürekli pozitif basınçlı 
bir havalandırma sırasında yavaşça çıkarılır ve cilt 
kapatılması tamamlanır. Hasta daha sonra ekstübe 
edilirek göğüs röntgeni ile kontrolü yapılır. Küçük bir 

Resim 9. Anatomik görünüm.

Resim 10. Cerrahi görünüm.

Resim 11. Diseksiyon.

Resim 12. Ekartörün yerleştirilmesi.
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pnömotoraksın varlığı, müdahale gerektirmez, çünkü 
hava birkaç gün içinde absorbe olacaktır (16).

Hangi Cerrahi Yaklaşım?

Blalock un ilk timektomiyi gerçekleştirmesinden 
günümüze cerrahi ve anesteziyoloji alanında pek 
çok değişiklik oldu, özellikle video yardımlı cerrahi 
uygulamaların başlamasıyla timektomi girişimleri 
hızla açık yöntemlerden minimal invaziv girişimlere 
doğru kaydı. Myastenia gravisli hastalarda solunum 
sorunlarınında hastalığın bir parçası olduğu düşü-
nülürse minimal invaziv girişimlerin avantajlı olduğu 
aşikardır. Bununla birlikte transsternal timektomi de, 
timusun ve timik doku içerebilecek cerrahi yapıların 
çıkartılabilmesi için güvenilir, kabul edilebilir morbi-
dite – mortalite oranı olan bir yaklaşım şeklidir.

Şüphesiz timektomiden fayda görme olasılığı ile has-
tanın yaş, MG başlangıcı ve cerrahi arasındaki süre, 
MG nin derecesi benzeri etkenlerle arasında nasıl 

ilişki varsa cerrahın yapacağı uygulama konusundaki 
tecrübesi de seçilecek cerrahi yaklaşım konusunda 
belirleyici olmalıdır. Çünkü MG li hastalarda ektopik 
timus dokusunun dağılım gösterebileceği tüm alan-
ların çıkartılması cerrahiden fayda görme oranlarıyla 
yakından ilişkilidir (Resim 14) (3-11).

Video yardımlı girişimler ve transsternal yaklaşım 
arasında sonuçlar yönünden fark olmadığını göste-
rir pek çok yazar  (Tablo 2) görüşü olmasına rağmen 
bazı yazarlar VATS ın transsternal yaklaşımda olduğu 
kadar geniş bir alan rezeksiyonu yapılabilirse kabul 
edilebilirliği olduğunu savunurlar (5).

Transservikal ve VATS-RATS girişimleri transsternal 
yaklaşıma göre hastanede kalış süresi ve maliyet açı-

Resim 13.Timusun çıkartılması.

Resim 14. Timus dokusu içerebilecek yağ dokusunuda 
içine alan genişletilmiş transsternal rezeksiyon sınırları 
(3).

Tablo 2. Değişik cerrahi tekniklerle yapılan timektomi sonuçları (3).

Cerrahi yaklaşım Yazar Yıl merkezi Hasta sayısı
Remisyon 
oranı

Palyasyon 
oranı Takio

Extended 
transsternal

Kattach et al

Park et al

Jaretzki et al

Masaoka et al

Bulklev et al

2006

2006

1988

1996

1997

Oxford

South Korea

New York

Osaka

Baltimore

85

150 (NT + T)

72 (maximal)

286

157 (nT + T)

17.0%

37.0%

46.0%

45.8%

79%

79%

86%

4.5 y

7.5 y

40

5y

5 v

Extended 
transcervical

Calhoun et al

DeFilippi et al

Shraqer et al

1999

1994

2002

St Louis

Chicago

Philadelphia

100

53

78

35.0%

41.0%

40.0%

71%

90%

5y

4.6 y

VATS Meyer et al

Tomulescu et al

Mineo et al

2009

2006

2000

Dallas

Bucharest

Rome

95

42

31

34.9%

43.0%

36.0%

96% 6.1 y

5y

—4y



124

Timus Hastalıkları ve Tedavisi

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

sından avantajlıdır  (4,11,12,17,18). Timoma ile birlik-
te MG varlığında transsternal yaklaşım cerraha en iyi 
görüş açısı ve uygulama imkanı verir özellikle çevre 
dokulara invazyon şüphesi varlığında transsternal 
yaklaşım tercih edilmesi gereken yöntem olmalıdır.

SONUÇ

Timoma ve myastenia gravis tedavisinde timekto-
minin etkinliği günümüzde kabul edilmiştir. Timek-
tominin ilk yapıldığı yıllarda transsternal yaklaşım 
tek cerrahi yaklaşımken zaman içerisinde VATS-RATS 
timektomi ve genişletilmiş transservikal timektomi-
nin benzer etkinliğe sahip olduğu kabul edilmiştir. 
Kullanılan teknik ne olursa olsun timektominin amacı 
timusla birlikte timik doku içermesi muhtemel tüm 
mediastinal alanın çıkarılması olmalıdır. 
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VATS Timektomi
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ÖZ

Timektomi timüs bezinin komplet olarak rezeksiyonu içerir ve genelde miyastenia gravis veya timik tümörler varlığında 
uygulanır. Rezeksiyonun genişliğine göre timektomiler standart, genişletilmiş ve maksimal olarak üç gruba ayrılmıştır. 
Son birkaç on yıl içerisinde minimal invaziv yaklaşımlar timektomi cerrahisinde yer bulmaya başlamıştır. Bu yaklaşımlar 
videotorakoskopik veya robot yardımlı torakoskopik şekildedir. Videotorakoskopik yaklaşım ilerleyen yıllarda transser-
vikal ve subksifoidal yaklaşımlar olarak uygulanmaya başlanmıştır. Yaklaşım hangi türlü olursa olsun, amaç timektomiyi 
usulüne uygun tamamlamaktır.

Anahtar Kelimeler: timektomi, videotorakoskopi, minimal invaziv cerrahi

ABSTRACT

Thymectomy consists of complete resection of thymus gland and is usulally indicated in case of myasthenia gravis and 
thymic tumors. Based on the extend of the resection, thymectomies are classified into three groups named standard, 
extende n or maximal. In the last decades, minimally invasive surgery has also been introduced in thymectomies. These 
approaches are videothoracoscopic or robotic-assisted. In recent years, videothoracoscopic operations were performed 
via transcervical or subxhyfoidal approaches. Whatever the approach is, the aim is to perform thymectomy as it has to 
be.

Key Words: thymectomy, videotoracoscopy, minimally invasive surgery

GİRİŞ
Timektomi timus bezinin komplet olarak rezeksiyonu 
içerir ve genelde miyastenia gravis veya timik tümör-
ler varlığında uygulanır. Rezeksiyonun genişliğine 
göre timektomiler standart, genişletilmiş ve maksi-
mal olarak üç gruba ayrılmıştır. Bu rezeksiyonlar çe-
şitli yöntemler kullanılarak uygulanır. Bunlar arasın-
da servikal insizyon, parsiyel veya total sternotomi, 
video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ve robot 
yardımlı torakoskopik cerrahi (RATS) sayılabilir (1). Ja-

retzki ve ark. (2) rezeksiyon türlerini ve yaklaşımlarını 
ele alarak modifiye timektomi klasifikasyonunu geliş-
tirmişlerdir (Tablo 1).   

Timektomide en sık kullanılan yaklaşım sternotomi 
iledir. Ancak minimal invaziv yaklaşımı içeren yeni 
teknikler de tanımlanmıştır. Bu yaklaşım VATS ve 
RATS’ı içerir. RATS bu kitabın diğer bir bölümünde 
konu edildiği için ondan burada bahsedilmeyecektir. 
VATS timektomi ilk olarak 1993 yılında Sugarbaker (3) 
ve Coosemans ve ark. (4) tarafından uygulanmıştır. 

Sorumlu Yazar*: Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medicana International İstanbul 
Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
E-posta: moozyurtkan@hotmail.com
Telefon: 0 212 8677500
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Daha sonraki yıllarda VATS tekniği modifikasyonlar 
(klasik 3 porttan 2 porta, bilateral yaklaşım, subksifo-
id yaklaşım) göstermiştir (5). Bunu takiben literatüre 
subksifoid VATS timektomi (6) ve kombine subksifo-
id-transservikal VATS timektomi (7) sonuçlarını sunan 
yayınlan eklenmiştir. Timektomide VATS’ın kullanımı 
dünyada bölgelere göre değişiklik göstermekle birlik-
te Asya’da timektomilerin %35 kadarının VATS tekni-
ğiyle yapıldığı bilinmektedir (8).

Akciğer selektif ventilasyon ile söndürüldüğünde 
enstrümanları kullanmak için geniş bir alan yaratılır. 
Karbondioksit insuflasyonunun faydalı olduğu, akci-
ğeri total kollabe ettiği ve yağlı dokunun diseksiyonun 
kolaylaştırdığı belirtilmekle birlikte (1), VATS esnasında 
karbondioksit kullanımının hastanın hemodinamik-
lerine ters etkiler yarattığı bildirilmiştir (5). Bu yüzden 
karbondioksit insuflasyonun yeri tartışmalıdır. Anteri-
or göğüs duvarını sternal veya kostal kancalar kullana-
rak yukarı kaldırmanın operasyon alanını genişlettiği 
belirtilse de bu yaklaşım o kadar sık kullanıma girme-
miştir (9). 

Unilateral VATS Timektomi

VATS timektomide 3 portlu teknikle sağdan yaklaşım 
sıklıkla kullanılan yöntemdir. Sağ tarafın tercih edil-
mesinin sebebi kavitenin sola göre daha geniş olması, 
kalbin gölgeleme etkisinin daha az olması ve superior 
vena kava gibi önemli yapıların daha belirgin şekilde 

görünmesidir (1). Hastaya supin pozisyon verilir. Has-
tanın sağ kolu ekstansiyona getirilerek sağ hemitoraks 
lateralden alttan vertikal yerleştirilen silikon yastıkla 
desteklenir. Bundan sonra masa 30 derece sağa ya-
tırılarak hasta yatay düzleme getirilir. Cerrahi alanın 
boyanması acil bir sternotomi ihtiyacı akılda tutularak 
geniş bir şekilde yapılır.

Torakoskopi portu kesisi arka aksiller hat üzerinde, ska-
pula ucunun tam ön kısmında yapılır ve 10mm port 
yerleştirilir. İkinci ve üçüncü 5mm enstrüman portları 
açık teknikle ve kamera yardımıyla direk görerek mi-
daksiller hat 3. interkostal ve ön aksiller hat 6. inter-
kostal aralığa açılırlar (10) (Resim 1 ve 2). Fakat port 
yerlerinin tercihi farklılıklar gösterebilir. Midaksiller ve 
ön aksiller hatta 2., 5. ve 6. interkostal aralıkların da 
kullanıldığı bilinmektedir (1). Bayanlarda ise kozmetik 
sebeplerden dolayı portlar submammarian katlantıya 
açılabilirler (5). 

Tablo 1. Myasthenia Gravis Foundation of America 
(MGFA) Timektomi Klasifikasyonu (modifiye).

T-1 Transservikal Timektomi

• Basit

• Genişletilmiş

• Parsiyel sternotomi ile genişletilmiş

• VATS ile genişletilmiş

T-2 VATS Timektomi

• Klasik VATS (unilateral)

• VATET (boyun diseksiyonu ile birlikte bilateral)

• Robotik (unilateral)

• Robotik (bilateral)

T-3 Transsternal Timektomi

• Standart

• Genişletilmiş

T-4 Transservikal & Transsternal Timektomi

T-5 İnfrasternal Timektomi

• Kombine Transservikal – Subksifoid

• VATS Subksifoid

• Robotik Subksifoid

• İnfrasternal Mediastinoskopi

Resim 1. Unilateral sağ VATS timektomide kesilerin yeri 
(Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).

Resim 2. İnsizyonların postoperatif görüntüsü (Yazarın 
kişisel arşivinden alınmıştır).



127

Bölüm 16: VATS Timektomi

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

Doku divizyonunda aspiratör, elektrokoter, endo-
makas ve kesici kapatıcı enerji cihazı kullanılır. Toraks 
kavitesine girildiğinde ilk olarak mediastinal plevra al-
tındaki frenik sinir bulunur. Frenik sinir komşuluğunda 
mediastinal plevra diyaframdan innominat vene kadar 
açılır. Timus dokusu inferior sınırından başlanarak peri-
kard üzerinden keskin ve künt diseksiyonla kaldırılma-
ya başlanır. Sol inferior pol ve kaldırılır ve sol pariyetal 
plevra ve frenik sinir görülür. Sol tarafta termal hasar-
dan korunmak için koterden kaçınılmalıdır.  Timus bezi 
yukarı ekarte edilip perikard üzerinden diseksiyona 
devam edilir. İnferior poller bu şekilde serbestleştiri-
lirler. Daha sonra superior vena kava komşuluğundan 
timik doku ayrılır ve sağ üst pole yeterli bir gerilim sağ-
lanarak aşağıya çekilerek indirilir (1,10). 

Üst pol bölgesi alt pol bölgesi gibi avasküler değildir, 
aksine dikkat edilmesi gereken venler buralardadır. 
Brakiosefalik vene dökülen timik vene bulunur ve di-
seke edilir (1,10).  Timik venin anatomisi değişkendir. 
Vakaların %67’sinde sol innominat venden çıkarken 
%15’inde sağ innominat ven, %11’inde inferior tiroid 
ven ve %7’sinde superior vena kava çıktığı yerlerdir. 
Vakaların %84’ünde tek bir timik ven varken geri ka-
lanlarda 2 hatta 3 ayrı ven de bulunabilmektedir (11). 
Timik venin divizyonu için geleneksel yöntem proksi-
mal ve distal uçlarının ayrı ayrı Hemolok klipsle kapatıl-
ması ve ortadan venin kesilmesidir. Ancak timik venin 
basıncının düşük ve duvarının ince olması sebebiyle 
ultrasonik kesici cihaz da kullanılabilir. Wu ve ark. (12) 
5 mm’den küçük çaplı timik venlerde ultrasonik kesici-
nin başarıyla uygulanabildiğini göstermişlerdir.  

Timik ven kesildikten sonra aynı şekilde sol üst pole de 
indirilir. Peritimik yağlı doku timus ile beraber en-bloc 
çıkarılır (Resim 3). Perikardiofrenik yağlı dokular sağda 
total, solda ise totale yakın olacak şekilde rezeke edilir-
ler. Sol tarafta belirleyici olan cerrahi ekibin tecrübesi, 

portların yerleşimi ve hastanın anatomik yapısıdır. Sağ 
toraks boşluğuna bir adet toraks dreni konur. Eğer sol 
mediastinal plevra açıldıysa kanama kontrolü sonra-
sı kısa süreli bir apnea altında drenin ucu sol plevral 
mesafeye uzanacak şekilde yerleştirilir. Bilateral akci-
ğer ventilasyonuyla ekspansiyon görüldükten sonrası 
operasyona son verilir (1).

Bilateral VATS Timektomi

Unilateral timektominin aksine bilateral yaklaşım me-
diastinal yapılara en iyi görüntüyü sağlar. Yağlı doku-
ların tam diseksiyonuna ve frenik sinirin tam görünüp 
korunmasına olanak sağlar. Bezin diseksiyonu unilate-
ral timektomi gibidir. Klasik şekilde sağdan yaklaşımla 
mobilizasyon tamamlanır ve sonra da soldan 3 port 
yoluyla işleme devam edilir. Sol fenik sinir tamamen 
görünür ve kenarı boyunca diseksiyon tamamlanır. Sol 
yaklaşımla aortokaval boşluktaki yağlı doku da tama-
men rezeke edilebilir. Tüm doku serbetleştirildiğinde 
soldan dışarı çıkartılır. Her iki toraksa birer adet dren 
yerleştirilir. Literatürde bilateral yaklaşımın unilateral-
den üstün olduğunu gösteren veriler mevcut değildir. 
Bu yüzden bilateral yaklaşım cerrahın tercihine bırakıl-
mıştır (1).   

Uniportal VATS Timektomi

Uniportal VATS timektomi port sayısını azaltma çaba-
sının sonucudur. Hasta sırtüstü yatırılır ve sağ tarafı 30 
derece yukarı kalacak şekilde kaldırılır. Hastanın sağ 
kolu ekstansiyona getirilir ve aksilla ortada kalacak şe-
kilde pozisyon verilir. Cerrahi alanın yine olası bir ster-
notomi ihtimaline göre geniş şekilde boyanır. Unipor-
tal teknikte karbondioksit insuflasyonu önerilir (13). 
Beşinci interkostal aralık seviyesine 3-4 cm insizyon 
yapılır. Sirküler elastik doku retraktörü ile kesi geniş-
letilir, kosta ekartörü kullanılmaz. Beş milimetrelik 30 
derece kamera kullanılır. Enerji cihazları kullanılarak di-
seksiyon yapılır. Operasyonun içeriği standart 3 portlu 
yaklaşımla aynıdır. Alt polden başlanır, karşı alt polde 
devam eder ve bilateral üst pollerin de serbetleştiril-
mesiyle diseksiyon tamamlanır. Spesimen endobag ile 
çıkartılır ve toraksa bir adet dren yerleştirilir (1).

VATS Transservikal Timektomi

Hastaya boyun ekstansiyonda olacak şekilde sırt üstü 
pozisyon verilir. Skapulalar arasına yükseltici koyulur. 
Hasta tek lümenli tüple entübe edilir. Sternal çentiğin 
1 cm üzerine 5 cm transvers kesi yapılır. Platizma ke-
silir ve strep kasları laterale ekarte edilir. Künt diseksi-
yonla manubriumun arka kısmı ortaya konur. Sternum 
Cooper retraktörüyle yukarı kaldırılır. Timusun anterior 

Resim 3. “En-bloc” rezeke edilen timus dokusu (Yazarın 
kişisel arşivinden alınmıştır).
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sınırı lateralde takip edilip doku yavaşça sternokleido-
mastoid kasından ayrılır ve böylece timusun üst polü 
belirlenir. Küçük venler yakılır, reküren larinjiyal sinir 
yakınında koter kullanılmaktan kaçınılır. Timusun üst 
polü serbestleştirilir. Dikişi geçilerek pol askıya alınır. 
Diğer üst pol de aynı şekilde serbest hale getirilip di-
kiş ile askıya alınır. Timusun anterior yüzeyi boyunca 
künt diseksiyonlar yapılır ve bezin alt kısmında peri-
kard ortaya konur. Timus lateralde plevralardan ayrılır. 
Anteriordan ayrılma tamamlandığında üst pollerdeki 
sütürler gerginleştirilerek timus yukarı çekilir. Künt di-
seksiyonlarla timüs perikarddan ve innominat venden 
ayrılır. Timik ven bulunup kliplenir. Timus “en-bloc” çı-
kartılır. Operasyon lojuna gerekirse bir hemovak veya 
ince bir dren koyulabilir (14). 

Subksifoid VATS Timektomi

Operasyonun ileriki kısımlarında selektif akciğer ven-
tilasyonu ihtiyacı olabileceği için hastaya çift lümenli 
tüple entübe edilir. Daha sonra hastaya sırt üstü po-
zisyon verilir ve skapulalar arasına yükselti koyularak 
göğüs kaldırılır ve boyun ekstansiyona getirilir. Ksifoid 
altına 7 cm kesi yapılır ve ksifoid kesilmez. Sternumun 
altından ön mediasten açılır. Sternum rektraktörü kul-
lanlarak sternum yukarı kaldırılır. Tüm diseksiyon 10 
mm videotorakoskop eşliğinde gerçekleştirilir. Sağ ve 
sol mediasten plevrası sağ ve sol internal torasik venler 
seviyesinden ve sternum kenarından kesilir. Gerekirse 
damarların kontrolü enerji cihazları veya klipslerle sağ-
lanır. Üst mediasten daha belirgin hale getirmek için 
sternal çentik seviyesinden sternum üzerine ponksi-
yon yapmak ve bir askı halkası kullanmak görüntüyü 
arttırabilir. Bu sayede timusun üst polleri ve tiroidin alt 
kısımları daha rahat görünür. Perikardiyal yağlı doku 
perikard ve diyafram üzerinden sağda ve solda ayrılır. 
Yağlı dokunun devamındaki timus bezi bölünmeden 
en-bloc şekilde diseksiyona devam edilir. Diseksiyon 
sınırları sağ ve sol frenik sinirlerdir. Sol innominat ven 
boyunca diseksiyon devam eder ve timik ven bulu-
nup damar klibiyle kesilir. Sol toraks kavitesi içerisin-
de timüs sol üst pol divize edilir, bu şekilde timüs bezi 
sağa çekilerek diseksiyona devam edilebilir. Timusun 
üst polü de serbestleştirilir. Tüm spesimen endobag 
yardımıyla çıkartılır. Ya ayrı ayrı ya da ucu sol toraks ka-
vitesine uzatılacak şekilde sağ toraks kavitesine dren 
yerleştirilir. Subksifoid insizyon kapatılır (15).  

SONUÇ 
Timektomi için standart yaklaşım olarak sternotomi 
hala geçerliliğini korumaktadır. Ancak gelişen teknolo-
ji minimal invaziv cerrahiyi de timektomi operasyonla-

rında kullanılır hale getirmiştir. VATS timektomide en 
sık kullanılan yaklaşım üç portlu sağdan yaklaşımdır. 
Ama selektif olarak bazı hastalarda transservikal veya 
subksifoidal yaklaşımlar da kullanılmaktadır. Fakat 
önemli olan timektominin hangi yaklaşımlar yapıldı-
ğı değil, usulüne uygun yapılmasıdır.

Eve Götürülecek Mesajlar:

• Timektomi cerrahisinde servikal insizyon, par-
siyel veya total sternotomi, video yardımlı to-
rakoskopik cerrahi (VATS) ve robot yardımlı 
torakoskopik cerrahi (RATS) yaklaşımları söz ko-
nusudur.

• Minimal invaziv yaklaşım olan VATS timektomi-
de en sık kullanılan 3 port sağdan yaklaşım tek-
niğidir.

• Bilateral VATS timektominin unilateral sağ VATS 
timektomiye üstünlüğü gösterilmemiştir, lakin 
sol frenik sinire daha hakim olunduğu belirtil-
mektedir.

• Cerrahın tecrübesine göre ve selektif vakalarda 
transservikal veya subksifoid yaklaşım da tercih 
edilebilir.
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RATS Timektomi
RATS Thymectomy
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ÖZ

Transternal yaklaşım tüm mediastinal cerrahilerde olduğu gibi timektomiler içinde altın standart olarak kabul edilmiştir. 
Özellikle son iki dekatta video yardımlı torakoskopik (VATS) timektomilerin başarı ile uygulanmaya başlanması minimal 
invaziv tekniğin sternotomiye iyi bir alternatif olabileceğini ortaya koymuştur. VATS ile elde edilen minimal invaziv cerra-
hi tecrübeleri robotik cerrahiye temel oluşturmuştur. Robotik yöntemin, yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntü sağla-
ması, kolların yüksek hareket kabiliyeti ve daha küçük insizyona ihtiyaç duyması gibi teknik avantajları vardır. Bu avantaj-
ları sayesinde daha az postoperatif ağrı, pleral drenaj, hastanede kalış süresi ve daha kısa iyileşme süresi gibi üstünlükler 
sağlar. İşlem sağ veya sol taraftan yapılabilir ancak öğrenme döneminde sağdan, tecrübe kazandıktan sonra ise soldan 
yaklaşım ile operasyonun yapılması önerilmektedir. Başlıca iki teknik; akses insizyonun kullanıldığı VATS temelli yaklaşım 
veya akses insizyonun açılmadığı 3 port kullanılan yaklaşımdır. Her iki tekniğin kendi özgü avantajları ve dezavantajları 
olmakla beraber genellikle 3 port kullanılan yaklaşım tercih edilmektedir. Diğer minimal invazive yöntemler ile karşılaştı-
rıldığında robotik sistemin teknolojik avantajları ile daha kompleks ameliyatlar daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. 
Ancak yine de yüksek maliyet ve takdil geribildirimin olmaması robotik sistemin göğüs cerrahisi alanında yaygın olarak 
kullanımının önünde bir engel olarak durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: timus, timektomi, robotik cerrahi, video yardımlı torakoskopik cerrahi

ABSTRACT

Transternal approach is accepted as the gold standard in thymectomies as in all anterior mediastinal surgeries. The 
successful introduction of video-assisted thoracoscopic (VATS) thymectomies in the last two decades has demonstrated 
that minimally invasive technique may be a good alternative to sternotomy. Minimally invasive surgical experiences 
gained with VATS had been the basis for robotic surgery. The robotic surgery has the technical advantages of providing 
a high resolution 3D image, high mobility of the arms and the need for a smaller incision. Due to these features, it pro-
vides advantages such as less postoperative pain, pleral drainage, length of hospital stay and shorter recovery time. The 
procedure can be performed both from right or left side, but it is recommended to perform the operation from the right 
during the learning period and from the left after having enough experience. There are two main techniques based on 
incission in robotic surgery; VATS-based approach using acces incision or 3 ports without acces incision. Although both 
techniques have their own advantages and disadvantages, the approach using 3 ports is preferred mostly. Compared 
to other minimally invasive methods, more complex operations can be performed more easily with the technological 
advantages of the robotic system. However, the high cost and the lack of tactile feedback remain an obstacle to the 
widespread use of the robotic system in the field of thoracic surgery.

Key Words: timus, thymectomy, robotic surgery, video-assisted thoracoscopic surgery
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GİRİŞ
Günümüzde geçmişe nazaran önemli bir ivme kazan-
mış olan teknolojik gelişmeler hayatın her alanında 
olduğu gibi tıpta da yaygın kullanım sahası bulmak-
tadır. Akıllı ilaç, kişiye özel tedavi ve kök hücre teda-
visi gibi medikal tedavi tekniklerindeki gelişmeler 
önemli aşamalar kaydetmekte ve geleceğe yönelik 
büyük umutlar vaat etmektedir. Bununla beraber son 
yıllarda cerrahi tedavi alanındaki gelişmeler ameliyat 
teknik ve yöntemlerinden ziyade cerrahi yaklaşım 
alanında olmuştur.

Güncel göğüs cerrahisi pratiğinde torakotomi ve 
sternotomi gibi konvansiyonel teknikler yerini hasta-
lara birçok avantaj sunan ve postoperatif komplikas-
yon görülme oranını oldukça azaltan minimal invaziv 
cerrahi yaklaşımlara bırakmaktadır. Minimal invaziv 
cerrahi yaklaşımların yaygınlaşmasındaki en önemli 
unsurlardan birisi de enstrümantasyon alanındaki 
gelişmelerdir. Artan cerrahi tecrübelere paralel ola-
rak geliştirilen enstrümanlar özellikle video yardımlı 
torakoskopik cerrahinin (VATS) geniş kullanım alanı 
bulmasına önemli katkı sağlamıştır. Minimal invaziv 
cerrahi de uygulanan küçük insizyonlar sayesinde 
sağlam dokularda daha az travma oluşturulmakla 
beraber açık cerrahide hedeflenen amaçlar da elde 
edilebilmektedir. Bunlarla beraber torakoskopik cer-
rahide eğitim imkanındaki kısıtlılıklar, uzun öğrenme 
süresi, yüksek çözünürlüklü optiklerin kullanılmasına 
rağmen derinlik algısının zayıf olması, kanama anın-
da göğüs kafesinin kapalı olmasının riskli görülmesi, 
yetersiz enstrümantasyon ve deneyimli bir yardımcı-
ya olan gereklilik gibi birtakım kısıtlılıkları vardır. Ro-
botik cerrahi, açık cerrahideki manupilasyon kolay-
lığını iyi düzeyde taklit etmesi ve VATS’ın potansiyel 
zorluklarından çok az etkilenmesi nedeni ile ideal bir 
alternatif olarak öne çıkmaktadır.

Robot Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (RATS)

Her ne kadar göğüs cerrahisi pratiğine yakın zaman 
da girmiş olsa da robotik teknikler beyin cerrahisi ve 
ürologlar tarafından seksenli yıllardan itibaren kulla-
nılmaya başlanıştır (1,2). Başlangıçta kullanılan robo-
tik sistemler, biyopsi almak gibi işlemlerde kullanılan 
tek kollu sistemlerden oluşsa da mekanik cihazların 
cerrahi girişimlerde aktif olarak kullanılabilme potan-
siyelini açıkça göstermişlerdir. Robotik teknolojide 
yıllar içerisinde kendisini yenilemiş ve geliştirmiştir. 
Günümüzde kullanılan son teknoloji robotik sistem 
da Vinci Xi dır. Bu sistem avantajları arasında; yüksek 
çözünürlüklü ve üç boyutlu görüntü sağlaması (3D 
HD)  robot gövdesinin 270 derece dönmesi ve bu sa-

yede yan taraftan docking işleminin yapılmasına izin 
vermesi, 16 kata kadar görüntüyü büyütebilmesi, la-
zer kılavuzluğunda kamera ve hedef bölgenin daha 
kolay bir şekilde belirlenmesi, eldeki tremoru elimine 
ederek operasyona yansıtmaması, teleskobun 8 mm 
çapında olması ve ameliyat sırasında tüm kolların ge-
rektiğinde kamera kolu olarak kullanılabilmesi, robot 
kollarının çakışmasının daha az olması ve endostap-
ler teknolojisinin kollara adapte edilmiş olması sayı-
labilir. Diğer minimal invazive yöntemler ile karşılaş-
tırıldığında robotik sistemin teknolojik avantajları ile 
daha kompleks ameliyatlar daha kolay bir şekilde ya-
pılabilmektedir. Ancak yine de yüksek maliyet ve tak-
dil geribildirimin olmaması robotik sistemin göğüs 
cerrahisi alanında yaygın olarak kullanımının önünde 
bir engel olarak durmaktadır (3).

Terminoloji

VATS ile yapılan ameliyatların başlangıç dönemin-
de herkesin kendine özgü tanımlamalar yapması ve 
tekniğe özgü genel tanımlamalar üzerinde bir kon-
sensus oluşturulamamış olması yanlış değerlendiril-
melere neden olduğu görülmüştür. Robot yardımıyla 
yapılan göğüs cerrahisi ameliyatlarıyla ilgili olarak da 
farklı dil ve kültürlerden olan tüm cerrahlar arasında 
ortak bir dil oluşturmak ve elde edilen sonuçların ile-
ride doğru bir şekilde karşılaştırılmasını temin ede-
bilmek amacıyla birtakım tanımlamaların yapılması 
bir zorunluluktur.  VATS yaklaşımı ile ilgili bu olumsuz 
tecrübeler üzerine robotik torasik cerrahi uygulama-
ları gibi yeni bir cerrahi yaklaşımın daha başlangıç 
döneminde yaklaşıma özgü genel tanımlamaların ya-
pılmasının gerekli olduğu düşünülmüştür. Bu amaç-
la Amerika Göğüs Cerrahisi Derneği bünyesinde bir 
komite oluşturulmuş ve bu tanımlamalar yapılarak 
bir rehber olarak yayımlamıştır (4). Bu makale de ro-
botik torasik cerrahi; Göğüs veya abdominal duvarda 
ekartasyon, kaldırma veya herhangi bir parçasının 
uzaklaştırılmadığı minimal invaziv cerrahi prosedür-
ler olarak tanımlanmıştır. Tüm operasyon bölgesi mo-
nitör aracılığıyla gözlenir, hastanın akciğer dokusu 
temel olarak robotik enstrümanlar ile manipüle edilir 
ve ameliyatın tüm kritik bölümleri bu şekilde tamam-
lanır. 

Robotik yaklaşımlar arasındaki farklılıkları temel ola-
rak iki değişken üzerinden tanımlanır. Bu değişken-
lerden birincisi operasyon sırasında kullanılan robot 
kollarının sayısı diğeri ise operasyonun tamamen 
torakoportlardan veya akses/utility insizyon kullanı-
larak yapılıp yapılmadığıdır. Robotik portal (RP) ope-
rasyonlarda sadece portlar kullanılır ve insizyonlar 
da sadece portların yerleştirileceği uzunlukta yapılır. 
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Plevral boşluktaki havanın dış ortam ile bağlantı-
sı yoktur ve genellikle CO2 insuflasyonu uygulanır. 
İnsizyonlar spesimenin çıkarılması dışında geniş-
letilmez. Robotik-assisted (RA) yani robot yardımlı 
operasyonlar ise akses/utility insizyonun kullanıldığı 
operasyonlar olarak tanımlanır. Akses/utility insizyon 
genellikle 3-4 cm uzunluğundadır ve bu insizyondan 
cerrahın tercihine göre trokar veya robot kolu yerleş-
tirilir veya yerleştirilmez. Plevral boşluktaki hava dış 
ortamla bağlantılıdır ve CO2 insuflasyonu ile basınç 
uygulanmaz. Bu insizyondan yardımcı cerrah aspiras-
yon, ekartasyon ve gereğinde stapler yerleştirme gibi 
işlemleri gerçekleştirir.

Robotik yaklaşımla yapılan ameliyatların tanımlan-
ması ve dil birliği sağlanması için Amerika Göğüs 
Cerrahisi Derneği bünyesinde oluşturulan komite ta-
rafından basit bir tanımlama yöntemi geliştirilmiş ve 
önerilmiştir. 

Bu komite tarafından önerilen tanımlamalar;

İlk harf: R (Robot için)

İkinci harf: P veya A (P: Portal yaklaşım için, A:Akses 
insizyon kullanılması durumunda)

Üçüncü harf: Yapılan ameliyatı tanımlar (L: Lobekto-
mi, S: Segmentektomi, W: Wedge rezeksiyon, P: Pnö-
monektomi, T: Timektomi, AM: Anterior Mediastinal, 
PM: Posterior Mediastinal, MM: Orta Mediasten için 
kullanılır)

Dördüncü harf: kullanılan robotik kolların sayısını ifa-
de eder. 

Örneğin üç kol ile yapılan robotik portal timektomi 
ameliyatı RPT-3 olarak tanınlanır. Tanımlamada detay 
gerektiren operasyonlarda ise açık bir şekilde operas-
yonun isminin yazılması önerilmektedir. Örnek olarak 
posterior mediastene yerleşmiş özofagus duplikas-
yon kisti için RP-özofageal duplikasyon kist eksizyo-
nu-3 ifadesi de kullanılabilir.

Robotik Sistemin Teknik Özellikleri ve Hastaya 
Adaptasyonu 

Robotik cerrahi torakoskopik cerrahinin sahip oldu-
ğu bazı dezavantajların ve yetersizliklerin üstesinden 
gelebilmek amacıyla geliştirilmiş bir teknolojidir. Ro-
botik cerrahi sistemi; kolların hareketlerini kontrol 
eden konsol, görüntü ünitesi ve hastaya entegre edi-
len robot kollarının bulunduğu hasta ünitesi olmak 
üzere başlıca üç ekipmandan oluşur (Resim 1). 

Robotik sistem geleneksel torakoskopik cerrahide 
bulunan birçok teknik kısıtlılığın üstesinden gelebile-
cek teknik özelliklere sahiptir (5).

•	 Binoküler mercekli teleskop yardımıyla yüksek çö-
zünürlüklü üç boyutlu (3D) görüntü elde edilir. Bu 
özellikle cerraha operasyon sırasında derinlik hissi 
sağlar.

•	 Anatomik yapıların gerçek boyutlarını 10 kat daha 
fazla büyüten bir görüntü sağlar. Bu sayede ana-
tomik detayları net bir şekilde ortaya koyar ve me-
diasten gibi dar alanlarının cerrahisinde önemli 
avantajlar sunar.

•	 Kamera kolu konsül başında oturan cerrah tara-
fından yönlendirilir ve bu da hasta başında bulu-
nan yardımcı cerrahın diğer işlemleri daha kolay-
lıkla yapabilmesini sağlar. 

•	 Robot kollarının yedi düzlemde hareket edebilen 
(robotik kol ile aşağı-yukarı, sağa-sola ve ileri-geri 
hareketi, kolun uç kısmının eklemli olması ile tut-
ma, dönme ve yuvarlak çizme gibi hareketler) açık 
cerrahideki gibi cerrahın el bilek hareketlerinin 
aynısını yapma imkanı sağlayan entrümanların 
olması robotik cerrahinin en önemli avantajların-
dan biridir (Resim 2).

•	 Cerrahın el hareketlerini daha yavaş ve kontrollü 
bir şekilde hastaya iletmektedir.

•	 Cerrahın el titreme hareketlerinin hastaya yansıt-
mamaktadır.

Resim 1. Robotik sitemin komponentleri.
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•	 İndeksleme özelliği de önemli bir avantaj sun-
maktadır.

RATS Timektomi

Mediasten cerrahisinde yakın döneme kadar sterno-
tomi en çok kullanılan yaklaşım olmuştur. VATS diğer 
göğüs cerrahisi işlemlerinde olduğu gibi ile medias-
ten cerrahisinde de kısa sürede alternatif bir yaklaşım 
olarak yagınlık kazanmıştır. VATS ile elde edilen mini-
mal invaziv cerrahi tecrübesinin Robotik cerrahinin 
önünü açtığını söyleyebiliriz. Kısa sayılabilecek bir 
sürede mediastine yönelik operasyonların tamamına 
yakını robotik olarak yapılabilir hale gelmiştir. Robo-
tik mediasten cerrahisi bünyesinde yapılan ameliyat-
lar arasında timoma, timik kist, Myastenia Gravis’e 
(MG) yönelik Tim (oma) ektomi, paravertebral nöri-
noma, foregut kistleri, özefageal leimyoma, ektopik 
yerleşimli paratiroid veya triod dokusu, teratomlara 
yönelik eksizyon, lenf nodu metastazı, lenfomalara 
yönelik biyopsi işlemleri ve özefagus kanserine yö-
nelik diseksiyon, rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yer 
alır. Mediastende yer alan lezyonların çıkarılması sağ 
taraftan, sol taraftan veya bilateral yaklaşım ile yapı-
labilir. Özellikle MG’e yönelik yapılan yapılan timekto-
milerde robotik olarak tek taraftan yaklaşım ile eks-
tended timektomi yapılabilmektedir. 

Hangi Taraf?

RATS timektomi de en sık ve ilk akla gelen soru “bu iş-
lem için hangi tarafın“ daha doğru bir seçim olduğu-
dur. Bu sorunun kesin bir cevabı olmamakla beraber, 
timik dokunun lokalizasyonu, etraf dokular ile ilişkisi, 
hastanın eski operasyon öyküsü gibi klasik etmenler 
kadar cerrahın klinik tecrübelerine bağlı olarak seçimi 
de ön plandadır. Her ne kadar işlem her iki taraftan da 
yapılabilse de ilk robotik timektomi ameliyatlarının 
vasküler yapılara hakimiyetin daha iyi olması ve bu 

nedenle cerrahın kendisini daha güvende hissedece-
ğinden dolayı sağ taraftan yapılması önerilmektedir

Sol taraftan yaklaşımı öneren yazarların başlıca ge-
rekçeleri şöyle özetlenebilir. Aortopulmoner pen-
cerede ve frenik sinirin arkasında (sık ektopik timik 
doku alanları) bulunan timik dokuyu çıkarmak sol-
dan daha kolaydır. Soldan yaklaşımda frenik sinir ve 
v. Cava superiorun hasarlanma riski daha düşüktür 
(6). Sağ taraftan yaklaşım ise, büyük vasküler yapılara 
daha iyi hakimiyet ve VATS tan gelen klinik tecrübe-
leri ön planda tutan merkezler tarafından tercih edil-
mektedir (7)

Literatüre baktığımızda sol taraftan yaklaşımın daha 
sık tercih edildiği görülmektedir. Benzer şekilde bizde 
klinik tecrübelerimiz doğrultusunda timektomiler de 
çoğunlukla sol taraftan yaklaşımı kullanıyoruz. Baş-
lıktaki “hangi taraf” sorusuna cevap olarak cerrahın 
tercihi önceliklidir diyebiliriz.  Her iki yaklaşımın aşa-
ğıda kısaca değinildiği gibi kendine özgü avantajları 
vardır. Operatörün bu avantajlardan kendine uygun 
öncelikleri belirlemesi ve klinik tecrübeleri doğrultu-
sunda karar vermesi en doğru tercih olacaktır

Timektomiler sırasında sol taraftan yaklaşımın sağla-
dığı avantajlar

•	Timik doku sol tarafta frenik sinirin altına kadar 
uzanabilmektedir.

•	Timik doku nadiren sol innominate venin altında 
yerleşebilmektedir.

•	Sol timik lob daha büyüktür ve genellikle sol kar-
diyo frenik bölgeye uzanım göstermektedir.

•	Aortikopulmoner pencere ektopik timik dokusu-
nun sık olarak yerleştiği bölgedir. 

Timüs bezine ait tüm bu anatomik özellikler ve ekto-
pik timus dokularının etkili bir şekilde çıkarılması sol 
taraftan yapılan diseksiyon ile daha kolay olmaktadır. 

Sağ Taraftan Yaklaşmanın Sağladığı Avantajlar

•	Vena cava süperior ve sol brakiosefalik ven bileş-
kesinin rahat görülmesi vasküler yapılara hakimi-
yeti arttırmaktadır.

•	Aortakaval sulkus bölgesinin diseksiyonu daha 
kolay olmaktadır. 

Preoperatif Hazırlık ve Hasta Pozisyonu

Hasta operasyon masasında supin poziyonda yatırı-
lır anestezi tarafından yapılan hazırlık, indüksyon ve 
entübasyon bu pozisyonda tamamlanır. Çift lümenli 
entübasyonun ardından bronkoskobik olarak tüpün 
yeri kontrol edilmelidir. Tüp doğru yerleştirilmemiş 

Resim 2. Yedi düzlemde hareket etme kabiliyetine sa-
hip robotik cerrahi kolların şematik gösterimi.
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ise ekspanse olan bir akciğer ile işlemin robotik ola-
rak tamamlanması son derece güç olacaktır. İndüksi-
yonun ardından operasyon için karar verilen taraf 30 
derece yukarıda olacak şekilde hastaya semi-supin 
poziyon verilir. Bunun için omuzdan başlayarak to-
raksı destekleyecek şekilde uzanan destek yastıkları 
kullanılır. Kol aşağı sarkıtılarak toraksın inferolatera-
linde sabitlenir. Hastanın kolu robot kolları ve kame-
ranın hareketine engel olmayacak derecede ekarte 
edilmelidir. Kolda potansiyel bası noktaları (ulnar ve 
median sinir) mutlaka desteklenmeli ve brakial plek-
susun aşırı traksiyonundan kaçınılmalıdır (Resim 3). 
Bazı merkezlerde kolun yanda sabitlenmesi yerine 
klasik torakotomi pozisyonundakine benzer şekilde 
baş üzerinde asılarak tespit edilmesini tercih edil-
mektedir (8).  Pozisyon verilmeden önce robotun ge-
liş istikameti, hedef lezyonun lokalizasyonu ve port 
insizyonları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu kriterler gözetilmeden hastaya pozisyon verilmesi 
cerrahi esnasında ciddi zorluklara neden olabileceği 
unutulmamalıdır. 

İnsizyonlar ve Dooking

RATS Timektomi için genellikle 3 port (2 kol, 1 kame-
ra) yeterli olmaktadır. İlk olarak 5. interkostal aralık 
seviyesinde anterior/midaksiller hat üzerine 12 mm 
portun geçebileceği bir insizyon uygulanır. Bu insiz-
yondan toraksa girilerek 12 mm lik torakoport yerleş-
tirilir ve porta kamera yerleştirilerek toraks kavitesi 
görüntülenir. Ardından, biri midaksiller hat üçüncü 
interkostal aralık diğeri ise parasternal bölge beşinci 
interkostal aralık seviyesine iki insizyon uygulanır. Or-
tadaki ilk portu yerleştirdikten sonra, bu porttan ka-
mera ile geçilerek diğer insizyonlardan toraksa giriş 
kamera eşliğinde olmalıdır. Bu sayede diğer portların 
doğru hat üzerinde olup olmadığı kontrol edilebilir  

ayrıca parasternal portu yerleştirirken kalp veya peri-
kardın yaralanmasının önüne geçilmiş olur. Bu insiz-
yonlardan trase oluşturulduktan sonra robot kolları 
için 8 mm’lik torakoportlar yerleştirilir (9) (Resim 4). 

Daha sonra robot hastaya yaklaşırılarak dooking işle-
mi tamamlanır. Dooking sırasında robot kolları tora-
koportlara bağlanır. Sağa kola genellikle elektrokoter 
özelliği olan bir disektör bağlanır (biz genellikle hook 
koter tecih ediyoruz). Sol kola ise atravmatik grasper 
bağlanması diseksiyon sırasında büyük kolaylık sağ-
layacaktır. Kamera portundaki girişe bağlanan aparat 
ile toraks içerisinde CO2 insulflasyonu yapılır. Cerra-
hi sırasında basınç 6-10 mmHg aralığında tutulması 
idealdir ve bu işlem cerraha çok daha iyi bir görüntü 
sağladığı gibi mediastinal diseksiyonuda kolaylaştırır 
(Resim 5). 

Resim 3. Operayon tarafı 30 derece yukarı olacak şe-
kilde hastaya semi-supin poziyon verilir (Yazarın kişisel 
arşivinden alınmıştır).

Resim 4. Hastaya çalışılacak hemitoraks üst tarafta ola-
cak şekilde 300 açı verildikten sonra üst anterior medi-
astende lokalize olan lezyonların çıkarılması için yapı-
lan robotik cerrahi planlaması görülmektedir (Yazarın 
kişisel arşivinden alınmıştır).

Resim 5. Robotun hastaya entegre edilmesi (docking) 
görülmektedir (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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Genel diseksiyon sekansı şu sıralama ile yapılır: alt sol 
lob, alt sağ lob, üst sol lob, üst sağ lob ve isthmus (8). 
Sol taraftan yapılan bir operasyonda öncelikle kardi-
ofrenik açıdan başlanır. Frenik sinirin anteriorundan 
yukarı doğru sinir trasesi boyunca yağlı dokuyuda 
içerek şekilde tüm timik doku serbestleştirilir. Frenik 
sinire çok yakın çalışıldığı için özellikle elektroko-
ter kullanımına ve ekartasyon sırasında sinirin aşırı 
traksinuna dikkat edilmelidir. Frenik sinir serbest-
leştirildikten sonra mediastinal doku retrosternal 
alandan diseke edilerek uzaklaştırılılır. Bu işlem sıra-
sında İnternal mammarian arter ve vene çok yakın 
çalışıldığı akılda bulundurulmalı ve bu yapıların zarar 
görmemesi için dikkatli olunmalıdır. Timusun sol alt 
boynuzu perikard üzerinden diseke edilir. Yapılan 
bu serbestleştirme ile timik doku yukarı doğru eleve 
edilir ve aortopulmoner pencereden diseke edilerek 
uzaklaştırılır. Perikardın önünden sağ tarafa doğru 
ilerlenip sağ mediastiastinal plevra ve sağ alt boy-
nuz bulunup diseke edilir. Sol innominant ven derin 
diseksiyon ile bulunur ve bütünlüğü korunarak ven 
boyunca soldan sağa doğru timik doku serbestleş-
tirilir. Bu diseksiyon esnasında timik venler bulunup 
klipsle kontrol altına alınıp kesilir Sol innominat ven, 
hem timus ile çok yakın komşuluğu hemde bulunup 
takip edildiğinde işlemi önemli anlamda kolaylaştır-
ması nedeni ile RATS timektomide ayrı bir öneme sa-
hiptir. Eş zamanlı olarak, diseksiyon sol üst boynuza 
ve ardından sağ olanı da tespit edilip tiroid bezinden 
ayrılana kadar boyuna doğru devam eder ve böylece 
diseksiyon tamamlanır (10). 

Robotik cerrahinin dezavantajları:

Robotik cerrahinin diğer yaklaşımlar ile kıyaslandı-
ğında bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bu deza-
vantajlar arasında:

•	 Takdil duyusunun olmaması,

•	 Robotun kamera görüntüsünün normal tora-
koskopi görüntüsünden daha büyük olması ve 
bu nedenle genel görüntü alanının kısıtlaması,

•	 Kolların sabit bir lokalizasyonda olması (da Vinci 
Xi sisteminde kamera kolunun tüm portlara yer-
leştirilebilmesi ile bu kısıtlılığın kısmen üstesin-
den gelinmiştir),

•	 Öğrenme eğrisinin olması (diğer minimal inva-
zive yaklaşım olan VATS ile karşılaştırıldığında 
daha kısa süren bir öğrenme eğrisi vardır),

•	 Ciddi bir kanama nedeniyle tarakotomiye dö-
nülmesi gerektiğinde cerrahın ameliyat masası-
na uzak olması,

•	 Maliyetinin yüksek olması yer alır. 

Saydığımız bu dezavantajlar aslında çok kısıtlayıcı 
nitelikte değildir. Sadece maliyetin yüksek olması 
ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için bu teknolo-
jinin yaygın kullanılması açısından önemli bir sorun 
olarak gözükmektedir. Robotik sistem mediastinal 
yerleşimli lezyonların eksizyonunda, lobektomiler-
de, segmentektomilerde, hiler ve mediastinal lenf 
nodu diseksiyonunda ve diafragma plikasyonunda 
diğer minimal invazive yaklaşımlar ile karşılaştırıldı-
ğında oldukça üstün bir yöntemdir (11). 
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Timomada Açık Cerrahi VATS Karşılaştırılması
Open Thymectomy versus VATS for Thymoma
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ÖZ

Timoma ve timik karsinoma sadece timik epitelyumdan köken alır. Timik epitelyal tümörler genel populasyonda na-
dir görülür, anterior mediyastinal kitlelerin %50’sini oluştururlar. Erişkinlerde timusun en sık görülen tümörleri olmakla 
birlikte, insidansları 1-5/1000000 olarak bildirilen nadir tümörlerdir. Timoma ve myastenia graviste cerrahi rezeksiyon 
başarısı komplet rezeksiyona bağlıdır. Rezidü veya ektopik timüs dokusu bırakılmasının rekürrens açısından en önemli 
prognostik faktör olduğu pek çok yayında bildirilen ortak kanıdır. Bu yüzden timüs dokusunun ön mediastinal klasik 
lokalizasyonu ile birlikte perikardiyal, diafragmatik ve servikal yağlı dokuların bilateral frenik sinirler sınırından itibaren 
radikal rezeksiyonu cerrahinin başarısı ile ilgili faktördür. Timoması bulunan hastalarda timektomi için standart gele-
neksel yaklaşım median sternotomidir. Pek çok cerrah erken evre timomada VATS yaklaşımının yüksek lokal rekürrens 
riski, cerrahi sınır güvenliğinin düşük olması, endoskopik manüpülasyonlar sırasında kapsül rüptür riskinin bulunması ve 
seeding metastazların meydana gelebileceği gibi durumların kaygısını taşımaktaydı, fakat cerrahi tekniklerin gelişmesi 
ile VATS timektominin erken evre timomalarda ve myastenia gravis hastalarının tedavisinde popülaritesi ve kullanım 
oranları yükselmiştir. Bazı çalışmalarda VATS’ ın hastane kalış süresi, intraoperatif kanama miktarı ve daha tatminkar koz-
metik sonuçları ile açık cerrahiye olan üstün kısımları gösterilmiştir. Videotoraksokopik cerrahinin sonuçları açık cerrahi 
rezeksiyon ile karşılaştırıldığında erken dönem avantajları ve uzun dönem sağkalım sonuçlarının benzer olması nedeniy-
le günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: timoma, timektomi, VATS, açık cerrahi

ABSTRACT

Thymoma and thymic carcinoma originate only from the thymic epithelium. Thymic epithelial tumors are rare in the 
general population and seen in 50% of anterior mediastinal masses. Although they are the most common tumors of the 
thymus in adults, they are rare tumors with an incidence of 1-5 / 1000000. The success of surgical resection in thymoma 
and myasthenia gravis depends on complete resection. It is a common opinion that residual or remain ectopic thymus 
tissue is the most important prognostic factor for recurrence. Therefore, radical anterior mediastinal localization of 
thymus tissue and radical resection of pericardial, diaphragmatic, and cervical fatty tissues from the border of the phre-
nic nerves are the factors related to the success of the surgery. The standard conventional approach for thymectomy in 
patients with thymoma is median sternotomy.

Because of low safety margins, risk of capsule rupture during endoscopic manipulations, and seeding metastases, many 
surgeons were concerned about the high risk of local recurrence of the VATS approach in early-stage thymoma. Howe-
ver, with the development of surgical techniques, popularity and preference rates of the VATS thymectomy has increa-
sed in the treatment of early-stage thymomas and myasthenia gravis. Some studies have demonstrated the superiority 
of VATS to open surgery with a length of hospital stay, amount of intraoperative bleeding, and more satisfactory cosme-
tic results. Video thoracoscopic surgery is becoming more widespread nowadays because of their early advantages and 
similar long-term survival outcomes when compared with open surgical resections.

Key Words: thymoma, thymectomy, VATS, open surgery
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GİRİŞ 
Mediastinal hastalıkların genel olarak insidansı düşük 
olmakla birlikte göğüs cerrahi pratiğinde sıklıkla karşı-
mıza çıkabilmektedir. Mediastende yer alan anatomik 
yapılardan benign veya malign karakterde çeşitli histo-
patolojik özelliklerde lezyonlar gelişebilir. Kitle lezyon-
ları asemptomik olarak tesadüfen tespit edilebileceği 
gibi yeterli büyüklüğe ulaştığında komşu yapılara in-
vazyon veya bası etkisi yaparak semptomlarla birlikte 
görülebilir. Kitleler genellikle radyolojik görüntüleme 
ile tespit edilir fakat spesifik tanı için radyoloji yetersiz 
kalabilir, bu nedenle çeşitli invaziv tanı yöntemleri ihti-
yaç duyulabilir. Özellikle malign lezyonlarda çevre ha-
yati organlara invazyon gelişebileceği için erken tanı 
ve tedavi önemlidir.

Anatomi

Mediastinum, toraks boşluğunun iki plevral kavitesi 
arasında yer alan bölümü olarak tanımlanmaktadır. 
Sınırlarına bakıldığında üst kısımda torasik inlet, alt-
ta diyafragma, önde sternum, arkada ise vertebranın 
longitunal spinal ligamenti yer almaktadır. Mediastinal 
alan haraketli bir bölgedir. Özellikle mediasteni saran 
plevranın elastisitesi organların hareketliliğine engel 
değildir. Bu haraketlilik özefagusun kasılmasına, di-
yafragmanın solunum esnasında hareketine, kardiyak 
kasılmalara ve vasküler pulsasyonlara izin vermektedir 
(1).

Shields TW, 1972 yılında 3 kompartman modelini ta-
rif etmiştir (Tablo 1). Mediasteni anterior (ön), visseral 
(orta) ve paravertebral sulkus (posterior) olarak ta-
nımlamış ve üç kompartmanda değerlendirilmesini 
önermiştir (2). Bu model hastalıkların ve köken aldığı 
bölgelerin sınıflaması açısından daha kullanışlıdır. Bu 
modeldeki 3 kompartman da süperiorda torasik inlet, 
inferiorda diyafram ve lateralde plevra ile çevrilidir (3). 

Prevasküler (Ön Mediasten): Anteriorunda sternum, 
posteriyorunda perikard ve büyük damarlar yer al-

maktadır. Visseral (Orta Mediasten): Perikardın anteror 
kısmı ile torasik vertebraların ön yüzü arasında yer 
almaktadır. Paravertebral (Posterior Mediasten): Bu 
kompartman mediastinal alan olarak yer almamak-
tadır. Ancak oluşan patolojiler (nörojenik kaynaklı tü-
mörler) nedeniyle posterior mediastinal alan olarak 
kabul edilmektedir.

Timoma ve Timik Karsinom

Timoma ve timik karsinoma sadece timik epitelyum-
dan köken alır. Timik epitelyal tümörler genel popu-
lasyonda nadir görülür, anterior mediyastinal kitlelerin 
%50’sini oluştururlar. Erişkinlerde timusun en sık görü-
len tümörleri olmakla birlikte, insidansları 1-5/1000000 
olarak bildirilen nadir tümörlerdir. Erişkin kanserleri 
arasındaki oranları %1’den azdır (4,5).

İlk kez Rosai ve Levine tarafından 1976 yılında timoma-
ların timik epitelyal hücrelerden köken aldığı belitilmiş 
ve benign kapsüle (noninvaziv) ile malign invaziv şek-
linde sınıflandırılması yapılmıştır (6). Snover ve ark.ları 
1982 yılında, farklılaşmamış karma küçük hücre içeren, 
skuamöz hücreli karsinoma, bazaloid ve mukoepi-
dermoid olmak üzere ek 3 tip daha tanımlamıştır(7). 
Kirchner ve Hermelink tarafından 1989 yılında, timik 
epitelyal tümörler, medüller, mikst medüller ve korti-
kal, kortikal ağırlıklı, kortikal timoma, iyi differansiye 
timik karsinoma ve yüksek grade timik karsinoma ola-
rak sınıflandırılmıştır (8). Bu sınıflandırma hastalardaki 
sonuçları öngörmede, başarılı olarak bulunmuştur. 

1999 yılında DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 
histolojik sınıflandırma yapılmıştır (9). En yaygın olarak 
kullanılan ve kabul edilen evreleme sistemi, invazyon 
ve anatomik genişlemeyle birlikte, klinik ile histopa-
tolojik özellikleride kapsayan Masaoka ve arkadaşla-
rının yaptığı sınıflamadır (Tablo 2) (10). Masaoka tara-
fından tanımlanan bu evreleme sistemi, 1991 yılında 
Fransa’da birden fazla merkezin verileriyle oluşturulan 
French Study Group on Thymic Tumors (GETT) tarafın-

Tablo 1. Üç kompartman modeline göre mediastinal yapılar. 

Anterior (Ön) Viseral (Orta) Paravertebral sulkus (Arka)

Timus Perikard Sempatik Zincir

Internal mamarian lenf nodları Kalp, büyük damarlar ve trakea Paraözefagial ve interkostal lenf 
nodları

Internal mamarian damarlar Paratrakeal ve subkarinal lenf nodları Distal azygos ven

Prevasküler lenf nodları Proksimal azygos ven

Ductus Thoracicus

Ana bronşlar, özefagus ve frenik 
sinirler
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dan geliştirilmiştir (11). Ancak klinik pratikte daha na-
dir olarak kullanılmaktadır.

Cerrahi Teknik

Timoma ve myastenia graviste cerrahi rezeksiyon ba-
şarısı komplet rezeksiyona bağlıdır. Rezidü veya ekto-
pik timüs dokusu bırakılmasının rekürrens açısından 
en önemli prognostik faktör olduğu pek çok yayında 
bildirilen ortak kanıdır (12). Bu yüzden timüs doku-
sunun ön mediastinal klasik lokalizasyonu ile birlikte 
perikardiyal, diafragmatik ve servikal yağlı dokuların 
bilateral frenik sinirler sınırından itibaren radikal re-
zeksiyonu cerrahinin başarısı ile ilgili faktördür (12). 
VATS timektomi operasyonunun başarılı ve sağlıklı 
olarak uygulanabilmesi için cerrahın ve kliniğin VATS 
ile timektomi operasyonlarında belirli bir sayı üzerinde 
deneyime sahip olması gerekmektedir. Bu operasyon 
sadece mediyastinal kitle eksizyonunu değil aynı za-
manda ekstended timektomi uygulamasını da gerek-
tirir. Toker ve ark. (13) 2011 yılında tanımlamış olduğu 
kriterlere göre VATS ile timoma rezeksiyona kontrendi-
kasyon olarak; Frenik sinir, rekürren sinir,  major damar 
tutulumu olması olarak görülmüştür. Olası en küçük 
major damar tutulumu ise sol innominate ven tutu-
lumudur.  Akciğer invazyonu ve perikard invazyonu 
da özellikle bu cerrahiye yeni başlayanlar için önemli 
kontrendikasyonlar olarak belirtilmiştir. En basit şek-
liyle, açık cerrahiye geçme kriteri intraoperatif tespit 
edilen innominate ven invazyonudur. Akciğer invaz-
yonu, perikard invazyonu, kitlenin kapsülünün açıl-
ması, bütünlüğün bozulması, frenik sinir den diseke 
edilememesi gibi sebepler de açık operasyona geçme 
kriteri olarak kabul edilebilir. Operasyonu minimal in-
vazif tekniklerle yapabilmek adına planlanan onkolojik 
cerrahi prensiplerinden uzaklaşmak ya da rezeksiyon 
boyutunu küçültmek kabul edilemez. Eğer operasyon 
planında değişiklik söz konusu olacak ise, açık operas-

yona geçmek bir komplikasyon olarak algılanmamalı, 
tersine standart bir beklenti olmalıdır (13).

Günümüzde ise videotorakoskopik yaklaşım medias-
tinal lezyonlarda infrasternal yaklaşıma doğru yönel-
mektedir. Bu yaklaşımda hastaların ağrıları uniportal 
tekniğe göre daha az olmaktadır. Mediastinal anatomi 
ve bilateral frenik sinirlerin eksposure bu teknikte daha 
fazladır (Resim 1-2). Ayrıca interkostal sinir ve vasküler 
yapılardan kaçınılması nedeniyle postoperatif daha az 
ağrı ve komplikasyon meydana gelmektedir. Ancak 
tekniğin dezavantajı standart cerrahi el aletlerinin bu 
teknikte yetersiz olmasıdır. Özellikle bu teknik için üre-
tilmiş uzun endoskopik aletler bu teknikte gerekmek-
tedir (14).

Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahinin 
Avantajları

Önceden plevral patolojilerin tanı veya tedavisi için 
kullanılan yöntem teknolojik gelişmeler ve cerrahi 
deneyimin artması ile günümüzde hemen hemen 

Tablo 2. Masaoka evreleme sistemi.

Evre I Mikroskopik ve makroskopik olarak kapsül 
invazyonu içermeyen kapsüllü tümör

Evre II - Kapsülde mikroskopik invazyon (IIa) 

- Kapsülde makroskopik invazyonun 
bulunması, Mediyastinal yağlı doku ve/
veya mediastinal plevrada sınırlı invazyon 
(IIb)

Evre III Komşu organlarda (perikard, büyük damarlar 
ve/veya akciğer) makroskopik invazyon

Evre IVa Plevral ve/veya perikardiyal yayılım

Evre IVb Lenfojen ve/veya hematojen metastaz Resim 1. Subksifioid torakoskopik yaklaşımda sol fre-
nik sinir ve akciğer parankim görünümü (Yazarın kişisel 
arşivinden alınmıştır).

Resim 2. Subksifoid yaklaşımın intraoperatif görünümü 
(Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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tüm intratorasik patolojilerde hem tanı hem de tedavi 
amaçlı kullanılmaktadır (Resim 3). 

Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) yaklaşımı 
unilateral veya bilateral olarak planlanabilir. Kesin yak-
laşım biçimi tartışmalıdır. Mineo ve ark. superior vena 
cavayı operasyon sahası dışında bıraktığı için sol taraf-
tan yapılan VATS yaklaşımının daha güvenli olduğunu 
belirtmişlerdir (15). Alternatif olarak sağ yaklaşımda 
superior vena cava belirgin olarak ortaya konulur ve 
innominate venler etrafında diseksiyon için rehber 
nokta olarak görünür (Resim 4,5). Bununla birlikte 
sağ elini kullanan cerrahlar için daha yüksek manevra 
kabiliyeti sağladığı ve sağ hemitoraksın daha büyük 
olduğu için daha geniş bir ekposure alanı sağladığı 
belirtilmiştir. Bilateral yaklaşımda ise anatomik olarak 
anahtar noktaların daha kolay görüntülendiği ve daha 
geniş eksizyon imkanı sağladığını savunanlar da mev-
cuttur. Sonuç itibariyle yaklaşım biçimini cerrahi ekibin 
deneyim ve kabiliyeti belirler (16–20). Sonuçta VATS ile 
yaklaşım şekline bakılmaksızın açık cerrahiye oranla 
minimal travma ile anterior mediastinal, servikal, di-
afragmatik tüm timik dokuların rezeksiyonuna olanak 
sağlar (21).  

Karşılaştırma

Timoması bulunan hastalarda timektomi için standart 
geleneksel yaklaşım median sternotomidir. Pek çok 
cerrah erken evre timomada VATS yaklaşımının yüksek 
lokal rekürrens riski, cerrahi sınır güvenliğinin düşük 
olması, endoskopik manüpülasyonlar sırasında kapsül 
rüptür riskinin bulunması ve “seeding” metastazların 
meydana gelebileceği gibi durumların kaygısını taşı-
maktaydı (22), fakat cerrahi tekniklerin gelişmesi ile 
VATS timektominin erken evre timomalarda ve myas-
tenia gravis Hastalarının tedavisinde popülaritesi ve 
kullanım oranları yükselmiştir (23). Bazı çalışmalarda 
VATS’ ın hastane kalış süresi, intraoperatif kanama 
miktarı ve daha tatminkar kozmetik sonuçları ile açık 
cerrahiye olan üstün kısımları gösterilmiştir (Resim 6) 
(24,25). 

VATS ile kıyaslandığında açık cerrahi tekniklerde ağrı, 
pulmoner komplikasyonlar, yara yeri komplikasyon-
ları, sternal ayrılma gibi durumların daha sık ilgisinin 
bulunduğu bildirilmiştir (24). Hastaların erken dönem 
ve uzun dönemdeki ağrıları, hayat kaliteleri ve ya-
tış süreleri açık cerrahi ile karşılaştırıldığında VATS’da 

Resim 3. Sağ torakoskopik yaklaşımla frenik sinir sınırın-
dan diseksiyona başlanırken (Yazarın kişisel arşivinden 
alınmıştır).

Resim 4. Torakoskopik yaklaşımla sağ major vasküler 
komşuluklar (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).

Resim 5. Timik ven diseksiyonu (Yazarın kişisel arşivin-
den alınmıştır).

Resim 6. Sağ 2 port ile timektomi sonrası insizyonların 
görünümü (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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daha iyi olarak izlenmektedir. Bunun en önemli nedeni 
ise göğüs duvarına olan travamanın daha az olması, 
postoperatif sitokin salınımının daha az olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca hastaların pos-
toperatif daha hızlı iyileşmeleri adjuvan kemoradyote-
rapiye olan uyumunuda arttırmaktadır (21). 

Bazı araştırmacılar kapsül rüptürü riskinin ve ardından 
plevral yayılım riskinin VATS timektominin bir deza-
vantajı olabileceğini ifade etmişlerdir (26). Kimura ve 
ark. özellikle 5cm ve daha üzeri timomalarda tümör 
kapsül hasarının daha sık görüldüğünü belirtmişlerdir 
(27). Pek çok araştırmacıya göre de 5cm’e kadar olan 
lezyonlarda VATS timektominin uygun bir teknik ola-
rak uygulanabilirliği konusunda ortak görüş hakimdir 
(Resim 7) (28).

Onkolojik sonuçlarla ilgili olarak, Masaoka evre I ve II 
tümörleri için VATS timektominin onkolojik prensiple-
re uygun olarak uygulanabilirliğine dair birkaç rapor 
vardır. Jurado ve arkadaşları (19), VATS ile ve Sternoto-
mi ile tedavi edilen hastalar arasında 5 yıllık sağkalım 
ve nüks oranlarında fark olmadığını bildirmişlerdir. Sa-
kamaki ve ark. (26), Sternotomi ile karşılaştırıldığında 
VATS’ın 5 yıllık gruplar arasında sağkalım farkı olmadı-
ğını buldular. Bu sonuçlar, Masaoka evre I ve II tümörleri 
için VATS timektominin etkili olduğunu ve sternotomi 
kadar güvenle uygulanabildiğini göstermiştir. VATS ti-
mektomi göz önüne alındığında, tümörün büyüklüğü 
ana endişe kaynağı oalrak görülmektedir. Teknik zorluk 
konusunda tümör büyüklüğünü ele alan Girard ve ark. 
(29), VATS’ın büyük tümörler için kontrendike olduğu-
nu belirtirken, Youssef ve ark. (30), VATS timektominin 
3 cm’den küçük tümörler için uygun olduğunu öne 
sürdüler. Çeşitli raporlar VATS timektominin endikas-
yonunun belirlerken büyük venlere ve perikardiyuma 

olan invazyonun tümör boyutuna göre daha önemli 
olduğunu öne sürmektedir (25,31). Ayrıca, Odaka ve 
ark. (28), cerrahi yaklaşımı belirlerken çevre dokulara 
yayılmanın daha önemli bir risk faktörü olduğunu öne 
sürdüler. Benzer bir çalışmada, 5 cm’den daha büyük 
bir timoma olan hastalarda daha fazla nüks olmasına 
rağmen, postoperatif komplikasyonlar, pozitif cerrahi 
sınırlar, lokal nüksler ve plevral yayılım arasında fark 
bulunmadığı bildirilmiştir (32). Halen, VATS timektomi-
de maksimum tümör büyüklüğü ile ilgili bir fikir birliği 
yoktur, kapsül yaralanmasını önlemek için daha büyük 
timomalara dikkat edilmelidir. Genel olarak, timoma 
boyutunun VATS timektomi uygulanması konusunda 
mutlak bir kontrendikasyon olmadığı yönünde pek 
çok yayın mevcuttur (32).

VATS’ın Sınırları

VATS timektomi de en önemli sorunlardan biri öğren-
me eğrisidir. Bu öğrenim süreci sternotomi ile karşı-
laştırıldığında daha uzun ve maliyetlidir. Ayrıca ope-
rasyon süresi deneyim ile birlikte kısalmaktadır. Ayrıca 
diğer bir önemli sorun da kapsülün rüptür sonrasında 
plevral yayılma riskidir. Ancak bu durum ile ilgili litera-
türde yayınlanmış bir seri bulunamamaktadır. 

SONUÇ
Videotoraksokopik cerrahinin sonuçları açık cerrahi 
rezeksiyon ile karşılaştırıldığında gerek kısa dönem 
avantajları gerekte uzun dönem sağkalım sonuçlarının 
benzer olması nedeniyle günümüzde giderek yaygın-
laşmaktadır. teknolojinin gelişmesi ile de anterior me-
diastinal lezyonlarda yaklaşım robotik cerrahiye doğru 
yöneleceğini düşünüyoruz. 

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Timoma cerrahisinde torakoskopik yaklaşımlar 
postoperatif avantajlarını yanında açık cerrahi 
yöntemlerle benzer onkolojik sonuçlarından 
dolayı günümüzde belirli sayıda rezeksiyon ya-
pılmış yeterli deneyime sahip merkezlerde öne 
çıkan yöntem olarak kabul görmektedir.

•	 Timoma cerrahisinde temel prensip kitlenin yanı 
sıra etraf dokuda yerleşik ektopik timüs dokula-
rının da rezeksiyonu yani en azından “eksten-
ded” timektomi olmalıdır.

•	 Onkolojik prensiplerden uzaklaşmamak adına 
rezeksiyona engel komşu yapıların invazyonu, 
tümör bütünlüğünün bozulması riski veya re-
zeksiyon genişliğini küçültmemek için torakso-
kopik cerrahi yerine açık cerrahi tercih edilmeli-
dir.

Resim 7. Tümör kapsülü intakt rezeke edilmiş timek-
tomi piyesinin patolojik oryantasyonu (Yazarın kişisel 
arşivinden alınmıştır).
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Timomada RATS VATS Karşılaştırması
RATS versus VATS in Thymoma
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ÖZ

Timoma, ön mediastende, timus dokusundan kaynaklanan nadir görülen bir tümördür. Timomalarda standart tedavi; 
timik kitleyi, timusu ve mediastinal yağlı dokuları “en bloc” çıkarmaktır. Yakın zamana kadar timoma rezeksiyonu için 
altın standart açık cerrahi yaklaşım kabul edilse de, son on yılda, hem videotorakoskopik hem de robotik yaklaşımlar 
önce timektomide sonra da timoma cerrahisinde yer bulmaya başlamıştır. Bu iki yöntemi karşılaştıran serilerde tam bir 
fikir birliği olmamakla birlikte robotik rezeksiyon yapılan grupta daha az drenaj ve hastanede kalış süreleri bildirilmiştir. 
Bu konuda daha net sonuçlara varmak için her iki grupta da yeterince hastanın alındığı prospektif randomize serilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Elimizdeki veriler ışığında, videotorakoskopi ve robotik timoma cerrahisinin tecrübeli kliniklerde, 
seçilmiş hastalarda güvenle uygulanabilecek minimal invazif metodlar olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: timoma, videotorakoskopi, robotik cerrahi

ABSTRACT

Thymoma is a rare tumor originating from thymus tissue in anterior mediastinum. Standard treatment for thymomas 
is “en bloc” resection of thymic mass, thymus and mediastinal fatty tissue. Although the gold standard for thymoma is 
open approach until recently, both videothoracoscopic and robotic approaches have started to be involved in thymec-
tomy and thymoma surgery in the last decade. Although there is no consensus in the series comparing these two met-
hods, less drainage and hospital stay were reported in the robotic resection group. Prospective randomized series with 
sufficient number of patients in both groups are needed to reach clearer conclusions. In the light of the available data, 
we believe that videothoracoscopy and robotic thymoma surgery are minimally invasive methods that can be safely 
performed in selected patients.

Key Words: thymoma, videothoracoscopy, robotic surgery

GİRİŞ

Timoma, ön mediastende, timus dokusundan kay-
naklanan nadir görülen bir tümördür. Genellikle lo-
kal olarak büyüme eğilimindedir. Plevra, perikard ve 
diyafram gibi komşu dokulara direkt invazyon göste-
rebilir. Uzak metastaz nadirdir. Timomalarda standart 
tedavi; timik kitleyi, her iki polüyle birlikte timusu 
ve mediastinal yağlı dokuları “en bloc” çıkarmaktır. 
Videotorakoskopik cerrahinin gelişmesinden önce 
timoma cerrahisi rutin olarak median sternotomiyle 

yapılırdı. Videotorakoskopik yöntem kontrlateral ti-
mus polü ve frenik sinir hakimiyet kısıtlılığı ile tümör 
yayılım riskinden dolayı önerilmezdi. Videotorakos-
kopik cerrahi yöntemlerdeki gelişmeler ve edinilen 
tecrübe sayesinde, özellikle erken evre, enkapsüle 
timomalarda videotorakoskopi önerilen cerrahi giri-
şim olmuştur.

Myasthenia gravis hastalığında videotorakoskopik 
uygulanan timektomi ve evre 1-2 timomalarda rezek-
siyon 1990’lı yılların sonunda ilk kez bildirilmiştir (1-
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3). Günümüzde, Myasthenia gravis cerrahisinde vide-
otorakoskopi ile yapılan timektomi operasyonlarının 
sternotomiyle yapılan timektomi operasyonlarından 
postoperatif ağrı, yatış süresi ve kozmetik açılardan 
üstünlüğü bilinmektedir (4,5). Myasthenia Gravis için 
yapılan torakoskopik timektomi ve mediastinal se-
lim lezyonların torakoskopik eksizyonlarıyla edinilen 
tecrübe, timoma ile uğraşan cerrahlara küçük ve en-
kapsüle timomaların torakoskopiyle komplet olarak 
rezeke edilebilmesi için bir kapı açmıştır (6).

Robotik sistemlerin Göğüs Cerrahisinde popülerlik 
kazanmaya başlamasıyla videotorakoskopik medi-
asten cerrahisi yapan klinikler başta olmak üzere ro-
botik timus cerrahisi de hızla cerrahi pratiğe girmiştir. 
Öncelikle Miyasthenia Gravis hastalarında robotik 
timektomiler yapılmış, bu konudaki tecrübe arttıkça 
timomalarda da robotik rezeksiyonlara başlanmıştır 
(7-9).

Sternumu açmadan veya kotlar arası ekartör konma-
dan yapılan timoma rezeksiyonunun minimal invazif 
olarak tanımlanması için bazı kriterlerin varlığı gerekli 
görülmüştür. Bu kriterler, Uluslararası Timus Maligni-
teleri Araştırma Grubunun (ITMIG) yaptığı çalıştayda 
tanımlanmış ve yayınlanmıştır (10).  

Operasyonu minimal invazif tekniklerle yapabilmek 
adına planlanan onkolojik cerrahiden uzaklaşmak ya 
da rezeksiyon boyutunu küçültmek kabul edilemez. 
Eğer operasyon planında değişiklik söz konusu ola-
cak ise, açık operasyona geçmek bir komplikasyon 
olarak algılanmamalı, tersine standart bir beklenti 
olmalıdır (10).

Literatürde videotorakoskopik ve robotik timoti-
mektomileri karşılaştıran çok sayıda yayına rast-

lanmamaktadır. Temelde iki yöntem de sternotomi 
yapılmadan ve kotlar ekarte edilmeden aynı port 
deliklerinden uygulanan iki minimal invazif cerrahi 
tekniktir. İki yöntem arasındaki teknik farklar yön-
temler arası farktan ziyade uygulanan kliniğinin 
alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Vide-
otorakoskopik ve robotik yöntemde de videoskopik 
olarak girilen hemitorakstan karşı plevra açılır, açılan 
taraftaki frenik sinirden karşı frenik sinire kadar olan 
bölgedeki mediastinal yağlar, timik ven ortaya çıka-
na kadar diseke edilen timus, polleri ve timik kitle “en 
bloc” rezeke edilir.

Biz, kliniğimizde minimal invazif yöntemle ön medi-
astinal kitle cerrahisi yaparken hastalar selektif en-
dobronşiyal entübe edildikten sonra masada supin 
pozisyon verilerek ve göğsün sağ alt tarafı destekle-
nerek hafifçe yukarı alınıp, masa cerraha doğru 30 de-
rece döndürülür. Sağ omuz ektansiyondayken dirsek 
fleksiyona getirilerek kol hastanın yanına alınır. Hasta, 
acil sternotomi veya torakotomi gerekebileceği göz 
önüne alınarak örtülür. Meme dokusu retrakte edile-
rek, sağ meme etrafından 3 adet port açılır ve girişim 
portu doku retraktörüyle genişletilir (Resim 1). 

Videotorakoskopik yaklaşımda torakoskop hastanın 
sağından, robotik yaklaşımdan robot hastanın solun-
dan yaklaştırılır. İntratorasik 30 derece skop ile yapılan 
eksplorasyonla timoma dokusu bulunur. Timomanın 
mobil olup olmadığı ve mediastinal major yapılara in-
vaze olup olmadığı değerlendirilir. Mediastinal plevra 
açılarak sol hemitoraksa girilir. Bilateral plevral yüzey-
ler muhtemel bir implant için incelenmelidir, bilateral 
mediastinal plevra ve bilateral kardiofrenik sinüste 
yerleşimli yağ dokusu ile birlikte olarak rezeke edilir. 
Kitle, polleriyle birlikte timus ve yağ dokusu endosko-

Resim 1. Kliniğimizde videotorakoskopik ve robotik timoma cerrahisi pozisyonları ve insizyonları.
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pik torbaya konularak “en bloc” dışarı alınır. Dışarıda 
timus dokusunun ve timomanın bütünlüğü kontrol 
edilmelidir. Toraks dreni veya 1 adet silikon 10mm 
drenaj kateteri transmediastinal olarak yerleştirilerek 
işlem sonlandırılır.

Rückert ve ark. Miyasthenia Gravis sebebiyle opere 
ettikleri videotorakoskopik ve robotik timektomileri 
karşılaştırdıkları çalışmada rezeke ettikleri timoma ol-
gularını da karılaştırmışlardı (11). Her iki yöntem ara-
sında anlamlı fark saptamamışlardı (Tablo 1). 

Ye ve ark. Miyasthenia Gravis tanısı olmayan Masaoka 
evre I timoma tanısıyla opere ettikleri videotorakos-
kopik ve robotik timotimektomileri karşılaştırdılar 
(12). Çalışmada robotik gruptaki hastalarda istatistik-
sel olarak anlamlı ölçüde daha az postoperatif drenaj 
olduğunu ve bu gruptaki hastaların daha kısa hasta-
ne kalış süreleri olduğunu saptamışlardır (Tablo 2). 

Witte Pfister ve ark. evreden ve komorbiditeden 
bağımsız olarak timoma tanısıyla opere ettikleri vi-

deotorakoskopik ve robotik timotimektomileri kar-
şılaştırdıkları çalışmada robotik gruptaki hastaların 
operasyonlarının istatistiksel olarak uzun sürdüğü 
ama postoperatif drenaj sürelerinin kısa olduğu sap-
tanmıştır (13). Ayrıca istatistiksel olarak anlamlı olma-
sa da robotik grupta daha fazla komplikasyon gelişti-
ği gözlenmiştir (Tablo 3).

Qian ve ark (2017) Masaoka evre I ve II timoma tanı-
sıyla opere ettikleri median sternotomiyle, videotora-
koskopik ve robotik timotimektomileri karşılaştırdılar 
(14). Çalışmanın subgrup analizlerinde robotik grup-
ta postoperatif drenajın süresinin ve hastane kalış 
sürelerinin videotorakoskopik gruba göre istatistiksel 
olarak anlamlı kısa olduğunu saptamışlardır (Tablo 4). 

Yakın zamana kadar timoma rezeksiyonu için altın 
standart açık cerrahi yaklaşım kabul edilse de, son on 
yılda, hem videotorakoskopik hem de robotik yakla-
şımlar önce timektomide sonra da timoma cerrahi-
sinde yer bulmaya başlamıştır. Median sternotomiye 
göre hastanede kalış, drenaj, komplikasyon, korun-
muş solunum fonksiyonları ve kozmetik açısından 
minimal invazif metodların üstün olduğu gösterilmiş 
olsa da, timoma cerrahisinde videotorakoskopi ve ro-
botik cerrahi seçimi halen tartışmalıdır. Bununla bir-
likte, videotorakoskopi ve robotik sistem kendi içinde 
birbirlerine üstünlükleri olan ve gelişmekte olan iki 
yöntemdir. Bu iki yöntemi karşılaştıran serilerde tam 
bir fikir birliği olmamakla birlikte robotik grupta daha 
az drenaj ve hastanede kalış süreleri bildirilmiştir. Bu 
konuda daha net sonuçlara varmak için her iki grupta 

Tablo 1. Miyasthenia Gravis nedeniyle opere edilen 
timoma olgularının karşılaştırması (11).

Videotorakoskopik Robotik

Operasyon 
süresi

187 ±48 dk (110-310 
dk)

198 ±48 dk (90-
300 dk)

Açığa 
geçme

1/79 (%1,3) 1/74 (%1,4)

Operatif 
mortalite

2/79 (%2,5) 2/74 (%2,7)

Tablo 2. Miyasthenia Gravis tanısı olmayan Masaoka evre I timoma olgularının karşılaştırması (12).

Videotorakoskopik Robotik P

Operasyon süresi (dk) 103,6 ±36 96,2 ±39,8 0,51

Kan kaybı 86,8 ±97,1 58,6 ±20,6 0,17

Drenaj süresi (gün) 3,6 ±1,2 1,1 ±1 <0,01

Hastane kalış (gün) 6,7 ±1,4 3,7 ±1,1 <0,01

Açığa geçiş 1/25 0/21

Kan transfüzyonu 1/25 0/21

Komplikasyon 1/25 1/25

Tablo 3. Evreden bağımsız olarak timoma olgularının karşılaştırması (13). 

Videotorakoskopik Robotik P

Operasyon süresi (dk) 92 (80-100) 137 (100-180) <0,001

Kan kaybı <20 mL <20 mL

Drenaj süresi (gün) 1,4 1 0,01

Hastane kalış (gün) 4 (3-6) 4 (4-16) 0,4

Komplikasyon 0/8 4/14 0,1
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da yeterince hastanın alındığı prospektif randomize 
serilere ihtiyaç duyulmaktadır. Elimizdeki verilerin ışı-
ğında, videotorakoskopi ve robotik timoma cerrahisi-
nin tecrübeli kliniklerde, seçilmiş hastalarda güvenle 
uygulanabilecek minimal invazif metodlar olduğunu 
düşünüyoruz.
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Tablo 4. Masaoka evre I ve II timoma olgularının median sternotomiyle, VATS ve RATS ile karşılaştırılması (14).

Videotorakoskopik Robotik P

Operasyon süresi (dk) 79,1 ±41 71,2 ±39,8 0,36

Kan kaybı 127,1 ±115,2 77,5 ±69,5 0,07

Drenaj süresi (gün) 3,8 ±1,1 2,9 ±0,8 <0,001

Hastane kalış (gün) 5,5 ±1,2 4,3 ±1,1 <0,001
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ÖZET

Timomektomi terimi, timomalı olgularda “cerrahi sınır negatif olacak şekilde tümörün çıkarılması ve geride normal timus 
dokusunun bırakılması” şeklinde tarif edilmektedir. Timotimektomi ise, timoma ile birlikte timus dokusunun da komplet 
olarak çıkarılmasını ifade eder. Özellikle Masaoka Evre 1,2 olarak belirlenen erken evre timomalarda, cerrahinin geniş-
liği ile ilgili tartışma devam etmektedir. Bazı otörler özellikle doğru evrelemenin preoperatif olarak tam yapılamayaca-
ğını düşünerek tüm vakalara timotimektomi yapılmasını tavsiye etmektedir. Bunun yanısıra timoma cerrahisi sonrası 
rekürrenslerin timik dokudaki küçük timoma artıklarından olabileceği veya kalan timik dokudan yeni timoma odağı 
gelişebileceği bildirilmiştir. Ayrıca erken evredeki bir timoma nüksünün çok uzun süre sonra olabileceği, bu nedenle 
timik dokunun mediastinal yağlı doku ile birlikte çıkarılmasının daha etkin olacağı önerilmektedir.  Öte yandan pek çok 
yayında timomektomi yapılan hastaların uzun süreli sonuçları, timotimektomi yapılan serilerle karşılaştırılabilir olarak 
gösterilmekte, erken evre timomalı hastalarda sadece timomektominin yeterli olduğu savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: timus, timoma, timomektomi, rekürrens

ABSTRACT

Thymomectomy is described as ‘tumor resection with leaving normal thymus tissue in patients with thymomas’. Howe-
ver, Thymothymectomy is defined as resection of complet thymus additionally thymoma. There is still a controversy on 
extention of surgery especially in patients with Masaoka 1-2 disease. Some of the authors mention that, thymothymec-
tomy should be perform to all cases due to correct staging is not possible preoperatively. Additionally, it is announced 
that recurrencess after surgery can be orginated from residual thymomas or residual thymic tissue. Resection of thymo-
ma additionally mediastinal fatty tissue is also recommended due to reccurrence of thymoma can be seen in long term 
follow up especially in early stage thymoma. However, there are many series that show comperable long term results of 
two techniques and advocating sufficiency of thymomectomy.

Key Words: thymus, thymoma, thymectomy, recurrence

GİRİŞ

Timus cerrahisinin hangi teknikle yapılacağı ve hangi 
büyüklükte olacağı ile ilgili tartışmalar özellikle erken 
evre timomalı hastalarda netleşmiş değildir. Bazı ya-
zarlar myastenisi bulunmayan erken evre timomalı 
olgularda, sadece tümörlü kısmın cerrahi olarak çı-
karılmasının (timomektomi) yeterli olduğunu savu-
nurken, bazı yazarlar ise timusun ve etrafındaki yağlı 

dokuların tümörle birlikte komplet olarak çıkarılması 
gerektiğini (timotimektomi) savunmaktadır. 

Tanım ve Cerrahi Teknik

Timomektomi tümörün komplet olarak, cerrahi sı-
nırlar negatif olacak şekilde rezeksiyonunu ifade 
eder (1).  Cerrahi için sternotomi, torakotomi, vide-
otorakoskopi, robotik cerrahi, clamshell servikotomi 
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insizyonları da uygulanabilir (1). Her koşulda cer-
rahi sınırların temiz olması gerekmektedir (1). Cer-
rahi esnasında lezyona dokunulmamalıdır ve ‘’non 
touch’ tekniği şeklinde isimlendirilir (2).  Bu teknikte 
timomanın forseps gibi enstrumanlarla sıkılmaması, 
tutulmaması ve ezilmemesi gerekmektedir. Bu hare-
ketlerin timoma kapsülünde açılmaya ve intratora-
sik implantasyona yol açabileceği düşünülmektedir 
(2,3). Burada klinik ve radyolojik bazı göstergeler 
önemli olabilmekte cerraha yol gösterebilmektedir. 
Frenik ve rekürren sinir tutulumu ve major damar 
tutulumu gibi durumların ameliyat öncesi dönemde 
irdelenmesi cerraha operasyon esnasında fayda sağ-
lamaktadır (3). 

Timotimektomi ise timoma ile birlikte timus dokusu-
nun komplet olarak çıkarılmasıdır. Ek olarak medias-
tinal, perikardiyal, diafragmatik yağılı dokular ve lenf 
bezleri çıkarılabilir. Yapılan rezeksiyonun genişliğine 
göre basit, genişletilmiş ve maksimal timektomi şek-
linde sınıflandırılabilir. Yaklaşım şekli ise Transservi-
kal, torakal, sternal, subksifoid yolla olabilir. Ameliyat 
açık ya da kapalı (Videotorakoskopik, Robotik) şekil-
de gerçekleştirilebilir.   

Myastenia Gravis Birlikteliği

Timoma olgularında pekçok paraneoplastik sendrom 
görülebilir. Bunların içinde en sık görülen %30-45 
oranla Myasenia Gravistir (4).  Timoma sebebiyle ya-
pılan cerrahi için farklı yaklaşımlar olsa da timomaya 
eşlik eden myastenia gravis bulunmaktaysa, timusun 
da komplet olarak çıkarılması en çok kabul edilen 
yaklaşımdır (5,6).  Hatta Toker ve ark. timomaya MG 

eşlik eden hastalarda extended timektomi yapılması-
nı (bitişik sağ ve sol mediastinal plevranın, mediasti-
nal ve perikardiyofrenik yağlı dokuların da çıkarılması 
ve aortopulmoner pencere diseksiyonunu) önermek-
tedir (7).

Muhtemel Timomektomi Endikasyonları

Timoma hastalarının yaklaşık %50 si tanı konulduğu 
sırada tümör enkapsüle, çevre organları invaze etme-
miş, yani Masaoka evre 1 ve 2’ye uymaktadır (Resim 
1) (6,8).  Timomektomi operasyonu üzerine yapılan 
çalışmalar genel olarak erken evre hastalar üzerinde 
yapılmıştır. Operasyon öncesi iyi değerlendirilmiş, 
komplet çıkarılabilecek, ön mediastende lateral veya 
inferior yerleşimli lezyonlar timomektomi için uygun 
görülebilmektedir (6).  Tassi ve ark. büyük çaplı ama 
unilateral yerleşimli tümörlerde de lateralden yak-
laşılarak (VATS-torakotomi) timotimektomi uygula-
nabileceğini ve kimi zaman sternotomiden avantajlı 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Etkinlik Çalışmaları

Tseng ve ark. 2013 yılında Evre 1 ve 2 olan 95 nonm-
yastenik timoma olgusundan 42’sine median sterno-
tomi ile radikal timektomi, 22 hastaya VATS ile timo-
mektomi, 31 hastaya ise torakotomi ile timomektomi 
uygulamış, her iki grupta da rekürrens oranını düşük 
bulmuşlardır. Çalışmada takip süreleri 6-121 aylar 
olup ortalama takip süresi 57 aydır. Timomektomi 
grubunda 1, timotimektomi grubunda 2 hastada re-
kürrens görülmüştür (6). Gu ve ark. ülkelerindeki ret-
rospektif data bankası (Chinese Alliance for Research 

Resim 1. Stage 1 ve 2 timomaların figürasyonu (9 numaralı kaynaktan alınmıştır).
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in Thymomas (ChART) kullanarak 18 referans merke-
zinin sonuçlarını incelemişlerdir (10).  Bu çalışmada 
erken evre 251 hastaya timomektomi, 796 hastaya 
timotimektomi uygulanmıştır. Hastaların 10 yıllık 
sağkalımları arasında fark bulunmamıştır (%91,6 ya 
%89,4). Toplamda rekürrens oranları arasında anlamlı 
farklılık olmamasına rağmen, sadece Masaoka evre 2 
hastalar incelendiğinde timomektomi yapılan hasta-
larda anlamlı olarak rekürrens oranı yüksek çıkmıştır 
(%2,9 a %14,5). Keijzers ve ark. ise hastaların ameliyat 
öncesi veya operasyon sırasında evrenin Masaoka 
1 veya 2 olmasının anlaşılamayacağını, bu nedenle 
Evre 1 olduğu düşünülen hastalarda bile timektomi 
yapılması gerektiğini savunmuşlardır (11).  

Voulaz ve ark. diğer çalışmalardan farklı olarak sade-
ce Masaoka Evre 1-2 değil, Evre 3-4 olup myastenisi 
olmayan hastalar için timomektomi ve timektominin 
onkolojik sonuçlarını incelemişlerdir. Hem genel has-
ta popülasyonunda hem de Masaoka evre 3,4 olan 
hasta popülasyonunda hastalıksız sağkalım ve genel 
sağkalımlar arasında benzer bulunmuştur (p=0,8, 
p=0,7) (12). Rusidanmu ve ark. yayınladığı retros-
pektif bir seride, rekürrens oranını benzer, sağkalımı 
timomektomi’de daha iyi bulmuşlardır. Ancak bu 
çalışmada timomektomi yapılan hastalardaki tümör 
boyutu anlamlı olarak 3 cm altında ve Evre 1 olan has-
talar anlamlı olarak daha fazla olduğundan sonuçlar 
tartışmalı kabul edilebilir (13). Japonya’dan Onuki 
ve ark. 2010 yılında yayınladığı 79 hastalık seride ti-
momektomi grubunda takip süresi anlamlı olarak 
fazla bulunmuştur (104,2+/-58,1 ay; 67,3+/-54,8 ay 
p<0,05). Ancak bunun sebebini timomektomili has-
taların operasyonlarının daha eski dönemde opere 
edilmesine bağlamışlardır (14).  

En fazla hasta sayısına sahip çalışmalardan birisi olan 
Nakagawa ve ark. serisinde ise Masaoka evre 1 ve 2 
opere edilen toplam 1286 hasta incelenmiştir.  Çok 
merkezli bu çalışmada 289 hastaya timomektomi, 
997 hastaya ise timomektomi uygulanmıştır(15). İki 
grup arasında 5 yıllık genel sağkalım ve hastalıksız 
sağkalım arasında fark bulunmamıştır (Sırasıyla ti-
momektomi için %97,3 ve %93,8, timotimektomi için 
%96,9 ve %94,7) (15). Kore’den yapılan çok merkezli 
bir çalışmada 2000-2013 arasında opere edilmiş Evre 
1-2 timomalı olan ve timomektomi veya timotimek-
tomi yapılan 762 hasta incelenmiştir. Ortanca takip 
süresi 49 ay olan bu çalışmada hastalar; yaş, cinsiyet, 
cerrahi yaklaşım şekli, tümör çapı, histopatolojik tip, 
Masaoka evresi, adjuvan radyoterapi özelliklerine 
göre eşleştirilmiş ve 141’er hasta karşılaştırılmıştır. 
Sınırlı timektomi grubunda 5 ve 10 yıl hastalıksız sağ-
kalım %96,3 ve %89,7 iken, komplet timektomi gru-

bunda %97, %85 olarak bildirmişlerdir (p=0,86). Peri-
operatif sonuçların sınırlı rezeksiyon grubunda daha 
iyi olduğunu savunmuşlardır (16). 

Ruffini ve ark. minimal invazif yöntemlerin (VATS, 
RATS) giderek daha fazla tercih edildiğini, açık cerra-
hiye oranla bu yöntemlerin postoperatif komplikas-
yon, lokorejiyonel rekürrens ve sağkalım açısından 
eşdeğer olduğu belirtilmiştir. Aynı yayında genel 
olarak timomektomi ve timektomiyi karşılaştıran ça-
lışmalarda timomektomin non miyastenik ve erken 
evre tümörlerde benzer sonuçlar sağladığını belirt-
mişlerdir. Yazarlar daha fazla ve kaliteli datalar topla-
nıncaya kadar her vakada total timektomi endikasyo-
nu olduğunu belirtmişlerdir (17). Mori ve arkadaşları 
ise timoma cerrahisi sonrası rekürrenslerin timik do-
kudaki küçük timoma artıkları olabileceğini ve primer 
timoma evre 1 olsa bile timomektomi yapılmaması 
gerektiğini savunmuşlardır (18).

Tüm bu çalışmalar ışığında erken evre (Masaoka evre 
1,2) timoma düşünülen hastalarda timomektominin 
etkinliği ve hastaların uzun süreli sonuçları timekto-
mi yapılan hastalarla benzer olsa da bazı otörler özel-
likle evre 1 ve 2’nin ayrımının preoperatif olarak tam 
yapılamayacağını düşünerek tüm vakalara timekto-
mi yapılmasını tavsiye etmektedir. Özellikle ITMIG 
(International Thymic Malignancy Interest Group) bu 
konuda çalışmalar yapmaktadır (7,19). Timik epitelyal 
tümör söz konusu ise transkapsüler invazyonun int-
raoperatif anlaşılmasının zor olacağı için tüm olgular-
da tüm timusun ve yağlı dokunun tamamen çıkarıl-
ması önermektedir (19).  Bazı yazarlar erken evrelerde 
timomektominin sonuçlarının benzer olduğunu be-
lirtseler de çoğunluk bu evrelerdeki hastalara da ti-
musun komplet olarak, mediastinal yağlı dokunun 
bilateral mediastinal plevra ile birlikte çıkarılması ge-
rektiğini bildirmişlerdir.  Ancak bu konuda yeterince 
büyük bir seri ve data bulunmamaktadır. 

Evre 1-2 timoma cerrahisi sonrası nüks çok uzun süre 
sonra gelişebilir. Timomektomi ile timotimektomiyi 
karşılaştıran yayınların birçoğunda takip süreleri ye-
terince uzun değildir. Masaoka, 2010 yılında Osaka 
ve Nagoya’daki Timoma cerrahisi deneyimini yayın-
lamıştır (20). Bu seride Osaka’dan 93, Nogoya’dan ise 
211 hastayı raporlamıştır. Hastaların 30 yıllık takipleri 
alınmıştır. Bu iki merkezde tercih edilen prosedürler 
farklı olup, Osaka da erken evre tümörler için timo-
mektomi, Nagoya’da ekstended timektomi uygulan-
mıştır.  İki merkezin sonuçları karşılaştırılınca Evre 1 
için 10 yıllık sağkalım Osaka’da %66,7, Nagoya’da 
%87,1, Evre 2 timomalar için Osaka’da %60, Nagoya’da 
%80,6 olarak bulunmuştur (20).  Masaoka bu sonuç-
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lara dayanarak erken evre de olsa genişletilmiş rezek-
siyonun daha iyi olduğunu belirtmiştir. Erken evre 
tümörlerde ekstended timektomilerin sonuçlarının 
üstün olmasının muhtemel sebepleri; ikincil timoma, 
multicentrik timomalar ve miyasteni gelişme oranı-
nın düşük olması, lokal ve rejyonal rekürrens oranının 
azaltması, “pure cell aplazi” gibi eşlik eden durumları 
azaltması, olarak belirtilmektedir (19).  

Timotimektomi geçmişte açık yapılması gereken bir 
prosedür olarak görülse de günümüzde minimal 
invazif yöntemlerle uygulanabilmektedir. Minimal 
invazif yaklaşımda sıklıkla sağ taraftan torakoskopik 
yaklaşım tercih edilmektedir (21). Ancak lezyonun 
yerleşimine göre bilateral torakoskopik, sol taraf yak-
laşımlar da kabul edilmektedir. Son dönemde robotik 
ve subksifoid tek insizyonla yapılan yayınlar bulun-
maktadır. Hatta Okuda ve ark. subksifoid yaklaşımla 
parsiyal akciğer rezeksiyonu ile birlikte timotimekto-
minin tamamlanabileceğini bildirmiştir (22).

Minimal invazif teknik ile yapılan operasyonlarda 
tümör cerrahisi prensiplerinden ödün verilmemeli,  
gerektiğinde açık cerrahiye geçilmelidir (7). Lokal ileri 
evre olgularda, özellikle mediastinal büyük damar in-
vazyonu, superior vena cava invazyonu, olan oldular-
da median sternotomi standart yaklaşım olarak dü-
şünülmektedir (23).  Geride rezidü veya timus dokusu 
bırakmadan tamamlamak genel amaç olmalıdır. 

Bu konuda ülkemizden yayınlanan farklı bir çalışma-
da tümörün evresi sağkalımda önemli olmakla birlik-
te en önemli prognostik faktör rezeksiyon tipi olarak 
tanımlanmıştır. Burada ekstended timus rezeksiyon-
larının iyi bir sağkalımda anahtar rol oynadığı belir-
tilmiştir (24).  

Timus, 3. faringeal keseden köken alır ve tiroid, pa-
ratiroid ile birlikte toraksa iner. Bu sırada timus imp-
lantları anterior mediastenin herhangi bir yerine 
yerleşebilir. Bu odaklardan da timoma gelişebileceği 
bilinmektedir (25) .  Bu durum Jaretzky ve ark. yayı-
nında 95 hastada 1 (%1,1) olarak tanımlanmıştır (26). 

Kocaturk ve ark. serisinde 76 timoma olgusunun 
6’sında (%9,2) ana tümörün dışında, tümörden ba-
ğımsız olarak yağlı doku içinde veya başka timüs 
odaklarından kaynaklanan tümör saptanmıştır (24). 
Bu durum da bize neden timektominin komplet ola-
rak yapılması gerektiğini teyit etmektedir. 

Örnek Vaka

Mide yanması ve şişkinlik yakınmaları nedeniyle 
endoskopi sonrasında çekilen toraks BT’de anteri-
or mediastende timus lojunda nodül saptanan 60 
yaşındaki erkek hastamızın fizik muayenesinde ve 
rutin biyokimtasal tetkiklerinde patoloji saptanma-
dı. Hastanın benzer şikayetlerle 2 yıl önce başka bir 
merkezde çekilen BT’si ile karşılaştırma yapıldı (Resim 
2). Aynı lezyonun 2 yıl önce de olduğu ve çapının 8 
mm’den 17 mm’ye çıktığı anlaşıldı. Hastaya timoma 
düşünülerek konsey kararı ile operasyon önerildi. 

Hastaya 2 porttan torakoskopik timektomi yapıldı. 
Timoma düşünülen alan işaretlendi ve piyes batın 
kompresine tespit edilerek patolojiye gönderildi (Re-
sim 3). Patoloji sonucu nodülde ekstrakapsuler in-
vazyon gösteren mikronodüler timoma saptandı. Ek 
olarak sağlam timüs dokusu içinde 2 adet mikrotimo-
ma odağı saptandı (Resim 4,5).  Bu hastada sadece 
timomektomi yapılmış olsaydı, muhtemelen uzun bir 

Resim 2. Hastanın bilgisayarlı tomografisinde timomada 2 yıl içinde progresyon görülmektedir (Yazarın kişisel arşi-
vinden alınmıştır). 
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süre sonra nüks olduğu düşünülen başka bir timoma 
gelişecekti. 
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Timomada Genişletilmiş Cerrahi Girişimler
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ÖZ

Çevre dokulara invazyon gösteren timomalarda tedavi seçenekleri hastalığın boyutu, yayılımı, eşlik eden paraneoplas-
tik sendrom varlığı ve hastanın fonksiyonel kapasitesi göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Komplet rezeksiyon, 
neoadjuvan tedavi, Masaoka evresi ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) histopatolojik doku tipi prognoza etki eden önemli 
faktörlerdir. Çevre dokulara invazyon ve rezektabilite değerlendirilmeli ve direkt cerrahi ile R0 rezeksiyon elde edile-
meyeceği düşünülen hastalar neoadjuvan kemoterapi için tıbbi onkolojiye refere edilmelidir. Cerrahide R0 rezeksiyon 
hedeflenmeli ve timotimektomi piyesi invaze dokularla beraber enblok çıkarılmalıdır. Adjuvan tedavide ise radyoterapi 
öne çıkmakta, R0 rezeksiyon yapılamamış veya cerrahi sınıra yakın ise hastalara postoperatif radyoterapi (PORT) uygu-
lanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: lokal ileri timoma, enblok rezeksiyon, ekstended timotimektomi

ABSTRACT

Treatment options for locally advanced thymomas depend on size and extent of the tumor, presence of concomitant 
paraneoplastic syndrome and functional capacity of the patient. Most important factors affecting survival are comple-
te resection, neoadjuvant treatment, Masaoka stage and histopathological subtype. When complete resection is not 
anticipated, patients should be reffered to oncology for neoadjuvant chemotreatment prior to surgery. Resection of 
thymoma with invaded neighbouring structures (enbloc resection) is the operation of choice. Radiation treatment is 
preferred for adjuvant treatment and  candidates for PORT (postoperative radiation therapy) are R1/R2 resection and 
tumor free margin smaller than 1 cm.

Key Words: locally advanced thymoma, enbloc resection, extended thymothymectomy

GİRİŞ

Lokal ileri timoma uzak metastaz yapmamış fakat 
çevre dokulara invazyon gösteren timomalar için ge-
çerli bir tanımdır. Bu şekilde cerrahi patolojik olarak 
sınıflandırılan timomalar çoğunlukla Masaoka III ol-
makla beraber plevral ve perikardial metastaz göste-
ren Masaoka IVA tümörler de hem lokal ileri özellikler 
gösterebilir hem de göğüs kafesi içinde metastatik 
olabilirler.  Lokal ileri timomalar sıklıkla perikard, fre-
nik sinir, akciğer veya brakiosefalik arter ve superior 
vena kava gibi büyük damarlara invazyon ile karşımı-
za çıkarlar. Lokal ileri timomalarda rezeksiyon invaze 

olmuş dokuları da kapsayacak şekilde genişletilmeli-
dir (1). Masaoka IVA timomalarda görülen implantlar 
esas kitleden ayrıdır ve mezotelyoma benzeri ciddi 
plevral ve perikardial kalınlık artışı gösterebilir. Ma-
saoka 4A timomalarda cerrahi bu kitabın başka bir 
bölümünde tartışılacaktır. Lokal ileri timoma hasta-
larında tedavi seçimi hastalığın boyutu, yayılımı, pa-
raneoplastik sendrom varlığı ve hastanın fonksiyonel 
kapasitesi değerlendirilerek yapılmalı ve multimodal 
tedavi yöntemleri tercih edilmelidir (2). Tümörün 
çevre dokulara invazyon derecesine göre operasyon 
öncesinde başlanan neoadjuvan tedaviler seçilmiş 
hastalarda hem cerrahi sınır hem de genel sağkalım 

Sorumlu Yazar*: Dr. Berk Çimenoğlu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, 
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açısından ümit vaat edici sonuçlar elde edilmesi-
ni sağlar. Neoadjuvan tedavi genellikle kemoterapi 
bazlı olmakla beraber kemoterapiye radyoterapi de 
eklenebilir. Operasyon, neoadjuvan tedavi tamam-
landıktan 6-8 hafta sonra gerçekleştirilebilinir. Preo-
peratif tedavinin verilmesindeki esas amaç tümörü 
R0 rezeksiyona uygun hale getirmektir. Operasyon 
sonrasında tümör cerrahi sınırlara yakınsa veya cer-
rahi sınır pozitif bırakılmak zorunda kalınmışsa, PORT 
(postoperatif radyoterapi) uygulanması gerekir. 

Cardillo ve ark. yaptığı bir çalışmada (23) lokal ileri 
timomalarda (Masaoka evre III ve IVA) sağkalımı et-
kileyen prognostik faktörler; komplet rezeksiyon, 
Masaoka evresi, neoadjuvan kemoterapi ve tümörün 
WHO sınıflaması olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada 
lokal ileri timomalarda (masaoka III ve IVA) 10 yıllık 
sağkalımın genel olarak %50,6 olduğu, neoadjuvan 
kemoterapi sonrası cerrahi yapılanlarda %57,9, neo-
adjuvan tedavi yapılmadan direkt cerrahi uygulanan 
hastalarda %38,1 olduğu, Masaoka evre III’de %59,8, 
evre IVA’da %28,2 olduğu, R0 rezeksiyonda %48,8, R1 
rezeksiyonda %36,5, adjuvan radyoterapi alanlarda 
%42,5 ve adjuvan radyoterapi almayanlarda %61,6 
olduğu bildirilmiştir.

Evreleme

Timusu çevreleyen perikard, frenik sinir, plevra, akci-
ğer ve büyük damarlara makroskopik veya mikros-
kopik invazyon gösteren timomalar, Masaoka evre III 
olarak adlandırılır. Plevra veya perikarda ayrı metas-
tatik implantlar mevcut ise Masaoka IVA olarak ad-
landırılır. Masaoka sınıflandırmasının yanı sıra ITMIG 
(International Thymic Malignancies Interest Group) 
ve IASLC (International Association for the Study of 
Lung Cancer) birlikte çalışarak daha yeni TNM evre-
lendirmesini gündeme getirmişlerdir (Tablo 1) (3).               

Çevre dokulara invazyon gösteren timomalarda in-
sizyon seçiminde genellikle sternotomi veya torako-
tomi ön plana çıkar. Bununla beraber Clamshell insiz-
yon da tercih edilebilir. 

Sternotomi

Ön mediasten kitlelere yaklaşımda hakimiyeti en 
yüksek olan insizyon türüdür. Özefagus dışındaki 
mediastinal yapıların hepsine sternotomi ile ula-
şılabilir. Sternotomi ile her iki hemitoraks cerrahın 
görüş alanındadır ve plevral-perikardial implantlar 
bilateral olarak rezeke edilebilir. Lokal ileri timoma-
larda invazyon mevcut olan büyük damarlara veya 
akciğere erişim sternotomi ile rahatlıkla sağlanabilir 

Resim 1. Büyük damarlara, perikarda ve akciğer parankimine invazyon gösteren Masaoka evre III timoma toraks 
BT- PET/BT görüntüsü (Resim A-B neoadjuvan tedavi öncesi Resim C-D neoadjuvan tedavi sonrası) (Yazarın kişisel 
arşivinden alınmıştır). 
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(4). Akciğer invazyonu göstermiş timomalarda ster-
notomi, lobektomi ve pnömonektomi gibi anatomik 
rezeksiyonların yapılmasına da olanak sağlar. Bunun 
yanı sıra büyük damar ve pulmoner arter plastisi de 
sternotomi ile rahatlıkla yapılabilir (5). 

Torakotomi

Göğüs cerrahisinde en sık yapılan insizyon olan to-
rakotomi, özellikle sağ taraf invazyonu belirgin olan 
timomalarda tercih edilebilir. Diyafram plikasyonu 
gerekliliği olan sağ frenik sinir invazyonlarında, supe-
rior vena cava invazyonu olan hastalarda, sağ akciğer 
ve plevraya invazyon gösteren timomalarda sağ tora-
kotomi yapılabilir. 

Lokal İleri Timomalar ve Myastenia Gravis

Timoma tanısı alan hastaların yaklaşık %45’inde para-
neoplastik olarak Myastenia Gravis (MG) görülür (6). 
Yaklaşık 1980’lere kadar timomaya eşlik eden MG’nin 
kötü prognostik faktör olduğu ifade ediliyordu (7). 
Fakat 1980’lerden sonra MG’nin eşlik ettiği timoma-
ların prognozunun daha iyi olduğunu ifade eden 
makaleler yayınlanmıştır (8). Kondo ve arkadaşlarının 
1089 timoma hastası üzerinde yaptığı bir çalışmada 
(9) timoma ve MG tanılı hastaların %16,7 sinin evre III, 
%6,6’sının evre IVA olduğu belirtilmiştir. Bununla be-
raber MG eşlik etmeyen timoma hastalarının %20,2’si-
nin evre III, %6,7 sinin evre IVA olduğu raporlanmıştır. 
Masaoka evre III timomalarda prognozun MG eşlik 

edip etmemesine göre değişmediği gözlemlenmiş 
ve tedavi modalitelerinin MG olan ve olmayan has-
talarda farklı olmadığı ifade edilmiştir. MG’ye yönelik 
tedavi seçenekleri günümüzde daha da geliştiği için 
MG varlığı lokal ileri timomalarda agresif multimodal 
tedaviye kontraendikasyon oluşturmamaktadır (10). 
MG tanılı hastalarda operasyondan önce nöromuskü-
ler fonksiyonlar optimize edilmelidir. Gereklilik halin-
de myastenik durumu iyileştirmek için operasyondan 
önce plazmaferez ya da intravenöz immunoglobulin  
(IV-IG)  başlanabilir (11). 

Neoadjuvan Tedavi

Timoma hastalarında altın standart cerrahi rezeksi-
yondur; fakat R0 rezeksiyon gerçekleştiremeyeceği 
ön görülüyorsa hastalar neoadjuvan tedaviye gönde-
rilmelidir (12). Neoadjuvan tedavi sonrası komplet re-
zeksiyon sağlanabilen evre III hastaların sağkalımları 
Masaoka evre I ve II’ den farklı değildir (13). Park ve 
arkadaşlarının 2019’da yaptığı bir çalışmada (14)  ti-
moma hastaları neadjuvan sonrası cerrahi yapılanlar 
ve öncelikli olarak cerrahi yapılanlar olarak iki gruba 
ayrılmış ve iki grup arasında postoperatif mortalite, 
komplikasyon ve hastane yatış süresi açısından belir-
gin bir fark olmadığı belirtilmiştir. Her iki grupta da 
tümör boyutları ve R0 rezeksiyon oranlarının benzer 
olduğu fakat neoadjuvan alan grupta kan transfüz-
yonu ve operasyon süresinin bir miktar daha uzun 
olduğu bildirilmiştir. Hastaların 5 yıllık sağkalımları-
nın sırasıyla %77,4 ve %76,7 olduğu, 3 yıllık hastalık-
sız sağkalımlarının sırasıyla %62,9 ve %71,5 olduğu 
ifade edilmiştir.  Indüksiyon kemoterapisinde daha 
sıklıkla sisplatin bazlı rejimler kullanılmaktadır (15). 
Japonya’da 441 Masaoka evre III timoma hastasında 
yapılan bir çalışmada indüksiyon tedavisine yanıtın 
%52 oranında olduğu fakat indüksiyon tedavisi ge-
rekliliğinin kötü bir prognostik faktör olduğu ifade 
edilmiştir (16). Neoadjuvan tedavide kemoterapinin 
yanına radyoterapinin eklenmesi tümör cevabında 
artışa neden olur. Kemoterapiden sonra başlanan 
radyoterapinin tümör küçülmesine %69,6 oranında 
katkı sağladığı gösterilmiştir (17). Bununla beraber 
indüksiyon tedavisinde mediastene verilecek radyo-
terapinin koroner ve valvuler hastalıklara yol açabile-
ceği ve sekonder bir maligniteye neden olabileceği, 
bunun yanı sıra perioperatif yapışıklıklara ve fibroza 
dokuya neden olabileceği için cerrahiyi zorlaştırabi-
leceği unutulmamalıdır.

Tümörün çevre dokulara invazyon derecesine göre 
operasyon öncesinde başlanan neoadjuvan tedaviler, 
seçilmiş hastalarda hem cerrahi sınır hem de genel 
sağkalım açısından ümit vaat edici sonuçlar elde edil-
mesini sağlar. Preoperatif tedavinin verilmesindeki 

Tablo 1. ITMIG/IASLC tarafından oluşturulan TNM 
sınıflandırılması.

T1

a Tümör kapsüle veya mediastinal yağ dokuya 
sınırlı

b Mediastinal plevraya invazyon

T2 Perikardium invazyonu

T3 Akciğer, göğüs duvarı, frenik sinir, brakiosefalik 
ven, pulmoner arter/ven, hilus invazyonu

T4 Aort, arkus aortadan çıkan damar, ana pulmoner 
arterler, myokard, trakea, özefagus invazyonu

N0 Lenf nodu tutulumu yok

N1 Peritimik – anterior lenf nodu tutulumu

N2 Derin intratorasik veya servikal lenf nodu 
tutulumu

M0 Metastatik hastalık yok

M1

a Perikardial veya plevral implantlar (Primer 
tümörden ayrı olarak)

b Akciğer metastazı, ekstratorasik metastaz.
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esas amaç tümörü R0 rezeksiyona uygun hale getir-
mektir. Operasyon, neoadjuvan tedavi tamamlandık-
tan 6-8 hafta sonra gerçekleştirilmelidir. 

Cerrahi

Masaoka evre III timomalar tümörün plevra, perikard, 
akciğer parankimi ve büyük damarlara direkt invazyon 
gösteren tümörlerdir. Cerrahi planlanırken R0 rezeksi-
yon planlanmalı ve invaze olmuş dokular timotimekto-
mi piyesi ile enblok çıkartılmalıdır. R0 rezeksiyon sağ-
kalımda en önemli etkendir (18). Frenik sinir invazyonu 
varlığında frenik sinirin sakrifiye edilip edilmeyeceğine 
preoperatif değerlendirme sonuçlarına göre karar ve-
rilmelidir. Nöromusküler ve solunumsal fonksiyonları 
yeterli olan, frenik siniri invazyon dolayısıyla fonksiyo-
nel olmayan hastalarda tek taraflı frenik sinir divizyonu 
yapılabilir. Bununla beraber MG eşlik eden veya kısıtlı 
solunum fonksiyonlarına sahip hastalarda frenik siniri 
cerrahi piyes ile beraber diseke etmek mortal sonuç-
lara yol açabilir (19). Her durumda frenik sinir rezeksi-
yonu sonrasında diafragma pliklasyonu gerekecektir.

Yamada ve arkadaşlarının 310 Masaoka evre III timo-
ma hastasının cerrahi sonuçlarını değerlendirdiği bir 
çalışmada (16)  invazyon bölgelerinin %62,6 akciğer, 
%48,7 perikard, %40,6 büyük damarlar, %27,1 frenik 
sinir ve %2,3 göğüs duvarı olduğu bildirilmiştir. R0 re-
zeksiyon başarılabilmiş tüm olgularda rekürrens oranı-
nın %27,5, akciğer invazyonunda %30,2, perikard in-
vazyonunda %31, büyük damar invazyonunda %31,2, 
frenik sinir invazyonunda %34,4 ve göğüs duvarı in-
vazyonunda %80 olduğu ifade edilmiş ve göğüs duva-
rı invazyonunun negatif prognostik faktör olduğu be-
lirtilmiştir. Büyük damar invazyonu olan timomalarda 

sağkalımın kötü olduğunu bildiren yayınlar vardır (20). 
Büyük damar invazyonu olan vakalarda damar ligas-
yonu, parsiyel rezeksiyon + politetrafloroetilen (PTFE) 
veya dakron greft ile rekonstrüksiyon, rezeksiyon + uç 
uca/uç-yan anastomoz veya parsiyel rezeksiyon – vas-
küler plasti yapılabilir. Fakat bu büyük damarlara veya 
kalbe invazyon gösteren timomalarda, bazı cerrahlar 
yüksek mortalite – morbidite ve komplet cerrahi yapı-
lamayacağı düşüncesiyle kaçınır. Büyük damar ve kalp 
invazyonu olan vakalarda R0 rezeksiyona ulaşmak için 
kardiyopulmoner bypass kullanılabilir (21,25). Peri-
kard rezeksiyonu gerekliliğinde rezeke edilen perikard 
bölgesine, kardiyak herniasyonu engellemek amaçlı 
olarak, prolen greft yerleştirmek gerekebilir. Akciğer 
invazyonunun derecesine göre wedge rezeksiyon, 
segmentektomi veya lobektomi yapılabilir.  Pnömo-
nektomi yapılan vakalar da bildirilmiştir (22). Biz sol 
tarafta özellikle lokal ileri invazyonu olan bir tümör 
varlığında plevral implantlar da yoğun ise pleurop-
nömonektomi ameliyatını tercih ediyoruz. Diyafram 
rezeksiyonu gerektiren vakalarda diyafram defekti pri-
mer onarılabilir veya çift katmanlı PTFE greftler kulla-
nılabilir. Bunun yanı sıra frenik sinir invazyonunun yol 
açtığı diyafram elevasyonu için diyafram plikasyonu 
gerekebilir. Göğüs duvarı rezeksiyonu gerektiren vaka-
larda rekonstrüksiyon için titanyum bar, prolen mesh, 
PTFE greft veya metil metakrilat yamalar kullanılabilir. 
Rezeksiyon sonrasında cerrahi sınırın pozitif olduğu 
düşünülen yerlere perioperatif klip konularak, adjuvan 
radyoterapide bu bölgelerin hedef alınması sağlanma-
lıdır.

Operasyon esnasında R0 rezeksiyon yapılamayacağı-
na karar verilmişse çıkarılabilecek en fazla miktarda 
tümör çıkartılmalıdır. Lui ve arkadaşlarının, lokal ileri 

Resim 2. Total median sternotomi ile timotimektomi (Şant uygulaması ile beraber görülüyor) + Vena cava superiora 
PTFE greft ile patch plasti + Sağ akciğer wedge rezeksiyon + Parsiyel perikard rezeksiyonu, prolen mesh yerleştiril-
mesi + Sağ diafram plikasyonu (Sirküler) + Mediastinal lenf nodu diseksiyonu (Yazarın kişisel arşivinden alınmıştır).
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timomalarda cerrahi yapılıp komplet rezeksiyon sağla-
namayanlar ile hiç cerrahi girişim yapılmamış olanları 
karşılaştırdığı bir çalışmada (24), radyoterapinin lokal 
ileri timomalarda iyi sonuçlara ulaştığı ve debulking 
cerrahinin radyoterapinin etkinliğini arttırdığı ifade 
edilmiştir. 

Adjuvan Tedavi

Ekstended timotimektomi operasyonlarından sonra 
adjuvan tedavi şekli esas olarak radyoterapidir. R0 ol-
mayan veya cerrahi sınırın tümöre 1 cm’den yakın ol-
duğu potansiyel rezidüel hastalık düşünülen bölge-
lerde postoperatif radyoterapi (PORT) gündeme gelir. 
PORT’ta hedef alınan bölgeler cerrahi sınırın şüpheli 
veya pozitif olduğu bölgeler olmasına rağmen nüks 
en sık tümöre bitişik olmayan plevral yüzeylerde 
görülür. R0 rezeksiyon yapılmış timotimektomilerde 
PORT uygulamasının sağkalıma etkisi konusunda 
fikir birliği sağlanamamıştır fakat inkomplet rezeksi-
yon sonrası PORT mutlak bir gerekliliktir. Böyle vaka-

larda nüks oranı PORT ile %60-80’lerden %21-45’lere 
gerilemiştir.

Klinik Tecrübe

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim 
Dalı’nda 2002-2018 yılları arasında 67 Masaoka evre 
III ve 45 Masaoka IVA timoma operasyonu yapılmıştır. 

Yaptığımız operasyonlarda elde ettiğimiz bilgileri de-
ğerlendirdiğimizde bu hastalara yaklaşımın preope-
ratif, intraoperatif ve postoperatif olarak ayrılmasını 
uygun buluyoruz. Preoperatif olarak, hastalara PET 
çekilmesine ve BT nin kontrastlı BT olmasına özellikle 
dikkat ediyoruz. Eğer hastalarda akciğer invasyonu, 
özellikle sağ ya da özellikle sol ya da iki taraflı ise mut-
laka neoadjuvan kemoterapi öneriyoruz. Bu hastalar-
da tru-cut biyopsi ya da mediostinotomi tercih etti-
ğimiz diagnostik yöntemlerdir.  Süperior vena cava 
invazyonu da bizim için bir neoadjuvant kemotera-
pi endikasyonudur.  Lokal ileri evre olan hastalarda 
plevralara özellikle de sinüslere çok dikkatlı bakılarak 
preoperatif evre 4A hastalık olup olmadığı anlaşılma-
lıdır. 

Ameliyata başlamadan önce süperior vena cava in-
vazyonu riski olan hastalara alt ekstremiteden ter-
cihen femoral kalın bir damar yolu ve süperior vena 
cava klemplenmesi ihtimaline karşı serebral venöz 
basıncı monitorize etmek için, basilik ya da sefalik 
vene damar yolu açılmalıdır. Operatif süreçte bu has-
ta grubunda neoadjuvan tedavi almış ya da almamış 
olsun, sternuma posteriordan olan invazyon sterno-
tomi açılmasını çok zor bir hale getirebilir. Bu durum-
da re-do testeresi kullanılabilir. Total sternotomiden 
sonra ilk yapılacak timoma ile sternumu birbirinden 
ayırmaktır. Burada en çok da eğer önceden yapılan 
mediastinotomi var ise daha fazla zorlanma olabilir.  
İlk önce sternumdan ayırdıktan sonra frenik sinirlere 
çok dikkat edilerek sakrifiye edilebilecek ve edileme-
yecek frenik sinir tespit edilmelidir.  Eğer superior 

Resim 3. Collar insizyon ile beraber yapılan bilateral boyun diseksiyonu + Parsiyel üst sternotomi ile timotimektomi 
+ mediastinal lenf nodu diseksiyonu + İnnomiate vene greft repozisyonu + Boyun mass ligasyonu (Yazarın kişisel 
arşivinden alınmıştır).

Tablo 2. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalı’nda 2002-2018 arası yapılan ekstended 
timoma rezeksiyonları.

Rezeksiyon Tipi Sayı

Akciğer Rezeksiyonu (wedge-lobektomi-
pnömonektomi)

60

Perikard rezeksiyonu 47

Diyafram rezeksiyonu/rekonstrüksiyonu 10

Plevrektomi/Dekortikasyon 13

Vasküler plasti

• Vena Cava Superior grefti

• Innominate ven divizyonu/grefti

• Aort rezeksiyonu

• Atrium rezeksiyonu

8

15

2

1

Kombine cerrahi uygulanan 39 
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vena cava rezeksiyonu gerekli ise ilk yapılması gere-
ken her iki innominate ven ve superior vena cavanın 
kökünü dönmek ve azigoz venin ilişkisini değerlen-
dirmek olmalıdır.

Perikard açılması tümörden belli sınırlar ile sağlana-
bilir. Biz operasyondan sonra perikardın kapatılması-
nın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hastalarda evre 
4A hastalık tespit edilmiş ise sternotomiden plevrek-
tomi yapmak yerine hastanın sternumunu kapatarak 
posterior insizyon ile plevrektomi, diafragma rezeksi-
yonu ve rekonstrüksiyonun uygun olduğu düşünce-
sindeyiz. 

Ameliyat sonrası hastaları takip ederken, özellikle 
myasthenia gravis semptomlarına karşı dikkatli ol-
mayı ön planda tutuyoruz. Bunun dışında plevrekto-
mi yapılan hastalarda şilotoraksa ve hemorajiye karşı 
özel önlemler almak gerekebileceğini düşünmekte-
yiz. 

Bu konuda en tecrübeli kliniklerden biri olarak hem 
rezeksiyonun güçlüğü hem de postoperatif takiple-
rinde nüks gelişmesi ihtimalinin daha yüksek olması 
açısından bizi en rahatsız eden radyolojik görüntü-
nün özellikle hilusa uzanan bilateral akciğer invazyo-
nu olduğu düşüncesindeyiz.

Preoperatif değerlendirmede sternotomi ile eks-
tended timotimektomi yapılacak hastaları solunum 
fonksiyon testleri ve ameliyata hasta hazırlama kıs-
mında standart akciğer rezeksiyonu ve torakotomi 
gibi düşünmemek gerekir. Bu hastalarda akciğer 
rezeksiyonu olmayacağı ve ağrının daha az olacağı 
göz önüne alınarak daha düşük solunum fonksiyon 
değerleri ile operasyona gidilebilir.

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Lokal ileri timomada temiz cerrahi sınır elde 
edilebilen rezeksiyonlar sağkalımda en önemli 
etkendir. 

•	 Nüksü azaltmak için timotimektomi invaze ol-
muş çevre dokularla beraber bir bütün halinde 
(enblok) yapılmalıdır.

•	 Komplet rezeksiyon yapılamayacak lokal ileri ti-
moma hastaları cerrahi öncesinde neoadjuvan 
tedaviye yönlendirilmelidir. Neoadjuvan tedavi 
genellikle kemoterapidir.

•	 R0 rezeksiyon sağlanamıyorsa da debulking 
cerrahinin adjuvan radyoterapinin etkinliğini 
arttırdığı gösterilmiştir. Rezeksiyon sonrasında 
cerrahi sınırın pozitif olduğu düşünülen yerlere 
perioperatif klips konularak adjuvan radyotera-
pide bu bölgelerin hedef alınması sağlanmalıdır. 
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ÖZ

Timomalar timus epitel hücrelerinden kaynaklanan, mediastinal kitlelerin %15 ile 50’sini oluşturan anterior mediastende 
en sık görülen malignitelerdir.  Prognozu preoperatif tümörün Masoka evresine ve dünya sağlık örgüt (WHO) tarafından 
düzenlenen histololojik alt tipine göre değişmektedir.  Timik tümörlerde özellikle evre 3 ve 4A timomalarda komplet 
rezeksiyon en önemli prognostik faktör olmakla beraber içinde kemoterapi ve radyoterapinin olduğu multimodalite 
protokolleri en etkin tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Masaoka, IVA timoma, timoma, multimodal tedavi

ABTRACT

Thymomas are the most common malignancies of the anterior mediastinum accounting for 15 to 50% of all mediastinal 
masses and arise from the epithelial cells of the thymus. Their prognosis depends both on preoperative tumor stage 
classified by the masaoka staging system that describes the anatomic invasion into surrounding mediastinal structures 
or the pleural cavity and the histological classification according to the World Health Organisation. Surgical  treatment 
should be considered as a completion modality to oncological therapy and has the potential to provide long-term sur-
vival of Masaoka stage IVa in patients with thymoma.

Key Words: Masaoka, stage IVa thymoma, thymoma, multimodal terapy

GİRİŞ

Timik tümörler nadir görülen neoplazmlar olmakla 
beraber ön mediasten kitlelerin yaklaşık yarısını oluş-
tururlar ve yetişkinlerde en sık görülen ön mediasten 
neoplazmlardır (1). Bu tümörler timus kapsülüne sı-
nırlı olabileceği gibi çevre dokulara infiltratif ilerleye-
bilen veya uzak organ metastazı yapabilen klinik ve 
histopatolojik pleomorfizm göstermektedirler. Dün-
ya Sağlık Örgütüne (WHO) göre histopatolojik olarak 
altı alt gruba ayrılmıştır (2). Timoma ile ilgili ilk evre-
leme Berg ve arkadaşları tarafından yapılmış olup 
günümüzde kabul edilen evreleme Masaoka ve arka-
daşları tarafından yapılan evrelemedir (Tablo 1) (3,4).

Evre 4a timoma, visseral veya pariyetal plevral veya 
perikardiyal yüzeylerde primer tümörden ayrı olarak 
saptanmış implantların olduğu timoma evresidir (Re-
sim 1,2). Erken evre timomalarda ilk tedavi seçeneği 

Sorumlu Yazar*: Dr. Salih Duman. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye.
E-posta: dr.salihduman@hotmail.com
Telefon: 0 212 41420 00 

Tablo 1. Timomaların Masaoka evrelemesi.

Evre 1 Makroskopik veya mikroskobik kapsüler 
invazyon olmaksızın kapsüllü tümör

Evre 2  Mikroskopik kapsüler tutulum veya 
mediastinal yağ doku veya plevranın 
makroskopik tutulumu

Evre 3  Komşu organların makroskopik invazyonu

Evre 4a Plevra, perikard yayılımı

Evre 4b Lenfojen veya hematojen metastaz  
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olarak cerrahi önerilir öte yandan ileri evre veya tek-
rarlayan timomalarda multidisipliner tedavi gerekir 
(5). Evre 4A timomaların nadir görülmesi homojen 
tedavi protokollerinin belirlenme olanağını kısıtla-
mıştır (6). Tedavileri, çok merkezli çalışma sayısının az 
olması sebebiyle tek merkezli deneyimlere dayanan 
standartlaştırılmamış multimodalite protokollerinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (7). Bu nedenle 
prognostik faktörlerin belirlenmesi bu nadir tümör-
lerde tedavi protokollerine karar verilmesinde son 
derece önemlidir. ESTS timus tümörleri veri bankası-
nın verilerinin analiz edildiği çalışmada cerrahi tedavi 
uygulanan timik malignitelerde genel sağkalım için 
negatif  faktörlerin yaş, yüksek Masaoka (3,4) evresi, 
timik karsinom hücre tipi ve inkomplet rezeksiyon 
olduğu raporlanmıştır (6). Timik karsinom WHO klasi-
fikasyonuna göre 11 histolojik alt tipten oluşmaktadır 
ve skuamöz hücreli karsinom, lenfoepitelyoma ben-
zeri karsinom, nöroendokrin tümörler en sık görülen 
alt tipleridir (8). Timoma hastalarında komplet cerrahi 
tedavi daha iyi sağkalım sağlar ancak tekrarlama ih-
timalini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle lokal agresif 
veya plevra-perikardiyal lezyonları olan hastaların te-
davisine komplet rezeksiyonun yanı sıra kemoterapi 
ve radyoterapi eklenmiştir. Bu multimodalite tedavi-
leri genellikle iki formdadır; neoadjuvan (indüksiyon) 
kemoterapi, adjuvan kemoradyoterapi. Bu kombine 

tedavileri ile uzun süreli hastalıksız sağkalım ve kür 
elde edilmeye çalışılır. 

Masaoka  IVA Hastalıkta Cerrahi Tedavi

Masaoka evre IVA timomalar primer tümörün plevra-
ya yayılımı ile tespit edilen timomalardır. İki şekilde 
tespit edilirler. Birincisi primer tümörün tanı anında 
plevral implantlar şeklinde saptanması olup ikincisi 
ise primer tümör opere edildikten sonra takiplerde 
plevral implant şeklinde nüks olarak saptanmasıdır. 

Resim 1. Masaoka IVA timoma Toraks BT’de plevral implantlar (Yazarların kişisel arşivinden alınmıştır).

Resim 2. Plevral implantların perioperatif görüntüsü 
(Yazarların kişisel arşivinden alınmıştır).
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Plevral implantlar opere timomalarda en sık sapta-
nan nüks görülme şeklidir (9-12).  

Timoma nüksleri lokal olarak mediastinal ve plevral 
nüks şeklinde uzak organ metastazı ise genellikle ak-
ciğer, karaciğer ve kemik metastazı olarak tespit edilir 
(9-12). Nükslerin histopatolojik olarak araştırıldığı bir 
çalışmada timomaların 29. ayda timik karsinomların 
9. ayda nüks ettiği tespit edilmiştir (12).

Tanı anında evre 4A olarak evrelendirilen hastalarda 
indüksiyon tedavisi sonrası en-blok rezeksiyon ile 
progresyonsuz sağkalım artırılmaya çalışılmaktadır. 
Bu hastalarda tedavi planlaması belirleyecek pros-
pektif çalışmalar bulunmamaktadır. Bizim tercihimiz 
tümörün kemoterapi duyarlılığını tespit etmek veya 
primer tümörün rezeksiyon boyutlarını küçültmek 
için önce kemoterapi ile başlamaktır. Timomaların 
plevral ya da perikardiyal nüksleri yavaş büyüyebilir 
bu yüzden saptandığında tedavi kararını vermeden 
önce radyolojik olarak dikkatli bir değerlendirme ya-
rarlı olabilir. Evre 4a timomaların nükslerinde veya 
ilk cerrahilerinde rezeksiyon seçenekleri olarak plö-
ropnömonektomi (PP), plevrektomi dekortikasyon 
(P/D) (Resim 3) veya perikardial ve plevral implantla-
rın lokal eksizyonu (LE) uygulanabilir. Hangi ameliyat 
tekniğini seçmenin kesin cevabı olmamakla birlikte 
nükslerin lokalizyonu, hastanın tıbbi kondisyonu, 
cerrahi ekibin deneyimleri belirleyici faktörlerdir. Gö-
receli olarak iyi sonuçlar veren P/D sonrası intraplev-
ral kemoterapi uygulamaları tercih edilebilir (13).

Plevrektomi

Plevral hastalıklarda total veya parsiyel plevrekto-
mi uzun yıllardır uygulanan bir cerrahi prosedürdür. 
Çoğu plevral metastazların sayıca az olması ve invaz-

yonun olmaması sebebiyle posterolateral torakotomi 
ile kolayca çıkarılabilir. Çoğu cerrah tarafından uygu-
lanan yöntem makroskopik olarak tespit edilen imp-
lantların plevrektomi ile çıkarılmasıdır. Yayılımının 
çok olduğu vakalarda total plevrektomi uygulanabi-
lir. Kliniğimizde re-torakotomi gereken nüks olgula-
rında diyafram üzeri implantlara daha kolay müdaha-
le edilebilmesi amacıyla 8. interkostal aralıktan açılan 
torakotomiyi kullanıyoruz. 

Masaoka Evre 4A Timomada 
Plöropnömonektomi

Mortalite ve morbiditesinin yüksek olması sebebiy-
le plöropnömonektomi adayı vakalar özenle seçil-
melidir. Solunum fonksiyon testleri, gerektiğinde 
kantitatif akciğer perfüzyon sinitgrafisi, VmaxO2, 
ekokardiyografi, PET/BT, kranial MR tetkikleri ta-
mamlanmalıdır. Plöropnömonektomi için genellikle 
posterolateral torakotomi kullanılır. Fakat median 
sternotominin ve hemiclmashell insizyonunun kul-
lanıldığı yayınlar mevcuttur (14).  Teknik olarak pos-
terolateral torakotomi ile gerekirse 6.kot rezeksiyonu 
ile toraksa girilir. Künt diseksiyon ile plevra kaldırılır 
ve parmak disekiyonu ile pariteal plevrektomi ta-
mamlanır. Perikard rezeksiyonu periferden başlana-
rak uygulanır. Sonra akciğer rezeksiyonuna geçilir. 
Ana pulmoner arter ve venler divize edildikten sonra 
ana bronş stapler ile divize edilir.  Pnömonektomi ta-
mamlandıktan sonra diyaframa geçilir. Diyafram için 
daha alt seviyelerden ikinci torakotomi açılabilir. Di-
yafram ve perikard rekonstrüksiyonu tamamlanarak 
ameliyat sonlanır (Resim 4).

Fabre ve ark. Masaoka 4a timomalarda plöropnömo-
nektomi uygulanmış 17 vakalık çalışmasında, 8 (%48) 
hastada majör postoperatif komplikasyon (dört has-

Resim 3. Plevrektomi-dekortikasyon uygulanmış olgu-
da piyesin görüntüsü (Yazarların kişisel arşivinden alın-
mıştır).

Resim 4. Diyafram ve perikard rezeksiyonu greft inter-
pozisyonu uygulanmış olgu görüntüsü (Yazarların kişi-
sel arşivinden alınmıştır).
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tada bronkoplevral fistül, 4 hastada ARDS) saptanmış. 
Otuz günlük mortalite %17,6 olup perioperatif eksi-
tus saptanmamış. İki hastanın postoperatif ilk 3 ay 
içinde eksitus olması sebebiyle postoperatif mortali-
te %29,4 olarak tespit edilmiş. Onbir (%65) hastada 
komplet rezeksiyon uygulanmış. Yapılan analizlerde 
myastania gravis saptanmış olmasının bronkoplevral 
fistül gelişimi için risk faktörü olduğu tespit edilmiştir 
(15).  

Sağkalım analizinde 5 yıllık sağkalım %60 ve 10 yıllık 
sağkalım %30 olarak tespit edilmiş. Takiplerde 2 va-
kada 26. ve 87. aylarda nüks saptanıp medikal olarak 
tedavi edilmiş. Yazar FEV1 Değeri >%50 olan 60 ya-
şın altında ve majör komorbitesi olmayan vakalara 
operasyon şansı verilmesi gerektiğini vurgulamış. So-
nuç olarak çalışmada yüksek mortalite ve morbidite 
olması sebebiyle iyi seçilmiş hastalarda multimodal 
tedavinin bir parçası olarak cerrahi tedavi uygulana-
bileceği sonucuna varılmış (15). 

Huang ve arkadaşlarının 2018 yılında Journal of tho-
racic oncolgy de yayınlanan çok merkezli çalışmala-
rında lenf nodu metastazının timik karsinomlarda 
timomalardan istatistiksel olarak anlamlı olacak şekil-
de daha sık görüldüğü bildirilmiştir (16). Bu çalışma-
da timoma hastalarında lenf nodu metastazı varlığı-
nın kötü hastalıksız sağkalım ile ilişkli olduğu tespit 
edilmiştir.  Timoma hastalarında lenfadenektomi 
yapmanın rolü tartışmalıdır. Bununla birlikte IASCL/
ITMIG (The International Thymic

Malignancy Interest Group) yeni TNM evreleme siste-
minde lokorejyonel lenfadenektomiyi önermektedir 
(17) (Tablo 2). Başka bir çalışmada lenf nodu metas-
tazı olan hastalarda genel sağkalım oranlarının daha 
düşük olduğu ve uzak organ metastazının daha sık 
görüldüğü istatiksel olarak anlamlı tespit edilmiştir 
(18). Housmanou ve arkadaşlarının rezeksiyon yapı-
lan 53 timik karsinom ve timik nöroendokrin tümör 
tanılı hastanın sonuçlarının analiz edildiği ve 2019 
yılında yayınlanan çalışmalarında bu hastalarda lenf 
nodu metastazı oranını %30.2 olarak bulduklarını 
bildirmişlerdir (19).  ITMIG timomalarda anterior lenf 
nodlarının rezeksiyonunu, mediastinal yapıların in-
vazyonu olduğunda posterior lenf nodlarına da ör-

nekleme yapılmasını, timik karsinomlarda ise N1 ve 
N2’lenf nodlarının sistematik disseksiyonunu öner-
mektedir (20) (Resim 5). 

Timomalar kemoterapiye duyarlı tümörlerdir. Ke-
moterapinin etkisi bilgisayarlı tomografide (BT) bo-
yutta küçülme ile veya palyasyonda semptomların 
kaybolması ile tespit edilebilir. Kemoterapi ajanları 
olarak cisplatin, ifosfamide, doxorubisin kullanılabilir 
(21,22). Masaoka III ve IV timik epitelyal tümörlerde 
indüksiyon kemoterapisi verilen 27 hastanın sonuçla-
rının araştırıldığı çalışmada indüksiyon kemoterapisi 
sonrası 17 (%63) vakada parsiyel yanıt, 10 (%37) vaka 
ise stabil hastalık olarak tespit edilmiş. Bu hastalardan 
opere edilen 19’unun 15’ine komplet rezeksiyon ya-
pılmış. Cerrahi uygulanan vakalarda ameliyat sonrası 
dönemde 8 vaka adjuvan radyoterapi ve 7 vaka ad-
juvan kemoterapi almıştır. Bu çalışmada 4 yıllık genel 
sağkalım %79 olarak saptanmıştır ve cerrrahi rezekta-
bilitenin indüksiyon kemoterapisi sonrası arttırılabi-
leceği bildirilmiştir (23). 

Timomalarda komşu organ invazyonlarında, R1, R2 
rezeksiyonlarda ve inoperabl vakalarda adjuvan rad-
yoterapi uygulanır. Radyoterapi dozları cerrahi sınırın 
yakın olduğu durumlarda 45-50 Gy, R1 rezeksiyon-
larda 54 Gy, R2 rezeksiyonlarda 60 Gy olacak şekilde 
planlanır.   Adjuvan radyoterapinin rekürrens oranını 
azalttığını belirten çalışmalar mevcuttur (24). 

Kliniğimizde 2002 ve 2015 yılları arasında 191 timo-
ma operasyonu uygulanmış olup bu vakaların 39’u 
Masaoka IVa timomalardır. Üç hastaya PP, 19 hastaya 
radikal P/D ve 17 hastaya plevra, perikard ve diyafram 
implantlarının lokal eksizyonu uygulandı. Hastaların 
25 (%64,1)’i neoadjuvan tedavi aldı. Morbidite %30 
ve mortalite %2,6 olarak saptandı. Mortalite inope-

Tablo 2. IASCL/ITMIG Lenf Nodu haritalanma sistemi.

Anterior mediastinal : N1

Mamarian arter : N1

Pulmonar ligaman : N1

Perikardial : N1

Aortapulmoner pencere:  N2

Supraklavikuler: : N2

Hiler : N2

Aksiller ven : N2

İnterlober plevra  : N2

Resim 5. Lenf nodu diseksiyonu uygulanmış bir vaka-
da perioperatif görüntüsü (Yazarların kişisel arşivinden 
alınmıştır).
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rabl olan bir hastada KT ve RT sonrası sepsis ve “dest-
royed lung” gelişmesi sonucu saptandı. Aynı hastaya 
palyasyon amaçlı sol plevral perikardial pnömonek-
tomi uygulandı. Postoperatif dönemde bronşial fis-
tül gelişmesi sonrası sepsis görülen hasta ameliyat 
sonrası 6. günde ex oldu. Medyan sağkalım 132 ay ± 
25 (82-181;95% CI) beş yıllık genel sağkalım %93, on 
yıllık genel sağkalım %56 saptandı. Ortalama hasta-
nede kalış süresi 12 ±1,5 gün saptandı.  Çalışmamız-
da cerrahi sonrası KT+RT alanların, almayanlara ve 
sadece KT, sadece RT alanlara göre sağkalımı anlamlı 
olarak daha uzun tespit edildi (P=0,08) (25). Çalışma-
mızda en çok görülen komplikasyon şilotoraks olarak 
tespit edilmiş olup bu durumu her vakaya agresif lenf 
nodu diseksiyonu uygulamamıza bağlıyoruz.   

Biz neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi planlanan va-
kalarda cerrahi genellikle tedavi bittikten 6 hafta 
sonra planlamaktayız. Cerrahi için en uygun yöntem 
sternotomi olup PP, P/D uygulanacak vakalarda tora-
kotomi gerekebilir. Literatürde cerrahi sonrası genel 
olarak çıkan komplikasyonlar bronkoplevral fistül 
gelişmesi, kardiak aritmi görülmesi, kanama ve am-
piyemdir (15,26).  

Klinik yaklaşımımız akciğer parankimini koruma yö-
nündedir. Total plevrektomi ve dekortikasyonu plev-
ral perikardial ve diyafragmatik odaklara komplet 
rezeksiyon uygulanacak ise ilk tercih olarak kullan-
maktayız. PP’yi diğer cerrahi metodlar uygulanama-
yacak durumlarda uygulamaktayız. Akciğer koruyucu 
stratejinin PP’ye oranla uzun dönem morbiditesinin 
daha az olduğunu düşünmekteyiz. Kliniğimizde yap-
tığımız çalışmada PP ile radikal P/D arasında uzun dö-
nem sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı fark sap-
tanmadı (25). İmplantların lokal eksizyonu ise sınırlı 
plevral metastaz olan durumlarda uygulanabilir.

SONUÇ

Masaoka IVa Timomalar multidisipliner olarak değer-
lendirilmelidir. Tedavi öncesi inoperabl olarak düşü-
nülen vakalar neoadjuvan tedavi sonrası operabl 
hale gelebilmektedir. PP mortalite ve morbiditesinin 
diğer cerrahi tedavilere göre yüksek olması sebebiyle 
hasta seçiminin daha özenle yapılmalıdır. Cerrahi te-
davide uzun dönem morbiditesin daha düşük olması 
sebebiyle mümkün ise akciğer koruyucu cerrahi olan 
plevrektomi dekortikasyon tercih edilmelidir. 

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Masaoka evre IVa timomalar multimodal tedavi 
edilmesi gereken vakalardır.

•	 İlk değerlendirmede inoperabl olarak düşünü-
len vakalar indüksiyon tedavisi sonrası cerrahi 
adayı haline gelebilirler.

•	 Cerrahi tedaviye mediastinel lenf nodu diseksi-
yonu eklemek gereken hastalar var.

•	 PP adayı hastalar seçilirken dikkatli olunmalıdır.  
(yüksek morbidite ve mortalite).

•	 Cerrahi tedavide ilk tercih olarak parankim koru-
yucu seçenekler tercih edilmelidir.
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Nüks Timomada Cerrahi
Surgery in Recurrent Thymoma

Dr. Muhammet Reha Çelik*
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

ÖZ

Timomalar sıklıkla anterior mediastende yerleşimli, milyonda 1-3 olgu oranında görülen ve klinik olarak yavaş ilerleme 
eğiliminde tümörlerdir. Nüks timomada en uygun tedavi yaklaşımının nasıl olması gerektiği halen tartışmalıdır. Tüm 
timoma nükslerinde 5 ve 10 yıllık sağ kalım oranları sırasıyla %51-59,9 ve %42,5-43 şeklindedir ve tip C timoma has-
talarında bu oranlar sırasıyla %30,8 ve %28,2 olarak bildirilmiştir. Tam rezeksiyon uygulanabilen hastalarda sağ kalım 
oranları (%64-80) daha iyidir. Masaoka sınıflaması, WHO histolojik tipi ve tam rezeksiyon prognozu etkileyen en önemli 
faktörlerdir. Mevcut literatür retrospektif serilere dayanmakta ve çıkarılabilir nüks timomalarda cerrahi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: timoma, nüks, cerrahi, sağkalım, prognoz

ABSTRACT

Thymomas are tumors frequently located in the anterior mediastinum, seen in 1-3 cases per million and tend to prog-
ress clinically slowly. The most appropriate treatment approach for recurrent thymoma is still controversial. The 5-year 
and 10-year survival rates in all thymoma recurrences were 51-59.9% and 42.5-43%, respectively, and were reported to 
be 30.8% and 28.2% in type C thymoma patients, respectively. Survival rates (64-80%) are better in patients with comp-
lete resection. Masaoka classification, WHO histological type and complete resection are the most important factors 
affecting prognosis. The current literature is based on retrospective series and surgery is recommended for removable 
recurrent thymomas.

Key Words: thymoma, recurrence, surgery, survival, prognosis

GİRİŞ

Timomalar sıklıkla anterior mediastende yerleşimli, 
milyonda 1-3 olgu oranında görülen ve klinik olarak 
yavaş ilerleme eğiliminde tümörlerdir (1). Anteri-
or mediastenin en sık görülen tümörü olsa da, tüm 
intratorasik tümörler ile kıyaslandığında nadir görü-
len bir tümördür. Tedavi edilen hastalarda prognoz 
oldukça iyidir ve 10 yıllık genel sağ kalım Masao-
ka-Koga evreleme sistemine göre Evre I-II tümörler 
için %70-90, Evre III tümörler için %46-88 ve Evre IV 
tümörler için %24-70 oranlarında bildirilmiştir (2,3). 
Timomada tam rezeksiyon sonrasında nüks %10-30 

hastada görülür ve kimi zaman timektomiyi takiben 
on yıldan daha uzun süre sonra da ortaya çıkabilir (4-
11). 

Nüks timomada en uygun tedavi yaklaşımının nasıl 
olması gerektiği halen tartışmalıdır. Cerrahi rezeksi-
yon, kemoterapi, radyoterapi, tıbbi ve cerrahi yakla-
şımların çeşitli kombinasyonları ve hatta yavaş seyirli 
bir tümör olduğu için gözlemi bile tedavi seçenekleri 
arasındadır. Bazı yazarlar yeniden ameliyat edilmesi 
ile uzun sağ kalım oranları bildirmişken (5,7,10,12-
16), diğerleri ise adjuvant kemoterapi veya radyote-
rapi ile kıyaslandığında anlamlı sonuçlar bulunma-
dığını, bu tümörler radyosensitif olduğu için cerrahi 

Sorumlu Yazar*: Dr. Muhammet Reha Çelik. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.
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yükün gereksiz olduğunu iddia etmişlerdir (8,17). Da-
venport ve Malthaner 2008 yılında primer ve nüks 
timoma tedavisinde cerrahinin yerine dair kanıta 
dayalı tavsiyelerde bulunabilmek amacıyla sistematik 
bir inceleme yazısı kaleme almışlardır (18). Yazarlar, 
nüks timomada cerrahinin iyi sonuçları bulunduğu-
nu ancak mevcut önerilerin metodolojik olarak zayıf 
olduğunu ve altı retrospektif seriye ait bulgulara da-
yandığını bildirmişlerdir. Hamaji ve ark. kaleme aldığı 
meta analizde de benzer bir vurgu yapılmış, en iyi 
sonuçların cerrahi tam rezeksiyon yapılan olgularda 
elde edilebildiğini bildirmişlerdir (19). Ancak bu çalış-
maların hemen hepsinde Masaoka Evre IV timomalar, 
timik karsinomlar ve R0 yapılamamış rezeksiyonlar-
dan kaynaklanan nüksler nedeniyle hasta seçim yan-
lılığı mevcuttur. Öte yandan cerrahi veya kemoterapi 
uygulanan hastalar arasında; hastaların genel sağlık 
durumu, tümörlerin yerleşim yeri ve/veya yaygın ol-
ması (tek veya birden fazla metastaz) gibi farklılıklar 
nedeniyle kıyas yapılması uygun değildir (20). 

Uluslararası Timik Maligniteler Çalışma Grubu (The 
International Thymic Malignancy Interest Group –  
ITMIG) yakın zamanda hastalığın nüks ettiğinin söyle-
nebilmesi için standart bir tanımlama seti tarif etmiş-
tir (21): 1) “nüks” ifadesinin kullanılabilmesi, primer 
kitlenin tamamen ortadan kaldırılmış olması duru-
munda kullanılabilir  (R0 rezeksiyon); 2) nüksler lokal 
(anterior mediasten), rejyonel (intratorasik yerleşimli 
ama timus ile bağlantılı değil) ve uzak (akciğer içinde 
veya göğüs kafesi dışında) olarak adlandırılır; 3) R0 re-
zeksiyon sonrası nüks ile ilgili yazılarda, nüks gelişene 
kadar geçen süreye ait veriler 5 ve 10 yıllık takiplere 
dayandırılmalıdır. 

Timomada nüks oranları farklı yayınlarda değişkenlik 
göstermekle birlikte nadirdir. Japon Timus Araştır-
maları Birliği (JART) tarafından yapılan araştırmada 
gösterilmiştir ki, 1991-2010 yılları arasında ameliyat 
edilen 2835 timoma hastasının 420’sinde (%14,8) 
nüks gelişmiştir (22). Nüks eden hastalarda ortalama 
hastalıksız süre 5 yıl olarak saptanmışken, ilk ameli-
yattan 32 yıl sonra nüks eden olgu dahi bulunduğu 
bildirilmiştir (23). Klinik evresi Evre I olan hastalarda 
nükse kadar olan süre 10 yıl iken, Evre II,III ve IV’de bu 
süre 3 yıl olarak gözlenmiştir. 

Nükslerin büyük çoğunluğu lokal veya rejioneldir 
(19,24). Nükslerin %46-80’i göğüs boşluğunda sapta-
nırken (24,25), bunu mediasten ve akciğer metastaz-
ları (22,26) takip etmektedir. Uzak metastaz hastala-
rın %5’inden daha az görülmektedir (27). Detterbeck 
ve ark. bildirdiğine göre (28), nüks eden tüm hastala-
rın %58’inde plevra ve akciğer (sıklıkla parietal plavra 

altında yerleşen bir nodül) tutulmuşken, hastaların 
%41’inde perikard veya mediasten, %10’unda kemik-
ler ve %8’inde karaciğer tutulmuştur.  

Japon Göğüs Cerrahisi Birliği’nin (JACS) verilerine 
göre, bilgi elde edilebilen 862 hastadan 67’sinde 
(%7,8) nüks gelişmiştir (29). Evrelere göre nüks geliş-
me oranları Evre I, II, III ve IV için sırasıyla %0,9, %4,1, 
%28,4 ve %34,3 şeklindedir. Timik karsinomda bu 
oran %51 iken, timik karsinoidlerde %64 olarak göz-
lenmiştir.

Nüks Timomanın Risk Faktörleri

Timoma nükslerinde en yaygın kabul edilen risk fak-
törlerinden biri Masaoka sınıflandırmasıdır. Kapsüllü 
tümörler veya komşu doku ve organları infiltre etme-
miş tümörler nadiren nüks ederler (%0-5) (9,30). İnva-
zif tümörler ise Evre I’den Evre IVa’ya doğru ilerledikçe 
sırasıyla %20 ile %50 arasında değişen nüks oranları 
gösterirler (29). Evre I ve II tümörlerin nüksleri ço-
ğunlukla local veya rejioneldir (31). Nüks eden Evre 
III ve IV hastalarının çoğunluğunda ilerlemiş hastalık 
görülmektedir (%81,2) (22). Bazı araştırmacılara göre 
büyük damar invazyonunun bulunması (Evre IIIb) tü-
mörün sıklıkla nüks edeceği anlamına gelir (11). Ma-
saoka evresine göre hastalık ne kadar ileri ise, uzak 
metastaz yapma riski de o kadar fazladır. 

WHO histolojik sınıflama sistemi risk faktörü olarak 
giderek daha fazla kabul görmekle birlikte, progno-
zun tayini ve tedavi planlamasındaki klinik önemi 
halen yeterince açık değildir (32). Timomada nüks 
gelişmesi WHO histolojik alt tipi ile yakın ilişkilidir. 
Buna göre tip A/AB timoma hastalarından nüks ge-
lişme ihtimali çok düşük iken, tip B ve tip C timoma-
larda nüks oranı sırasıyla %28,6 ve %50’den fazladır 
(29). Tip B1 timomaların klinik olarak TipA/AB ile ben-
zer davranış sergilediği gösterilmiştir (9). Tip C timo-
mada nüks gelişmesi daha hızlı ve daha sıktır. Uzak 
metastaz da benzer şekilde daha çok görülür (5,33). 
Wright ve arkadaşları (25), timoma olgularının WHO 
sınıflandırmasına göre gruplandırılması halinde (A/
AB, B1/B2, B3 ve C) lokal invazyon ve nüks oranları-
nın sırayla arttığını iddia etmişlerdir. Tip C timomada 
nüks oranları diğer tüm gruplarla karşılaştırıldığından 
anlamlı ölçüde yüksektir (%41 vs. %9,7) (5). Timoma-
nın WHO histolojik tipleri ile Masaoka sınıflandırması 
arasından da ilişki gözlenmektedir ve çoğunlukla tip 
A ve tip B timomalar Evre I ve II iken, tip B2/B3 ve Tip C 
timomalar genellikle Evre III ve IV olarak saptanmak-
tadır (26).

İlk cerrahide yapılan rezeksiyonun tam olmama-
sı durumu ve tümör evresi geniş serilerde nüks için 
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risk faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir 
(2,11,32). Ektopik timus dokusu bulunabileceği ih-
timali göz önünde bulundurarak, tek başına tümör 
dokusunun tümör kapsülünün bütünlüğünü boz-
maksızın çıkarılmasındansa, ön mediastende yer alan 
tüm yağ dokusu ile birlikte çıkarılması nüks gelişimi-
ni önlemek açısından yardımcı olacaktır (30,34). İlk 
ameliyatın yapılma şekli de risk faktörü olarak değer-
lendirilebilir. Bazı yazarlar, minimal invazif yöntem-
lerin (VATS veya robotik cerrahi) nüks ihtimalini yük-
seltebileceği yönünde görüş bildirmişlerdir (35,36). 
Buna rağmen diğer bir grup araştırmacı ise, cerrahın 
deneyimi yeterli ise açık cerrahi ile minimal invazif 
cerrahi arasında anlamlı bir farklılık olmadığını gös-
termişlerdir (37,38). Timomanın 2 cm büyük olduğu 
ve kapsül etrafına yeterli yağ dokusunun bulunmadı-
ğı durumlarda, tümörün hareket ettirilmesi sırasında 
dökülebilecek tümör hücreleri lokal ve plevral nükse 
yol açabilir (33). İlk cerrahi sırasında geride bırakılan 
timus dokusunda, göğüs boşluğunda timomanın çı-
karıldığı yerleşim yerinde, tam rezeksiyonu sağlamak 
üzere açılan plevral boşlukta ve hatta doku tanısı al-
mak amacıyla yapılan ilk ameliyatın veya mediastinal 
biyopsinin cilt yarasında bile nüks görülebilir (10), 
ki bu durum implantasyon metastazlarının oluşma-
sında dikkatli olunmazsa yüksek risk bulunduğunu 
gösterir. Safieddine ve ark. tümörün 7 cm’den büyük 
olmasının kötü prognostik bulgu olduğunu sapta-
mışlardır (30). Diğer yazarlar ise 8 cm’den büyük tü-
mör varlığını başlı başına bir risk faktörü olarak bildir-
mişlerdir (25,39). Bunun yanı sıra moleküler biyoloji 
çalışmalarında DNA anöploidisi bulunmasının, IFN-α 
ve IL-12’nin timoma nükslerinin tahmin edilmesinde 
yardımcı olabileceği bildirilmiştir (40-42). İlk dönem-
lerde myasthenia gravis bulunmasının iyi prognostik 
faktör olduğu söylenmiş olmakla birlikte (43), evreye 
göre uyarlandığında önemi olmadığı gözlenmiştir 
(44). Myastenik olgularda, myasteni bulgularının er-
ken tanı için bir avantaj sağladığı söylenebilir. 

Nüks Timomada Tanı

Timomanın nüksleri çoğu zaman sinsidir ve hastala-
rın büyük kısmında şikayet oluşturmaz (45). Hasta-
ların yarısından fazlasında görülebilen myasthenia 
gravis en sık görülen bulguları oluşturur (5,8). Primer 
timoma tedavisi öncesinde myasthenia gravis bul-
guları olan hastalarda nüks sonrasında da bu bulgu-
lar izlenebilir (12). Buna ek olarak bazı hastalarda ilk 
timomada olduğu gibi göğüs ağrısı ve nefes darlığı 
benzeri bası bulguları gözlenebilir. 

Bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntüleme, gerek 
başlangıçta var olan timomanın ve gerekse nüks 

timomaların saptanması için rutin incelemedir. 
Asemptomatik hastaların %94’ünde kitle BT ile tespit 
edilebilmektedir (46). Bununla birlikte, BT morfolojik 
bir değerlendirme olduğu için cerrahi veya cerrahi 
sonrasında uygulanan radyoterapi nedeniyle oluşan 
dokudaki yapışıklıklar ve skar dokusu BT ile değerlen-
dirmeyi zorlaştırabilir. 

Pozitron emisyon tomografisi (PET/CT), dokunun 
metabolik yanıtını ölçebildiği için BT’nin eksikliklerini 
giderebilir ve tanının netleşmesini sağlayabilir. Bilgi-
sayarlı tomografide mediastinal nükslerin ve plevral 
yayılımın saptanmasında duyarlılık %71 ve özgüllük 
%85 iken, PET/CT ile bu oranlar timoma nüksleri için 
sırasıyla %82 ve %95’tir (47). Ön mediastende oluşan 
timoma nüksleri için PET/CT duyarlılığı %100’ e erişir-
ken, BT ile bu oranın ancak %55 olduğu bildirilmiştir 
(47). Bunun yanı sıra PET/CT ile gösterilebilen doku 
metabolik aktivitesinin nüks timomalarda malignite 
derecesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (48). Dahası 
PET/CT’nin nüks timomalarda WHO histolojik alt tip-
lerini belirleme konusunda bile yardımcı olabileceği 
iddia edilmiştir (49). Buna rağmen, plevrada görülen 
nüks timomalar genellikle birden fazla nodül şeklin-
de oluştuğu için, parsiyel hacim etkisi nedeniyle PET/
CT’de metabolik aktivite oranını ölçmek zordur (50). 

Manyetik rezonans inceleme (MRI) düşük radyasyon 
içeren bir incelemedir. Bilgisayarlı tomografiye kıyas-
la kistik dokuları daha iyi gösterebilmesinin yanı sıra, 
timik hiperplazi ve timoma ayırımını yapmada ve hat-
ta frenik sinir tutulumunu göstermede daha üstün bir 
yöntemdir (51). Diğer bazı çalışmalarda ise emisyon 
bilgisayarlı tomografilerinde (ECT), primer veya nüks 
timomaların Tc-99 m tutulumundaki artış ile tanıları-
nın konulabileceği bildirilmiştir (52). 

Patolojik (gerek sitolojik, gerek histolojik) değerlen-
dirme tümör tanısında altın standarttır. Birçok ol-
guda, tümör anterior mediastende yerleşmiş olup, 
sternumun arkasında kalması veya büyük damarlarla 
olan ilişkisi nedeniyle tanıya ancak BT yardımlı veya 
ultrasonografi yardımlı iğne biyopsileri ile gidilebil-
diğinden sitolojik değerlendirme önem kazanmıştır. 
Doku tanısı ile mediastinoskopi, torakoskopi veya 
açık cerrahi ile elde edilebilir. 

Tedavi Sonrası Nüksten Korunma

Lokal ve rejyonel nükslerden korunmanın en temel 
prensibi tümörden arındırılmış bir cerrahidir. Bütün 
bir timusun, diseksiyon sırasında ciddi ölçüde dik-
kat harcanarak bütünlüğünü bozmadan ve etrafında 
infilte etmiş olabileceği dokular ile birlikte “en-bloc” 
şekilde çıkarılması önerilmektedir (26). Tümör yüze-
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yinin etraf dokularla temasının önlenmesi tümörün 
implantasyon metastazları geliştirmesi riskini azalta-
caktır. 

Nüklerin büyük çoğunluğu plevrada oluşmaktadır. 
Bu durumun özellikle tümör biyolojisinden kaynak-
lanan bir afinite olup olmadığı bilinmemekle birlikte, 
ameliyat esnasında kapsül bütünlüğünün bozulma-
sı sonucunda tümörün ekilmesi ile oluşabildiği bi-
linmektedir. Bu nedenle bazı cerrahlar, mediastinal 
plevranın açılmasından kaçınılmasını ve transplevral 
yolla ameliyat gerektiren işlemlerin minimal invazif 
bile olsa uygulanmamasını (torakotomi, VATS veya 
robotik cerrahi) önermektedirler (11,31). 

Nüks timomaların genellikle mediastende yer almala-
rından yola çıkarak bazı yazarlar ilk ameliyattan sonra 
mediastinal radyoterapi ile nüks oranlarının düşürü-
lebileceğini iddia etmektedirler (6). Bununla birlikte 
artarda gelen yayınlarda; adjuvant radyoterapi ile 
kalp, akciğer ve diğer mediastinal organlarda geç 
dönemde çıkan morbiditelerin gelişebileceği (53-55), 
radyoterapinin maliyetinin zaman zaman cerrahiden 
yüksek olabileceği ve mediastinal radyoterapinin en 
sık karşılaşılan nüks türü olan plevral implantlarda et-
kili olmadığı (26) saptanmış ve bu nedenle radyote-
rapinin çok seçilmiş olgularda uygulanması gerektiği 
önerilmiştir. 

Son zamanlarda kabul edildiği üzere, cerrahi ile R0 
rezeksiyonun kolayca uygulanabilmesi ve genellikle 
histolojik alt tiplerinin tip A veya B1olarak saptan-
ması (11,42,43) ve nüksün sıfıra yakın olması (42,44) 
nedeni ile Evre I timomada adjuvant radyoterapi öne-
rilmemektedir. Tam olarak çıkarılan Evre II timomada 
adjuvant radyoterapi ek katkı sağlamamaktadır ve 
tip B2/b3 lezyonlar için düşünülmelidir (45,46). Bu 
nedenle adjuvant radyoterapinin; tümörün rezeksi-
yon sınırlarına çok yakın olduğu veya mediastinal yağ 
dokusuna ekstrakapsüler yayılımın bulunduğu ya da 
perikard ve mediasinal plevraya sıkı yapışıklıkların 
bulunduğu olgulara saklanması uygun olacaktır (8). 
Birden fazla yayın adjuvan radyoterapinin evre III ti-
momada fayda sağlamadığını göstermiştir (11,42,47). 
Adjuvant radyoterapi, yetersiz cerrahi rezeksiyon uy-
gulanan veya cerrahi sınırlarda tümör varlığı şüphesi 
olan hastalarda, tip B2/B3 histolojide ya da cerrahi ya-
rayı veya mediasteni kontamine edebilecek açık veya 
kapalı biyopsiler yapılan hastalarda uygulanmalıdır 
(8). Buna ek olarak bazı yazarlar, evre III timomalarda 
nükslerin büyük çoğunluğunun plevrada görülmesi 
nedeniyle postoperatif kemoterapinin potansiyel 
rolü olabileceğini önermişlerdir (47). Evre IV hastala-
ra genellikle adjuvant radyoterapi uygulanmaktadır 

ancak, bu tedavi mediastinal nüksleri önleyebilse de 
plevral ve pulmoner nükleri önlemekte yetersizdir 
(5). Diğer bir tedavi stratejisi ise cerrahi olarak tümö-
rün çıkarılmasından sonra intraplevral hipertermik 
kemoterapi uygulamasıdır (48). 

Yetersiz cerrahi rezeksiyon uygulanan hastaların ve ti-
mik karsinom hastalarının yüksek nüks etme ihtimali 
nedeniyle ilk 3 yıl içerisinde daha yakın takibi (her 6 
ayda bir BT değerlendirmesi ile) önerilmektedir (49). 
Timoma cerrahisinden sonraki ilk 5 yıl içerisinde has-
taların BT ile her yıl değerlendirilmesi, 5 yıldan sonra 
ise en az 20 yıl boyunca iki yılda bir BT çekilmesi öne-
rilmektedir (46).

Nüks Timomanın Tedavisi

Timoma nüksü saptandıktan sonra yapılacak tedavi-
nin etkinliği beklendiği kadar yüksek olamayabilir. İlk 
ameliyatta genellikle timoma bütün timus ve medias-
tendeki yağ dokuları ile birlikte çıkarıldığı için, büyük 
damarların ve sinirlerin açıkta kalması nedeniyle ikin-
ci bir ameliyat daha riskli ve zor olacaktır. Bazı durum-
larda tümör hacmini küçültmeye yönelik bir ameliyat 
yapılması ve hipertermik kemoterapi perfüzyonunun 
ameliyata eklenmesi daha iyi bir tercih olabilir (56). 
Nüks timomalarda multimodal tedavilerin yapılması 
gereklidir. Timoma yavaş büyüyen bir tümördür ve 
bir grup hastada herhangi bir tedavi uygulaması ya-
pılmaksızın uzun dönem sağ kalım sağlanabilir. Ge-
nel durum bozukluğu olan ve diğer tedavileri kaldıra-
bilecek durumda olmayan hastalarda sadece destek 
tedavileri en uygun tercih olabilir. 

Birçok hekim, nüks timoma için ilk tercih edilmesi 
gereken tedavinin cerrahi olduğunu savunmaktadır. 
Avrupa Göğüs Cerrahları Topluluğu (ESTS) tarafından 
yayınlanan bir anket çalışmasında, ankete katılanla-
rın %91’i çıkarılabilecek durumda ise nüks timoma-
ların cerrahi rezeksiyon ile tedavi edilmesi gerektiği 
görüşünü bildirilmiştir (57). Hacim küçültücü (debul-
king) ameliyatların bu hastaların genelinde başarılı 
sonuçlar vermediği (9,10,20) ve seçilmiş hastalara uy-
gulanması gerektiği, bunun ötesinde bu hastalarda 
alternatif diğer tedavi yöntemlerinin tercih edilmesi 
gerektiği (8) belirtilmiştir. Cerrahi ile tedavi edilen 
nüks timomalı hastalarda 5 ve 10 yıllık ortalama genel 
sağ kalım oranları sırasıyla %70,9-82,7 ve %49,6-68,2 
olarak saptamış iken, bu oranlar cerrahi dışı tedavi-
ler ile sırasıyla %29,6-43,5 ve %18,4-25,4 şeklindedir 
(19,23,58). Cerrahi uygulanan nüks timoma hastala-
rında, sadece kemoterapi ile tedavi edilen hastalar ile 
kıyaslandığında net olarak daha iyi genel sağ kalım 
oranları saptanmıştır (9,15,17,24,59,60). Birçok araş-
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tırmacı tümör çıkarılabilir olduğu ve hasta ameliyatı 
kaldırabildiği sürece cerrahi tedavinin uygulanması-
nın gerekli olduğunu vurgulamışlardır (45). Diğer bir 
görüşe göre, ilk tedavide başarılı cerrahi uygulanmış 
olmak şartı ile lokalize nükslerin cerrahi ile çıkarılması 
gereklidir. Örneğin, bazı evre IV hastalarda ilk cerrahi 
sırasında izole plevral metastazların da çıkarılması, 
birden çok plevral metastazların bulunduğu olgular-
da ise ilk tedavide kemoterapi verilmesi ve duruma 
göre takiben cerrahi uygulanması sıklıkla uygun te-
davi şekli olarak kabul edilmiştir (61). Cerrahi morta-
litenin %0-13,3 ve morbiditenin %0-32,1 olduğu ve 
mortalite ve morbidite izlenen hastaların çoğunda 
myasthenia gravis bulunduğu bildirilmiştir (62). Bu 
nedenle myastenik hastaların ameliyat öncesi medi-
cal tedavisinin gereğince yapılmış olması önemlidir. 

Plevrada tek bir nüksü bulunan olgularda parsiyel 
rezeksiyon yeterlidir (33). Plevral nükslerin yaygın ol-
duğu ve akciğer ve diafragmayı tuttuğu durumlarda 
radikal tedavi amacına ulaşabilmek için genişletilmiş 
plöropnömonektomi uygulanması gerekli olabilir 
(63). Böyle agresif bir tedavinin yapılabilmesi için, 
hastanın genç yaşta olması, kardiyopulmoner fonksi-
yonlarının kusursuz olması ve PET/CT ile başka me-
tastaz bulunmadığının saptanmasını da içeren katı 
seçim kriterleri uygulanmalıdır (26). Cerrahi yaklaşı-
mın şekli cerrahın tercihine, lezyonun tarafı ve yerine, 
eşlik eden cerrahi osteomyelit riskine bağlı olarak de-
ğişebilir. Mediastinal nükslerin tedavisinde genellikle 
median sternotomi kullanıldığı için güncel yayınlar-
da tercih edilmekle birlikte, plevral nüklerde en kolay 
erişim torakotomi ile sağlanabilir. Median sternoto-
minin anterior torakotomi ile birleştirilerek uygulan-
ması hem mediastene hem de aynı taraf hemitoraksa 
en iyi şekilde hakim olmayı sağlayabilir (26). 

Tip C timoma ve timik karsinoidlerin bilinen yüksek 
nüks oranları, daha erken nüks etmeleri, daha sık 
uzak metastaz yapmaları ve hem genel sağ kalım 
hem de hastalıksız kalma sürelerinin daha kısa olması 
nedeniyle, Hamaji ve ark. (5), bu hastalıkların nüksle-
rinin tedavisinde tekrarlayan cerrahi rezeksiyonların 
sınırlı rolü bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu durum 
dışında kalan diğer kontrendikasyonlar arasında tek 
taraflı plevral nükslerin yaygın lezyonlar şeklinde iler-
lemiş olması, iki taraflı plevral tutulum, servikal lenf 
nodlarına metastaz, toraks dışı organlarda nüks ve 
genel durum bozukluğu sayılabilir (46). 

İkinci nüks nedeniyle amelita edilen hastalarda, diğer 
tedavi seçenekleri ile tedavi edilmiş hastalara oranla 
daha iyi sağ kalım oranları izlendiği iddia edilmiştir 
(6,20,43,64). Bununla beraber, bu çalışmalarda cer-

rahi rezeksiyonun üstünlüğünün kesin olarak iddia 
etmeye engel olabilecek hasta seçim yanlılığı olması 
ihtimali yüksektir. Cerrahiye uygun rezektabl tümör-
leri olan ve genel durumu cerrahiye uygun hastaların 
seçilmiş olması çalışmaları sınırlamaktadır. 

Timomada nüks kronik ve uzun takip gerektiren bir 
durum olarak algılanmalıdır. Timektomi uygulanan 
tam rezeksiyon sonrasında ilk nüks gelişme oranı 
%55 ve nüksün tam çıkarılmasından sonra yeniden 
nüks gelişme oranı %61 olarak saptanmıştır (43). Ben-
zer oranlar diğer çalışmalarda da rapor edilmiştir (20, 
64). Bu çalışmalarda ikincil nükslerin cerrahi olarak te-
davi edilmiş olması, diğer tedavi seçenekleri ile teda-
vi edilmiş diğer hastalar ile kıyaslandığında genel sağ 
kalımın daha iyi olması nedeniyle bağımsız bir prog-
nostik faktör olarak gösterilmiştir (43,64). Yine de cer-
rahi ve kemoterapi arasında kıyaslama yapmak, hasta 
seçim yanlılığı nedeniyle metodolojik olarak doğru 
olmayacaktır.  

Başta plevral olmak üzere rezeke edilemeyen lokal 
nükslerde, ilk tedavide radyoterapi uygulanmış olsa 
bile radyoterapi ile etkili sonuçlar bildirilmiştir. Küçük 
ölçekli retrospektif çalışmada %80’e yakın 5 yıllık sağ 
kalım oranı saptanmıştır (17). 

Bir çok yayında rezeke edilemeyen nüks timomalar-
da kemoterapinin en iyi tercih olduğu gösterilmiştir 
(60,65,66) ancak halen genel kabul gören belirli bir 
kemoterapi rejimi bulunmamaktadır. Genel olarak tip 
C timomalar kemoterapi duyarlılığı en kötü alt grup-
tur (67). 

Plevral implantlar şeklinde görülen nüks timomalar-
da intraplevral hipertermik kemoterapi ile umut veri-
ci sonuçlar bildirilmiştir. 100 mg/m2 sisplatinin en az 
42 C° ısıtılarak, 1000-2000 ml/dakika akım ile intrap-
levral perfüzyonunun, hastaların %79’unda 10 ile 70 
ay arasında değişen süre boyunca tam lokal kontrolü 
sağlayabildiği belirtilmiştir (68). 

Timomada uygulanan ilk cerrahi orjinal anatomik 
yapıyı bozduğu ve dokularda yapışıklıklara neden 
olduğu için, nüks timomaların büyük damarları ve 
sinirleri tutması sık görülen bir durumdur ve tam te-
daviyi sağlamak üzere denenen ikinci ameliyatlarda 
R0 rezeksiyon yapılabilme olasılığı %50-60 oranın-
dadır (9,10,26). Bu nedenle birçok hastada postope-
ratif multimodal tedaviler gerekli olmaktadır. Birçok 
çalışma ameliyat sonrası uygulanan diğer tedaviler 
ile prognozun daha da iyileştirilebildiğini ortaya koy-
muştur (5,13,69-71). Buna rağmen ameliyat sonrası 
multimodal tedavileri alan hastaların oranı (kemo-
terapi alanların oranı %20,4 ve radyoterapi alanların 
oranı %20,9) düşüktür (19). Uygulanması gereken 
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tedavi rejimleri konusunda bir uzlaşı sağlanamadığı 
gibi, konuyla ilgili yayınlar da nadirdir. 

Tam rezeksiyon sağlanamamış olgular postoperatif 
radyoterapi endikasyonu olarak akla gelmektedir 
(5). Özellikle frenik sinir tutulumu veya büyük damar 
invazyonu nedeniyle makroskopik veya mikrosko-
pik olarak radikal cerrahinin uygulanamamış olması, 
daha agresif seyirli olması nedeniyle tip B2/B3 histo-
loji ve mediastinotomi yoluyla biyopsi uygulanmış ol-
gular adjuvant radyoterapi için genel kabul görmüş 
endikasyonları oluşturmaktadır (33). 

Nüks Timomada Prognoz

Tüm timoma nükslerinde 5 ve 10 yıllık sağ kalım 
oranları sırasıyla %51-59,9 ve %42,5-43 şeklindedir 
(22,24) ve tip C timoma hastalarında bu oranlar sı-
rasıyla %30,8 ve %28,2 olarak bildirilmiştir (22). Tam 
rezeksiyon uygulanabilen hastalarda sağ kalım oran-
ları (%64-80) daha iyidir (72,73). Masaoka sınıflaması, 
WHO histolojik tipi ve tam rezeksiyon prognozu et-
kileyen en önemli faktörlerdir (45,72,74). Erken nüks 
(40 aydan daha kısa sürede, 36-60 ay) bağımsız ne-
gatif prognostik faktördür ve agresif hastalık bulgusu 
olarak değerlendirilebilir (11,20,43). Lokal nüks ve tek 
sayıda nüks olgularında prognoz daha iyi seyretmek-
tedir (14,35,46). İleri Masaoka-Koga evresi tekrarlayan 
nüksler için de bir risk faktörüdür (43) ve tekrarlayan 
nüksler için önerilen tedavi yöntemlerinin birbirine 
üstünlüğü gösterilememiştir. 

SONUÇLAR
Nüks; timomanın önemli bir görülme şeklidir. Nüks 
timoma nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen 
hastalar arasındaki farklılıklar belirgindir. Mevcut lite-
ratür retrospektif serilere dayanmakta ve çıkarılabilir 
nüks timomalarda cerrahi önerilmektedir. Korunma, 
tanı ve tedavisi konularında hali hazırda bir fikir birliği 
sağlanamamış olmasından dolayı hasta sayısının azlı-
ğı zorluk teşkil etse de, çok merkezli randomize klinik 
çalışmalar gereklidir. 

KAYNAKLAR
1. de Jong WK, Blaauwgeers JL, Schaapveld M, Timens W, 

Klinkenberg TJ, Groen HJ. Thymic epithelial tumours: A 
population-based study of the incidence, diagnostic 
procedures and therapy. Eur J Cancer 2008;44:123-130.

2. Regnard JF, Magdeleinat P, Dromer C et al. Prognostic 
factors and long-term results after thymoma resecti-
on: A series of 307 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 
1996;112:376-384.

3. Detterbeck FC, Parsons AM. Management of stage i and 
ii thymoma. Thorac Surg Clin 2011;21:59-67, vi-vii.

4. Evoli A, Minisci C, Di Schino C et al. Thymoma in pati-
ents with mg: Characteristics and long-term outcome. 
Neurology 2002;59:1844-1850.

5. Hamaji M, Allen MS, Cassivi SD et al. The role of surgical 
management in recurrent thymic tumors. Ann Thorac 
Surg 2012;94:247-254; discussion 254.

6. Margaritora S, Cesario A, Cusumano G et al. Thirty-
five-year follow-up analysis of clinical and patholo-
gic outcomes of thymoma surgery. Ann Thorac Surg 
2010;89:245-252; discussion 252.

7. Rea F, Marulli G, Girardi R et al. Long-term survival and 
prognostic factors in thymic epithelial tumours. Eur J 
Cardiothorac Surg 2004;26:412-418.

8. Haniuda M, Kondo R, Numanami H, Makiuchi A, Mac-
hida E, Amano J. Recurrence of thymoma: Clinicopat-
hological features, re-operation, and outcome. J Surg 
Oncol 2001;78:183-188.

9. Ruffini E, Mancuso M, Oliaro A et al. Recurrence of 
thymoma: Analysis of clinicopathologic features, 
treatment, and outcome. J Thorac Cardiovasc Surg 
1997;113:55-63.

10. Regnard JF, Zinzindohoue F, Magdeleinat P, Guibert 
L, Spaggiari L, Levasseur P. Results of re-resection for 
recurrent thymomas. Ann Thorac Surg 1997;64:1593-
1598.

11. Blumberg D, Port JL, Weksler B et al. Thymoma: A multi-
variate analysis of factors predicting survival. Ann Tho-
rac Surg 1995;60:908-913; discussion 914.

12. Margaritora S, Cesario A, Cusumano G et al. Single-
centre 40-year results of redo operation for recurrent 
thymomas. Eur J Cardiothorac Surg 2011;40:894-900.

13. Bott MJ, Wang H, Travis W et al. Management and out-
comes of relapse after treatment for thymoma and 
thymic carcinoma. Ann Thorac Surg 2011;92:1984-
1991; discussion 1991-1982.

14. Yano M, Sasaki H, Moriyama S et al. Number of recur-
rent lesions is a prognostic factor in recurrent thymo-
ma. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;13:21-24.

15. Okumura M, Shiono H, Inoue M et al. Outcome of sur-
gical treatment for recurrent thymic epithelial tumors 
with reference to world health organization histologic 
classification system. J Surg Oncol 2007;95:40-44.

16. Lucchi M, Davini F, Ricciardi R et al. Management of ple-
ural recurrence after curative resection of thymoma. J 
Thorac Cardiovasc Surg 2009;137:1185-1189.

17. Urgesi A, Monetti U, Rossi G, Ricardi U, Maggi G, San-
nazzari GL. Aggressive treatment of intrathoracic recur-
rences of thymoma. Radiother Oncol 1992;24:221-225.

18. Davenport E, Malthaner RA. The role of surgery in the 
management of thymoma: A systematic review. Ann 
Thorac Surg 2008;86:673-684.

19. Hamaji M, Ali SO, Burt BM. A meta-analysis of surgical 
versus nonsurgical management of recurrent thymo-
ma. Ann Thorac Surg 2014;98:748-755.

20. Marulli G, Margaritora S, Lucchi M et al. Surgical treat-
ment of recurrent thymoma: Is it worthwhile?Dagger. 
Eur J Cardiothorac Surg 2016;49:327-332.

21. Detterbeck F. International thymic malignancies inte-
rest group: A way forward. J Thorac Oncol 2010;5:S365-
370.



171

Bölüm 23: Nüks Timomada Cerrahi

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

22. Mizuno T, Okumura M, Asamura H et al. Surgical ma-
nagement of recurrent thymic epithelial tumors: A ret-
rospective analysis based on the japanese nationwide 
database. J Thorac Oncol 2015;10:199-205.

23. Awad WI, Symmans PJ, Dussek JE. Recurrence of stage i 
thymoma 32 years after total excision. Ann Thorac Surg 
1998;66:2106-2108.

24. Huang J, Rizk NP, Travis WD et al. Comparison of pat-
terns of relapse in thymic carcinoma and thymoma. J 
Thorac Cardiovasc Surg 2009;138:26-31.

25. Wright CD, Wain JC, Wong DR et al. Predictors of recur-
rence in thymic tumors: Importance of invasion, world 
health organization histology, and size. J Thorac Cardi-
ovasc Surg 2005;130:1413-1421.

26. Ruffini E, Filosso PL, Oliaro A. The role of surgery in re-
current thymic tumors. Thorac Surg Clin 2009;19:121-
131.

27. Venuta F, Rendina EA, Longo F et al. Long-term outco-
me after multimodality treatment for stage iii thymic 
tumors. Ann Thorac Surg 2003;76:1866-1872; discussi-
on 1872.

28. Detterbeck FC, Parsons AM. Thymic tumors. Ann Thorac 
Surg 2004;77:1860-1869.

29. Kondo K, Monden Y. Therapy for thymic epithelial tu-
mors: A clinical study of 1,320 patients from japan. Ann 
Thorac Surg 2003;76:878-884; discussion 884-875.

30. Safieddine N, Liu G, Cuningham K et al. Prognostic 
factors for cure, recurrence and long-term survival 
after surgical resection of thymoma. J Thorac Oncol 
2014;9:1018-1022.

31. Ciccone AM, Rendina EA. Treatment of recurrent thymic 
tumors. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2005;17:27-31.

32. Okumura M, Ohta M, Tateyama H et al. The world health 
organization histologic classification system reflects 
the oncologic behavior of thymoma: A clinical study of 
273 patients. Cancer 2002;94:624-632.

33. Lucchi M, Mussi A. Surgical treatment of recurrent 
thymomas. J Thorac Oncol 2010;5:S348-351.

34. Juel VC. Myasthenia gravis: Management of myasthenic 
crisis and perioperative care. Semin Neurol 2004;24:75-
81.

35. Lucchi M, Basolo F, Mussi A. Surgical treatment of pleu-
ral recurrence from thymoma. Eur J Cardiothorac Surg 
2008;33:707-711.

36. Bodner J, Wykypiel H, Greiner A et al. Early experien-
ce with robot-assisted surgery for mediastinal masses. 
Ann Thorac Surg 2004;78:259-265; discussion 265-256.

37. Ye B, Tantai JC, Ge XX et al. Surgical techniques for early-
stage thymoma: Video-assisted thoracoscopic thymec-
tomy versus transsternal thymectomy. J Thorac Cardio-
vasc Surg 2014;147:1599-1603.

38. Augustin F, Schmid T, Sieb M, Lucciarini P, Bodner J. Vi-
deo-assisted thoracoscopic surgery versus robotic-as-
sisted thoracoscopic surgery thymectomy. Ann Thorac 
Surg 2008;85:S768-771.

39. Xu C, Feng QF, Fan CC et al. Patterns and predictors of 
recurrence after radical resection of thymoma. Radiot-
her Oncol 2015;115:30-34.

40. Sasaki H, Yukiue H, Kobayashi Y et al. Elevated serum 
pro-mmp2 levels in patients with stage iv thymoma. 
Surg Today 2002;32:482-486.

41. Buckley C, Newsom-Davis J, Willcox N, Vincent A. 
Do titin and cytokine antibodies in mg patients pre-
dict thymoma or thymoma recurrence? Neurology 
2001;57:1579-1582.

42. Davies SE, Macartney JC, Camplejohn RS, Morris RW, 
Ring NP, Corrin B. DNA flow cytometry of thymomas. 
Histopathology 1989;15:77-83.

43. Chiappetta M, Zanfrini E, Giraldi L et al. Prognostic fac-
tors after treatment for iterative thymoma recurrences: 
A multicentric experience. Lung Cancer 2019;138:27-
34.

44. de Perrot M, Liu J, Bril V, McRae K, Bezjak A, Keshavjee 
SH. Prognostic significance of thymomas in patients 
with myasthenia gravis. Ann Thorac Surg 2002;74:1658-
1662.

45. Filippo L, Alfredo C, Stefano M, Pierluigi G. Caveats 
in recurrent thymoma management. J Thorac Oncol 
2012;7:1207-1208.

46. Bae MK, Byun CS, Lee CY et al. Clinical outcomes and 
prognosis of recurrent thymoma management. J Tho-
rac Oncol 2012;7:1304-1314.

47. El-Bawab HY, Abouzied MM, Rafay MA, Hajjar WM, Sa-
leh WM, Alkattan KM. Clinical use of combined positron 
emission tomography and computed tomography in 
thymoma recurrence. Interact Cardiovasc Thorac Surg 
2010;11:395-399.

48. Kubota K, Yamada S, Kondo T et al. Pet imaging of pri-
mary mediastinal tumours. Br J Cancer 1996;73:882-
886.

49. Ito H, Shimada K, Isogami K et al. Recurrent thymoma: 
Radiological (ct and fdg-pet) and histological (who cri-
teria) features. Radiat Med 2006;24:292-296.

50. Jung KJ, Lee KS, Han J, Kim J, Kim TS, Kim EA. Malignant 
thymic epithelial tumors: Ct-pathologic correlation. 
AJR Am J Roentgenol 2001;176:433-439.

51. Carter BW, Benveniste MF, Truong MT, Marom EM. State 
of the art: Mr imaging of thymoma. Magn Reson Ima-
ging Clin N Am 2015;23:165-177.

52. Kim SJ, Kim IJ, Kim YK. Tc-99m mibi, tc-99m tetrofosmin, 
and tc-99m (v) dmsa accumulation in recurrent malig-
nant thymoma. Clin Nucl Med 2002;27:30-33.

53. Kleikamp G, Schnepper U, Korfer R. Coronary artery 
and aortic valve disease as a long-term sequel of medi-
astinal and thoracic irradiation. Thorac Cardiovasc Surg 
1997;45:27-31.

54. Yeoh E, Holloway RH, Russo A et al. Effects of me-
diastinal irradiation on oesophageal function. Gut 
1996;38:166-170.

55. Shulimzon T, Apter S, Weitzen R, Yellin A, Brenner HJ, 
Wollner A. Radiation pneumonitis complicating medi-
astinal radiotherapy postpneumonectomy. Eur Respir J 
1996;9:2697-2699.

56. de Bree E, van Ruth S, Rutgers EJ, Zoetmulder FA. Re-
operation combined with intraoperative hyperthermic 
intrathoracic perfusion chemotherapy for pleural re-
currence of thymoma. J Surg Oncol 2002;80:224-225.

57. Ruffini E, Van Raemdonck D, Detterbeck F et al. Mana-
gement of thymic tumors: A survey of current practice 
among members of the european society of thoracic 
surgeons. J Thorac Oncol 2011;6:614-623.



172

Timus Hastalıkları ve Tedavisi

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

58. Maggi G, Casadio C, Cavallo A, Cianci R, Molinatti M, 
Ruffini E. Thymoma: Results of 241 operated cases. Ann 
Thorac Surg 1991;51:152-156.

59. Sandri A, Cusumano G, Lococo F et al. Long-term re-
sults after treatment for recurrent thymoma: A multi-
center analysis. J Thorac Oncol 2014;9:1796-1804.

60. Vita ML, Tessitore A, Cusumano G et al. Recurrence of 
thymoma: Re-operation and outcome. Ann Ital Chir 
2007;78:375-376.

61. Falkson CB, Bezjak A, Darling G et al. The management 
of thymoma: A systematic review and practice guideli-
ne. J Thorac Oncol 2009;4:911-919.

62. Dai J, Song N, Yang Y, Jiang G. Is it valuable and safe to 
perform reoperation for recurrent thymoma? Interact 
Cardiovasc Thorac Surg 2015;21:526-531.

63. Wright CD. Pleuropneumonectomy for the treatment 
of masaoka stage iva thymoma. Ann Thorac Surg 
2006;82:1234-1239.

64. Fiorelli A, D’Andrilli A, Vanni C et al. Iterative surgical tre-
atment for repeated recurrences after complete resec-
tion of thymic tumors. Ann Thorac Surg 2017;103:422-
431.

65. Fujii Y. Published guidelines for management of thymo-
ma. Thorac Surg Clin 2011;21:125-129, viii.

66. Girard N, Mornex F, Van Houtte P, Cordier JF, van Schil 
P. Thymoma: A focus on current therapeutic manage-
ment. J Thorac Oncol 2009;4:119-126.

67. Evans TL. Emerging treatment options for patients with 
recurrent advanced thymic epithelial tumors. Onco Tar-
gets Ther 2012;5:177-184.

68. Refaely Y, Simansky DA, Paley M, Gottfried M, Yellin A. 
Resection and perfusion thermochemotherapy: A new 
approach for the treatment of thymic malignancies 
with pleural spread. Ann Thorac Surg 2001;72:366-370.

69. Spaggiari L, Casiraghi M, Guarize J. Multidisciplinary 
treatment of malignant thymoma. Curr Opin Oncol 
2012;24:117-122.

70. Huang J, Rizk NP, Travis WD et al. Feasibility of multimo-
dality therapy including extended resections in stage 
iva thymoma. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;134:1477-
1483; discussion 1483-1474.

71. Kunitoh H, Tamura T, Shibata T et al. A phase ii trial of 
dose-dense chemotherapy, followed by surgical resec-
tion and/or thoracic radiotherapy, in locally advanced 
thymoma: Report of a japan clinical oncology group 
trial (jcog 9606). Br J Cancer 2010;103:6-11.

72. Wright CD. Management of thymomas. Crit Rev Oncol 
Hematol 2008;65:109-120.

73. Quintanilla-Martinez L, Wilkins EW, Jr., Choi N, Efird 
J, Hug E, Harris NL. Thymoma. Histologic subclassifi-
cation is an independent prognostic factor. Cancer 
1994;74:606-617.

74. Verley JM, Hollmann KH. Thymoma. A comparative 
study of clinical stages, histologic features, and survival 
in 200 cases. Cancer 1985;55:1074-1086.



173

Bölüm 24

Timus Hastalıklarında Radyoterapi
Radiotheraphy in Diseases of Thymus

Dr. Esra Kaytan Sağlam1*, Dr. Aysel Ahmedova2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Şişli Memoral Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Timik tümörlerin adjuvan tedavisinde radyoterapinin (RT) rolü halen tartışmalıdır. Evre III ve IV hastalar ve histopatoloji-
leri WHO B2, B3, C olan hastalara özellikle radyoterapi önerilir. Radyoterapi önerilen dozları; cerrahi sınırlar negatif ise 45-
50 Gy, cerrahi sınırlar yakın ya da pozitif ise 54-60 Gy, gross rezidü tümör var ise 60-70 Gy, opere edilemeyen hastalarda 
60-70 Gy’dir. Timik karsinomun tedavisinde cerrahi eksizyon önemli yer almaktadır. Çalışmalarda genel olarak cerrahiyi 
adjuvan radyasyon tedavisi izlemektedir. Timik karsinom için doz aralığı henüz tanımlanmamıştır, çoğu çalışmada fraksi-
yon başına 1.8 Gy - 2 Gy’de 40 Gy - 70 Gy uygulanmış. Adjuvan tedavide genel olarak 45Gy - 55 Gy, definitif RT de ise 60 
Gy veya daha fazla doz önerilmektedir. Timik karsinoidin tedavisinde total cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. Daha agre-
sif seyirlidir, uzak organ metastazı ve lokal yineleme riski yüksektir. Kanıta dayalı bilginin olmamasına rağmen, ışınlama 
veya kemoterapi ardından subtotal eksizyon yapılan hastalar en iyi lokal kontrol oranlarına sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: radyoterapi, timoma, timik karsinoid, timik karsinoma

ABSTRACT 

The role of radiotherapy (RT) in the adjuvant therapy of thymic tumors remains controversial. For the patients with 
clinical stage III and IV disease and the tumors in the World Health Organization (WHO) histopathological subtypes of 
B2-B3-C, the radiotherapy is especially recommended. The recommended doses are 45-50 Gy for the patients with ne-
gative surgical margins, 54-60 Gy for the patients with positive or close surgical margins, 60-70 Gy when a gross residual 
tumor is present, 60-70 Gy for inoperable patients. Surgical excision plays an important role in the treatment of thymic 
carcinoma. In general adjuvant radiotherapy is followed by surgery. The dose range for thymic carcinoma has not yet 
been defined. In most studies, total doses of 40 Gy - 70 Gy at 1.8 Gy - 2 Gy per fraction is implemented. For adjuvant 
therapy, total doses of 45 Gy - 55 Gy or 60 Gy or more are suggested for definitive RT. Total surgical resection is highly 
advised for the treatment of thymic carcinoid since it is more aggressive with the high risks of distant metastasis and lo-
cal recurrence. Although the evidence is still lacking, the patients undergoing subtotal excision following radiotherapy 
or chemotherapy have the best local control rates.

Key Words: radiation therapy, thymoma, thymic carcinoid, thymic carcinoma

GİRİŞ
Timik tümörlerin adjuvan tedavisinde Radyoterapi-
nin (RT) yeri hala tartışmalıdır. Nadir rastlanan has-
talıklardan biri olan timomalarda geniş hasta sayılı, 
prospektif çalışmalar yapılamamaktadır. Bu nedenle 

de tedavi önerileri retrospektif incelemelere ve ilgili 
akademisyenlerin fikir birliğine dayanmaktadır. 

Radyoterapinin invazif timomalar için etkili bir adju-
van tedavi olduğu konusunda genel bir fikir birliği 
vardır ve bu fikri destekleyen çok sayıda retrospektif 
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çalışma mevcuttur (1,2). Pollack ve ark. (1) çalışma-
sında Timoma tanılı 36 hasta geriye dönük değer-
lendirilmiştir. Çalışmada total rezeksiyon (21 hasta), 
subtotal rezeksiyon (5 hasta) ve sadece biyopsi (10 
hasta) yapılmış olup RT: 50 Gy olarak uygulanmıştır. 
5 yıllık hastalıksız sağkalım, evre I hastalarda %74 
(n=11), evre II; %71 (n=8), evre III; %50 (n=10) ve Evre 
IVA; %29 (n=7) (p<0,03)’dur. 5 yıllık hastalıksız sağka-
lım ameliyat şekline göre total rezeksiyon için %74, 
subtotal rezeksiyon %60 ve sadece biyopsi yapılan 
hastalarda %20 olarak saptanmıştır (p=0,001). Top-
lam 15 hastada yineleme görülmüş ve bunların 2 ‘si 
evre I, 2’si evre II, 5’ i evre III, 6’ sı evre IVA dır. Yinele-
me olan hastalar total rezeksiyon (4 hasta), subtotal 
rezeksiyon (2 hasta) ve biyopsi (9 hasta) yapılmasına 
göre de değerlendirilmiştir. Radyoterapi alan 8 has-
tada yineleme görülmüş olup 4 hastada yineleme RT 
alan içidir. Alan içi yineleme olan hastalarda RT sonra-
sı kısmi yanıt alınmıştır. Hasta sayısı RT doz/yanıt için 
yeterli değildir. Sonuç olarak ileri evre ve total cerrahi 
yapılması uzun dönem hastalıksız sağkalım için en 
önemli prognostik faktördür.

Timoma tanılı 200 hastanın klinikopatalojik çalışma-
sında ise, (takip süresi 15 yıl) histolojik alt tiplerin ve 
diğer faktörlerin (evre, tedavi şekli ve myastenia gra-
vis) sağkalıma etkisi değerlendirilmiştir. Bu çalışmada 
evrenin sağkalım için en önemli prognostik faktör 
olduğu gösterilmiştir. Çalışmada 55 hastada adjuvan 
radyoterapi ve 8 hastada kemoterapi uygulanmıştır. 
Adjuvan tedavi, Tip A, AB ve B1 timomalı hastalarda 
sağkalımı etkilemediği (p=0,3), Tip B2, B3 ve C ti-
momalı hastalarda sağkalımı arttırdığı görülmüştür 
(p=0,002) (2). 

Erken Evre

Adjuvan RT evre I, kapsülde sınırlı, non-invazif timo-
malarda önerilmemektedir. Evre I hastalıkta cerrahi 
sonrası %100’e yakın lokal kontrolün sağlandığı bil-
dirilmektedir (3-5).

Kondo K ve Monden Y (3) çok merkezli çalışmaların-
da, 1320 hasta değerlendirilmiştir. Evre I hastalarda 
sadece cerrahi, Evre II ve III timoma ve timik karsinoid 
hastalarında cerrahi ve radyoterapi, Evre IV hastalar-
da radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanmıştır. 
Cerrahi en önemli prognostik faktör olup, total rezek-
siyon, subtotal rezeksiyon ve inoperabl grupta 5 yıllık 
sağkalım sonuçları sırasıyla %93, %64 ve %36 olarak 
saptanmıştır. Timik karsinomda total rezeksiyon, sub-
total rezeksiyon ve inoperabl grupların 5 yıllık sağka-
lım oranları sırasıyla %67, %30 ve %24 saptanmıştır. 
Total rezeke evre II, III, IV ve timik karsinomalı hasta-

larda profilaktik mediastinal radyoterapi lokal yine-
lemeleri önleyemediği gösterilmiştir. Yazarlar sonuç 
olarak total rezeke invazif timoma ve timik karsino-
ması olan hastalar için adjuvan tedavinin değerli ol-
duğundan şüpheli olduklarını belirtmişlerdir. 

Curran ve ark. (4) timoma tanılı hastalarda operasyon 
sonrası Radyoterapinin rolünü araştırmak için 117 
hastanın patolojik ve klinik incelemesinin yapmışlar. 
Histolojik kriterleri yetersiz olan 14 hasta çalışma dışı 
bırakılarak kalan 104 hasta aşağıdaki gibi evrelenmiş: 
evre l (n=43), evre II (n=21), evre III (n=36), evre IV 
(n=3). Beş yıllık genel sağkalım ve hastalıksız sağka-
lım oranları evre I için %67 ve %100, evre II için %86 
ve %58 ve evre III için %69 ve %53 idi. RT uygulan-
mamış evre I hastalarda total rezeksiyon sonrası yi-
neleme görülmemiştir. Evre II veya III olup rezeksiyon 
sonrası RT yapılmayan 21 hastanın 8’inde mediastinal 
yinelemesi saptanmıştır. Bu grupta 5 yıllık mediasti-
nal yineleme oranı %53 buna karşılık olarak total re-
zeksiyon sonrası RT yapılanlarda (evre II ve ya III) %0, 
subtotal rezeksiyon veya biyopsi sonrası RT yapılan 
grupta ise %21 olduğu belirtilmiş. Mediastinal yine-
leme gelişmiş 8 hastaya kurtarma tedavisinin uygu-
lanmasına bakmayarak 5’i progrese hastalıktan kay-
bedilmiştir. Bu çalışmada sadece total rezeksiyonun 
yüksek lokal başarısızlık oranlarına sahip ve yetersiz 
olduğu görülmüştür.

Bir diğer çalışmada evre I ve II timoma tanılı olup 
sadece ameliyat uygulanmış hastalar ameliyat artı 
radyoterapi uygulanan hastalar ile karşılaştırılmıştır. 
Çalışmada 70 hasta değerlendirilmiş olup 47 hastaya 
sadece cerrahi 23 hastaya ise cerrahi ve ardından RT 
uygulanmıştır. Median takip süresi 70.3 aydır. Belir-
tilmiş olan takip süresinde hem RT uygulanmayan 1 
hastada (evre I), hem de uygulanan kolda 1 hastada 
(evre IIb) yineleme gelişmiştir. 5 yıllık genel sağkalım 
%91’dir. RT yapılan ve yapılmayan gruplar arasında is-
tatiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,32). Bu ve-
riler evre I ve II Timoma tanılı hastalarda total cerrahi 
rezeksiyonun yeterli olduğunu göstermiştir (5). 

Berman ve ark. (6) tek merkezin evre II tam rezeke 
Timoma tanılı hastaların retrospektif kohort karşı-
laştırmasını yapmışlardır. Lokal yineleme açısından 
yüksek riskli hastalara adjuvan RT uygulanmış. İzlem 
grubunda %8, RT grubunda ise %0 hastada lokoreji-
onal yineleme geliştiği belirtilmektedir (p=0,15). Bu 
çalışma evre II hastalıkta adjuvan RT nin lokorejional 
kontrole katkı sağlamadığını göstermiş, ancak yazar-
lar yüksek riskli hastalarda RT nin yararlı olabileceğini 
söylemektedirler.
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R0 rezeksiyon yapılmış invazif timomalarda postope-
ratif RT nin gerekliliği tartışma konusudur. 592 has-
tayı içeren 22 çalışmanın meta-analiz sonucu evre 
II veya III hastalıkta postop RT nin yineleme riskini 
azaltmadığı raporlanmıştır (7). Postoperatif RT uy-
gulanan hastamızın planlama görüntüleri resim 1’de 
gösterilmektedir. Retrospektif serilerde değerlendi-
rilen hastaların önceden randomize edilmediği göz 
önüne alındığında kesin sonuç söylemek zordur.

Nakahara ve ark. (8) araştırmalarında postoperatif 
RT alan evre II hastaların 5 yıllık sağkalım oranlarının 
%92, evre III de ise %88 olduğunu belirtmişlerdir (13). 
Bir başka çalışmada da evre II rezeke hastalıkta RT uy-
gulanan hastalarda yineleme oranı %8, uygulanma-
yanlarda ise %29 olarak bildirilmektedir. 

İleri Evre

Evre III ve IV timomada kanıta dayalı bilgiler postope-
ratif RT yi önermektedir. Urgesi ve ark. (9) çalışmala-
rında 59’ u evre III, 18’i evre IVa olan toplam 77 hasta 
değerlendirilmiştir. Postoperatif RT 74 hastaya, 3 has-
taya ise preop RT ve ameliyat sonrası boost uygulan-
mıştır. Evre III %55,9 hastaya total cerrahi rezeksiyon 
uygulanmış. Evre IVa hastaların hiçbirine total rezek-
siyon uygulanmamıştır. Subtotal rezeksiyon, evre III 
hastaların %35,6’sında ve evre IVa’da %83,3’ünde ya-

pılmıştır. Sekiz hastada sadece biyopsi sonrası tedavi 
uygulanmıştır (evre III: 5 hasta (%8,5) - evre IVa 3 has-
ta (%16,6)). Postop radyasyon dozları tüm mediaste-
ne 39,6-46 Gy arasında değişmekte ve preoperatif RT 
uygulanana hastalara ise postoperatif boost 10-16 
Gy verilmiştir. Fraksiyon dozu 1,8-2 Gy kullanılmıştır. 
10 yıllık sağkalım oranı %58,3’dür. Evre III (%70,9) ile 
evre IVa (%26,3) arasında istatiksel anlamlı bir fark 
vardır (p<0,0004). Torasik yinelemeler, evre III hasta-
ların %15,2’sinde ve evre IVa hastaların % 50’sinde 
(p<0,01) meydana gelmiştir. Sadece 7 yineleme olan 
hastada (%9,1) radyasyon alanı sınırları içinde yinele-
me olduğu vurgulanmıştır.

SEER data analizinde 476 hasta değerlendirilmiş; evre 
III hastalıkta adjuvan RT uygulananlarda hastalıksız 
sağkalım oranlarında artış görülmekle beraber genel 
sağkalım oranlarına katkı sağlamadığı bildirilmiştir 
(10). 

Evre III, IV tip B3 timoma tanılı 188 hasta serisinde 
Masaoka evresi ve adjuvan RT nin genel sağkalım için 
bağımsız prognostik faktörler olduğu saptanmıştır 
(11). 

Plevral invazyon yapmış tümörlerde cerrahi sonrası 
yineleme oranları yüksektir ve bu vakalarda postope-
ratif RT yineleme önleme açısından fayda sağlamak-
tadır (12,13). 

Resim 1. Cerrahi yatağa postoperatif RT uygulanan erken evre (WHO- Tip B2) timoma hastasının YART(Yoğunluk 
ayarlı radyoterapi) planları. Görüldüğü gibi ön mediasten RT alanları tedavi sahası planlamalarında normal doku 
dozları izin verilen dozların oldukça altında olup grad 2 ve üzeri yan etki görülmemiştir (Kendi hasta arşivimizden 
alınmış olup hasta adı belirtilmemiştir).
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Çok az sayıda primer RT uygulanan timoma tanılı 
hastada iyi lokal kontrolün sağlandığını gösteren ça-
lışmalar da vardır. Örneğin primer RT uygulamış 23 
hastanın 8’inde tam yanıt, 10’unda parsiyel yanıt elde 
edilmiş, 5 hastada ise hiç bir regresyon izlenmemiştir 
(14). Marks ve ark. (15) çalışmasında ise megavoltage 
RT uygulanan tüm 9 hastada tümörün kontrol altına 
alındığı rapor edilmiştir. Hastaların ortanca takip sü-
releri 5,5 yıldır (minimum izlenme süresi 30 ay). Ge-
nel olarak sadece ışınlama ile yaklaşık %65 lik lokal 
kontrol ve %40-%50 lik 5 yıllık sağkalım elde edildiği 
görülmüştür (16,17). Tablo 1’de adjuvan RT’nin ince-
lendiği çalışmalar sunulmuştur.

Preoperatif RT rezeke edilemeyen timoma hastaları 
için savunan çalışmalar mevcuttur. Lokal ileri has-
talıkta preoperatif radyoterapiyi değerlendiren bir 
kaç çalışmada radyoterapi sonrası tümör yükünde 
azalma, yanıt oranlarında %80’e varan artış ve aynı 
zamanda ameliyat sırasında seedinglerin oluşma-
sında azalma olduğu tanımlamıştır  (18,19). Kors ve 
ark. (20) çalışmasında Masaoka Evre II ve III olan 21 
hastaya 2 kür cisplatin ve etoposid sonrası 45 Gy RT 
uygulanmış. Hastaların %77 si R0 %14 ise R1 cerrahi 
rezeksiyon yapılmıştır. Bu çalışma preoperatif RT’nin 
tümör hacminde küçülmeye neden olarak total veya 
subtotal cerrahi rezeksiyonu kolaylaştırdığı göster-
miştir. Lokal ileri bir timoma vakası RT planlama ve 
uygulama doz-volüm histogramları resim 2 de göste-
rilmektedir. Cerrahi sırasında gros tümörün çıkarıldığı 
tüm alanlar klipslerle işaretlenmiştir.

Timik Karsinoma

Her ne kadar timik karsinomun optimal tedavisi hala 
belirsiz olsa da, cerrahi ekstripasyon tedavinin temel 
taşı olaya devam etmekte ve yayınlanmış çalışmala-
rın çoğunda cerrahiyi adjuvan radyasyon tedavisi iz-
lemiştir (25,26). Timik karsinom için doz aralığı henüz 
tanımlanmamıştır, çoğu çalışma da fraksiyon başına 
1,8 Gy - 2 Gy’de 40 Gy - 70 Gy uygulanmış. Adjuvan te-
davide genel olarak 45Gy ila 55 Gy, definitif RT de ise 
60 Gy veya daha fazla doz önerilmektedir (25,26). Doz 
ile lokal kontrol oranları arasındaki ilişki gösterilmiş 
olmasına rağmen, doza bağlı genel sağkalım avantajı 
belirtilmemiştir (27).

Ogawa ve ark. tam rezeke edilen ve 50 Gy üzeri RT 
alan hastalarda lokal yinelemenin olmadığını bildir-
mişlerdir (25). Kondo ve Monden (3), en büyük ret-
rospektif, karşılaştırmalı çalışmayı raporlamış olup 
cerrahi rezeksiyona adjuvan RT ilavesinden istatis-
tiksel olarak anlamlı bir sağkalım elde etmediklerini 
bildirmişlerdir.

Yapılan çalışmalarda her ne kadar RT nin sağ kalıma 
katkısı gösterilmemiş olsa da lokal kontrol oranlarını 
artırdığı çalışmalarının tamamına yakınında gösteril-
miştir. 

Timik Karsinoid

Timik karsinoidin tedavisinde total cerrahi rezeksiyon 
tercih edilir. Daha agresif seyirlidir, uzak organ metas-
tazı ve lokal yineleme ihtimali yüksek olan bir tümör 
çeşididir (28). SEER datasında 160 hasta değerlen-

Resim 2. Cerrahi yatağa postoperatif RT uygulanan ileri evre (WHO- Tip B3) timoma hastasının YART(Yoğunluk ayarlı 
radyoterapi) planlandı (Kendi hasta arşivimizden alınmış olup hasta adı belirtilmemiştir).



177

Bölüm 24: Timus Hastalıklarında Radyoterapi

Tü
rk

 G
ö

ğ ü s C e r r a h i s i D
e

rn
e

ğ
i

1 9 9 8

dirildiğinde, cerrahi uygulanan hastaların ortalama 
yaşam sürelerinin 79 ay, cerrahi uygulanmayanlarda 
ise 26 ay olduğu bildirilmiştir (28). Diğer çalışmada 40 
hasta değerlendirilmesi sonucu 35 hastada tam cer-
rahi rezeksiyon yapılmasına rağmen yineleme oranı 
%64 olarak tespit edilmiş ve 5 yıllık sağkalım oranın 
%84 olduğu bildirilmiştir. Kanıta dayalı bilginin olma-
masına rağmen, RT veya kemoterapi ile takip edilen 
subtotal eksizyonlu hastalarda, morbidite ve mortali-
te oranlarının önemli ölçüde artmadan lokal kontrol 
oranlarının yüksek olduğu gösterilmiştir (29). Ancak 
uzak organ metastazı hastaların yaklaşık %30’unda 
görülmektedir (30). Hastalığın uzun dönem prog-
nozu kötüdür ve 5 yıllık genel sağkalım oranları %0 
- %31 arasında değişmektedir.

Radyoterapi Teknikleri 

Radyoterapi için yüksek enerjili (>10-MV) X ışınları 
kullanılmaktadır. Tedavi öncesi immobilizasyon sağ-
landıktan sonra tedavi alanının BT görüntülemesi 
elde edilmektedir. Cerrahi sırasında yerleştirilen tam 

rezeke tümörlerde rezeksiyonun büyüklüğünü belir-
ten veya rezidüel hastalığın ana hatlarını çizen klips-
ler postoperatif ışınlamanın yönlendirilmesinde bü-
yük yarar sağlamaktadır. Gross tümör hacmine (GTV) 
1,5-2 cm emniyet marjı vererek planlanan hedef hac-
mi (PTV) oluşturulur. Doz olarak, cerrahi sınırlar ne-
gatif hastalarda 45-50 Gy, cerrahi sınırlar yakın yada 
pozitif ise 54-60 Gy, gross rezidü tümör var ise 60-70 
Gy, opere edilemeyen hastalarda 60-70 Gy öneril-
mektedir (4,22). 

Radyoterapi komplikasyonları olarak; pulmoner fib-
rozis, özefagus striktürü, koroner arter hastalığı, kar-
diyak valvular fibrosis, perikardiyal hastalık ve geç 
dönemde ikincil tümörler görülebilir.

Sonuç olarak hastalık evresi Evre I ve II (WHO tip A, 
AB, B1, B2, B3,) total timektomi (R0 rezeksiyon) sonra-
sı adjuvant tedavi tartışmalıdır. Adjuvan tedavinin B2 
ve B3 hastalıkta faydalı olabileceği bildirilmektedir. 
Adjuvan tedavi almayan hastalara yıllık bilgisayarlı 
tomografi ile yakın takip önerilmektedir.

Tablo 1. Timomada adjuvan tadavi sonuçları.

Çalışma Yıl
Hasta Sayı 
(Evre) Radyoterapi Şekli

Radyoterapi 
Dozu

Lokal 
kontrol (%)

5 Yıllık Sağ 
Kalım (%)

13 (I) 22Gy-50Gy 
preoperatif

100 (I)

Cowen (18) 1995 46(II) Preoperatif / Postoperatif 
± Kemoterapi

30Gy-70Gy 
postoperatif

 98 (II) 59.5 (HSK)

58(III)  69 (III)

78.5 (Genel 
Oran) 

  522 (I)  X 99.1 (I) 100 (I)

Kondo ve 
Monden (3)

2003 247 (II) Postoperatif ± Kemoterapi 43.7 Gy ± 7.7 Gy (II) 95.9 (II) 98 (II)

  201 (III)  45.4 Gy ± 7.7 Gy (III) 71.6 (III) 89 (III)

Mornex  (21)  21 (IIIa) Preoperatif/Postoperatif ± 
Kemoterapi

30 Gy -70 Gy 86 (IIIA) 64 (IIIA)

 1995 37 (IIIb)  (ortanca, 50gy) 59 (IIIB) 39 (IIIB)

  13 (I) 30Gy- 61 Gy 100 (I) 100 (I)

Ogaya (23) 2002 61  (II) Postoperatif  90 (II) 90 (II)

  25  (III) (ortanca, 40 Gy) 50 (III) 48 (III)

Singhal (23) 2003 30 (I) Postoperatif veya sadece 
cerrahi

45 Gy ortanca 98.6 (GS) 94 (I)

  40 (II)   90 (II)

  21(I)   94 WHO

Shen (24) 2013 30(II) Postoperatif 46Gy – 60 Gy  TipA + AB

  15(III)    87 WHO

  6(IV)     
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Evre II olup total timektomi uygulanmayan hastalara 
adjuvan tedavi önerilmektedir (WHO tip A, AB, B1, B2, 
B3). Evre III ve IVa (WHO tip A, AB, B1, B2, B3, C) hasta-
lıkta ise multimodal tedavi yaklaşımı, cerrahi sonrası 
adjuvan RT önerilir.

Cerrahi sonrası yinelemelerde, uygun hastalara re-
eksizyon ardından radyoterapi ilk tedavi seçeneğidir. 
İnoperabl hastalara kemoterapi ardından tedavi ce-
vabına göre radyoterapi veya cerrahi yapılabilir.

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Timik tümörlerin adjuvan tedavisinde Radyote-
rapinin (RT) yeri hala tartışmalıdır. Nadir rastla-
nan hastalıklardan biri olan timomalarda geniş 
hasta sayılı, prospektif çalışmalar yapılamamak-
tadır. 

•	 Evre I ve II (WHO tip A, AB, B1, B2, B3,) total ti-
mektomi (R0 rezeksiyon) sonrası adjuvan teda-
vi standart olarak önerilmemektedir. Bununla 
beraber adjuvan tedavinin B2 ve B3 hastalıkta 
faydalı olabileceği bildirilmektedir. Hastaya özel 
değerlendirme yapılması gereklidir.

•	 Evre II olup total timektomi uygulanmayan has-
talara adjuvan tedavi önerilmektedir (WHO tip 
A, AB, B1, B2, B3). 

•	 Evre III ve IV a (WHO tip A, AB, B1, B2, B3, C ) has-
talıkta multimodal tedavi yaklaşımı önemlidir. 
Hastalara cerrahi sonrası adjuvant RT uygulan-
maktadır.

•	 Her ne kadar Timik karsinomun optimal tedavisi 
hala belirsiz olsa da, cerrahi ekstripasyon tedavi-
nin temel taşı olmaya devam etmekte, deneyim-
li cerrah faktörü göz ardı edilmemelidir. Yayın-
lanmış çalışmaların çoğunda cerrahiyi adjuvan 
radyasyon tedavisi izlemektedir.

•	 Timik karsinoidin tedavisinde total cerrahi re-
zeksiyon tercih edilir. Daha agresif seyirlidir, uzak 
organ metastazı ve lokal yineleme ihtimali yük-
sek olan bir tümör çeşididir.
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Chemotherapy in Thymic Diseases
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ÖZ 

Timik epitelyal tümörler timik epitelden kaynaklanan nadir tümörlerdir. Tüm dünyada yıllık insidansı 1.3 ile 3.2/1.000.000 
arasında değişmektedir. Nadirlikleri ve karmaşıklıkları, oluşum yolaklarının keşfini ve Faz II - III klinik araştırmaları sonu-
cunda yeni ilaç geliştirme imkânlarını kısıtlamaktadır. Timik tümörlerde primer küratif tedavi yaklaşımı cerrahi, sonra-
sında evresine göre radyoterapi uygulanması şeklindedir. Adjuvan basamakta kemoterapinin yeri tartışmalıdır. Sistemik 
kemoterapi şu anda metastatik veya inoperabl refrakter / tekrarlayan hastalık için ana tedavi standardını oluşturmakta-
dır. Son on yılda, birçok hedefe yönelik ajan araştırılmıştır ve değişen aralıkta başarı oranlarına sahiptir. Bu bölümde tıbbi 
tedavi ile ilgili mevcut durum ve yeni gelişen güncel bilgileri özetlenmeştir.

Anahtar Kelimeler: timoma, timik karsinom, kemoterapi, immunoterapi

ABSTRACT

Thymic epithelial tumors are rare tumors originating from thymic epithelium. Annual incidence in the world varies bet-
ween 1.3 and 3.2/1.000.000. Their rarity and complexity restricts the discovery of tumoregenic pathways and the pos-
sibility of developing new drugs as a result of Phase II - III clinical trials. The primary curative treatment approach for 
thymic tumors is surgery, followed by radiotherapy according to the stage. The role of chemotherapy in the adjuvant 
setting is controversial. Systemic chemotherapy is currently the main treatment standard for metastatic or inoperable 
refractory / recurrent disease. In the last decade, several targeted agents have been investigated and have a varying 
range of success rates. In this section, we summarized the current situation and developments about medical treatment.

Key Words: thymoma, thymic carcinoma, chemotheraphy, immunotheraphy

GİRİŞ

Timik tümörler, büyük çoğunlukta timoma ve timik 
karsinomlardan oluşmaktadır. Timomalar anterior 
mediastinal kitlenin en sık rastlanan sebebidir ve 
genel olarak izole kitle ya da myasteni ilişkili semp-
tomlar ile erken evrede tanı alır. Timik karsinomlar ise 
çok daha nadirdir fakat yaygın invazyon ile daha ileri 
evrede yakalanma ihtimali daha yüksektir (1). Masao-
ka Koga evreleme sistemi, timik tümörlerin evrelen-
mesinde en yaygın kullanılan sistemdir (2). 2011’de, 

Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışma Derneği (IASLC) 
ve Uluslararası Timik Malignite Çalışma Grubu (ITMIG) 
tarafından oluşturulan TNM evreleme sistemi de kul-
lanıma girmişti (3). Bu bölümde evre tarifleri kliniği-
mizde daha çok kullandığımız Masaoka evreleme 
sistemine göre olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) histolojik sınıflandırmasına göre, timoma beş 
alt grupta tanımlanır (Tip A, AB, B1, B2 ve B3), eskiden 
Tip C olarak adlandırılan grup ise artık günümüzde 
timik karsinom olarak gruplandırılmaktadır (4). Beş 
yıllık sağkalım evre ve histolojiye bağımlı olarak de-

Sorumlu Yazar*: Dr. Naziye Ak. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji, Millet Cad. 34093 Çapa-Fatih, 
İstanbul, Türkiye.
E-posta: naziyeak@hotmail.com
Telefon: 0 212 4142000
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ğişmek ile birlikte; timomada %80 iken timik karsi-
nomlarda %40’a kadar düşmektedir (5,6). 

Tedavi Önerileri

Timik karsinom daha az olmak üzere, timomalar ke-
moterapiye duyarlı tümörler olsa da, hastalığın küratif 
tedavisi cerrahidir. Cerrahinin zor olacağı düşünülen, 
hayati organ invazyonu olan ya da ileri evre hastalık-
ta preoperatif indüksiyon kemoterapisi düşünülebilir. 
Tümörün görüntüleme yoluyla yeniden değerlendir-
mesinden önce en az iki ila dört kür kombinasyon 
rejimleri önerilmektedir. Multidisipliner yaklaşım ile 
neoadjuvan kemoterapi planlanan hastalarda, timo-
malar için antrasiklin ile platin kombinasyonu, timik 
karsinomlar için ise taksan ve platin kombinasyonu 
etkin seçeneklerdir (7,8). Antrasiklin dışı rejimler (ör-

neğin sisplatin / etoposid, karboplatin / paklitaksel) 
daha agresif tedavileri tolere edemeyen hastalar için 
düşünülebilir (9). Tek ajan rejimlerin bu basamakta 
ancak komorbit hastalarda kullanımı düşünülebilir. 
Tablo 1’ de kullanılabilecek sistemik tedavi seçenek-
leri özetlenmiştir.

Adjuvan kemoterapi, Evre I – II tam rezeke (R0) timik 
tümörlerde önerilmez. Evre III timomalarda sadece 
radyoterapi ile adjuvan yaklaşım yeterli iken, timik 
karsinomlarda tartışmalı da olsa adjuvan kemotera-
pi kullanımını öneren yorumlar çoğunluktadır (9-12). 
Dikkatlice değerlendirilmek koşuluyla, genel olarak 
Evre III ve IV timik tümörlerde adjuvan kemoterapi 
kullanımı akılda tutulmalıdır. Özellikle induksiyon ke-
moterapisi sonrası opere olmuş timik karsinomlarda 
ve R2 rezeke timomalarda postoperatif kemotera-

Tablo 1. Timik tümörlerde tedavi seçenekleri.

Rejim İlaçlar Dozlama Uygulama Tekrar

Tek Ajan 
Seçenekler

Sisplatin 50 mg /m² IV, 1. Gün 21 günde bir

Pemetrexed 500 mg /m² IV, 1. Gün 21 günde bir

İfosfamid 1.5 g /m² IV, 5 Gün Boyunca 21 günde bir

Paklitaksel 80 mg/ m² IV, 1. Gün 7 günde bir

ADOC Doksorubisin 

Sisplatin 

Vinkristin 

Siklofosfamid 

40 mg /m²

50 mg /m²

0.6 mg /m²

700 mg /m²

IV, 1. Gün

IV, 1. Gün

IV, 3. Gün

IV, 4. Gün

21 günde bir

CAP Siklofosfamid

Doksorubisin 

Sisplatin 

500 mg/m2

50 mg/m2

50 mg/m2

IV, 1. Gün

IV, 1. Gün

IV, 1. Gün

21 günde bir

CAP + Prednisolon Siklofosfamid

Doksorubisin 

Sisplatin

Prednisolon

500 mg/m2

20 mg/m2/gün

30 mg/m2

100 mg/gün

IV, 1. Gün

IV, 3 Gün

Sürekli infuzyon

IV, 1-3 Gün

IV, 5 Gün

21 günde bir

PE Sisplatin 

Etoposid

50 – 75 mg /m²

100 – 120 mg/m²/gün

IV, 1. Gün

IV, 1-3 Gün

21 günde bir

VIP Sisplatin 

Etoposid

İfosfamid

20 mg /m²

75 mg/m²/gün

1.2 g /m²

IV, 1-4 Gün

IV, 1-4 Gün

IV, 1-4 Gün

21 günde bir

Pac/Carbo Karboplatin

Paklitaksel

AUC 5 – 6

175 – 200 mg /m²

IV, 1. Gün

IV, 1. Gün

21 günde bir

CapGem Kapesitabin

Gemsitabin

650 mg /m² -Günde iki 
kez 1000 mg /m²

PO, 1-14 Gün

IV, 1. ve 8. Gün

21 günde bir

Diğer Seçenekler Octreotid 30 mg, LAR IM, 1. Gün 28 günde bir

Sunitinib 50 mg

50 mg

PO, 1 tablet, 4 hafta

PO, 1 tablet, 2 hafta

6 haftada bir

3 haftada bir

Everolimus 10 mg PO, 1 tablet Sürekli

Pembrolizumab 200 mg IV, 1. Gün 21 günde bir
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pi uygulamak uygun bir seçenektir. R1 rezeke timik 
karsinomlarda tüm evrelerde radyoterapi ile birlikte 
adjuvan kemoterapi verilmesi düşünülmelidir. Primer 
cerrahi sonrası IVa olarak evrelenen tümörler için ad-
juvan kemoterapi endikedir (13).

Önemli bir not olarak, özellikle timomanın yavaş se-
yirli bir hastalık olduğu düşünüldüğünde, adjuvan 
tedavi kararı verilirken, tedavinin uzun vadeli teda-
vi toksisiteleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Hasta ve 
tedavi seçiminde beklenen yaşam süresi, hastanın 
komorbiditeleri mutlaka göz önünde bulundurulma-
sı gereken faktörlerdendir. Radyoterapi ile kombine 
edildiğinde, ileri dönemde kardiak ve pulmoner tok-
sisiteler hastanın hayatında daha belirleyici role sahip 
olabilirler. Uzman görüşlerine dayanarak, adjuvan ke-
moterapinin operasyondan sonra 8-12 hafta içinde 
başlaması, radyoterapi yapılacaksa kemoterapinin 
önce uygulanması önerilir (9,13).

Platin ve etoposit ile primer kemoradyoterapi seçene-
ği, özellikle timik karsinomlarda desteklenmektedir 
(14,15). Rezeke edilemez hastalığı olan fit hastalarda, 
eş zamanlı kemoradyoterapi, indüksiyon kemotera-
pisinden sonra da düşünülebilir. R2 rezeksiyonundan 
sonra radikal postoperatif sisplatin / etopositli kemo-
radyoterapi düşünülebilir.

Daha önce rezeke edilmiş tümörlerin nüksünde (tüm 
evre rezeke tümörlerin %10-15’i), R0 rezeksiyonunu 
hedef alan cerrahi girişim şiddetle tavsiye edilmek-
tedir (16). Lokal tedaviye uygun olmayan hastalar 
sadece palyatif amaçlı kemoterapi almalıdır. Evre IVb 
hastalıkta, hastalarda semptomları hafifletmek amaç-
lı sistemik tedavinin gerekliliği tartışmasızdır, ancak 
hayatta kalma yararı hala belirsizdir. Bu sebeple kom-
binasyon rejimleri yerine tek ajan kullanımı daha az 
tedavi ilişkili yan etkilere sebep olacaktır. Bununla 
birlikte, farklı ajanları karşılaştıran prospektif çalış-
maların eksik olduğu ve henüz bir karar alma süreci 
bulunmadığı göz önüne alındığında, eğer varsa, has-
taların klinik araştırmalara dahil edilmesi önemlidir. 
Hedefe yönelik ajanların gelişimi bu basamaktaki 
başarı oranlarımızı artıracaktır. Kemoterapi bu amaç-
la en fazla 6 kez uygulanmalı, aynı görüntüleme tek-
niğiyle yeniden ara değerlendirme yapılmalıdır. Yanıt 
değerlendirilmesinde RECIST 1.1 kriterleri izlenme-
lidir. Sadece seçilmiş vakalarda ve özellikle timoma 
için, sistemik tedaviden sonra çoğunlukla hastalığın 
tam rezeke edilebileceği durumda cerrahi rezeksiyon 
düşünülebilir. Debulking ameliyatı bu aşamada öne-
rilebilecek bir seçenek değildir. Vasküler kompresyon 
veya ağrı ya da hastalığa bağlı diğer semptomlar için 
cerrahi yerine palyatif radyoterapi düşünülmelidir. 

Tek Ajan Tedavi Seçenekleri 

Timik tümörlerin nadir olması nedeniyle kanıta da-
yalı kemoterapi deneyimlerimiz vaka raporları, ret-
rospektif analizler ve prospektif az hasta sayılı faz II 
çalışmalar ile sınırlıdır. Metastatik hastalarla yapı-
lan çalışmalarda hastaların yaklaşık üçte ikisinde 
görülen objektif yanıt ve üçte birinde tam bir yanıt 
gözlenmekle birlikte, kemoterapiye yanıtı öngören 
doğrulanmış bir biyobelirteç yoktur (17,18). Vaka ra-
porlarında etkinlik gösteren çeşitli ilaçlar veya küçük 
retrospektif serilere dayanarak, önceden tedavi edil-
miş hastalarda birkaç küçük faz II denemeleri ile tek 
ajan (sisplatin, ifosfamid ve pemetrexed) tedavinin 
etkinliği değerlendirilmiştir. Doğu Kooperatif Onko-
loji Grubu (ECOG)’ nun yaptığı bir Faz 2 çalışmada, 21 
ileri evre timoma vakasına 3 haftada bir Sisplatin 50 
mg/m2 uygulanmış ve %10 parsiyel yanıt gözlenmiş-
tir (19). İfosfamidin kullanımının değerlendirildiği bir 
başka çalışmada, 13 timomalı hastanın beşi tam ya-
nıt vermiş, 2 timik karsinomlu hastada ise stabil yanıt 
gözlenmiştir (20). Daha önce tedavi edilmiş, evre IVA 
ya da IVB olan 27 hasta ile yapılan başka bir Faz II ça-
lışmada ise, Pemetrexed 500 mg / m2, 3 haftada bir 
uygulandı ve sadece dört hastada (2 CR ve 2 PR) yanıt 
gözlendi (21). 

Sonuç olarak, elimizdeki çalışmalara dayanarak söy-
lenebilir ki, tek ajan tedavi seçeneklerinin günümüz-
de kullanım alanı sınırlıdır. Ancak ileri evre ve/veya 
komorbidite varlığı halinde hasta özelinde seçimi 
uygun görülebilir.

Kombinasyon Kemoterapileri

Sisplatin temelli kemoterapi kombinasyonları günü-
müzde timik epitelyal tümörler için standart rejimdir. 
Timomalarda antrasiklinler ile kombine edildiğinde, 
non-antrasiklin kombinasyonlarına göre çok daha et-
kin cevap oranları görülmektedir. 15 çalışma ve 314 
hastanın dahil edildiği bir metaanalizde, timomalar-
da platin bazlı kemoterapi yanıt oranı, farklı kombi-
nasyonlarda %37,8 iken antrasiklin ile kombine edil-
diğinde %69,4’e çıkmış, timik karsinomlarda ise her 
iki kombinasyonun da yanıt oranı benzer saptanmış-
tır (22). 16 hastalık bir Faz II çalışmada, ADOC rejimi ile 
tedavi edilen hastalarda %81 cevap oranı ve 33,2 ay 
hastalıksız sağkalım (DFS) ile 47,5 ay genel sağkalım 
(OS) saptandı. Ancak bu rejimin toksisite oranları yük-
sekti (23).  Aynı rejimin ilk seride etkinliğini gösteren 
retrospektif bir seri de Fornasiero ve arkadaşları tara-
fından bildirilmiştir. Birinci basamak tedavide 15 ay-
lık bir toplam sağkalım katkısı sağlamıştır (24). Daha 
sonra yapılan bir intergrup çalışması, şimdilerde daha 
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çok kullanılan sisplatin, doksorubisin ve siklofosfa-
mid (PAC veya CAP) kombinasyonunun da %50 genel 
yanıt oranı (ORR) ve 38 aylık OS ile iyi bir seçenek ol-
duğunu göstermiştir (25). Avrupa Araştırma ve Tedavi 
Örgütü (EORTC)’nün yaptığı prospektif bir çalışmada, 
daha önce tedavi almamış 16 hastada sisplatin ve 
etoposit kemoterapisinin etkinliği değerlendirildi. 
Bu rejim ile beş hastada tam yanıt ve dört hastada 
parsiyel yanıt elde edildi. Medyan cevap süresi 3,4 yıl, 
progresyonsuz sağkalım 2,2 yıl ve toplam sağkalım 
4,3 yıldı (26). 28 hastada yapılan başka bir çalışmada 
ise sisplatin-etoposid’e ifosfamid (VIP) eklenmesiyle 
%32 yanıt oranı ve 31,6 ay toplam sağkalım elde edil-
di (27). Karboplatin (AUC 6) ve paklitaksel (225 mg / 
m2) kombinasyonu timomada %42,9’ luk klinik yarar 
sağlamaktadır, timik karsinomalı hastalarda ise %21,7 
ORR, 5,0 ay PFS ve 20,0 ay OS ile umut vadetmekte-
dir (8). İkinci basamak kemoterapi bir standart tedavi 
değildir ve tercihen klinik bir çalışma dahilindeki has-
talara önerilmelidir. İkinci seri kemoterapi seçeneği 
olarak, yine Faz II verilere dayanarak, kapesitabin ve 
gemsitabin kombinasyonu da edilebilir toksisiteye 
sahip bir rejimdir (28).  

Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR), insü-
lin benzeri büyüme faktörü-1 reseptörü (IGF1R) ve 
vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF-A, VEGF-B 
ve VEGF-2) Timik epitelyal tümörlerde aşırı ifade edi-
lir. TET’lerde EGFR aşırı ifadesi, yüksek evre ile ilişki-
lidir ve IGF1R aşırı ifadesi prognostik önem taşır. Bu 
alanda devam eden araştırmalar, TET’ler için hedefe 
yönelik ve biyolojik tedavilerin ilerlemesine yol aça-
caktır. Timik karsinomlarda timomalara göre daha 
çok onkogenik mutasyonlar gözlenir (29). Bu neden-
le, hedeflenen tedavilere verilen yanıtlar bu iki tümör 
tipinde farklı cevap oranları ile sonuçlanmıştır. 

Faz II klinik çalışmasına dayanarak sunitinib, timik kar-
sinomlar için makul bir ikinci basamak tedavidir (30). 
Ek olarak everolimus, faz II klinik çalışmasında göste-
rildiği gibi, yine önceden tedavi edilmiş hastalar için, 
yüksek stabil hastalık yüzdesine neden olan bir başka 
tedavi seçeneğidir (31). Sunitinib ve diğer antianjiyo-
genik ilaçların timik karsinomdaki aktivitesine daya-
narak, birinci basamakta karboplatin ve paklitaksel 
ile kombinasyon halinde bir ramucirumab’ın etkinli-
ğini değerlendiren bir 2. faz çalışma devam etmek-
tedir (32).

Sitotoksik ilaçlara uygun olmayan Octreoscan-pozitif 
timomada, tek başına veya prednizon ile kombine 
octreotid, birkaç faz II klinik çalışmada gösterildiği 

gibi değerli bir tedavi seçeneği olabilir. Uzun etkili 
oktreotid ile, ileri evre agresif histolojik tiplerde bile 
stabil hastalık yanıtı sağlanmıştır (33). 

İmmün kontrol noktası inhibitörlerinin (pembrolizu-
mab, nivolumab ve avelumab gibi) kullanımı halen 
araştırılmaktadır ve kullanımları klinik çalışmalarla 
sınırlı tutulmalıdır (34). Faz II çalışmasında, pembro-
lizumab, önceden tedavi edilmiş timik karsinomlarda 
ümit verici bir aktivite göstermiştir (35).

SONUÇ
Timik tümörler asemptomatik, tesadüfen keşfedilen 
bir hastalıktan, agresif malign seyir dahil olmak üze-
re farklı hastalık grupları olarak karşımıza çıkar. Timik 
tümörlerin tedavisi için çeşitli kılavuzlar mevcut olsa 
da, kılavuzlar esas olarak randomize olmayan ve/veya 
retrospektif serilere dayanan öneriler sunmaktadır. 
Bu hastalıkta güvenilir Faz III randomize çalışma ek-
sikliği, deneyimli merkezlerin öneriler ile tedavi plan-
lanması gerekliliğine yol açar. TET’lerin tedavisi mul-
tidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tam rezeksiyonun 
mümkün olduğu hastalar için timik tümörlerin teda-
visinde cerrahi tedavinin temelini oluşturur. Radyote-
rapi, özellikle hastalığın etraf dokulara invaze olduğu 
veya postoperatif rezidüel tümörün olduğu durumda 
fayda sağlar. Sistemik kemoterapi şu anda metastatik 
veya inoperabl refrakter / tekrarlayan hastalık için ba-
kım standardını temsil etmektedir, ancak birinci ba-
samak başarısızlığından sonra standart tedavi önerisi 
yoktur. Nadir gözlenen bir tümör olması, büyük faz II 
ve III klinik araştırmalar ile yeni tedavi önerilerinin ge-
lişmesini engellemektedir. Bu nedenle tüm hastala-
rın, TET’lerin yönetiminde deneyime sahip ve devam 
etmekte olan klinik araştırmalar hakkında özel bilgi 
sahibi olan yetkin multidisipliner bir ekip tarafından 
yönetilmesi önerilmektedir.

Eve Götürülecek Mesajlar:

•	 Timik Tümörlerin tedavisinde Faz III randomize 
çalışmalar ile desteklenen veri kısıtlılığı mevcut-
tur. Tedavi önerileri genel olarak az hasta sayılı 
Faz II deneyimler ya da retrospektif analizlere 
dayanmaktadır. Adjuvan tedavide kemoterapi-
nin yeri sınırlıdır. 

•	 Lokal ileri hastalıkta neoadjuvan amaçlı kulla-
nımda platin bazlı kombinasyonlar faydalıdır. 

•	 Palyatif seçimde tek ajan ya da kombinasyon 
kemoterapilerinin yanı sıra günümüzde hedefe 
yönelik ajanlar özellikle de immunoterapi umut 
vadetmektedir.
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