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Klinická situace vyžadující vyšetření 
synoviální tekutiny

Bolestivý a zduřelý kloub 



Artrocentéza

◼ Vzorek odebírá za sterilních podmínek klinický 
specialista (revmatolog).

◼ Při významnějším zduření kloubu je výkon
současně diagnostický i terapeutický. 

◼ Získanou tekutinu je žádoucí zpracovat co 
nejdříve (do 24 hod.) s ohledem na autolýzu 
buněk. 

◼ Fixace nejsou vzhledem k viskozitě vhodné. 



Odběr 

optimálně 

do zkumavky 
se 2 ml 
lithium 
heparinu 
k prevenci 
koagulace. 



Informace – čím více, tím lépe…

◼ Data pacienta  

◼ Klinické příznaky (trvání příznaků, postižení jednoho 
nebo více kloubů, předchozí onemocnění…)

◼ Morfologické nálezy:

◆makro - zobrazovací (rtg…)

◆mikro – předchozí histologická nebo cytologická 
vyšetření 

◆ v případě pozitivní nádorové anamnézy  typ 
prokázaného tumoru



Zpracování 

✓ kontrola vzorku dle akreditačních pravidel

✓ makroskopický popis – kvantita, kvalita

✓ test viskozity – tyčinkou vytáhnout  (3cm,  
v zánětech výrazně snížena) 

✓ buněčnost jadernými elementy ve F-R 
komůrce se zvláštním zřetelem na účast 
neutrofilních granulocytů



Detekce krystalů

◼ vlhký nativní preparát ST vyšetřen 
mikroskopicky s použitím polarizačního 
mikroskopu



Cholesterolové krystaly

Známka starého krvácení. Ve výpotcích mají 
charakteristický vzhled „skleněných tabulek“, odlišný 
od vřetenitých a jehlicovitých tvarů ve tkáni.
3a – MGG, 400x. 
3b – totéž pole v polarizovaném světle. Optická 
aktivita krystalů cholesterolu.



Základní cytologické obrazy 

✓ Traumatické – s projevy krvácení, někdy i 

infekce

✓ Infekční: bakteriální (tyto většinou hnisavé), 

tuberkulózní, chlamydiové, virové, 

✓ Autoimunní: revmatoidní,

✓ Reaktivně zánětlivé – s krystaly 

sdružené: dna, pseudodna, osteoartritis

✓ Nádorové



F21. Recidivující artritis

První punkce. 1a – precipitující pozadí synoviální 
tekutiny, převaha neutrofilních granulocytů, 
příměs makrofágů a jednotlivých synovialocytů, 
ojedinělé erytrocyty. 1b (HE) zánětlivé elementy 
lépe hodnotitelné v méně přibarveném pozadí; v 
barvení dle Grama (vložený obrázek) ložiskově 
G+ koky. MGG a HE, 400x.



F21. Recidivující artritis
Druhá artrocentéza o měsíc později. 
Klinicky recidivující výpotek. 1c -
smíšená celulizace, příměs makrofágů. 
1d - shluk prosáklých narušených 
synovialocytů. MGG a PAS,400x.



F74. Chondrokalcinóza

Chronická 
zánětlivá 
celulizace 
překrytá 
synoviální 
tekutinou. 
Krystaly zřejmé i 
v základních 
barveních MGG a 
HE.



F74. Chondrokalcinóza

Odpovídající pole v 
polarizovaném světle. 
Hojné krystaly 
kalciumpyrofosfátu i další 
kalciumfosfátové krystaly 
s variabilním tvarem.



Shrnutí
Vyšetření synoviální tekutiny: 

Vyžaduje:

◆ odpovídající zajištění kvality vzorku

◆ rychlé zpracování 

◆ komplexní a specifický přístup

◆ víceoborové vyšetření s kultivovanou mezioborovou 
komunikací

Při splnění uvedených  podmínek může diagnosticky 
poskytnout více, než bylo dosud obvyklé



Urátové krystaly při dně


