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Περίληψη: Το μεσοθωράκιο είναι μια ομάδα ανατομικών δομών στο θώρακα που περιβάλλονται 
από χαλαρό συνδετικό ιστό. Αποτελεί το κεντρικό τμήμα της θωρακικής κοιλότητας και περιέχει την 
καρδιά, τα μεγάλα της αγγεία, τον οισοφάγο, την τραχεία, τον θύμο αδένα και λεμφαδένες. Οι όγκοι 
του μεσοθωρακίου αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη ποικιλία νοσολογικών καταστάσεων. Η ακριβής 
εντόπιση αυτών των όγκων είναι σπουδαία στην αρχική διάγνωση. Σε αυτή τη σύντομη ανασκόπηση 
περιγράφουμε εύχρηστους τρόπους διαφορικής διάγνωσης και θεραπείας συχνών και σπάνιων όγκων 
του μεσοθωρακίου. 

Λέξεις ευρετηρίoυ: μεσοθωράκιο, όγκοι μεσοθωρακίου.

Εισαγωγή
Το μεσοθωράκιο είναι μια ομάδα ανα-

τομικών δομών στο θώρακα που περι-
βάλλονται από χαλαρό συνδετικό ιστό. 
Αποτελεί το κεντρικό τμήμα της θωρακι-
κής κοιλότητας και περιέχει την καρδιά, τα 
μεγάλα της αγγεία, τον οισοφάγο, την τρα-
χεία, τον θύμο αδένα και λεμφαδένες.

Το μεσοθωράκιο αφορίζεται επάνω 
από την είσοδο του θώρακος, κάτω από 
το διάφραγμα, προσθίως από το στέρνο 
και πλαγίως από τον υπεζωκότα. Το προ-
σθιο-ανώτερο τμήμα του μεσοθωρακίου 
ευρίσκεται μπροστά από το περικάρδιο. 
Το μέσο ή σπλαγχνικό μεσοθωράκιο αφο-
ρίζεται από το πρόσθιο και οπίσθιο περι-
κάρδιο. Το οπίσθιο μεσοθωράκιο ή πα-
ρασπονδυλικό είναι ο χώρος πίσω από 
το οπίσθιο περικάρδιο (Εικόνα 1).

Το προσθιο-ανώτερο τμήμα του μεσο-
θωρακίου περιέχει τον θύμο αδένα και 
τα μεγάλα αγγεία. Το μέσο ή σπλαγχνι-
κό μεσοθωράκιο περιέχει την καρδιά, τα 
φρενικά νεύρα, το διχασμό της τραχείας, 
τους μεγάλους βρόγχους και λεμφαδέ-
νες. Το οπίσθιο μεσοθωράκιο ή παρα-
σπονδυλικό περιέχει τον οισοφάγο, τα 
πνευμονογαστρικά νεύρα, τη συμπαθη-
τική άλυσο, το θωρακικό πόρο, την κα-

τιούσα αορτή και την άζυγο και ημιάζυ-
γο φλέβα1 (Εικόνα 2).

Απεικονιστική διάγνωση
Η πρώτη εκτίμηση των όγκων του μεσο-

θωρακίου επιτελείται με την απλή ακτινο-
γραφία θώρακος, η οποία σπανιότατα εί-
ναι διαγνωστική (Εικόνες 3, 4). Εν τούτοις, 
όγκοι με ασβεστώσεις που θυμίζουν κέ-
λυφος αυγού διευκολύνουν τη διάγνωση 
της σαρκοείδωσης, της σιλίκωσης, ή σπα-
νίως, θεραπευμένου λεμφώματος. Όγκοι 
που περιέχουν οστά ή οδόντες συνήθως 
είναι τερατώματα. Η παρουσία υδραερι-
κών επιπέδων υποστηρίζει τη διάγνωση 
αποστήματος, κύστεων ή κηλών.

Η υπολογιστική τομογραφία του θώρα-
κος με σκιαγραφικό απεικονίζει την ακρι-
βή ανατομική θέση του όγκου, την έκτα-
ση της νόσου, πιθανή διήθηση των πέριξ 
ιστών εκ μέρους του και την πυκνότητα 
αυτού (Εικόνες 5, 6). Επίσης είναι χρήσι-
μη για την εντόπιση λεμφαδένων του με-
σοθωρακίου και των πυλών του πνεύμο-
να, στη διάκριση αγγειακών ανωμαλιών, 
στην αναγνώριση νόσων του πνευμονικού 
παρεγχύματος και στην ανάδειξη ανατομι-
κών παραλλαγών της περιοχής2-4.

Η μαγνητική τομογραφία υπερέχει της 
υπολογιστικής τομογραφίας στην απει-
κόνιση νευρικών πλεγμάτων και αγγεί-
ων και στη διάκριση πιθανής διήθησης 
γειτονικών ανατομικών δομών.  Επίσης 
η μαγνητική τομογραφία είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη επί αλλεργίας στα σκιαγραφικά 
στην απεικόνιση όγκων του οπισθίου με-
σοθωρακίου5.

Το σπινθηρογράφημα με ιώδιο εξακο-
λουθεί να έχει περίοπτη θέση στην εκτίμη-
ση θυρεοειδικών διογκώσεων. Ο αδένας 
του θυρεοειδούς και οι παραθυρεοειδείς 
αδένες απεικονίζονται ευχερώς με Τh-201, 
Tc99m, το σπινθηρογράφημα με Tc99m 
sestamibi έχει 90-100% ευαισθησία στην 
αναγνώριση εξεργασιών των παραθυρε-

Tα θυμώματα συνιστούν τα 
συχνότερα νεοπλάσματα του 

πρόσθιου μεσοθωρακίου. 
Οι περισσότερες μάζες του 

μέσου μεσοθωρακίου έχουν 
λεμφαδενική προέλευση, ενώ 
η πλειοψηφία των όγκων του 

οπίσθιου μεσοθωρακίου
είναι νευρογενείς 
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οειδών αδένων, η FDG-PET και ο συνδυ-
ασμός PET/CT αναδεικνύουν τη μεταβο-
λική δραστηριότητα όγκων, έχουν θέση 
στη σταδιοποίηση, την επανασταδιοποί-
ηση και στον έλεγχο της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία, ενώ το σπινθηρογράφη-
μα με octreotide, ένα συνθετικό ανάλογο 
της σωματοστατίνης, απεικονίζει τα καρ-
κινοειδή του θύμου αδένος αλλά και τις 
μεταστάσεις τους6-10. Η 11C-methionine 
PET είναι ακριβέστερη στην εντόπιση αδε-
νωμάτων των παραθυρεοειδών αδένων, 
ενώ το σπινθηρογράφημα με οτρεοτίδη 
αποκαλύπτει καρκινοειδές του θύμου και 
τις πιθανές μεταστάσεις του11,12.

Πρόσθιο μεσοθωράκιο
Οι περισσότεροι όγκοι ή νεοεξεργασίες 

του προσθίου μεσοθωρακίου δε δικαιο-
λογούν επίπονες και επικίνδυνες αιματη-
ρές διαγνωστικές μελέτες, διότι πρέπει να 
αφαιρούνται χειρουργικά14,15 (Εικόνα 7).

Η θωρακοχειρουργική που υποβοηθεί-
ται από video (Video-Assisted Thoracic 
Surgery) χρησιμοποιείται όλο και περισ-
σότερο στη διάγνωση και την αντιμετώπι-
ση των όγκων του μεσοθωρακίου16-18.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση εάν θα 
εφαρμοσθεί VATS, τραχηλική μεσοθω-
ρακοσκόπηση, θωρακοσκόπηση ή θω-

ρακοτομή εξαρτάται από τα ευρήματα 
της υπολογιστικής τομογραφίας, τη φύ-
ση της βλάβης, τη λήψη απλής βιοψίας 
ή εκτομής της νεοεξεργασίας και βεβαί-
ως από την επιδεξιότητα και την εμπειρία 
του χειρουργού.

Η βρογχοσκόπηση και αναρρόφη-
ση βιοπτικού υλικού με λεπτή βελόνα 
(bronchoscopy with fine needle aspiration) 
είναι χρήσιμη για τη διάγνωση νεοξεργα-
σιών και λεμφαδένων κάτωθεν της τρό-
πιδας, της πύλης και της παρατραχεια-
κής περιοχής.

Η κατευθυνόμενη με υπερήχους 
βρογχοσκόπηση (Ultrasound-guided 
bronchoscopy ) βελτιώνει τη διαγνω-
στική ακρίβεια της βρογχοσκόπησης και 
αναρρόφηση βιοπτικού υλικού με λεπτή 

βελόνα (bronchoscopy with fine needle 
aspiration).

H διοισοφάγειος βιοψία που καθοδη-
γείται με υπερήχους (Endoscopic U/S 
guided transesophageal biopsy) είναι 
χρήσιμη στη λήψη βιοψιών από τους 
παραοισοφάγειους λεμφαδένες και συ-
μπληρώνει την κατευθυνόμενη με υπε-
ρήχους βρογχοσκόπηση (Ultrasound-
guided bronchoscopy).

Η με Υπολογιστική τομογραφία κατευ-
θυνόμενη διαδερμική αναρρόφηση βιοπτι-
κού υλικού με λεπτή βελόνα (CT-guided 
percutaneous fine-needle aspiration) απο-
τελεί αξιόλογη μέθοδο διαγνωστικής προ-
σέγγισης των νεοπλασμάτων του προσθί-
ου μεσοθωρακίου19-23.

H ιστολογική διάγνωση του λεμφώμα-

Εικόνα 1. Το Μεσοθωράκιο αφο-
ρίζεται επάνω από την είσοδο του 
θώρακος, κάτω από το διάφραγμα, 
προσθίως από το στέρνο και πλα-
γίως από τον υπεζωκότα.
Το πρόσθιο-ανώτερο τμήμα του 
μεσοθωρακίου ευρίσκεται μπρο-
στά από το περικάρδιο. Το μέσο ή 
σπλαγχνικό μεσοθωράκιο αφορίζε-
ται από το πρόσθιο και οπίσθιο πε-
ρικάρδιο. Το οπίσθιο μεσοθωράκιο 
ή παρασπονδυλικό είναι ο χώρος 
πίσω από το οπίσθιο περικάρδιο. 

Εικόνα 2 α,β. Το πρόσθιο-ανώτερο τμήμα 
του μεσοθωρακίου περιέχει τον θύμο 
αδένα και τα μεγάλα αγγεία. Το μέσο ή 
σπλαγχνικό μεσοθωράκιο περιέχει την 
καρδιά, τα φρενικά νεύρα, το διχασμό της 
τραχείας, τους μεγάλους βρόγχους και 
λεμφαδένες. Το οπίσθιο μεσοθωράκιο ή 
παρασπονδυλικό περιέχει τον οισοφάγο, τα 
πνευμονογαστρικά νεύρα, τη συμπαθητική 
άλυσο, το θωρακικό πόρο, την κατιούσα 
αορτή και την άζυγο και ημιάζυγο φλέβα.

Εικόνα 3 α,β. Η πρώτη εκτίμηση των όγκων του 
μεσοθωρακίου επιτελείται με την απλή ακτινογραφία 
θώρακος, η οποία σπανιότατα είναι διαγνωστική. Εν 
τούτοις, η εντόπιση της βλάβης -πρόσθιο, οπίσθιο ή 
μέσο μεσοθωράκιο- πολλές φορές μας κατευθύνει 
σχετικά με τη διαφορική διάγνωση της βλάβης. Στην 
ακτινογραφία της εικόνας 3β η βλάβη προφανώς 
εντοπίζεται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο. 

Εικόνα 4. Αναλόγως εάν ο όγκος 
στην απλή ακτινογραφία θώρακος 
εντοπίζεται στο πρόσθιο, οπίσθιο ή 
μέσο μεσοθωράκιο, προκύπτουν και 
ανάλογες διαγνωστικές σκέψεις. 
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τος απαιτεί πολλαπλά δείγματα και επο-
μένως χρησιμοποιούνται βελόνες μεγα-
λύτερης διαμέτρου. Επί αρνητικών ή μη 
διαγνωστικών αποτελεσμάτων οι ασθενείς 
πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Όγκοι του μεσοθωρακίου που απαι-
τούν ιστολογική επιβεβαίωση είναι εκεί-
νοι με φανερή διήθηση των ιστών, εκείνοι 
που αποφράσσουν την άνω κοίλη φλέ-
βα, τα λεμφώματα, οι μη σεμινωματώ-
δεις εκ γεννητικών κυττάρων κακοήθεις 
όγκοι και τα σεμινώματα24,25.

Θυμώματα
Τα θυμώματα συνιστούν τα συχνότερα 

νεοπλάσματα του προσθίου μεσοθωρα-

κίου. Συνήθως οι ασθενείς προσέρχονται 
με βήχα, θωρακικό άλγος, δύσπνοια, δυ-
σφαγία, βράγχος φωνής, σύνδρομο άνω 
κοίλης φλέβας, τραχηλική μάζα ή μυα-
σθένεια gravis.

Πρέπει να εξετάζονται τα επίπεδα των 
αντισωμάτων έναντι των υποδοχέων της 
ακετυλχολίνης στον ορό του αίματος 
των ασθενών. 

Θεραπεία εκλογής θεωρείται η χει-
ρουργική εξαίρεση του νεοπλάσματος 
και επομένως η προεγχειρητική διαφορι-
κή διάγνωση καλοήθους από κακόηθες 
θύμωμα δεν είναι απαραίτητη.

Εν τούτοις η ανάδειξη διήθησης των πέ-
ριξ ιστών και συνοδού πλευριτικής συλ-

Εικόνα 5 α,β. Αναλόγως εάν ο ό-
γκος στην υπολογιστική τομογραφία 
θώρακος εντοπίζεται στο πρόσθιο, 
οπίσθιο ή μέσο μεσοθωράκιο ανα-
κύπτουν αντίστοιχες διαγνωστικές 
εκτιμήσεις. Στην εικόνα 5β απεικονίζε-
ται μάζα στο πρόσθιο μεσοθωράκιο. 
Πρόκειται περί θυμώματος.

Εικόνα 6 α,β. Υπολογιστική τομο-
γραφία θώρακος με όγκο ο οποίος 
εντοπίζεται στο οπί σθιο μεσοθω-
ράκιο. Η τελική διάγνωση ανέδειξε 
κακόηθες νευροβλάστωμα.

Εικόνα 7 α,β,γ. Υπολογιστική τομογραφία θώρακος με όγκο ο οποίος εντοπίζεται στο πρόσθιο μεσοθωράκιο. Η οριστική ιστολογική 
διάγνωση απέδειξε ότι επρόκειτο περί της σπάνιας νόσου Castelman (ημετέρα περίπτωση).

Εικόνα 8. Υπολογιστική τομογραφία θώρακος 
η οποία αναδεικνύει διάταση του οισοφάγου 
στην περιοχή του οπισθίου μεσοθωρακίου. 
Πρόκειται περί αχαλασίας.
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λογής συνιστούν ισχυρές ενδείξεις ανεγ-
χείρητου κακοήθους θυμώματος14,26,27.

Όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων
Τερατώματα

Τα τερατώματα είναι οι συχνότεροι 
όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων του με-
σοθωρακίου. 

Προσβάλλουν κυρίως άνδρες της τρίτης 
ή τέταρτης δεκαετίας. Όταν στην ακτινο-
γραφία θώρακος εντός του όγκου απεικο-
νίζονται δόντια ή οστά ή στην υπολογι-
στική τομογραφία φαίνεται συνδυασμός 
λίπους, υγρού, μαλακών ιστών και ενα-
ποθέσεων ασβεστίου η διάγνωση του τε-
ρατώματος είναι σχεδόν βέβαιη28,29.

Αν και τα τερατώματα είναι συνήθως 
καλοήθη πρέπει να αφαιρούνται και λόγω 
των πιεστικών φαινομένων που προκαλούν 
και διότι η συχνότητα της τοπικής διήθησης 
εξ αυτών αγγίζει το 20%.

Σεμινώματα
Τα κακοήθη σεμινώματα προσβάλλουν 

άνδρες ηλικίας 20-40 ετών. Η Β-χοριακή 
γοναδοτροπίνη (beta-hCG) είναι συνήθως 
θετική30. Η διάγνωση εγκαθιδρύεται με βι-

οψία δια βελόνης και προβάλλει επιτακτι-
κή καθώς τα σεμινώματα έχουν ευνοϊκή 
πορεία όταν αντιμετωπίζονται με ακτινο-
χημειοθεραπεία.

Χειρουργική παρέμβαση απαιτείται επί 
υπολειπόμενης νόσου. 

Μη σεμινωματώδεις όγκοι 
εκ γεννητικών κυττάρων

Οι πρωτοπαθείς κακοήθεις μη σεμινωμα-
τώδεις όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων του με-
σοθωρακίου προσβάλλουν κυρίως νέους 
άνδρες και είναι δυνατόν να συνοδεύονται 
από σύνδρομο Kleinfelter.

Συνήθως η α-φετοπρωτείνη ( alpha-
fetoprotein) και η β-χοριακή γοναδοτροπί-
νη (beta-hCG) είναι αυξημένες.

Αν και η αύξηση της α-φετοπρωτείνης θε-
ωρείται διαγνωστική συχνά απαιτείται βιοψία 
δια βελόνης για την ιστολογική επιβεβαίω-
ση της διάγνωσης31.

Λεμφώματα
Tο Hodgkin’s και το non-Hodgkin’s λέμ-

φωμα είναι δυνατόν να προβάλλουν ως 
πρωτοπαθείς όγκοι του προσθίου μεσο-
θωρακίου. 

Το λέμφωμα Hodgkin’s ανταποκρίνεται 
πολύ καλά στη χημειο-ακτινοθεραπεία όχι 
όμως και το non-Hodgkin’s.

Η χειρουργική παρέμβαση δεν έχει κα-
νένα θεραπευτικό ρόλο.

Καρκινοειδές του θύμου αδένος
Η πορεία των καρκινοειδών του θύ-

μου αδένος είναι απρόβλεπτη αλλά μάλ-
λον επιθετική. Η σεροτονίνη του ορού, 
η χρωμογρανίνη-Α (chromogranin-A, 
CgA) και το 5-υδροξυ-ινδολεακετικό οξύ 
(5-hydroxyindoleacetic acid, 5-HIAA) των 
ούρων παρουσιάζουν αυξημένες τιμές. 

Το σπινθηρογράφημα με οκτρεοτίδη 
(oktreotide scanning) επιβεβαιώνει τη δι-
άγνωση και αναγνωρίζει πιθανές μεταστα-
τικές εστίες. 

Τα συμπτώματα και η περαιτέρω αύξηση 
του όγκου προλαμβάνονται με τη χορήγη-
ση αναλόγων σωματοστατίνης. Η αντιμε-
τώπιση περιλαμβάνει ριζική χειρουργική 
εξαίρεση και συμπληρωματική χημειο-
ακτινοθεραπεία32-34.

Μέσο μεσοθωράκιο
Λεμφαδενοπάθεια

Οι συχνότερες μάζες του μέσου μεσο-
θωρακίου έχουν λεμφαδενική προέλευ-
ση. Η λεμφαδενοπάθεια αυτή κυρίως προ-
έρχεται από λοίμωξη και φλεγμονώδη 
νόσο ή συνιστά μετάσταση. Όταν η λεμ-
φαδενική διόγκωση του μέσου μεσοθω-
ρακίου συνοδεύεται από μάζα του πνεύ-
μονα, η βρογχοσκόπηση ή η διαβρογχική 
βιοψία έχουν αποφασιστική συμβολή στη 
διάγνωση.

Βρογχογενείς κύστεις
Οι βρογχογενείς κύστεις εντοπίζονται κυ-

ρίως κάτωθεν της τρόπιδος. Συνήθως δί-
δουν πυκνότητα νερού στην υπολογιστική 
τομογραφία, αλλά είναι δυνατόν να περι-
έχουν και βλεννώδες υγρό. Η Μαγνητική 
Τομογραφία (MRI) είναι διαγνωστική. Χει-
ρουργική θεραπεία συνιστάται όταν πα-
ρουσιάζουν συμπτώματα.

Περικαρδιακές κύστεις
Οι περικαρδιακές κύστεις δεν προκαλούν 

συμπτώματα, εφάπτονται της καρδιάς και 
στην υπολογιστική τομογραφία δίδουν την 
εικόνα μονόχωρης μάζας που αφορίζεται 
σαφώς και έχει πυκνότητα ύδατος. Παρα-
κολουθούνται κλινικώς και ακτινολογικώς 
και χρήζουν εξαίρεσης όταν καταστούν συ-

Εικόνα 6 α,β.  Υπολογιστική 
τομογραφία θώρακος με όγκο 
ο  ο π ο ί ο ς  ε ν τ ο π ί ζ ε τ α ι  σ τ ο 
οπίσθιο μεσοθωράκιο .Η τελική 
διάγνωση ανέδειξε κακόηθες 
νευροβλάστωμα.

Εικόνα 9 α,β,γ,δ. Εάν η θωρακοσκοπική προσπέλαση είναι αδύνατη, εφαρμόζουμε 
περιορισμένη μασχαλιαία θωρακοτομή, η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και 
παράλληλα εξασφαλίζει ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.
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μπτωματικές ή εμφανίζουν άτυπα ακτινο-
λογικά χαρακτηριστικά35.

Οπίσθιο μεσοθωράκιο
H πλειοψηφία των όγκων του οπισθίου 

μεσοθωρακίου είναι νευρογενείς-νευρίνωμα, 
νευροβλάστωμα, σβάνωμα (schwannoma), 
χεμοδέκτομα (chemodectoma) κ.λ.π.

Σπανίως σε αυτή τη περιοχή απαντώ-
νται λεμφώματα, νευροεντερικές κύστεις, 
extralobar pulmonary sequestration, λο-
βός αζύγου, εστίες εξωμυελικής αιμοποί-
ησης, παγκρεατικές ψευδοκύστεις, αχα-
λασία οισοφάγου, όγκοι του οισοφάγου, 
ανευρύσματα της αορτής, μηνιγγοκήλη, 
κήλη bochdaleck (Εικόνα 8).

Εξέταση εκλογής για τη διάγνωση των 
όγκων του οπισθίου μεσοθωρακίου είναι 
η Μαγνητική Τομογραφία. 

Η θεραπεία που ενδείκνυται για την αντι-
μετώπιση των νευρογενών όγκων είναι η 
εξαίρεση αυτών με αγαστή συνεργασία 
θωρακοχειρουργού, νευροχειρουργού 
και αναισθησιολόγου.  Η θωρακοσκοπι-
κή (VATS, Video-assisted thoracic surgery) 
αφαίρεση των καλοήθων νευρογενών 
όγκων του μεσοθωρακίου είναι ασφα-
λής και αποτελεσματική μέθοδος αντιμε-
τώπισης35-41. 

Εάν η θωρακοσκοπική προσπέλαση εί-
ναι αδύνατη, λόγω αδυναμίας του ασθε-
νούς να ανεχθεί διασωλήνωση με σωλή-
να διπλού αυλού ή λόγω απροσπέλαστων 
συμφύσεων στο πάσχον ημιθωράκιο, προ-
τείνουμε και εφαρμόζουμε περιορισμένη 
μασχαλιαία θωρακοτομή, η οποία είναι 
αποτελεσματική, ο ασθενής αλγεί λιγό-
τερο, και ταυτόχρονα εγκαταλείπει μικρή 
ουλή προσπορίζοντας ικανοποιητικό αι-
σθητικό αποτέλεσμα (Εικόνα 9).

Summury
Tumors of the mediastinum: Short 
report in diagnosis and therapy
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Tumors of the mediastinum represent 
a wide diversity of disease states. The 
location and composition of a mass is 
critical to the differential diagnosis. 

The most common causes of an anterior 
mediastinal mass include: thymoma; teratoma; 
thyroid disease; and lymphoma. Masses 

of the middle mediastinum are commonly 
congenital cysts, including foregut and 
pericardial cysts, while those that arise 
in the posterior mediastinum are often 
neurogenic tumors. This short article will 
review the anatomy of the mediastinum 
as well as the different radiographic, and 
therapeutic options of the most commonly 
encountered tumors.

Key words: mediastinum tumors, tumors 
of the mediastinum.

Βιβλιογραφία
1. Duwe BV, Sterman DH, Musani AI: Tumors of the 
mediastinum. Chest. 2005 Oct; 128(4):2893-909.
2. Ferretti G R, D J Vining, J Knoplioch et al., “Tracheobronchial 
tree: three-dimensional spiral CT with bronchoscopic 
perspective” J. Comput. Assist. Tomogr. 1996; 20:777–
781.
3. LoCicero J, 3rd, Costello P, Campos C T et al., “Spiral CT 
with multiplanar and three-dimensional reconstructions 
accurately predicts tracheobronchial pathology”, Ann. 
Thorac. Surg. 1996; 62:811–817.
4. Yoneda K Y,Tharratt R S, “Intrathoracic neoplasms other 
than bronchogenic carcinoma”, Curr. Opin. Pulm. Med. 
1997; 3:257–264.
5. Webb W, “Magnetic resonance imaging of the thorax: 
clinical utility in comparison with CT”, in: Freundlich I M, 
Braggs D C (eds), A Radiologic Approach to Diseases of the 
Chest, 2nd Edition,William and Wilkins, Baltimore 1997.
6. James C, Starks M, MacGillivray D C et al., “The use of 
imaging studies in the diagnosis and management of thyroid 
cancer and hyperparathyroidism”, Surg. Oncol. Clin. N Am. 
1999; 8:145–169.
7. Muros M A, Llamas-Elvira J M, Ramirez-Navarro A et al., 
“Utility of fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission 
tomography in differentiated thyroid carcinoma with negative 
radioiodine scans and elevated serum thyroglobulin levels”, 
Am. J. Surg. 2000; 179:457–461.
8. Baudin E, Schlumberger M, Lumbroso J et al., “Octreotide 
scintigraphy in patients with differentiated thyroid carcinoma: 
contribution for patients with negative radioiodine scan”, J. 
Clin. Endocrinol. Metab. 1996; 81:2.541–2.544.
9. Sofferman R A, Nathan M H, Fairbank J T et al., “Preoperative 
technetium Tc 99m sestamibi imaging. Paving the way to 
minimal-access parathyroid surgery”, Arch. Otolaryngol. 
Head. Neck. Surg. 1996; 122:369–374.
10. Al-Sobhi S,Ashari L H, Ingemansson S,“Detection of 
metastatic parathyroid carcinoma with Tc-99m sestamibi 
imaging”, Clin. Nucl. Med. 1999; 24:21–23.
11. Beggs A D, Hain S F,“Localization of parathyroid adenomas 
using 11C-methionine positron emission tomography”, Nucl. 
Med. Commun. 2005; 26:133–136.
12. Borrero C G, McCook B, Mountz J M, “Indium-111 
pentetreotide imaging of carcinoid tumor of the thymus”, 
Clin. Nucl. Med. 2005; 30:218–221.
13. Liu R S,Yeh S H, Huang M H et al., “Use of fluorine-18 
fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the 
detection of thymoma: a preliminary report”, Eur. J. Nucl. 
Med. 1995; 22:1.402–1.407.
14. Kondo K : Optimal therapy for thymoma. J Med Invest. 
2008 Feb; 55(1-2):17-28.
15. Becherer A, Szabo M, Karanikas G et al., “Imaging of 
advanced neuroendocrine tumors with (18)F-FDOPA PET”, 
J. Nucl. Med. 2004; 45:1.161–1.167.
16. Cirino L M, Milanez de Campos J R, Fernandez A et 
al., “Diagnosis and treatment of mediastinal tumors by 
thoracoscopy”, Chest 2000; 117:1.787–1.792.
17. Roviaro G,Varoli F, Nucca O et al., “Videothoracoscopic 
approach to primary mediastinal pathology”, Chest, 
2000;117:1.179–1.183.

18. Demmy T L, Krasna M J, Detterbeck F C et al.,“Multicenter 
VATS experience with mediastinal tumors”, Ann.Thorac. 
Surg. 1998; 66:187–192.
19. Yasufuku K, Chiyo M, Sekine Y et al., “Real-time 
endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle 
aspiration of mediastinal and hilar lymph nodes”, Chest 
2004; 126:122–128.
20. Hunerbein M, Ghadimi B M, Haensch W et al., 
“Transesophageal biopsy of mediastinal and pulmonary 
tumors by means of endoscopic ultrasound guidance”, 
J.Thorac. Cardiovasc. Surg. 1998; 116:554–559.
21. Serna D L, Aryan H E, Chang K J et al., “An early 
comparison between endoscopic ultrasound-guided fine-
needle aspiration and mediastinoscopy for diagnosis of 
mediastinal malignancy”, Am. Surg. 1998; 64:1.014–
1.018.
22. Powers C N, Silverman J F, Geisinger K R et al., “Fine-needle 
aspiration biopsy of the mediastinum. A multi-institutional 
analysis”, Am. J. Clin. Pathol., 1996; 105:168–173.
23. Sklair-Levy M, Polliack A, Shaham D et al.,“CT-guided core-
needle biopsy in the diagnosis of mediastinal lymphoma”, 
Eur. Radiol. 2000; 10:714–718.
24. Strollo D C, Rosado de Christenson M L, Jett J R,“Primary 
mediastinal tumors. Part 1: tumors of the anterior 
mediastinum”, Chest 1997; 112:511–522.
25. Bacha E A, Chapelier A R, Macchiarini P et al., “Surgery 
for invasive primary mediastinal tumors”, Ann. Thorac. Surg. 
1998; 66:234–239.
26. Langenfeld J, Graeber G M,“Current management of 
thymoma”, Surg. Oncol. Clin. N.Am. 1999; 8:327–339.
27. Wilkins K B, Sheikh E, Green R et al., “Clinical and 
pathologic predictors of survival in patients with thymoma”, 
Ann. Surg. 1999; 230:562–574.
28. Takeda S, Miyoshi S, Ohta M et al., “Primary germ cell 
tumors in the mediastinum: a 50-year experience at a single 
Japanese institution”, Cancer 2003; 97:367–376.
29. Moran C A, Suster S, “Primary germ cell tumors of 
the mediastinum: I. Analysis of 322 cases with special 
emphasis on teratomatous lesions and a proposal for 
histopathologic classification and clinical staging”, Cancer 
1997; 80:681–690.
30. Bokemeyer C, Droz J P, Horwich A et al., “Extragonadal 
seminoma: an international multicenter analysis of prognostic 
factors and long term treatment outcome”, Cancer 2001; 
91:1.394–1.401.
31. Javadpour N, “Significance of elevated serum 
alphafetoprotein (AFP) in seminoma”, Cancer 1980; 
45:2.166–2.168.
32. Dusmet M E, McKneally M F,“Pulmonary and thymic 
carcinoid tumors”,World J. Surg. 1996 ;20:189–195.
33. de Montpreville V T, Macchiarini P, Dulmet E,“Thymic 
neuroendocrine carcinoma (carcinoid): a clinicopathologic 
study of fourteen cases”, J.Thorac. Cardiovasc. Surg. 1996; 
111:134–141.
34. Fukai I, Masaoka A, Fujii Y et al.,“Thymic neuroendocrine 
tumor (thymic carcinoid): a clinicopathologic study in 15 
patients”, Ann.Thorac. Surg. 1999; 67:208–211.
35. Strollo D C, Rosado-de-Christenson M L, Jett J R, “Primary 
mediastinal tumors: part II.Tumors of the middle and posterior 
mediastinum”, Chest 1997; 112:1.344–1.357.
36. Bousamra M 2nd, Haasler G B, Patterson G A et al., 
“A comparative study of thoracoscopic vs open removal 
of benign neurogenic mediastinal tumors”, Chest, 1996; 
109:1.461–1.465.
37. Riquet M, Mouroux J, Pons F et al., “Videothoracoscopic 
excision of thoracic neurogenic tumors”, Ann. Thorac. Surg. 
1995; 60:943–946.
38. Gupta R, Munoz JC, Garg P, Masri G, Nahman NS Jr, 
Lambiase LR :Mediastinal pancreatic pseudocyst--a case 
report and review of the literature. MedGenMed. 2007 
Apr 11; 9(2):8.
39. Young WF Jr: Paragangliomas: clinical overview.Ann N 
Y Acad Sci. 2006 Aug; 1073:21-9.
40. Wick MR: Cystic lesions of the mediastinum. Semin 
Diagn Pathol. 2005 Aug; 22(3):241-53.
41. Domίnguez Malagόn H, Pérez Montiel D: Mediastinal 
germ cell tumors. Semin Diagn Pathol. 2005 Aug; 22(3):230-
40. IB




