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Zápal

Definícia nejednotná:

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

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

imunologické, fyzikálne, chemické agens, inertné materiály)

• komplexná miestna cievna a 
mezenchýmová reakcia živého jedinca na 
poškodenie rôznymi etiologickými 
činiteľmi
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Historická charakteristika zápalu

• 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. 



Priebeh zápalu

• iniciácia zápalu

• vaskulárna fáza

• celulárna fáza
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Iniciácia zápalu

• za iniciáciu zápalu sú zodpovedné imunitné bunky, ktoré 

sa v poškodenom tkanive už nachádzajú

• sú to najmä makrofágy, dendritické bunky, mastocyty, 

histiocyty...

• aktiváciou ich povrchových receptorov (PRRs) sa 

uvoľňujú mediátory zápalu spúšťajúce zápalovú reakciu
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Vaskulárna fáza

• zápalové mediátory sú zodpovedné za vazodilatáciu a 

zvýšenú permeabilitu ciev

• prestup plazmy s dôležitými substanciami do miesta zápalu

» komplementový systém

» kinínový systém

» koagulačný systém

» fibrinolytický systém

• dochádza tiež k zvýšenej koncentrácii buniek v cievach (v 

dôsledku úniku plazmy do interstícia), čo je predpokladom 

následnej extravazácie leukocytov 
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Celulárna fáza

• migrácia leukocytov do miesta zápalu = extravazácia 

leukocytov (vplyvom cievnych zmien a produkcie cytokínov, 

chemokínov, selektínov a integrínov)

 marginalizácia a adhézia leukocytov – leukocyty sú 

pritiahnuté zo stredu cievy k jej okrajom, ku ktorým priľnú 

a začnú po nich rolovať – postupne sa rolovanie spomaľuje 

až dochádza k pevnej adhézii leukocytov k cievnej stene

 transmigrácia – proces diapedézy; leukocyty na základe 

chemokínového gradientu migrujú cez cievnu stenu do 

interstícia

 pohyb leukocytov v interstíciu – proces chemotaxie; 

chemoatraktanty v tkanive priťahujú leukocyty do miesta 

zápalu
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Zápalové bunky

Neutrofil 54-62% baktérie 

huby

Eozinofil 1-6% parazity

alergické reakcie

Bazofil (Mastocyt) <1% alergické reakcie

Lymfocyt 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 etiologický agens

(norm-, hypo-, hyperergické)

– Podľa etiologického agensu (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
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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

• makro: bronchy vyplnené hlienovitým, v prípade bakteriálnej 

infekcie hnisavým obsahom, sliznica je hyperemická (červená)

• mikro:

o serózna tekutina (ružová homogénna hmota = vyzrážaná 

bielkovina), hlien, odlúpené epitélie, granulocyty (v prípade 

bakteriálne superinfekcie)

o bez fibrínu

o sliznica je presiaknutá, s aktivovanou hlienotvorbou

o pod sliznicou – hyperémia, edém



bronchy s hlienovitým 

obsahom a hyperemickou 

sliznicou

Katarálna bronchitída



Katarálna bronchitída s bakteriálnou superinfekciou

bronchus vyplnený 

hnisom, s hyperemickou 

sliznicou = následok 

bakteriálnej superinfekcie



Katarálna bronchitída s bakteriálnou superinfekciou

hnis

edém



serózna 

tekutina + 

granulocyty

hyperémia

lúmen 

bronchu

baktérie 

(fialový 

poprašok)

odlúpené 

epitélie

Katarálna bronchitída s bakteriálnou superinfekciou



Katarálna bronchitída s bakteriálnou superinfekciou

hyperémia

PMNL

aktivované 

hlienotvorné bunky

riasinkový 

epitel

podslizničné 

tkanivo

lúmen 

bronchu

makrofágy
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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)

• Povrchový nešpecifický exsudatívny zápal –

fibrinózny

• makro: listy perikardu hyperemické, nepravidelne zhrubnuté (s 

povlakmi fibrínu) = vzhľad „chlpatého srdca“

• mikro:

o na perikare sú nepravidelné fibrinózne hmoty (eozinofilné) 

nasadajúce na bazálnu membránu

o pod bazálnou membránou – edém a hyperémia
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Fibrinózna perikarditída

listy perikardu:

• hyperemické

(červené)

• nepravidelne 

zhrubnuté

• zlepené

viscerálny perikard

parietálny perikard
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Fibrinózna perikarditída

hyperémia

povlaky fibrínu
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Pseudomembranózny zápal 

• veľa bielkovín (fibrín) 

• z fibrínu, nekrotického tkaniva a zápalových 

buniek sa formuje pablana – pevne lipe na povrch 

slizníc

• napr. diftéria, bacilárna dyzentéria, stafylokoková 

pseudomembranózna enteritída



Pseudomembranózna kolitída (88)

• Exsudatívny fibrinózny zápal s nekrózou tkaniva
• premnoženie C. difficile a nadprodukcia difterického toxínu

• makro: sliznica s nekrózami, pokrytá sivozelenými, miestami 

splývajúcimi pablanami

• mikro:

o nekrózy sliznice čreva

o na povrchu sliznice - mukopurulentný exsudát + detritus + PMNL 

= pablany (pseudomembrány)



Pseudomembranózna kolitída

sivozelené 

pablany



Pseudomembranózny zápal

pablany



Pseudomembranózny zápal

pablana
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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 purulentný (hnisavý) zápal

• makro:

o včasné štádium - edém apendixu, hyperémia serózy (akútna apendicitída)

o pokročilé štádium – na seróze je fibrinózno-purulentný exsudát (akútna 

hnisavá apendicitída)

o neskoré štádium - nekrózy a ulcerácie sliznice so šírením do celej steny 

apendixu, seróza so zelenočiernymi gangrenóznymi nekrózami (akútna 

gangrenózna apendicitída)

• mikro:
o granulocyty (PMNL) v lúmene aj v stene 

apendixu (so zhoršovaním štádia prestupovanie 

na serózu) 

o hyperémia a edém steny apendixu

o aktivácia lymfatického systému

o neskoré štádium – nekrózy sliznice a celej 

steny apendixu, tvorba abscesov

• komplikácie
o perforácia

o peritonitída
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Apendicitída

cékum

hyperémia 

serózy 

apendixu
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Apendicitída

aktivácia 

lymfatického 

systému

PMNL

stena apendixu lúmen apendixu
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Apendicitída
peritoneálna 

dutina

stena 

apendixu

PMNL



Absces mozgu (14)

• Exsudatívny hnisavý (purulentný) zápal
• agens sa tam dostáva priamo (traumy) / lokálnym šírením / 

hematogénnym šírením 

• makro: centrum tvorené kolikvačnou nekrózou s hnisom, okolo 

abscesu je tenké fibrózne puzdro (dutina vyplnená hnisom)

• mikro:

o skoré štádium (1 – 2 týždne) – neostro ohraničená oblasť s 

vaskulárnou kongesciou a lokalizovaným edémom, PMNL

o neskoré štádium (2 – 3 týždne) – centrálna nekróza a kolikvácia, 

formácia kapsuly (3 vrstvy):

o vnútorná – granulačné tkanivo s novotvorbou ciev

o stredná – kolagénové vlákna (fibróza)

o vonkajšia – zóna gliózy
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Absces mozgu

ložisko 

vyplnené 

hnisom



centrum abscesu s PMNL

Absces mozgu
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Absces mozgu

centrum abscesu s PMNL

baktérie 

(fialový 

poprašok)



Chrípka (213)

• Nešpecifický hemoragický zápal

Priedušnica, priedušky
• makro: hyperémia sliznice, 

hlienovitý sekrét 

• mikro:
o nekróza epitelu

o prestúpenie stien a lúmenov 

monocelulárnou zápalovou 

celulizáciou (lymfycyty, plazmocyty, 

makrofágy)

o exsudácia plazmy a červených 

krviniek 

o dlaždicovobunková metaplázia, 

formácia obrovských buniek

Pľúca
• makro: pľúca sú ťažké, 

hyperemické, na reze s 

vytekaním spenenej alebo 

krvavej tekutiny

• mikro:
o zhrubnutie alveolárnych 

priehradok (hyperémia, edém, 

zápalové bb.)

o neskôr edém a exsudácia fibrínu 

do alveol      formácia hyalínových

membrán                   
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Chrípka - priedušnica

hyperémia sliznice
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Chrípka - priedušnica

hyperémia sliznice

zvýšená hlienotvorba

nekróza

sliznica

chrupka



Chrípka - priedušnica

zvýšená hlienotvorba

hlien na mŕtvej 

sliznici

PMNL ako následok 

bakteriálnej superinfekcie

hyperémia a krvácania
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Chrípka - pľúca

edém, krvácanie 

do alveol

hyalínové membrány
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Chrípka - priedušnica

hyalínové membrány = 

ružové (eozinofilné) 

blany ložiskovo 

vystieľajúce alveoly 



Oxyuriáza (144)

• Zápal vyvolaný parazitom (helmintom) –

Enterobius vermicularis 

• makro: v céku usídlené biele červy, samičky dĺžky do 13 mm, 

samčekovia do 2,5 mm

• mikro:

o organizmy s charakteristickou stavbou tela: črevo, vaječníky / 

semenníky, kutikula, krídelká
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Oxyuriáza

Enterobius 

vermicularis

stena apendixu

lúmen apendixu
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Oxyuriáza

lúmen apendixu

stena apendixu

Enterobius 

vermicularis
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Enterobius 

vermicularis

vajíčka

črevo

ováriá

kutikula

krídelko



Granulomatózny zápal 

• chronický špecifický zápal s formáciou 

granulómov 

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

• stavba granulómu (všeobecne): 
 makrofágy

 epiteloidné bunky

 obrovské viacjadrové bunky (Langhansovho typu, typu okolo 

cudzích telies)

 lymfocyty

 fibróza na periférii granulómu
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Miliárna TBC pľúc (15)

• špecifický zápal 

• má alteračnú, exudačnú aj proliferačnú povahu (špecifický 
granulóm)

• stavba granulómu:
 centrálna kazeózna nekróza

 špecifické granulačné tkanivo (s epiteloidnými a obrovskými Langhansovými 
bunkami)

 nešpecifické granulačné tkanivo 

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

• dôkaz acidorezistentných baktérií (Ziehl-Nielsen).
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Miliárna tuberkulóza pľúc

početné drobné granulómy
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Miliárna tuberkulóza pľúc

kazeózna nekróza

obrovská Langhansova bunka
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Miliárna tuberkulóza pľúc

obrovská Langhansova bunka

epiteloidné bunky

kazeózna nekróza

lymfocyty

makrofágy
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acidorezistentné tyčinky

Miliárna tuberkulóza pľúc



Hojenie
• odpoveď organizmu na poškodenie s cieľom 

obnoviť normálnu štruktúru a funkciu

Regenerácia

– náhrada poškodeného tkaniva rovnocenným 

tkanivom = proliferácia parenchýmových buniek

Reparácia

– náhrada poškodeného tkaniva menejcenným 

tkanivom = proliferácia zložiek spojivového 

tkaniva→fibróza, jazva

- väčšinou kombinácia oboch
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Regenerácia

• náhrada tkaniva ROVNOCENNÝM tkanivom
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Regenerácia

• Podľa stupňa regeneračnej schopnosti delíme bunky 

na:

– labilné - obnovujú sa pravidelne (krvotvorné tkanivá, 

povrchové epitely)

– stabilné - obnovujú sa len po poškodení 

(parenchýmové bunky pečene, pankreasu, štítnej žľazy 

proximálne kanáliky obličiek, hladká svalovina ciev)

– permanentné – neobnovujú sa (gangliové bunky, 

priečne pruhované svaly, kardiomyocyty)
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Reparácia 

• náhrada tkaniva MENEJ HODNOTNÝM tkanivom 
(väzivo)



Reparácia

1. Tvorba granulačného tkaniva

2. Kontrakcia rany (veľká strata tkaniva znemožňuje 

priloženie okrajov rany k sebe, čo predstavuje problém v hojení 

rany – hojí sa per secundam intentionem)

Týmto procesom prebieha:
– hojenie rán

• per primam intentionem

• per secundam intentionem

– organizácia hematómu a trombu

– hojenie kostných zlomenín

– vhojenie cudzích telies

– organizácia fibrinóznych exsudátov



Hojenie rán

• Kombinácia regenerácie a reparácie

 ranu vyplní krvné koagulum

 vytvára sa bazálna vrstva epidermy a smerom k 

povrchu rany postupne dochádza k reepitelizácii 

(regenerácia)

 súčasne sa od bázy rany začína formovať granulačné 

tkanivo = do koagula v rane vrastajú cievy, prichádzajú 

fibroblasty produkujúce kolagén

 s vyzrievaním rany ubúdajú cievy, pribúdajú 

kolagénové vlákna = vzniká jazva (reparácia)



Granulačné tkanivo

• makro: červené mäkké tkanivo

• mikro:

o početné cievy (s vyzrievaním tkaniva ich množstvo ubúda) –

potrebné pre prísun kyslíka a nutrientov do miesta hojenia

o zápalové elementy (neutrofily, makrofágy, plazmocyty...) –

odstraňovanie detritu + ochrana pred infekciou, keďže epitelová 

bariéra bola narušená

o fibroblasty produkujúce kolagén (s vyzrievaním tkaniva pribúdajú 

fibrocyty a kolagénové vlákna)
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Hojenie zlomenej kosti



Hojenie zlomenej kosti

hematóm

• v hematóme sa formuje fibrínová sieť, ktorá premostí oba konce zlomeniny

• do hematómu z okrajov zlomeniny vrastajú cievy

• po troch dňoch sa odstraňujú nekrotické úlomky kostí, vápnik sa uskladní 

(bude potrebný na tvorbu novej kosti)



Hojenie zlomenej kosti

Fibrózny kalus (svalok,callus)

• z vnútornej vrstvy periostu sa formuje nová kosť (primárny kalus) –

premostí oba konce zlomeniny, ale nie je prispôsobená na zaťaženie



Hojenie zlomenej kosti

Kostenný kalus

• primárny kalus je resorbovaný a nahradený sekundárnym kalusom (zrelá 

lamelárna kosť)



Hojenie zlomenej kosti

Definitívny kalus

• kosť je prestavaná v smere zaťaženia
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Hojenie infarktu myokardu

početné kapiláry

kardiomyocyty nemajú 

regeneračnú schopnosť = 

nekróza v myokarde sa 

hojí prostredníctvom 

granulačného tkaniva so 

vznikom jazvy

fibroblasty a 

kolagénové vlákna
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Rekanalizovaný trombus

čiastočne 

spriechodnený 

lúmen cievy

granulačné tkanivo s 

početnými kapilárami

• do trombu z okrajov 

vrastajú kapiláry, 

formuje sa 

granulačné tkanivo

• kapiláry sa spájajú a 

tak postupne 

spriechodňujú 

obturovanú cievu
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Granulóm okolo cudzieho telesa

obrovské bunky okolo 

cudzích telies

vlákna stehu



Bunkové adaptácie

• Fyziologická adaptácia – na fyziologické potreby

• Patologická adaptácia – na nesmrtiace patologické 

poškodenie

• Adaptačná odpoveď:

• 1. atrofia – zníženie počtu a objemu buniek

• 2. hypertrofia – zväčšenie objemu buniek

• 3. hyperplázia – zvýšenie počtu buniek

• 4. metaplázia – reverzibilná zmena jedného typu 

zrelých buniek na iný typ zrelých buniek

• 5. dysplázia – narušený bunkový vývoj
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Hypertrofia

• zväčšenie objemu buniek



Hypertrofia

• Fyziologická (zväčšenie uteru v tehotenstve, 

súčasne aj hyperplázia)

• Patologická:

1.hypertrofia srdcového svalu

2.hypertrofia hladkých svalov

3.hypertrofia kostrových svalov

4.kompenzačná hypertrofia



• Hypertenzia v MO

- akútne – dilatácia PK (cor pulmonale acutum)

- chron. – hypertrofia PK (cor pulmonale chron.)

• Hypertenzia vo VO

• esenciálna / sekundárna hypertenzia

• hypertrofia ĽK (cor hypertensivum) 

→ cor bovinum

• Hypertrofia

– koncentrická – tlakové preťaženie

– excentrická – objemové preťaženie

Hypertrofia srdcového svalu 
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Hypertrofia myokardu ľavej komory srdca

apex srdca

pravá komora srdca ľavá komora srdca

hypertrofia myokardu
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Hyperplázia

• zväčšenie počtu buniek
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Metaplázia

• premena jedného diferencovaného tkaniva na iné 
diferencované tkanivo
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Dlaždicovobunková metaplázia

premena respiračného epitelu 

(cylindrický epitel s riasinkami) na 

viacvrstvový dlaždicový epitel
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Dlaždicovobunková metaplázia

premena respiračného epitelu 

(cylindrický epitel s riasinkami) na 

viacvrstvový dlaždicový epitel


