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• Klinické údaje: 

79-letý muž s oboustrannou tříselnou lymfadenopatií. Anamnesticky po odstranění maligního 

melanomu z levého stehna (3 měsíce před odběrem biopsie). Podezření na metastatický proces popř. 

lymfom. 

• Materiál k vyšetření: 

Levostranná tříselná lymfatická uzlina průměru 25 mm 

• Mikroskopický popis: 

Zastižena atrofická lymfatická uzlina s rámcově zachovalou architektonikou;  se sekundárním 

zárodečnými centry v kůře a atrofickým parakortexem. Hlavní nález je v oblasti dřeně a hilu 

lymfatické uzliny s objemnou vaskulární proliferací, která je při detailnějším pohledu tvořená ze 

silnostěnných krevních cév fokálně s erytrocyty, z hladkosvalových vláken, z fibroblastů a z tukové 

tkáně.  Dále je v subkapsulárním sinu přítomna skupina objemným atypických buněk s velkým jádrem 

s prominujícím jadérkem s malým množstvím cytoplazmy. 

• Imunohistochemie: 

Atypické buňky v subkapsulárním sinu exprimují SOX10 a HMB-45. Vaskulární proliferace v oblasti 

dřeně a hilu lymfatické uzliny je negativní v HMB-45 i SOX10. 

• Diagnóza: 

Angiomyomatózní hamartom lymfatické uzliny a izolované nádorové buňky maligního melanomu 

• Popis jednotky: 

Angiomyomatózní hamartom lymfatické uzliny poprvé popsali v roce 1992 (Chan, Frizzera, Fletcher, 

Rosai) jako benigní vaskulární afekci nejasné etiologie, která typicky postihuje tříselné popř. 

femorální lymfatické uzliny. V hilu lymfatické uzliny jsou tlustostěnné krevní cévy, vazivová a tuková 

tkáň a hladká svalovina. V novějších publikacích byl popsán vztah afekce k proběhlému zánětu uzlin i 

případ postižení krčních a popliteálních lymfatických uzlin. 

• Diferenciální diagnostika: 

Diferenciálně diagnosticky přicházejí do úvahy dvě jednotky. Jedná se angiomyolipom lymfatické 

uzliny postihující retroperitoneální a paraaortální lymfatické uzliny, který je obdobného vzhledu jako 

angiomyolipom ledviny, navíc je popisován i jejich synchronní výskyt. Další jednotkou je 

lymfangioleiomyomatóza lymfatické uzliny, ve které jsou výrazně dilatované lymfatické cévy. Obě 

jednotky jsou z rodiny PECOMů a jsou pozitivní v imunohistochemickém průkazu HMB-45 a mohou 

být asociované s tuberózní sklerózou. 



• Dodatečné sdělení: 

Pacient zemřel na kardiovaskulární selhání cca 2 týdny po odběru biopsie. Na FÚP byl pitván a bylo 

zjištěno, že ve všechny zvětšené tříselné lymfatické uzliny odpovídají angiomyomatóznímu 

hamartomu. Metastázy maligního melanomu nezjištěny. 

• Závěr:   

Angiomyomatózní hamartom je vzácná benigní jednotka typicky v oblasti tříselných lymfatických 

uzlin, která může klinicky budit podezření z metastatického procesu popř. lymfomu. 
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