
Zápal
ÚSTAV 
PATOLOGICKEJ 
ANATÓMIE 
LFUK A UNB



Prehľad cvičenia

⮚ Alteratívny zápal

⮚ Exudatívny zápal

⮚ Proliferatívny zápal

⮚ Granulomatózny zápal 

⮚Histologické preparáty - katarálny zápal, chrípka, fibrinózna
perikarditída, absces mozgu, apendicitída, oxyuriáza, 
pseudomembranózny zápal, sarkoidóza, TBC, aktinomykóza

⮚kazuistiky



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

• lokálna odpoveď tkaniva na poškodenie rôznymi etiologickými činiteľmi 

• veľa definícií a delení

• evolučne ustálená obranná a reparačná odpoveď na poškodenie organizmu

Zápal



Delenia zápalu
o podľa dĺžky trvania  (akútny, chronický)

o podľa hlavných zložiek zápalu ( alteratívny, exudatívny, proliferatívny )

o podľa etiologického agens (živý , neživý, imunitný agens )

o podľa typu exudátu

o podľa miesta - povrchové 

- hlboké

o podľa šírenia – difúzny (flegmóna)

- ložiskový (absces)



Delenie zápalu podľa jeho 
zložiek

1. Alteratívny zápal – prevažuje poškodenie tkaniva zápalom 

2. Exsudatívny zápal – v tkanive alebo na povrchu nahromadenie 
exudátu

3. Proliferatívny zápal – so zmnožením väziva, reparačná fáza akútneho 
zápalu, chronický zápal

✔ všetky tri zložky zápalu sa prelínajú



Alteratívny zápal
• zmeny spojené s poškodením tkaniva – dystrofické prejavy až nekróza

• ďalšie zložky zápalu sú menej zastúpené

• v histologickom obraze dominujú regresívne zmeny, nekróza, minimálna 
exsudácia tekutiny alebo buniek - proliferačnú fázu spravidla neidentifikujeme.

• zmeny viditeľné hlavne na začiatku zápalu

• toxické poškodenie pečene, vírusová hepatitída, myokarditída pri diftérii



Exudatívne zápaly
• tvorba a hromadenie exsudátu
• najrozsiahlejšia skupina nešpecifických zápalov

• podľa typu exsudátu delíme na 

• serózny (vrátane katarálneho typu na slizniciach)

• fibrinózny

• purulentný

• putridný (hnilobný)

✓ V prípade prímesi erytrocytov do exsudátu môžeme hovoriť o 
hemoragickom exsudáte



Serózny zápal na sliznici
Chrípka

• nekróza epitelu (sprvu suchý kašeľ), hyperémia, porušený endotel, exsudácia plazmy

• zvýšená tvorba hlienu (neskôr vlhký kašeľ)



Chrupka
Sliznica

Nekróza



hlien hyperémia PMNL



Exsudatívny zápal – katarálna bronchitída so sekundárnou 
superinfekciou s prechodom do hnisavého zápalu.



Ložisková deštrukcia bronchiálneho epitelu, edém, hnisavý zápalový infiltrát v lúmene.



hyperémia edémová tekutina           zápalový infiltrát



Exsudatívny zápal - fibrinózna peritonitída
• na peritoneu sú prítomné jemné ružové hmoty



• Exsudatívny zápal - fibrinózny typ
Fibrinózna perikarditída

Na perikarde povlak z vlákien fibrínu - ružovo (eozinofilne) sa farbiaceho materiálu





Prekrvenie perikardu, s povrchovo výrazne eozinofilnou nehomogénnou hmotou až vláknitou 
fibrínovou pablanou s prímesou leukocytov.



vlákna fibrínu 



Exsudatívny zápal – pseudomembranózny typ
Pseudomembranózna kolitída

• z fibrínu, nekrotického tkaniva a zápalových buniek sa vytvára pablana
(pseudomembrána)



Pseudomembranózna kolitída – pablany ulcerácia



Fibrinózna exsudácia (PMNL, vlákna fibrínu) s deštrukciou črevnej steny





Exsudatívny zápal - purulentný typ
Apendicitída s ruptúrou steny appendixu



Edém sliznice, v lúmene zápalový infiltrát tvorený prevažne PMNL



Apendicitída – flegmóna – difúzne šírenie zápalových buniek stenou appendixu



Apendicitída – flegmóna – prestup zápalových buniek stenou appendixu



Flegmonózna apendicitída – zápalová exudácia na seróze appendixu



Oxyuriáza
Typické v detskom veku – hrubé črevo, apendix



Lúmen appendixu s obsahom                 parazit                  sliznica appendixu







Exsudatívny zápal – purulentný typ 
Absces mozgu

• etiologický agens intenzívne poškodzuje tkanivo ale nemá tendenciu šíriť sa

• ohraničený hlboký typ zápalu



Absces cerebella



Centrum abscesového ložiska je tvorené hnisom – PMNL a rozpadnuté bunkové 
elementy, baktérie a fibrín. V okolí abscesu nachádzame hyperémiu. 



Absces mozgu - baktérie, fibrín, edém tkaniva



Proliferatívny zápal
• produktívny zápal so zmnožením buniek v mieste zápalu

• časté pri chronických zápaloch výsledkom čoho je masívna fibróza

• v mikroskopickom obraze nachádzame chronický zápalový infiltrát, 
zmnoženie fibroblastov, tvorba väziva

• fibróza pečene



Granulomatózny
zápal

• podtyp chronického zápalu

• Etiológia 

• infekčná ( mykobaktérie, sporulujúce huby)

• neinfekčná (cudzie telesá, uráty) 

Granulóm - makrofágy (epiteloidné histiocyty)

- obrovské viacjadrové bunky (Langhansovho typu) 

- lymfocyty

- fibróza na periférii granulómu

➢ Granulomatózny zápal imunogénny (špecifický – TBC)

➢ Granulomatózny zápal ne-imunogénny (granulóm okolo 
cudzieho telesa)



Tuberkulóza
Granulomatózny špecifický zápal

• všetky tri zložky zápalu 

• granulómový typ uzlíka s centrálnou kazeóznou nekrózou

• Morfologické prejavy TBC

• tuberkulózny uzlík

• kazeózna nekróza



Tuberkulóza pľúc



Tuberkulóza pľúc



Granulomatózny zápal  s centrálnou kazeóznou nekrózou, mnohojadrová bunka



epiteloidné bunky, obrovská mnohojadrová - Langhansova bunka



acidorezistentné tyčinky (červené) – farbenie Ziehl-Neelsen



Sarkoidóza
Granulomatózny špecifický zápal

• granulomatózny zápal bez centrálnej kazeóznej nekrózy

• etiológia je neznáma, predpoklad – defekt imunitnej reakcie

• v klinickom obraze dominuje postihnutie pľúc, lymfatických uzlín, sleziny, 
kože, kostnej drene

• komplikácia – zjazvovatenie tkaniva



Menšie, pravidelne zložené granulómy z epiteloidných buniek, s lymfocytmi na 
periférii, intracelulárne asteroidné inklúzie. 



Lem granulómov je tvorený retikulínovými vláknami, neskôr fibroblastami. 



Sarkoidóza v pľúcach



Obrovské bunky môžu mať v cytoplazme asteroidné a Schaumannove telieska (kryštály hydroxyapatitu)



Sarkoidóza v pľúcach



Aktinomykóza
Drobné žlté zrnká (drúzy) tvaru ryže.
1.Cervikofaciálna forma – najčastejšia - ústna dutina
2.Hrudná forma – abscesy pľúc
3.Brušná forma – appendix, cékum, pečeň
4.Panvová forma 



Aktinomykóza v tonzile



vlákna baktérií



Drúza                         zápalový infiltrát



impregnácia striebrom



Zhrnutie 

• zápal je obranná reakcia organizmu s 
účelom obnovenia štruktúry a funkcie

• jednotlivé zložky zápalu sa navzájom 
prelínajú

• granulomatózny zápal je špecifický  
chronický zápal

• chronický priebeh zápalu je sprevádzaný 
reparatívnymi zmenami



Kazuistiky 



1.kazuistika 

• 32 r., M, prijatý do nemocnice pre silné 
bolesti brucha, na začiatku lokalizované v 
pravom podbrušku, postupne s bolestivosťou 
celého brucha

• vysoká teplota, vysoké CRP, úľavová poloha na 
pravom boku







2.kazuistika

• 88-ročný pacient vyšetrený obvodným lekárom pre
4 dni trvajúce subfebrility až febrility. Pre nález
oslabeného dýchania obojstranne bazálne
predpísané mukolytiká, širokospektrálne antibiotiká.

• Po 5 dňoch hospitalizovaný na geriatrickej klinike
pre subfebrility, bolesti brucha, hnačky s malým
množstvom krvi v stolici, nevoľnosť, dehydratáciu.









3.kazuistika
• 82-ročný pacient, kachektický, so suspektným
karcinómom pľúc.

• pri prijatí sa sťažuje na kašeľ, bolesti na
hrudníku, udáva „ nedostatok vzduchu“









Pleura - gram





4.kazuistika

• 61-ročná polymorbídna pacientka sa
zúčastnila rodinnej oslavy 60.tky, kde sa stretla
široká rodina.

• 7 dní po oslave nastupujú teploty, suchý kašel,
silné bolesti hlavy.












