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ZÁPAL

Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.,

Ústav patologickej anatómie LFUK a FNsP
pracovisko Staré mesto

Sasinkova 4, Bratislava

Zápal

• Definícia nejednotná

• Komplikovaná obranná reakcia na 
poškodenie organizmu, alebo:

– Stereotypná , ponajviac miestna, 
komplikovaná obranná reakcia organizmu 
oproti škodlivine

– Komplexná miestna cievna a mezenchýmová 
reakcia živého jedinca oproti poškodeniu 
rôznymi etiologickými činiteľmi

– ...

Historická charakteristika zápalu 

(calor, dolor, rubor, tumor, 

functio laesa)

• Calor (teplo) – lokálne zvýšenie teploty

• Dolor (bolesť) 

• Rubor (sčervenanie) – peristatická 

hyperémia

• Tumor (opuch) – zápalový edém

• Functio laesa (porucha funkcie)

Jednotlivé klasické charakteristiky zápalu nemusia byť vyznačené 

v rovnakej miere u rôznych druhov zápalov. 

Príčiny zápalu:

1. infekčné : baktérie, vírusy, huby, parazity

2. imunologické: reakcia antigén-protilátka

3. fyzikálne: chlad, teplo, žiarenie, mechanické poškodenie

4. chemické: organické aj anorganické zlúčeniny

5. inertný materiál: cudzie telesá (šicí materiál,...)

Zápal: obranná reakcia

Infekcia: invázia patogénnych mikroorganizmov 

do organizmu

Zápal: dve fázy: skorá zápalová odpoveď

hojenie

Triedenie zápalov

• Zápaly triedime podľa rôznych kritérií 

– Čas

– Hlavné zložky zápalov

– Vhodnosť reakcie organizmu na etiologické 

agens

– Podľa etiologického agens

– Lokalizácia tkaniva

– Svojráznosť štruktúr v zápalovom ložisku a 

pod. 

Podľa dĺžky trvania a stavu obranyschopnosti:

1. Akútny zápal: menej ako 2 týždne

a. akumulácia tekutiny a plazmy v mieste poškodenia

b. intravaskulárna aktivácia trombocytov

c. zápalová celulizácia – polymorfonukleárne neutrofily

2. Chronický zápal: dlhšie trvanie

a. prechod z akútnej fázy do chronickej

b. od začiatku ako chronický



2

Akútny zápal:

1. Cievna reakcia

2. Bunková reakcia

3. Súčasné uvoľňovanie mediátorov

1. Cievne zmeny: hemodynamické, zmena permeability

a. hemodynamické zmeny: prechodná vazokonstrikcia

(3-5 sekúnd, môže byť aj dlhšia – niekoľko minút)

perzistujúca progresívna vazodilatácia - teplo,   

začervenanie ( asi po 30.tich min)

lokálny hydrostatický tlak ↑ (edém – prestup tekutiny –

transudát)

spomalenie krvného prietoku a stáza

marginácia leukocytov (prilepenie k endotelu, prestup

štrbinami medzi endotelom extravaskulárne)

b. zmena cievnej permeability

1. kontrakcia endotelových buniek – postihuje venuly,

príčina: uvoľnenie mediátorov histamín, bradykinín

ľahké zápaly kože

2. retrakcia endotelových buniek - postihuje venuly

príčina: cytokíny (TNF-α) 

3. priame poškodenie endotelových buniek - postihuje

arterioly , venuly, kapiláry

príčina: nekróza endotelu s nálsednou trombózou

ťažké popáleniny, bakteriálne infekcie

4. poškodenie endotelových buniek leukocytmi –venuly  

a kapiláry

príčina: adhézia leukocytov, uvoľnenie enzýmov a 

kyslíkových radikálov

5. neovaskularizácia – VEGF uvoľnený pri hojení a   

raste nádorov

príčina: nové kapiláry s vyššou priepustnosťou

2. Bunková reakcia

1. exsudácia leukocytov – prvá obranná línia, únik 

leukocytov do interstícia

marginácia a pavimentácia – tesne k cievnej stene

kotúľanie a adhézia – selektíny, integríny, Ig

emigrácia – únik cez bazálnu membránu

chemotaxia – migrácia do extravakulárneho priestoru

leukotrién, cytokíny, zložky komplementu

2. fagocytóza - PMN (mikrofágy), monocyty (makrofágy)

rozpoznanie a naviazanie – opsoníny, lektíny

pohltenie – fagozóm

usmrtenie a degradácia – intra a extracelulárne 

mechanizmy

3. Zápalové mediátory: 

1. Mediátory uvoľňované bunkami:

a. vazoaktívne amíny: histamín, serotonín, meuropeptidy

účinok: vazodilatácia, zvýšenie permeability ciev,  

svrbenie,bolesť

b. metabolity k. arachidónovej: prostaglandíny, 

tromboxan, prostacyklín, 5-HETE, lipoxíny, 

leukotriény

účinok: vazokonstrikcia, bronchokonstricia, zvýšenie

cievnej permeability

c. obsah lyzozómov: granulá neutrofilov-aktívne enzýmy,

AF, KF, kolagenáza, fosfolipáza

d. doštičky aktivujúci faktor (PAF): zvýšenie cievnej   

permeability, bronchokonstrikcia, adhézia leukocytov   

k endotelu, chemotaxia

e. cytokíny : interleukín IL-1, tumor necrosis factor TNF-α,

interferón IFN-γ, chemokíny IL-8, PF-4

ovplyvnňujú funkcie endotelu, aktivujú makrofágy,   

majú chemotaktický účinok

f. voľné radikály – kyslíkové metabolity, oxid dusný (NO)

kyslíkové metabolity – poškodenie endotelu, aktivácia    

proteáz, poškodenie ostatných buniek

oxid dusný - vazodilatácia, aktivácia trombocytov, 

2. Zápalové mediátiory krvnej plazmy:

a. kiníny: bradykinín – kontrakcia hladkej svaloviny,

vazodilatácia, bolesť, zvýšenie 

cievnej permeability

b. koagulačná kaskáda – spúšťa trombín - fibrínové 

peptidy

zvýšenie cievnej permeability

chemotaxia Leu

c. fibrinolytický systém

d. komplement 
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Bunky zápalu Bunky zápalu

• Polymorfonukleárne neutrofily (PMN): proteázy,   

lyzozým, kyslá a alkalická fosfatáza, 

zvýšený počet v krvi - akútna bakteriálna infekcia

fagocytóza, pohlcovanie imunokomplexov

• Eozinofily: baktericídne enzýmy, enzýmy toxické pre  

parazity

zvýšený počet v krvi – alergické reakcie, parazity,  

kožné choroby, niektoré malígne lymfómy

• Bazofily (mastocyty): histamín, heparín

bezprostredný a oneskorený typ hypersenzitívnej

reakcie, uvoľňovanie histamínu po stimulácii IgE

Bunky zápalu

• Lymfocyty: B – produkcia protilátok, T – celulárna imunita

dominujúci typ buniek v chronickom zápale, neskorá     

fáza akútneho zápalu

• Plazmatické bunky: vznikajú z B lymfocytov, cytoplazma 

bohatá na RNA a γ-globulíny

zvýšené množstvo v krvi – pretrvávajúce infekcie (TBC,  

syfilis), hypersenzitívne reakcie, myelóm

• Mononukleárny fagocytový systém (RES)

a. Cirkulujúce monocyty – v krvi: fagocytóza, chronický 

zápal, regulácia funkcií lymfocytov

Bunky zápalu

b. tkanivové makrofágy: makrofágy v mieste zápalu, 

histiocyty, Kupferove bb., alveolárne makrofágy,   

osteoklasty, mikroglia, mezangiálne bb. v obličkách, 

bunky v sínusoch sleziny, Hoffbauerove bb. Placenty

úloha: fagocytóza a pinocytóza, produkcia biologicky   

aktívnych látok – kolagenáza, proteázy, zložky 

komplementu, koagulačné faktory, rastové 

faktory, cytokíny, chemotaktické faktory, voľné   

kyslíkové radikály, metabolity kyseliny 

arachidónovej

Jedno zo základných delení
(jednotlivé druhy zápalu sa môžu rôzne kombinovať)

• Alteratívny zápal – prevažuje poškodenie 
tkaniva zápalom 

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

– Serózny

– Fibrinózny

– Purulentný

• Proliferatívny zápal – so zmnožením buniek 
(epitelu, makrofágov, obrovských buniek,  
lymfatického tkaniva, tvorba polypov, zmnoženie 
jazvového väziva, vznik granulómov, atď.)

Katarálna bronchitída (162)

• Exsudatívny zápal – serózny

• V bronchu sa nachádza serózna tekutina s 

odlúpanými epitéliami, granulocyty

• Fibrín nie je prítomný

• Sliznica presiaknutá a vyznačená aktivácia 

hlienotvorných buniek

• Pod sliznicou hyperémia
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Fibrinózna perikarditída (11)

• Exsudativny zápal fibrinózny

• Na perikarde povlak z vlákien fibrínu 

ružovo (eozinofilne) sa farbiaceho a 

nasadajúceho na bazálnu membránu

• Pod bazálnou membránou edematózné 

presiaknutie a prítomné 

polymorfonukleárne leukocyty(PMNL)

• V cievach hyperémia
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Pseudomembranózny zápal 

(88)

• Exsudatívny zápal fibrinózny s nekrózou 

tkaniva

• Z fibrínu, nekrotického tkaniva                   

a zápalových buniek sa vytvára akási 

pablana (pseudomembrána)

• Tento zápal býva napr. pri diftérii, 

bacilárnej dyzentérii, stafylokokovej 

pseudomembranóznej endokarditíde

Pablana (PB)

Nekróza sliznice

Apendicitída (81)

• Exsudatívny zápal purulentný (hnisavý)

• Edém, hyperémia

• Exsudácia granulocytov do lúmenu, 

interstícia a aj na peritoneum

• Aktivácia lymfatického tkaniva



6

Perit.

dutina

Absces mozgu (14)

• Exsudatívny zápal purulentný

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

• Nahromadené leukycyty proteolytickými 
enzýmami rozpúšťajú tkanivo

• Vzniká abscesová dutina

• V chronickom štádiu v iných orgánoch a 
tkanivách sa ohraničí granulačným 
tkanivom a vzniká pyogénna membrána
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Aktinomykóza (17)

• Zápal vyvolaný hubou Actinomyces israeli

• Rastie vo forme drúz – žltavé zrnká

• Vytvára abscesy s fistulami

• Najčastejšia cervikofaciálna forma - ústna 

dutina

• Ďalej brušná forma – oblasť apendixu a 

céka

• A hrudná forma – abscesy pľúc

vlákna huby



8

Oxyuriáza (144)

• Zápal vyvolaný parazitom (helmitom) 

• Enterobióza – oxyuriáza – Enterobius 

vermicularis

• Výskyt často u detí – hrubé črevo, apendix
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