
Vyšetření vzorků 
synoviální tekutiny koní 
na automatickém 
analyzátoru
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Kulhání koní

Ortopedické problémy spojené s kulháním jsou nejčastějším 
případem medicíny koní. 

 Vyšetření kulhání u koní se soustřeďuje na:
 lokalizaci původu bolesti, 
 získání více informací o zdroji
 určení nejúčinejší léčby. 
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Kulhání koní

Diagnostické postupy při vyšetřování kulhání
 Flexe koubů 
 Diagnostika nervů a kloubu
 Zobrazovací technika (RTG, USG, scintigrafie, MRI)
 Analýza krevních elementů v synoviální tekutině

Odběr synoviální tekutiny 
z kloubu koně sterilní 
technikou.
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Analýza synoviální tekutiny

Septická artritida (bakteriální 
infekce): 

 Stanovení nukleovaných buněk 
(NCC)

 Bakteriální kultivace 
 Cytologie 

Neseptická artritida (není 
způsobena bakteriemi):

 Změny počtu neutrofilů v 
synoviální tekutině, indikace 
zánětu synoviální membrány

Informace pro:
 diagnózu
 prognózu
 léčbu

Celkové množství nukleovaných buněk v synoviální 
tekutině je důležitým pomocníkem pro zhodnocení 
zánětu v kloubu.
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Normálová synoviální 
tekutina

Barva  transparentní, bezbarvá / žlutá

Zákal  bez zákalu

   Viskozita  velmi vizkózní
 2-5 cm vlákno mezi prsty 

 
   Počet elementů

 
   Neutrofily
   Mononukleární buňky
   Celková bílkovina

   Další znaky

 nízké; žádné RBC; 
velmi málo nukleovaných buněk

Koně: <500/µL (<0.5x109/L)
Krávy: <1000/µL (<1.0x109/L)
Psi/Kočky: 

<1500/µL(<1.5x109/L)
 < 6-12%
 90-100%
 18-48 g/L (standardně <25 g/L)

 žádné mikroorganismy

Synoviální tekutina:
 vysoká viskozita
 málo buněk

Zánětlivá synoviální
tekutina:
snížená vizkozita
zvýšené
   neutrofily
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 Složitá laboratorní práce
 Časová náročnost
 Nevhodné pro rychlou analýzu
 Nízká reprodukovatelnost
 Velká variace výsledků napříč 

laboratořemi

Manuální stanovení počtu 
nukleovaných buněk

 Automatizovaná analýza nukleovaných buněk v synoviální tekutině =  
přesnější, rychlejší a jednodušší analýza 

Hemocytometer 
+ microscope
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Automatizované stanovení počtu 
nukleovaných buněk

 Vysoká korelace k manuální metodě 
vyšetření z nátěru

 Vyšší reprodukovatelnost (CV 1.5-2.7%) 
proti manuální metodě (CV 6.1-15.7%)

Hematologický veterinární 
analyzátor EXIGO
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Studie

8
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 Enzym hydrolyticky rozštěpí 
velké molekuly kyseliny 
hyaluronové

Snížení vizkozity vzorků 
synoviální tekutiny

Příprava vzorku před měřením přidáním enzymu hyaluronidázy
do vzorku synoviální tekutiny  

 Snižuje vizkozitu
 Zabraňuje chybám měření
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Použití hyaluronidázy 

Test pro optimální použití enzymu hyaluronidázy na vizkózních
vzorcích koňské synoviální tekutiny.
 Vzorky koňské synoviální tekutiny s normálovými hodnotami buněk (WBC <1x109/L, n=3),
v EDTA zkumavkách jsou příliš viskózní.
 Tyto vzorky vykazovali chybu při měření na analyzátoru vlivem jejich standardní vizkozity.
 Úprava vzorku přidáním hyaluronidázy (Roche Diagnostics Scand. AB, Sweden) byla otestována
k zamezení chyb měření na automatickém analyzátoru.
 Finální testované koncentrace přidaného enzymu v tekutině byly: od 1 do 0.000025 mg/ml 

rozpuštěno v hematologickém diluentu.
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Použití hyaluronidázy

Testované podmínky přípravy a stability:
 Inkubace: při pokojové teplotě (RT) a při 37°C. Délka inkubace: 

2, 3, 5, 6, 10, 11, 30 a 31 minut při RT s 0.01 mg/ml enzymu v tekutině
 Stabilita enzymatického roztoku byla testována při skladování od 1 do 9 dnů při pokojové 

teplotě a po 7 dnech po rozmražení z -18°C.
 Hematologický analyzátor: Medonic CA620-VET  (Heska CBCdiff; 

Boule Medical AB, Sweden) 
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Enzymatický roztok vykázal vysokou stabilitu a přesné výsledky 
bez chyb na automatickém analyzátoru

 Hyaluronidáza vykazovala dobré výsledky v ředění do 0,001 mg/ml. 
Pro praktické použití je výhodnější koncentrace 0.01 mg/ml, kdy není třeba připravovat tak
velké množství roztoku.
 Inkubace při pokojové teplotě i 37°C vykazovali stejné výsledky
 Inkubace v čase 2 až 31 minut vykazovaly podobné výsledky.
 Enzymatický roztok je stabilní do 9 dnů při uchovávání v lednici a 7 dnů od rozmrazení z
-18°C.

Použití hyaluronidázy
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 Výše uvedený protokol lze rutinně používat nebo využít v případě, že při měření 
vzorku se vyskytnou chybová hlášení na analyzátoru zapřičiněné vysokou vizkozitou 
vzorku.

 Zásobní roztok enzymu může být uchováván zamražený, po rozmrazení je 
použitelný po dobu 7 dnů. 

Protokol pro přípravu vzorku

 přidejte 0.01 mL enzymu hyaluronidázy 0.5 mg/mL (rozpuštěno 
v diluentu) do 0.5 mL synoviální tekutiny z EDTA zkumavky.

 Inkubujte alespoň 2 minuty před analýzou.
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