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М
едиастиналните тумори 

представляват предизвика-

телство пред клинициста 

поради многообразието им, и оби-

чайно определянето на диагностич-

ния и терапевтичния алгоритъм 

изискват мултидисциплинарен кли-

ничен подход. Туморите от тимусен 

произход, макар и не толкова често 

срещани, заслужават особено внима-

ние предвид тяхната агресивност и 

трудно терапевтично повлияване. 

Главните „спирки“ по пътя на диаг-

ностиката на тези тумори включва 

хистологично верифициране, стади-

ране и мултидисциплинарна диску-

сия, включваща специалисти по бе-

лодробни болести, гръдна хирургия, 

онкология, патология.

Медиастинумът или средостението 

е пространство, включващо анато-

мични структури, всяка от които 

от изключително значение и с твър-

де различна физиологична същност 

– сърцето и неговите главни кръво-

носни съдове, хранопровод, трахея, 

лимфни съдове, нерви и не на послед-

но място тимусът. Взимайки под 

внимание тази анатомична хетеро-

генност, установяването на точна-

та локализация на патологичния про-

цес е от ключово значение и служи 

като жокер за патологичната наход-

ка. За улеснение на диагностичния 

процес са създадени различни модели 

или схеми, отграничаващи отделни-

те участъци на медиастинума. Една 

от тези системи е тази на Japanese 

Association for Research on the Thymus 

(JART), която предлага разглеждане-

то на медиастинума като структу-

ра от четири „отделения“, докато 

International Thymic Malignancy Interest 

Group (ITMIG) разделя средостение-

то на три участъка (преден, среден 

и заден) с цел улесняване на диаг-

ностичния план (Фиг. 1)[1]. Първият 

модел, разделящ медиастинума на 

четири части (предна, задна, горна 

и средна) позволява по-прецизната 

идентификация на лезии, изхождащи 

от горната част на медиастинума. 

Макар и считан за по-точен, този ме-

тод може да бъде и определен като 

по-сложен, поради факта че предста-

вя едно „изкуствено“ или по-конкрет-

но, анатомично нереално разделение 

на горния и долния медиастинум. 

Вторият модел разделя средосте-

нието на различни участъци въз ос-

нова на реални анатомични граници, 

но въпреки това е несъвършен по от-

ношение на отграничаване на лезии, 

изхождащи от горния медиастинум.

Диагностика 
Безспорно трите основни момен-

та при диагностицирането на този 

тип тумори са образните изследва-

ния, особено компютърната томо-

графия (КТ), хистопатологичното 

уточнение на находката и впослед-

ствие стадирането �. Познаването 

на медиастиналната анатомия и 

конкретно локализацията на пато-

логичния процес са от ключово зна-

чение, имайки предвид, че най-чес-

то срещаните новообразувания на 

предния медиастинум са именно 

ТИМОМИТЕ СА СРАВНИТЕЛНО РЕДКИ МЕДИАСТИНАЛНИ 
ТУМОРНИ ФОРМАЦИИ, които в своята същина представляват 
епителни тумори от тимусен произход. Подобно на повечето не-
оплазми, главните ключови моменти в диагностиката на този тип 
формации са провеждане на нужните образни изследвания с цел 
прецизиране на локализацията на процеса, впоследствие взима-
не на биопсия за хистологично изследване, стадиране и изготвяне 
на терапевтичен план на поведение въз основа на направените 
изводи от всички проведени мероприятия. Дефинитивната хи-
рургична резекция на тимомите е предпочитаният терапевтичен 
подход, имайки предвид честотата на възникване на рецидиви 
при този тип онкологични заболявания. В тази статия обръщаме 
внимание на медистиналните формации като цяло и по-конкрет-
но на диагностиката, патофизиологичните особености в протича-
нето и лечението на туморите от тимусен произход.
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епителните тимоми (35% от случаи-

те), следвани от лимфомите (25%) и 

герминатично-клетъчните тумори 

(20%). При съмнение за тимом след-

ващата стъпка е отговор на въпро-

са дали формацията е злокачестве-

на патология на тимуса или за двата 

варианта на тимусна хиперплазия 

– персистиращ тимус и тимусна хи-

перплазия с лимфни фоликули. Докато 

при първия вариант, възникващ чес-

то след прекомерна кортикостеро-

идна употреба или химиотерапия е 

характерно наличието на запазена 

структура на тимусната анатомия, 

то при втория се наблюдава по-ско-

ро разрастване на лимфоидни фоли-

кули сред тимусната тъкан. 

Тази патология се наблюдава и при 

различни автоимунни болести – при 

миастения гравис, при болести на 

съединителната тъкан, васкулити, 

хипертиреоидизъм. Други доброка-

чествени патологии на тимуса са 

тимусните кисти, които могат да 

бъдат вродени и придобити вслед-

ствие на хронични възпалителни 

процеси. При КТ изследване на случаи 

на лимфоидна хиперплазия на тиму-

са, обаче, има конкретни характе-

ристики, различаващи се от тези 

при тимомите, които служат като 

ориентир: ниско ниво на поемане 

на контрастната материя, както и 

наличие на мастна тъкан, която за-

пазва типичната форма на тимуса. 

Друг метод за категорично отгра-

ничаване на тимомите от тимусна-

та хиперплазия е така нареченият 

chemical shift MRI, чрез който се уста-

новява редукция на интензитета на 

образа в двете фази на изследването 

при тимусната хиперплазия, което 

липсва при тимомите. Това се дължи 

се на факта, че при последните липс-

ва липидна компонента (Фиг. 2)[1-3].

Следващ ключов етап от диагности-

ката на тимомите е хистологична-

та им верификация. При някои меди-

астинални формации, сред които са 

и тимомите има конкретни патог-

номонични и образни характеристи-

ки. Обичайно това позволява дефи-

нитивно хирургическо лечение чрез 

ексцизия. При нужда от биопсия, оба-

че, влизат в съображение различни 

техники: КТ асистирана транстора-

кална тънкоиглена аспирационна би-

опсия, медиастиноскопия, отворена 

хирургична биопсия или видеоасис-

тирана торакоскопска биопсия. При 

ф и г у р а  1 : 

Разделяне на 
медиастинума 
на три отделни 
участъка според 
ITMIG

ф и г у р а  2 :

Клиничен случай 
на 52-годишен 
пациент с тимом 
и подлежащо 
автоимунно 
заболяване – 
миастения гравис. 
ЯМР изследването 
показва липса 
на разлика в 
интензитета 
на образа в 
двете фази на 
изследването
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избора на метод се взимат предвид 

коморбидността на конкретния па-

циент, както и локализацията и раз-

мера на формацията[2].

Според хистологичната класифика-

ция на СЗО от 2015 г. тимусните епи-

телни тумори (ТЕТ) или тимомите се 

разделят на доброкачествени инкап-

сулирани тимоми и злокачествени 

инвазивни тимоми (тимусни карцино-

ми). Тимомите имат някои типични 

за нормалната тимусна анатомия бе-

лези. Макроскопски обикновено пред-

ставляват лобулирани солидни фор-

мации, в повечето случаи обвити във 

фиброзна капсула, въпреки че в някои 

случаи тя може и да липсва. Напреч-

ните срезове на тумора разкриват 

белезникава хомогенна структура, 

сред която се наблюдават кистични 

преустройки на паренхима и некро-

тично кървене (Фиг. 3)[1,4].

Микроскопски в тимомите се уста-

новяват добре отграничени чрез 

съединителна тъкан лобули, както и 

смесица от тимусни епителни клет-

ки и незрели Т-лимфоцити в различ-

но съотношение, типично за този 

тип новообразувания. Епителните 

клетки обичайно се откриват в два 

варианта: вретеновидни до овални 

или кръгли до полигонални. Според 

хистологичната класификация на ти-

момите на СЗО от 2015 г. тимоми-

те се подразделят на отделни групи 

(A, AB, B1, B2, B3) в зависимост от 

морфологията на преобладаващите 

епителни клетки и от пропорцията 

на нетуморните лимфоидни клетки – 

колкото по-малка е тя, толкова по-го-

ляма е цифрената компонента (Фиг. 

4). Друга по-стара класификация е 

тази на Suster-Moran, предлагаща 

по-опростено групиране (Табл. 1)[4]. 

Тумор – тип 
Еквивалент – СЗО  
Хистологични 
характеристики
Тимусните карциноми са фенотипно 

сходни с карциномите по принцип, 

като най-често срещани са сква-

т а б л и ц а  1

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТИМОМИТЕ СПРЯМО ХИСТОЛОГИЧНИТЕ ИМ 
ОСОБЕНОСТИ СПОРЕД SUSTER-MORAN И КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА 

ОТДЕЛНИТЕ ТИПОВЕ СПОРЕД СЗО КЛАСИФИКАЦИЯТА

Тумор – тип Еквивалент – СЗО Хистологични 
характеристики

Тимом А, атипичен А, 
АВ, В1, В2

Добре представени 
органотипични белези на 
тимусна диференциация, без 
цитологичен атипизъм

Атипичен тимом В3 Частично представени 
органотипични белези на 
тимусна диференциация, 
леки до средни белези на 
цитологичен атипизъм

Тимусен карцином Тимусен карцином Липсват органотипични 
белези на тимусна 
диференциация, наличие на 
явен цитологичен атипизъм

ф и г у р а  3 : 

Макроскопски 
препарат 

на тимом – 
напречен срез: 

окръглена, добре 
отграничена 

лезия, белезникава 
на цвят 

(А); видима 
интратуморна 

хеморагия, 
вероятно 

поради некроза 
(В); кистозна 
преустройка 
в туморната 
формация (С)
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мозните карциноми. При невроендо-

кринните тумори на тимуса, които 

са много редки, диагностичните и 

терапевтичните алгоритми не се 

различават от тези при невроендо-

кринните тумори с друг произход[1].

ITMIG консенсусът, на който се бази-

ра гореспоменатата класификация 

на СЗО, препоръчва към хистологич-

ните да се добавят и имунохистохи-

мични критерии за по-прецизно дифе-

ренциране на тимусните епителни 

тумори от други интраторакални 

неоплазми. Например за отгранича-

ване на първичните белодробни от 

тимусните карциноми, особено при 

сквамозните, се препоръчва имуно-

хистохимично изследване, тъй като 

CD5 и CD117 се срещат само при 

тимусните сквамозни карциноми и 

липсват при първичните белодробни 

и тимомите. Лимфоцитната компо-

нента на тимомите, от друга стра-

на, е представена главно от незрели 

Т-лимфоцити, експресиращи най-чес-

то CD3, TdT (Terminal deoxynucleotidyl 

Transferase), CD1a и CD99 (MIC2). 

В-лимфоцитите при тимомите екс-

пресират и CD20+ (В-лимфоцити) и 

могат да бъдат или разпръснати, 

или групирани в лимфни фоликули с 

герминативни центрове[1,4].

Стадиране
В исторически план тимомите 

първоначално са стадирани според 

класификацията, предложена от 

Masaoka–Koga, която обаче позволя-

ва категоризирането на тумора едва 

след хирургичното му отстраняване.

Осмата ревизия на TNM (Tumour 

Node Metastasis) класификацията на 

American Joint Committee on Cancer/

Union Internationale Contre le Cancer 

се използва като златен стандарт в 

т а б л и ц а  2

TNM КЛАСИФИКАЦИЯ

Т1/Т1а Инкапсулиран или не, със или без прорастване към 
медиастиналната мастна тъкан

Т1b Прорастване към медиастиналната плевра

T2 Директна инвазия на перикарда (частично или изцяло)

T3 Директна инвазия на белия дроб, брахиоцефална вена, горна 
празна вена, гръдна стема, нервус френикус и/или хилусните 
(екстраперикардни) белодробни съдове 

T4 Директна инвазия на аортата, съдовете, произхождащи от 
аортната дъга, главната пулмонална артерия, миокарда, 
трахеята или хранопровода 

N0 Без засягане на лимфни възли

N1 Разпростиране до предни (перитимусни) лимфни възли  
(IASLC ниво 1, 3a, 6) и/или супрадиафрагмални/предни френикусни/
перикардни

N2 Дълбоки интраторакални или шийни лимфни възли (IASLC ниво 2, 
4, 5, 7, 10) и/или вътрешни лимфни възли на млечна жлеза

M0 Липсват метастази в плевра/перикард или далечни 
метастатични лезии

M1/M1a Отделен плеврален или перикарден нодул/нодули

M1b Белодробрен интрапаренхимен нодул или далечни метастази

ф и г у р а  4 : 

Микроскопски 
образи на тимоми, 
съставени от 
вретеновидни 
епителни клетки. 
А – тип А с 
наличие на CD20 
лимфоцити;  
В – атипичен 
тип А с висока 
митотична 
активност,  
C и D – тип 
АВ с наличие 
на комбинация 
на богати на 
лимфоцити/
вретеновидни 
клетки 
участъци. Всички 
гореспоменати 
попадат в 
категория 
„тимом“ по 
класификацията 
на Suster-Mora
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стадирането на тимомите и се ба-

зира главно на очакваната преживяе-

мост въз основа на ретроспективна 

статистика от 10 000 случаи (Табл. 

2). В тази класификация тимусните 

епителни тумори от стадий I, II и ня-

кои от III по системата на Masaoka-

Koga са слети в обща категория въз 

основа на сходната им прогноза. 

Тимомите във II стадий се характе-

ризират с перикардна инвазия, а в III 

стадий се подразделят на още два 

подтипа в зависимост от възмож-

ността за хирургическа резекция, 

основен терапевтичен избор при 

авансирали тимусни карциноми. Две-

те отделни класификации е уместно 

да се използват в комбинация за пре-

цизиране на диагнозата, стадиране-

то и хирургичното лечение (Табл. 3). 

Терапевтичната стратегия се ос-

новава главно на това дали е възмож-

на хирургична резекция, тъй като 

този метод има ключово значение 

за прогнозата и преживяемостта. 

При авансиралите тумори се взи-

мат под внимание едновременно 

клиничните и патологоанатомични 

стадии заедно с образните крите-

рии за инвазия на съдове, уголемени 

лимфни възли, перикардни/плеврални 

нодули или далечни метастази[1].

Лечение
Терапевтичното поведение зави-

си от стадия на заболяването: при 

стадий I, II и някои случаи на III според 

класификацията на Masaoka-Koga 

(еквивалентни съответно на I, II и 

IIIа стадий от TNM системата). Хи-

рургичната резекция на тимомите 

обикновено е възможна и предпочи-

тана като лечение, последвана от 

постоперативна лъчетерапия.

Стандартният хирургически дос-

тъп е чрез стернотомия, позволява-

ща отваряне и оглед на медиасти-

нума. Цялостната тимомектомия, 

включваща самия тимом, резекция 

на остатъчната тимусна тъкан и 

на околната мастна тъкан е за пред-

почитане, имайки предвид честота-

та на локални рецидиви при непълна 

резекция. В случай на макроскопски 

видима инвазия на околните тъкани 

се извършва така наречената “en 

bloc” резекция, или отстраняване и 

на засегнатите участъци от други 

тъкани като белодробен паренхим, 

съдове, нерви, плеврални лезии. При 

наличие на „съмнителни“ зони, се из-

вършва маркиране чрез специални 

клипсове с цел по-лесното им преци-

зиране при постоперативната лъче-

терапия (Фиг. 5).

В случай на доказан тумор в I стадий 

влиза в съображение и минимално-ин-

вазивна хирургия. 

Няма единно мнение по въпроса за 

локалната лимфна дисекция, но при 

туморите в III стадий рутинното им 

премахване е препоръчително. Що 

се отнася до туморите в напреднал 

стадий (IVa) или този, при който се 

наблюдава туморна дисеминация на 

перикарда/плеврата без наличие на 

далечни метастази, освен извършва-

не на тимомектомия се прилагат и 

перикардна/плеврална резекция, как-

то и плевропулмонална резекция. Ма-

т а б л и ц а  3

TNM СТАДИЙ И КОРЕСПОНДИРАЩИЯТ МУ СТАДИЙ СПОРЕД MASAOKA–KOGAА

I T1N0M0 I, IIA, IIB, III

II T2N0M0 III

IIIa T3N0M0 III

IIIb T4N0M0 III

IVa T + N0,1 M0,1a  IVA, IVB

IVb T + N0-2 M0-1b IVB

ф и г у р а  5 : 

Интраоперативно 
поставен клипс, 

маркиращ 
таргетните зони 
за последващата 

лъчетерапия 
(карцином на 

млечна жлеза)
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кар и на пръв поглед агресивен, този 

подход е с доказан позитивен изход. 

Друг възможен лечебен метод, из-

искващ задълбочено предварител-

но планиране е хипертермичната 

интраоперативна торако-абдоми-

нална химиотерапия посредством 

Cisplatine (между 50 и 100 mg/m-2).

Постоперативната лъчетерапия, 

имайки предвид честотата на ре-

цидивиране на тимомите и тяхната 

лъчечувствителност, неслучайно е 

част от терапевтичната схема при 

това заболяване. Стандартната 

схема е прилагането на 1.8 до 2 Gy 

натоварваща доза дневно за период 

от 4-6 седмици. Ползата от лъчете-

рапията е подкрепена от проведено-

то проучване ITMIG при 1263 пациен-

ти. В 55% от случаите е проведена 

и постоперативна лъчетерапия след 

тотална хирургична резекция на ти-

моми във II/III стадий. Вследствие на 

това терапевтично поведение при 

тях 5 и 10-годишната преживяемост 

е със стойности от 95% и 86% в срав-

нение със стойности от 90% и 79% 

при пациенти, при които е проведе-

на единствено хирургична резекция. 

По настоящем препоръките за про-

веждането на постоперативна лъче-

терапия са ограничени до тимоми в 

III и IVa стадий, както и при случаите 

на тимусни карциноми без значение 

от стадия или в случаи на микро/

макроскопски непълна резекция.

Химиотерапия обичайно се прилага 

при нерезектабилните лезии – ста-

дий IIIА, IIIБ, IV. След това се преце-

нява възможността за последваща 

лъчетерапия и хирургична резекция. 

При тимусните епителни тумо-

ри в напреднал стадий и при опре-

дените като нерезектабилни се 

извършват химиотерапевтични 

кур сове, базирани на cisplatin, ком-

бинации между cisplatin, adriamycin, 

cyclophosphamide, както и cisplatin 

и etoposide. Химиотерапията с cis-

platin и etoposide влиза в съображе-

ния при случаи на тимусни карцино-

ми и при тумори без перспектива за 

хирургична резекция.

Обичайното поведение включва 

при  лагане на 2-4 курса, след което 

се извършва образно изследване 

за оценка на възможността за пъл-

на резекция. При невъзможност за 

хирургична резекция се прилага хи-

миотерапия, последвана от дефи-

нитивна лъчетерапия. Комбинация 

cisplatin с etoposide, след което об-

лъчване с тотална доза от 60 Gy, е 

възможна терапевтична схема.

Ексклузивната химиотерапия може 

да бъде приложена само като пали-

ативна мярка при нерезектабилни 

тимусни епителни тумори, при та-

кива, които не са лъчечувствителни, 

както и при тези в напреднал стадий 

(IV). В тези случаи се цел� подобрява-

не на качеството на живота на паци-

ента. Терапевтични схеми на базата 

на cisplatin са препоръчителни, въпре-

ки че комбинирани режими с антра-

циклини се отличават с положителни 

резултати, например комбинации с 

etoposide, ifosfamide и cisplatin[1]. n
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