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Zápal 

Definícia nejednotná: 

• obranná reakcia organizmu s cieľom 
eliminovať alebo zabrániť šíreniu 
škodlivého agens 

• lokálna odpoveď tkaniva na poškodenie 
rôznymi etiologickými činiteľmi (infekčné, 

imunologické, fyzikálne, chemické agens, inertné materiály) 

• komplexná miestna cievna a 
mezenchýmová reakcia živého jedinca 
oproti poškodeniu rôznymi etiologickými 
činiteľmi 



Historická charakteristika zápalu 

• Calor (teplo) – lokálne zvýšenie teploty 

• Dolor (bolesť)  

• Rubor (sčervenanie) – aktívna hyperémia 

• Tumor (opuch) – zápalový edém 

• Functio laesa (porucha funkcie) 

Jednotlivé klasické charakteristiky zápalu nemusia byť vyznačené  

v rovnakej miere u rôznych druhov zápalov.  



Zápalové bunky 

Neutrofil  54-

62% 

baktérie  

huby 

 

Eosinofil  1-6%  parazity 

alergické reakcie 

Basofil 
(Mastocyt) 

<1%  alergické reakcie 

 

Lymphocyt   25-

33% 

B Ly: rôzne patogény 

T Ly:  

CD4+ (pomocné): 

extracelulárne baktérie 

CD8+ (cytotoxické): 

vírusy, protinádorová 

imunita  

Monocyt  2-8%  Migrujú z krvi do tkaniva a 

diferencujú sa na makrofágy 

alebo dendritické bunky. 

Makrofág  Fagocytóza bunkovej drviny a 

patogénov; stimulácia 

lymfocytov (prezentácia 

antigénu). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Neutrophil.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lymphocyte.png


Triedenie zápalov 

• Zápaly triedime podľa rôznych kritérií:  

– Čas (fulminantný, akútny, subakútny, chronický) 

– Hlavné zložky zápalov 

– Reakcia organizmu na etiologické agens 

 (norm-, hypo-, hyperergické) 

– Podľa etiologického agens (fyz., chem., biol.) 

– Lokalizácia tkaniva (povrchové / hlboké) 

– Svojráznosť štruktúr v zápalovom ložisku a pod. 



Delenie podľa zastúpenia zložiek 

zápalu 
• Alteratívny zápal – prevažuje poškodenie tkaniva zápalom  

• Exsudatívny zápal – v tkanive alebo na povrchu zmnoženie seróznej 
tekutiny, hlienu, a/alebo leukocytov, a/alebo fibrínu 
– serózny  

– katarálny (hlien)  

– fibrinózny 

– purulentný 

– hnilobný 

– hemoragický 

 

 

• Proliferatívny zápal – so zmnožením väziva 

- reparačná fáza akútneho zápalu 

- chronický zápal 



Serózny zápal  

• veľa tekutiny  

• hojenie (resorpcia) 

– serózne blany – Tbc, Tu, vírus, reumat.zápal 

– sliznice (katar) + hlien 

– koža  

– hlboký – alergický (urtika) 

 



Katarálna bronchitída (162) 
 s baktériovou superinfekciu 

• Povrchový nešpecifický exsudatívny zápal 

– serózny 

• V bronchu sa nachádza serózna tekutina, 

hlien, odlúpané epitélie, granulocyty 

• Fibrín nie je prítomný 

• Sliznica presiaknutá a vyznačená aktivácia 

hlienotvorných buniek 

• Pod sliznicou hyperémia, opuch 













Fibrinózny zápal  

• veľa bielkovín (fibrín)  

• hojenie (organizácia granulačným tkanivom) 

• často zmiešaný  

– serózne blany – mikroorganizmy, urémia 

– sliznice, koža (pseudomembranózny) + pablany 

– hlboký – krupózna (lobárna) pneumónia 

 



Fibrinózna perikarditída (11) 

• Exsudatívny fibrinózny zápal 

• Na perikarde povlak z vlákien fibrínu 

ružovo (eozinofilne) sa farbiaceho a 

nasadajúceho na bazálnu membránu 

• Pod bazálnou membránou edematózne 

presiaknutie a prítomné nepočetné 

polymorfonukleárne leukocyty (PMNL) 

• V cievach hyperémia 

 









Pseudomembranózny zápal 

(88) 
• Exsudatívny fibrinózny zápal s nekrózou 

tkaniva 

• Z fibrínu, nekrotického tkaniva                   

a zápalových buniek sa vytvára pablana 

(pseudomembrána) 

• Vyskytuje sa napr. pri diftérii, bacilárnej 

dyzentérii, stafylokokovej 

pseudomembranóznej enteritíde 

 





Pablana (PB) 

Nekróza sliznice 



PB 





PB 



Hnisavý zápal  

• veľa buniek (PMNL)  

• hojenie (resorpcia/chron.zápal – pyogénna 

membr.) 

– serózne blany – povlaky hnisu ... empyém 

– sliznice (hnisavý katar) 

– koža - folikulitída 

– hlboký - difúzny (flegmóna) 

            - lokalizovaný (absces) 

 



Apendicitída (81) 

• Exsudatívny zápal purulentný (hnisavý) 

• Edém, hyperémia 

• Exsudácia granulocytov do lúmenu, 

interstícia a aj na peritoneum 

• Aktivácia lymfatického tkaniva 

• Komplikácie: 

gangréna...perforácia...peritonitída 

 













Perit. 

dutina 



Peritoneálna  

dutina 



Absces mozgu (14) 

• Exsudatívny zápal hnisavý (purulentný) 

• Agens intenzívne poškodzuje tkanivo ale 
nemá tendenciu sa šíriť napr. stafylokoky 

• Nahromadené leukocyty proteolytickými 
enzýmami rozpúšťajú tkanivo 

• Vzniká abscesová dutina 

• V chronickom štádiu v iných orgánoch a 
tkanivách sa ohraničí granulačným 
tkanivom a vzniká pyogénna membrána 















Chrípka – trachea, pľúca (213) 

• Nešpecifický, nehnisavý zápal privodený vírusom.  

• V priedušnici, tiež v prieduškách nekróza epitelu (sprvu 
suchý kašeľ), hyperémia, porušený endotel, exsudácia 

plazmy, červených krviniek. V prieduškách dlaždicovo-
bunková metaplázia. 

• Zvýšená tvorba hlienu (neskôr vlhký kašeľ). 

• Baktériová infekcia, nasadajúca na poškodený epitel a 
exsudát (ako pôda na pestovanie bakt.) 

 

• V pľúcach nehnisavý, lymfocytový intersticiálny zápal 
(opuch a hyperémia interstícia, v alveoloch opuch, 
hyalínové membrány, krvácanie. 





Chrupka 

Sliznica 

Nekróza 

Hyperémia sliznice 

Zvýšená tvorba hlienu  

v žliazkach sliznice 



Následky baktériovej 

superinfekcie 

PMNG 

Hyperémia a krvácania 

Hlien v žliazke Hlien na mŕtvej sliznici  

Postkapilárové venuly s  

poškodeným endotelom 

Lymfocyty 



Hyalínové membrány 

edém, krvavý  

exsudát 

 

Chrípková pneumónia 







Hyperémia v alveolových  

septách 

Erytrocyty voľne  

v alveolách 

Makrofágy 





Oxyuriáza (144) 

• Zápal vyvolaný parazitom (helmintom)  

• Enterobióza – oxyuriáza – Enterobius 

vermicularis  

• Výskyt často u detí – hrubé črevo, apendix 











Granulomatózny zápal  

• chronický špecifický zápal 

• etiológia: mykobaktérie, cudzie telesá, uráty...  

• tvorba granulómu:  
     -  makrofágy 

 - epiteloidné bunky 

 - obrovské viacjadrové bunky  

        (Langhansovho typu, typu okolo cudzích telies) 

     - lymfocyty 

     - fibróza na periférii granulómu 

 



Miliárna TBC pľúc (15) 
• Špecifický zápal  

 

• Má alteračnú, exudačnú, aj proliferačnú povahu. 

• Proliferačný typ tvorí špecifický granulóm. 

• Granulómový uzlík: v strede kazeózna nekróza, pri nej 
lem špecifického granulačného tkaniva (epiteloidné, aj 
obrovské Langhansove bunky), okolo neho nešpecifické 
granulačné tkanivo.  

 

• Môžno dokázať Mycobacterium tuberculosis hominis, aj 
iné (M. t. bovis, M. t. avium, ...).  

 

• Dôkaz acidorezistentných baktérií (Ziehl-Nielsen). 







Obrovská viac jadrová 

Langhansova bunka 

Epiteloidné bunky 

Lymfocyty 

Makrofágy 

Kazeózna nekróza 



Acidorezistentné tyčinky (červené) 



Acidorezistentné tyčinky (červené) 



Sarkoidóza (151) 

• Špecifický granulómový zápal 

• Etiológia sporná (autoimúnny?, nekultivovateľné 

mykobaktérie?, hyperimunita?...) 

• Granulómy podobné tuberkulóznym – chýba 

kazeózna nekróza a mykobaktérie 

• Obrovské bunky majú v cytoplazme často 

asteroidné a Schaumannove telieska (kryštály 

hydroxyapatitu) 

• Granulómy majú sklon k jazvovateniu 

 



Lymfatická uzlina 



Langhansove bunky 

Epiteloidné bunky 

Schaumannove inklúzie 

Nešpecifické granulačné  

tkanivo 





Pľúca 



Pľúca 



Pľúca 



Aktinomykóza (17) 

• Zápal vyvolaný baktériou Actinomyces 
israeli (vzhľadom pripomína pleseň) 

• Rastie vo forme drúz – žlté zrnká 

• Vytvára abscesy s fistulami 

1.Cervikofaciálna forma – najčastejšia - 
ústna dutina 

2.Hrudná forma – apendix, cékum, pečeň 

3.Brušná forma – abscesy pľúc 

4.Panvová forma – maternica (IUD) 







drúza 

Pyogenná membrána 



vlákna baktérie 



Drúza 
Pyogenná 

membrána 

Kyjový výbežok 



Metenamínové 

striebro 


