
 

 

  Cum le descoperim? 

Aproape o treime din toți pacienții cu cancer timic nu au 

simptome notabile atunci când sunt diagnosticați. 

Cancerul timic este găsit întâmplător în timpul unor 

examene din alte motive. Simptomele includ: 

• Durere în piept 

• Dificultate la respirație  

• Tuse persistentă 

• Slăbiciune în mușchi 

 

Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, medicul 

dumneavoastră poate efectua un examen toracic prin 

tomografie computerizată și/sau RMN (imagini prin 

rezonanță magnetică). Un radiolog va analiza examinările 

căutând tumora și va evalua dacă aceasta invadează vreo 

structură. De asemenea, vi se poate face un examen prin 

TEP (tomografie cu emisie de pozitroni) care poate 

detecta metastaze (tumori secundare) în alte organe. 

Tumorile epiteliale ale 
timusului…  
 

…sunt neoplasme maligne foarte rare care 

au originea în timus, un mic organ din 

partea superioară a toracelui din spatele 

sternului, responsabil în mod normal de 

funcționarea adecvată a sistemului 

imunitar.  

Există trei tipuri de tumori epiteliale timice și între ele, 

terminologia se confundă adesea: 

Timoamele  

Timoamele sunt de obicei tumori cu creștere lentă care 

seamănă mai mult sau mai puțin cu un timus normal. În 

ciuda unui prognostic de obicei favorabil, timoamele sunt 

tumori maligne, deoarece pot metastaza și/sau recidiva. 

Persoanele diagnosticate cu timom au adesea și alte boli 

ale sistemului imunitar, cel mai frecvent miastenia gravis, 

o boală în care mușchii obosesc cu ușurință.  

Carcinoamele timice  

În carcinoamele timice, celulele nu mai arată ca celulele 

timice normale. Carcinoamele timice cresc mai repede 

decât timoamele și adesea s-au răspândit și în alte părți 

ale corpului, atunci când este descoperit cancerul. 

Tumorile neuroendocrine ale timusului 

Tumorile neuroendocrine timice sunt chiar mai puțin 

frecvente decât timoamele și carcinoamele timice. 

Aceste tumori sunt, de asemenea, maligne. 

Luna pentru sensibilizare 
față de leziunile maligne 

ale timusului 

MAI 

Ați fost diagnosticat cu o tumoare de timus? 

Aceste informații sunt pentru 

dumneavoastră! 



 

 

 
Cum sunt tratate cancerele 
timusului? 
Tratamentul dumneavoastră va depinde de tipul bolii 

dumneavoastră și de stadiul acesteia. Tipul bolii este 

determinat de un anatomo-patolog care va analiza la 

microscop tumora sau fragmente din aceasta. Metodele de 

tratament includ: 

• Intervenția chirurgicală 

• Iradiere 

• Chimioterapie 

 

Timoamele, carcinoamele timice și tumorile neuroendocrine 

timice sunt foarte rare. Nu toți medicii sunt familiarizați cu 

acestea, așa că este posibil ca medicul dumneavoastră să fie 

nevoit să se consulte cu alți experți. Este posibil să fie 

necesar ca boala dumneavoastră să fie tratată de o echipă 

alcătuită dintr-un chirurg toracic, un radio-oncolog și/sau un 

medic oncolog, cu toții lucrând împreună cu un radiolog și 

un anatomo-patolog cu experiență în diagnosticarea 

tumorilor timice. Grupul internațional de interes pentru 

tumorile timice maligne (ITMIG) vă poate ajuta să găsiți un 

medic familiarizat cu tumorile epiteliale timice. 

Șansa de vindecare sau de recidivă depinde de 

mai mulți factori: 

- Tipul de tumoră 
- Cât de mult s-a răspândit tumora dincolo de timus în alte 
țesuturi sau organe 

- Dacă tumora poate fi îndepărtată complet prin intervenție 
chirurgicală 

- Starea generală de sănătate a pacientului 
- Dacă tumora este la primul diagnostica sau este o recidivă 

Ai nevoie de mai multe 

informații? 

Vizitați site-ul International the 

International Thymic 

Malignancy Interest Group 

(ITMIG). ITMIG are și o pagină 

proprie pe YouTube, unde puteți 

viziona înregistrări ale 

seminariilor web pregătite de 

medici pe subiecte de interes 

pentru pacienții cu tumoră timică 

și răspund la întrebările 

pacienților. 

YouTube channel 

 

ITMIG Non-profit 

organization 

Nu eşti singur! 
 

Aveți nevoie să vorbiți cu alți pacienți? 

Alăturați-vă grupurilor de sprijin de pe Facebook de mai 

jos:  

➡ Thymoma Support Group 

➡ Thymic Carcinoma Group 

➡ Patient Advocate Group 

 

 sau: 

➡ FOUNDATION FOR THYMIC CANCER RESEARCH 

Scanați pentru acces la site-ul web 

ITMIG și mai multe informații 

MAI - Luna pentru sensibilizare față de leziunile 

maligne ale timusului  

 

Acest fluturaș a fost creat de medici și pacienți - 

membri ai ITMIG și ai Fundației pentru Cercetarea 
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