
ThymomyThymomy

prim. MUDr. Leoš Křen, PhD.prim. MUDr. Leoš Křen, PhD.
Ústav patologie FN Brno Ústav patologie FN Brno 











ThymomyThymomy

Nádory z Nádory z thymickýchthymických epiteliálních buněk (bez epiteliálních buněk (bez 
ohledu na přítomnost ohledu na přítomnost nonnon--neoplastickýchneoplastických
lymfocytů).lymfocytů).
Vzácnější tumory, 1Vzácnější tumory, 1--5/1000000.5/1000000.
V každém věku, ale V každém věku, ale peakpeak 5555--65 let.65 let.
Velmi vzácné u dětí/adolescentů.Velmi vzácné u dětí/adolescentů.
Bez pohlavní predilekce.Bez pohlavní predilekce.







Histologické typyHistologické typy

A: A: blandníblandní vřetenitévřetenité nebo oválné buňkynebo oválné buňky
B: okrouhlé a/nebo polygonální buňkyB: okrouhlé a/nebo polygonální buňky

B1B1--B3 dle zastoupení B3 dle zastoupení nonnon--
--neoplastickýchneoplastických lymfocytů a stupně lymfocytů a stupně 
atypiíatypií neoplastickcýhneoplastickcýh buněkbuněk



C: dnes se neužívá, jde o C: dnes se neužívá, jde o thymickýthymický karcinom.karcinom.



ThymomThymom typ Atyp A

Syn. Syn. vřetenobuněčnývřetenobuněčný, , medullárnímedullární thymomthymom
Mikroskopicky složen s Mikroskopicky složen s blandníchblandních
vřetenitýchvřetenitých/oválných buněk „/oválných buněk „organoidněorganoidně“ “ 
uspořádaných.uspořádaných.
Lymfocyty ojedinělé nebo žádné.Lymfocyty ojedinělé nebo žádné.





ThymomThymom typ ABtyp AB

Syn. smíšený Syn. smíšený thymomthymom
Složek z komponenty A (chudé na lymfocyty) a Složek z komponenty A (chudé na lymfocyty) a 
B (bohaté na lymfocyty).B (bohaté na lymfocyty).





ThymomThymom typ B1typ B1

Syn. Syn. thymomthymom bohatý na lymfocyty, bohatý na lymfocyty, lymfocytárnílymfocytární
thymomthymom, , predominantněpredominantně kortikální kortikální thymomthymom
Mikroskopicky připomíná Mikroskopicky připomíná kortexkortex thymuthymu, s , s 
prominentní populací lymfocytů a ojedinělými, prominentní populací lymfocytů a ojedinělými, 
malými epiteliálními malými epiteliálními neoplastickýmineoplastickými buňkami. buňkami. 







ThymomThymom B2B2

Syn. kortikální, smíšeně Syn. kortikální, smíšeně lymfocytárnílymfocytární a epiteliální a epiteliální 
thymomthymom..
Mikroskopicky sice převaha Mikroskopicky sice převaha nonnon neoplastickýchneoplastických
lymfocytů, ale lymfocytů, ale neoplastickéneoplastické epiteliální buňky jsou epiteliální buňky jsou 
větší, s měchýřkovitým jádrem a výraznými větší, s měchýřkovitým jádrem a výraznými 
jadérky, tvoří volnou siť.jadérky, tvoří volnou siť.





ThymomThymom typ B3typ B3

Syn. Syn. epitheliálníepitheliální thymomthymom, dobře diferencovaný , dobře diferencovaný 
thymickýthymický karcinomkarcinom
Epiteliální Epiteliální neoplastickéneoplastické buňky převažují, tvoří až buňky převažují, tvoří až 
plochy, plochy, nonnon--neoplastickéneoplastické lymfocyty v menšině. lymfocyty v menšině. 







Vzácnější typy Vzácnější typy thymomůthymomů

MikronodulárníMikronodulární thymomthymom s lymfoidním s lymfoidním 
stromatemstromatem
MetaplastickýMetaplastický thymomthymom
Mikroskopický Mikroskopický thymomthymom
SklerozujícíSklerozující thymomthymom
LipofibroadenomLipofibroadenom



Karcinomy Karcinomy thymuthymu
DlaždicobuněčnýDlaždicobuněčný karcinomkarcinom
BasaloidníBasaloidní karcinomkarcinom
MukoepidermoidníMukoepidermoidní karcinomkarcinom
LymfoepitheliomaLymfoepithelioma--likelike karcinomkarcinom
SarkomatoidníSarkomatoidní karcinomkarcinom
SvětlobuněčnýSvětlobuněčný karcinomkarcinom
Papilární Papilární adenokarcinomadenokarcinom
Karcinom s translokací t(15,19)Karcinom s translokací t(15,19)
Nediferencovaný karcinomNediferencovaný karcinom





SouhrnSouhrn
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ThymickéThymické karcinomykarcinomy
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