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ZÁPAL 
 Zápal je definovaný ako komplexný systém nešpecifických obranných 

odpovedí vaskularizovaných tkanív na ich poškodenie 

 

 Pojem zápal nie je identický s pojmom infekcia, pretože zápal môžu vyvolať 

aj neinfekčné faktory 

 

 Zápal je proces obranný a pre organizmus prospešný 

 Jeho hlavnou úlohou je odstrániť poškodené tkanivo, poškodené bunky, 

a vytvoriť vhodné mikroprosredie pre následné hojenie a súčasne 

vyvolať v organizme zmeny, ktoré budú týmto procesom nápomocné 

(reakcia akútnej fázy) 

 

 Dysregulovaný zápalový proces sa môže stať autoagresívnym 

procesom a môže poškodiť vzdialené orgány, vyvolať multiorgánové 

zlyhanie až smrť, vtedy hovoríme o delokalizovanom, deregulovanom 

a autoagresívnom procese = SIRSe 



V LITERATÚRE SA NACHÁDZA ROZDIELNE 

CHÁPANIE TERMÍNU SIRS 

 

 1. Systémová zápalová odpoveď (1992) 

- systémová odpoveď organizmu na lokálne prebiehajúci zápalový proces  

• nemusí byť nevyhnutne autoagresívna 

• zápalový proces je delokalizovaný, ak sa pridá aj dysregulácia - vtedy 
sa mení na autoagresívny SIRS 

 

 2. SIRS (SYNDRÓM SYSTÉMOVEJ ZÁPALOVEJ ODPOVEDE) – 
delokalizovaný a dysregulovaný zápalový proces vysokej intenzity, 
vedúci k poruche mikrocirkulácie a perfúzie orgánov, s potenciálnym 
vyústením do sekundárnej orgánovej dysfunckie 

 

 Táto sekundárna dysfunkcia nie je v dôsledku primárneho poškodenia 
daného orgánu, ale v dôsledku generalizovanej a autoagresívnej  
odpovede na primárny inzult 

 SIRS bez vhodnej terapeutickej intervencie vedie k vzniku MODS a 
smrti 



 



ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI ZÁPALOM A 

AGRESÍVNYM SIRS 

 Zápal ako obranný proces je lokalizovaný a regulovaný 

 

 Zápal ako autoagresívny proces je dysregulovaný a delokalizovaný 



O KLASIFIKÁCII ZÁPALU ROZHODUJÚ  RÔZNE 

ASPEKTY  

 Časový faktor 
 Akútny (akútna faryngitída) 

 Perakútny (akútna epiglotitída) 

 Chronický (chronická pankreatitída) 

 

 Podľa etiológie 
 Infekčný (vírusy, baktérie, parazity) 

 Neinfekčný (trauma, ischémia, ateroskleróza, hypersenzitívna reakcia III. typ) 

 

 Hlavný morfologický prejav zápalu – je subjektom štúdia pat. anatómie 
 Alteratívny 

 Exsudatívny 

 Proliferatívny 

 

 Rozsah poškodenia 
 Povrchový 

 Hlboký 

 Ohraničený 

 Neohraničený 

 

 

 

 
 

 



ZA PRIEBEH ZÁPALOVEJ ODPOVEDE JE 

ZODPOVEDNÝCH 5 SYSTÉMOV 

endotel  krvné doštičky  leukocyty  

komplement  
koagulačný 

systém   



ENDOTEL 

 Za fyziologických podmienok 

 antitrombotický povrch 

 lokálna regulácia cievneho tonusu 

 selektívna permeabilita cievnej steny 

 

 Počas zápalu 

 zmeny tonusu ciev (vazodilatácia) 

 expresia adhezívnych molekúl s adhéziou buniek a proteínov 

 prevažuje trombogénny potenciál 

 vysoká permeabilita cievnej steny pre tekutiny, molekuly a bunky 

 regulácia adhézie leukocytov a ich migrácie do interstícia 



KRVNÉ DOŠTIČKY 

 Fyziologické podmienky 

 pripravené vytvárať primárnu hemostatickú zátku pri 

poškodení integrity cievnej steny 

 povrch membrány doštičiek a ich mediátory zabezpečujú 

komunikáciu a reakciu s plazmatickým hemokoagulačným 

systémom 

 

 

 Doštičky počas zápalu 

 zmena tvaru z diskoidného – pseudopódia 

 adhézia a agregácia 

 uvoľnenie mediátorov  



LEUKOCYTY 

 Mononukleárne fagocyty (monocyty v krvi a makrofágy v 

tkanive), oba typy sú schopné fagocytózy, hlavní producenti TNF 

a IL1 

 

 Polymorfonukleárne leukocyty 

 fagocytóza 

 cytotoxický potenciál (ROS, hydrolytické enzýmy 

antibakteriálne proteíny) 

 Histiocyty, mastocyty, bazofily 

 Eozinofily 

 Lymfocyty T a B, NK bunky atď. 

 Úloha pri zápale: výkonná, signálna, regulačná 

 



KOAGULAČNÝ SYSTÉM 

 zabezpečuje tvorbu fibrínu (spevnenie primárnej hemostatickej 

zátky v procese zrážania krvi) a radíme sem aj systém 

fibrinolytický, ktorý po reparácii cievy rozkladá fibrín na jeho 

degradačné produkty 

 

 Pri zápale:  

 Aktivované makrofágy, monocyty a endotélie produkujú TF 

 Aktivácia F XII, prekalikreínu a F XI 

 Trombín facilituje premenu fibrinogénu na fibrín 

 Produkuje sa tPA – aktivátor plazminogénu – vzniká plazmín 

 Produkuje sa aj jeho inhibítor PAI  



KOMPLEMENT 

 Hlavné úlohy komplementu pri obrannej reakcii 

organizmu sú prozápalové (C3a, C5a), 

opsonizačné (C3b, C4b) a cytolytické (C5b) 

 

 

 Pri nadmernej aktivácii: 

 Vazodilatácia so zvýšením permeability 

 Hemolýza 

 



PROCESY PREBIEHAJÚCE NA LOKÁLNEJ 

ÚROVNI 



1. KROK – POŠKODENIE TKANIVA 

Poškodenie,  

deštrukcia 

tkaniva 

Patogénny faktor: NOXA 
Biologický (mikroorganizmy) 

Fyzikálny (trauma, žiarenie) 

Chemický (jedy) 

Metabolický (hypoxia, poruchy metabolizmu) 

Imunologický (autoimunitné ochorenia) 

Neurohumorálna porucha (napr. stresový 

vred) 

Zápal –  komplexný systém obranných 

reakcií vaskularizovaných tkanív organizmu 

 - stereotypná odpoveď 

 

• Likvidácia 

• Odstránenie 

• Zriedenie  

            škodliviny, poškodeného tkaniva 

• Ohraničenie škodliviny 

• Reparácia, regenerácia defektu 

 



2. KROK – ROZPOZNANIE POŠKODENIA 

 APC (antigen presenting cells) – makrofágy, histiocyty, dendritické bunky 

a iné (priamo v tkanive) majú schopnosť rozpoznávať cudzorodé antigény 

(bielkoviny) pomocou PRR – pattern recognition receptorov 

 

 PRR (TLRs) sú exprimované na membránach všetkých buniek 

zodpovedných za vrodenú imunitu 

 

Pathogen assciated 

molecular patterns 

PAMPs 

 

súčasť štruktúry 

mikroorganizmov 

LPS, peptidoglykany, 

zdrojom sú živé, alebo 

už lyzovane baktérie 

Damage assciated 

molecular patterns 

DAMPs 

 

Endogénne signálne 

molekuly uvoľnené z 

poškodených buniek, 

napr. mechanicky, pri 

ischémii a pod., 

nazývajú sa aj 

alarmíny 



3. KROK – AKTIVÁCIA IMUNITNÝCH BUNIEK 

V TKANIVE 
 Bunky po aktivácii ich PRR (detekcia poškodenia) začnú 

produkovať „proinfamačné“ signálne molekuly nazývané cytokíny 

(chemokíny) ide o Il6, TNF, IFNγ a mnohé ďalšie 

 Tieto majú nasledovné účinky 

 

Parakrinné 

 

Ovplyvňujú bunky v 

bezprostrednom okolí, 

imunitné bunky, 

endotelové bunky  

 

Autokrinné 

 

Ovplyvňujú samotnú 

bunku, ktorá ich 

vyprodukovala, k 

produkcii ďalších 

cytokínov 

 

 

Endokrinné 

 

Ovplyvňujú vzdialené 

orgány  

pečeň 

LU 

kostná dreň 

hypotalamus 



AKTIVÁCIA IMUNITNÝCH BUNIEK V TKANIVE 

 Aktivácia PRR po poškodení tkaniva a/alebo prítomnosti 

mikroorganizmov vedie k iniciovaniu vnútrobunkových signálnych 

procesov, ktorých výsledkom je aktivácia nukleárneho transkripčného 

faktora NFB (aj iných transkripčných faktorov), ktoré regulujú 

transkripciu génov pre ďalšie prozápalové cytokíny 



 



ZÁPALOVÁ REAKCIA 

1. vazodilatácia– rozšírenie ciev vyvolané záp. mediátormi, dôležitú úlohu má NO, histamín – 

vplyv na hladký sval, ktorý relaxuje 

 zvýšenie prietoku krvi danou oblasťou  

 prísun všetkých potrebných súčastí zápalovej reakcie (bunky, mediátory...) 

2. zvýšená permeabilita cievnej steny – vplyvom záp. mediátorov, ktorá umožní 

difundovateľným zložkám dosiahnuť zápalové ložisko 

 

3. v takomto tkanive sa zvyšuje únik tekutiny do interstícia, a prúdenie lymfy, čo spôsobí 

transport im. buniek ako aj signálnych molekúl do LU (aktivácia T a B línií) nastáva ďalšia 

aktivácia zložiek imunitného systému  

 

4. prienik buniek do poškodeného miesta – infiltrácia, pri zvýšenej priepustnosti cievnej 

steny, bunky prechádzajú do tkaniva na základe chemotaktických signálov  

 

5. nastáva aktivácia troch dôležitých enzymatických plazmatických systémov, ktorá je 

priamoúmerná závažnosti poškodenia tkaniva (komplementový, kinínový, koagulačný) 

 

6. zmeny biosyntetických, metabolických  (katabolických, anabolických) profilov 

mnohých orgánov /pečeň, slezina, uzliny/, vplyv na hypotalamus 



MAKROSKOPICKÉ ZNAKY ZÁPALU A MECHANIZMUS ICH 

VZNIKU 

 CALOR – zapálené miesto je teplé (z dôvodu vazodilatácie, krv prináša do 

tkaniva teplo) 

 RUBOR – zapálené miesto je červené (dôvody identické) 

 TUMOR – zapálené miesto je opuchnuté, dôvodom je zvýšenie cievnej 

permeability pre tekutiny a bunky 

 DOLOR – bolesť je dôležitý signál poškodenia, zápalové mediátory a cytokíny 

buď priamo aktivujú aferentné nervové zakončenia v tkanive, mnohé ich 

senzitizujú (znižujú prah ich dráždivosti) 

 FUNCTIO LAESA – poškodené tkanivo je dysfunkčné 

  

 





KROK 4 – DEŠTRUKCIA POŠKODENÉHO TKANIVA  

 Aktivované PMN a ďalšie bunky sú zdrojom látok, ktoré majú agresívny 

charakter – cytotoxický 

 Cieľom je odstrániť poškodené tkanivo a vytvoriť tak priestor pre regeneráciu, či 

reparáciu tkaniva 

 Avšak tento proces musí prebiehať na lokálnej úrovni 

 Organizmus disponuje celým komplexom látok, ktoré v prípade potreby môžu 

neutralizovať negatívny vplyv „zápalovej polievky“ 

 

Proteázy (kolagenáza, 

elastáza, proteináza 3, 

katepsín G) 

Oxidanty 

(ROS, RNS včítane NO) 

Aktivovaný komplement 

Antiproteázy  

(1-antitrypsín) 

Antioxidanty 

Hydrolázy 



KROK 5 – REPARÁCIA/REGENERÁCIA 

TKANIVA 

 Regenerácia – niektoré tkanivá majú zachovanú kompletnú 

schopnosť regenerácie (ad integrum) za predpokladu, že nedošlo pri 

zápale k narušeniu niektorých extracelulárnych zložiek tkanív (BM, 

či retikulínová kostra pečeňový acinov) 

 Reparácia – defekt sa hojí jazvou 

 Samotné zápalové bunky - hlavne makrofágy produkujú faktory 

iniciujúce reparáciu – bFGF, TGF a fibronektín 

 

 Vplývajú na fibroblasty, endotelové bunky a epitelové bunky 

 

 Prebiehajú procesy: epitelizácia, angiogenéza a fibroprodukcia, 

ktoré sú regulované celým radom rastových faktorov a sú už mimo 

spektra tejto prednášanej témy 



PROCESY PREBIEHAJÚCE NA SYSTÉMOVEJ 

ÚROVNI 



REAKCIA AKÚTNEJ FÁZY 
 Časovo a priestorovo ohraničená, uniformná adaptačná odpoveď na narušenie 

integrity organizmu.  

 Súhrn zmien iniciovaných, udržovaných a potenciovaných humorálnymi faktormi, 
predovšetkým prozápalovými cytokínmi a systémom hypotalamus-hypofýza 
nadoblička. Zahŕňa: 

 deje imunitnej povahy,  

 všetky systémové zmeny v oblasti endokrinnej a metabolickej,  

 syntézu proteínov akútnej fázy v pečeni,  

 zmenu vodnej a elektrolytovej rovnováhy,  

 pyretickú reakciu 

 a ďalšie procesy. 

 Význam: 

 aktivácia protiinfekčných procesov 

 odstraňovanie  ireverzibilne poškodeného tkaniva 

 udržanie vodnej, elektrolytovej a teplotnej homeostázy 

 zabezpečenie dostatočnej ponuky energie 

 zabezpečenie dostatočnej ponuky stavebného materiálu, hlavne AMK   

 (tvorba protilátok, enzýmov a hormónov - regeneračné a reparačné deje) 

 
 

 

 



 



 



IL – 1, IL – 6, 

glukokortikoidy, 

katecholamíny, 

trombín 

Proteíny akútnej fázy: 

CRP 

Haptoglobín 

Hemopexín 

Ceruloplazmín 

α1 kyslý glykoproteín 

Proteín viažúci lipopolysacharidy (LPB) 

Plazmatické inhibítory proteáz:  

α1 – antitripsín, 

α1 – antichimotripsín,  

α2 – makroglobulín 

Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI) 

Heparínový faktor II 

Koagulačné faktory: 

Fibrinogén 

Komplement:  

C3 



REGULÁCIA ZÁPALU NA LOKÁLNEJ ÚROVNI 

 Zápalová odpoveď musí byť aktívne ukončená vtedy, 

akonáhle už nie je žiadúca a potrebná, aby sa zamedzil 

vznik tzv. „by-stander“ poškodeniu tkaniva 

 

 Ak je porušený tento mechanizmus, dochádza k vzniku 

chronického zápalu prípadne poškodeniu a dysfunkcii 

viacerých systémov organizmu 



 krátky polčas zápalových mediátorov in vivo 

 produkcia a uvoľnenie transformujúceho rastového faktora  z 

makrofágov (TGF ) 

 produkcia protizápalových cytokínov IL4 a IL10 

 produkcia protizápalových špecializovaných mediátorov 

(resolvin, mresin, neuroprotektín) 

 downregulácia produkcie leukotriénov 

 produkcia antagonistov receptorov pre IL1 a solubilného TNFa 

receptora 

 apoptóza, ktorej podliehajú aktivovane zápalové bunky v tkanive 

 desenzitizácia receptorov spôsobená vysokou koncentráciou ich 

ligandov 

 deštrukcia cytokínov a chemokínov MMP 

 

REZOLÚCIA ZÁPALU NASTÁVA POMOCOU 

NASLEDOVNÝCH MECHANIZMOV 

 



SIRS 

 Syndróm systémovej zápalovej reakcie  je generalizovaná akútna 

zápalová reakcia, ktorá sa rozšírila na celý organizmus a má 

autoagresívny potenciál 

 

 Spočíva v intenzívnej a nevyváženej imunitnej odpovedi na lokálne, 

mnohopočetné alebo kombinované poškodenie 

 

 Zápal pri SIRS stráca svoj pôvodný obranný charakter a mení sa na 

delokalizovaný a deregulovaný autoagresívny proces, ktorý vedie k 

sekundárnemu poškodeniu vzdialených orgánov 

 

 Intenzita SIRS je úmerná sile a rozsahu pôsobenia škodlivého 

podnetu 



SYSTÉMOVÁ ZÁPALOVÁ ODPOVEĎ - SIRS 
SIRS sa prejavuje prítomnosťou dvoch alebo viacerých z 

nasledujúcich príznakov: 

 

1. zvýšenie telesnej teploty nad 38 °C, alebo pod 36°C 

2. zvýšenie frekvencie srdca na viac ako ako priemer + 2SD pre 

daný vek bez prítomnosti vonkajšieho stimulu, liečby, či 

bolestivého podnetu, alebo bradykardia pod 10ty percentil pre 

daný vek bez dokázanej stimulácie vágu  

3. zvýšenie frekvencie dýchania > priemer + 2SD pre daný vek 

alebo mechanicky ventilácia, PaCO2 menej ako 4,25kPa 

4. abnormálny počty Le (viac ako 12 000/μL, alebo ich zníženie pod 

4 000/ μL, viac ako 10% mladých vývojových foriem Le, 

prípadne prítomnosť tyčiek) 

 

 Spravidla vedie ku komplexnému narušeniu homeostázy a 

potenciálne deštruktívnemu pôsobeniu na organizmus vplyvom 

vlastnej obrannej reakcie, ktorá prebieha neprimerane intenzívne. 



PRÍČINY SIRS 

Infekčné príčiny SIRS  Neinfekčné príčiny SIRS 

 

bakteriálne infekcie 

infekcie rán (popáleniny, chirurgické rany, 

diabetická noha a jej infekčné komplikácie) 

cholecystitída 

cholangoitída 

iné vnútrobrušné infekcie 

pneumónie nozokomiálne ako aj komunitné 

urogenitálne infekty 

plynová gangréna 

meningitída 

iné ochorenia 

 

akútna črevná ischémia 

pankreatitída 

krvácanie z gitu 

autoimunitné ochorenia 

popáleniny 

aspirácia 

cirhóza 

neprimeraná reakcia na lieky 

kokaín 

amfetamíny 

teofylín vo vysokej dávke 

infarkt myokardu 

traumy 

 



VYSVETLENIE POJMOV 

SIRS Dva alebo viac symptómov 

1. teplota tela > 38°C or <36°C 

2. tachykardia > ako priemer + 2SD pre daný vek bez 

prítomnosti vonkajšieho stimulu, liečby, či bolestivého 

podnetu, alebo bradykardia pod 10ty percentil pre daný vek 

bez dokázanej stimulácie vágu  

3. frekvencia dýchania > priemer + 2SD pre daný vek alebo 

mechanicky ventilácia  

4. Le > 12 x 109/l or < 4 x 109/l or > 10% nezrelých foriem 

Sepsa SIRS spôsobený predpokladanou, alebo dokázanou infekciou  

Bakteriémia prítomnosť viabilných mikroorganizmov v krvi, avšak bakteriémia 

nemusí viesť vždy k vzniku SIRS, alebo sepsy 

Sepsou 

indukovaná 

hypotenzia 

zníženie hodnoty systolického tlaku krvi pod 90 torr, alebo o viac ako 

40 torrov u hypertonikov pri absencii inej jednoznačnej príčiny 

hypotenzie 

Septický šok klinický syndróm vznikajúci ako komplikácia sepsy, vyplývajúci z 

poškodenia mikrocirkulácie v dôsledku perzistujúcej hypotenzie 

rezistentnej na substitúciu tekutín a podávanie vazopresorov 

MODS syndróm multiorgánového zlyhania – klinický prejav dysfunkcie 

viacerých orgánov a systémov spôsobený poškodením mikrocirkulácie a 

dôsledkami neadekvátnej perfúzie tkanív 



SIRS - PATOFYZIOLÓGIA 

 1. fáza: pôsobenie stimulu  

 lokálne uvoľnenie cytokínov – iniciácia zápalovej odpovede na lokálnej 
úrovni s cieľom odstránenia poškodeného tkaniva a následnej reparácie) 

 aktivácia retikuloendotelového systému a zmeny vo vzdialených orgánoch 
(reakcia akútnej fázy) 

 

 2. fáza: uvoľnené cytokíny – cirkulácia  

 zefektívnernie lokálnej zápalovej odpovede 

 uvoľňovanie rastových faktorov 

 prísun makrofágov, trombocytov 

 Kontrola intenzity a rozsahu zápalového procesu (pokles hladiny 
proinflamačných faktorov a produkcia endogénnych antagonistov týchto 
proinflamačných faktorov – snaha udržať homeostázu) 

 

 3. fáza: nepodarilo sa obnoviť homeostázu  

 výrazná systémová reakcia – vznik autoagresívneho SIRS  

 cytokíny deštruktívne pôsobenie – negat. vplyv na cirkuláciu - MODS 

 

 



CARS 

 CARS (counter inflammatory response syndrom) 

•   systém ktorý „antagonizuje“ systémovú zápalovú odpoveď  

•   je aktivovaný súčasne so vznikom SIRS, prebieha súčasne s  ním 

 súčasť mechanizmu negatívnych spätných väzieb cytokínovej a 

 endokrinnej siete,  os hypotalamus/hypofýza/nadoblička) 

•   limituje rozsah  a trvanie systémovej zápalovej odpovede. 

 

 IL – 4, IL – 10 - cytokíny s protizápalovým účinkom - ↓produkcie TNFα, IL 
– 1, IL – 6, IL – 8 

 Antagonisty receptorov pre TNFα, IL – 1 
 Väzba na cytokín – inaktivácia 

 Blokáda receptora pre cytokín 

 ↑os hypotalamus  - hypofýza  - nadoblička – nadprodukcia glukokortikoidov – 
inhibícia produkcie prozápalových faktorov 





 

normálny priebeh 

zápalu 

SIRS 

CARS 



ROVNOVÁHA ZÁPALOVEJ A 

PROTIZÁPALOVEJ ODPOVEDE ORGANIZMU 
 

•Vzájomnárovnováha  
•SIRS  ↔ CARS  

•obranná zápalová odpoveď ↔ imunosupresia 

Masívny vzostup prozápalových cytokínov – prehnaná 

systémová zápalová odpoveď – včasná mortalita 

Prevaha protizápalových cytokínov – imunosupresia 

mortalita v neskoršej fáze klinického priebehu 



 

 

Hyperaktívny SIRS – dochádza k masívnemu dysregulovanému 

vzostupu koncentrácie prozápalových cytokínov, TNFa, IL1, IL2, 

IL12, IFNγ, CSF, histamínu, bradykinínu atd. Zápal sa vymyká 

spod kontroly a získava autoagresívnu povahu, stav pacienta 

komplikuje rozvíjajúci sa MODS 

 

CARS je neprimeranou protireakciou organizmu na vývoj SIRS, 

kedy sa ako odpoveď na prozápalové cytokíny nadmerne 

uvoľňujú protizápalové mediátory a to IL4, IL10, anatagonisty 

receptorov pre IL1. Tieto mediátory normálne pri zápale tvoria 

systém spatnoväzobných regulačných slučiek, ktoré udržiavajú 

zápal v prijateľných medziach. Počas CARS sa protizápalové 

mediátory dramaticky zvyšujú a môžu navodiť imunosupresiu až 

imunitnú paralýzu  



 



INICIOVANIE SIRS 

 • Endo/exotoxíny mikroorganizmov 

• Komplexy Ag – Ab 

• Komplement 

Aktivácia 

Monocyty, makrofágy, mastocyty, 

endotel, trombocyty 

Cytokíny  
IL 1, TNFα. 

Odštiepenie molekuly, ktorá inhibuje NF κB 

NF κB – dezinhibovaný  

Cytokíny  

Il-6, IL-8, IFNγ 

Glukokortikoidy 

Inhibičný účinok 

na tvorbu NF κB 

• Lokálne aj systémové účinky 

• Horúčka 

• Uvoľnenie stresových hormónov 

(NA, vazopresín), RAA 

• Poškodenie pľúcneho tkaniva, 

na liečbu rezistentná hypotenzia 

Uvoľnenie proteínov akútnej fázy 

zápalu (CRP...) 

Prozápalové interleukíny 

Koagulačná kaskáda 

Komplement 

Produkcia PAF, PG, LT 



 

Koagulačná kaskáda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL – 1, TNFα 

Poškodenie endotelu 

Uvoľnenie tkanivového faktora 

Tvorba trombínu 

↑PAI 1  

Narušenie fibrinolýzy 

Prokoagulácia Antikoagulácia 

↓ATIII, 
↓APC  

Aktivácia komplementu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3a, C5a 

Vazodilatácia 

↑ cievnej permeability 

poškodenie 

endotelu 

MODS 

DIC 



 



MECHANIZMUS VZNIKU SYMPTÓMOV A 

ZNAKOV SIRS 

 horúčka – pôsobenie TNFα a IL-1 na termoregulačné centrum v hypotalame 

 vedie k jeho nastaveniu na vyššiu hodnotu a termoregulácia sa udržiava na 

 novej úrovni pokým nepoklesne hladina pyrogénov v organizme 

 

 hypotenzia – vzniká v dôsledku poklesu periférnej cievnej rezistencie 

 (vazodilatácia), čiastočne aj kardioinhibičnými vplyvmi zápalových  cytokínov 

 

 tachykardia  - pri poklese TK krvi dochádza k inhibícii baroreceptorov v oblúku 

 aorty a prejaví sa prirodzene vysoká aktivita sympatického centra v 

 predĺženej mieche, vplyv sympatika na srdce sa prejaví zvýšením 

 frekvencie srdca a zvýšením sily kontrakcií 

  - okrem toho, ak je súčasne aj horúčka – zvyšuje sa intenzita bazálneho 

 metabolizmu (dochádza k metabolicky podmienenej vazodilatácii), tkanivá 

 potrebujú zvýšiť dodávku kyslíka pre oxidatívne procesy. Tachykardia je 

 jeden z kompenzačných mechanizmov, ktorý sa môže podieľať na zvyšovaní 

 dodávky kyslíka do tkanív 



MECHANIZMUS VZNIKU SYMPTÓMOV A 

ZNAKOV SIRS 

 zvýšená frekvencia dýchania a hypokapnia – stimulácia dýchania je 

komplexný proces, na ktorom sa môže podieľať viacero mechanizmov 

  pri horúčke napríklad je zvýšená spotreba kyslíka, je zvýšená teplota v 

dýchacom centre – stimulácia ventilácie,  

 zmena PaCO2 závisí od charakteru dychového vzoru 

 

 rýchle a plytké dýchanie – ako príklad je možné uviesť panting – 

termoregulačné dýchanie, je ventilovaný len mŕtvy priestor, pričom k 

hypokapnii nedochádza  

 zrýchlené dýchanie s hyperventiláciou – tu už je prejavom hypokapnia, (ak 

dochádza k ventilácii nielen mŕtveho, ale aj alveolárneho objemu)  

 na podklade hyperventilácie sa môže vyvinúť respiračná alkalóza 

 

 zmeny počtu Le – pôsobením cytokínov s prozápalovým účinkom dochádza k 

mobilizácii bieleho krvného radu z KD, tým sa zvyšuje počet Le v periférnej krvi, 

v prípade intenzívnej stimulácie KD cytokínmi dochádza k vyplaveniu mladých 

foriem leukocytov s nesegmentovaným jadrom tzv. tyčky, neskôr po prestupe Le 

do tkanív ich počet v periférnej krvi klesá 



MODS (MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION 

SYNDROME) 

 Také zmeny orgánových funkcií akútne chorého pacienta, že 

homeostáza nemôže byť udržaná bez intervencie 

 

 Primárny MODS: 

 Ťažký inzult (ťažká trauma, neresuscitovateľné obehové zlyhanie...) vyvolá 

orgánovú dysfunkciu 

 Organizmus nebol schopný mobilizovať obranné mechanizmy 

 Primárne orgánové zlyhanie – smrť 

 Nedochádza k systémovej obrannej odpovedi na úrovni tkanív 

 Včasná terapeutická intervencia/ odstránenie príčiny – rýchla 

kompenzácia stavu 



MODS (MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION 

SYNDROME) 

 Sekundárny MODS 

 Organizmus mal dostatok času a dostatočnú schopnosť 

reagovať na inzult 

 Pretrvávajúci neohraničený inzult – autoagresívna 

systémová zápalová odpoveď organizmu 

 Delokalizovaný, dysregulovaný zápal 

 Porucha mikrocirkulácie 

 Porucha perfúzie vitálne dôležitých orgánov 

 Bez terapeutickej intervencie – multiorgánové zlyhanie - 

smrť 



MODS (MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION 

SYNDROME) 

 Mechanizmy vzniku: 
1. Vazodilatácia – abnormálna distribúcia cirkulujúceho objemu 

krvi – hypoperfúzia 

2. Zvýšenie priepustnosti kapilár – porušenie Starlingových síl – 

prestup tekutiny mimo cievy 

3. Poškodenie endotelu s tvorbou adhezívnych molekúl a malých 

trombov – DIC 

4. Tvorba kyslíkových a dusíkových voľných radikálov  neutrofilmi 

5. Tvorba proteáz neutrofilmi 

6. Produkcia NO induktívnou NOS, refraktérna vazodilatácia 



OBLIČKA - ARI 

 Akútna renálna insuficiencia 

 Oligúria – anúria  

 Hromadenie dusíkatých látok, látok kyslej povahy, rozvrat 

vodnej minerálnej homeostázy 

 Mechanizmy vzniku renálnej dysfunkcie 

 Porušená autoregulácia prietoku krvi obličkami 

 Relatívna hypovolémia pre vazodilatáciu (mediátory, 

cytokíny) 

 Hypoperfúzia obličiek – aktivácia RAAS 

 Príčina zlyhania obličiek – kombinovaná: 

 Prerenálna (hypovolémia, hypoperfúzia) 

 Renálna (ischemicko/reperfúzne poškodenie, aktivované Leu, 

mikrotromby, apoptóza) 



PĽÚCA - ARDS 
 Poškodenie endotelu pľúcnych ciev- produkty aktivovaných Neu 

 Poškodenie pneumocytov I. typu - ↓surfaktant 

 Mikroatelektázy 

 Prestup tekutiny do IST priestoru (alveolárne septá) – alveoly – edémová 

tekutina (bielkoviny, imunokompetentné bunky) 

 Narušenie mechaniky dýchania 

 Narušenie výmeny plynov 

 Narušenie surfaktantu 

 ARDS (syndróm dychovej tiesne dospelých) 

 

OBRAZ SNEHOVEJ BÚRKY 



KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM 

 Prozápalové cytokíny , endotoxíny -  depresorický efekt na myokard 

 iNOS – NO + iné vazoaktívne substancie - ↓TK 

 ↓TK - ↓stimulácia baroreceptorov - ↑sympatikus - ↑frekvencia, 
kontraktilita (kompenzácia ↓efektívneho artériového objemu úpravou 
minútového objemu)  

   ↓TK  - ↓preload - minútový objem ↓ 

Depresorický efekt na myokard + znížený minútový objem  + 
vazodilatácia → MODS 

 

 



GIT 

 Hypoperfúzia – porucha bariérovej funkcie črevnej steny 

 Translokáci baktérií, endotoxínov – ďalšie narušenie 

hemodynamiky 

 Vznik septických komplikácií u pacientov, kde primárnym 

problémom nebola infekcia 



METABOLICKÉ KOMPLIKÁCIE 

 TKANIVOVÁ HYPOXIA 

 narušená hemodynamika - neadekvátna distribúcia 

perfúzie - periférne tkanivá ↓O2 a potrebných substrátov 

podľa metabolických požiadávok - anaeróbny metabolizmus 

– laktát, kyslé produkty 

 Mitochondrie  

 blokovaný dýchací reťazec, bunky ↓energie 

 tvorba reaktívnych foriem kyslíka 



HEMATOLOGICKÉ KOMPLIKÁCIE 

 Prokoagulačný účinok cytokínov 

 Poškodenie endotelu 

 DIC – diseminovaná intravaskulárna koagulácia 

 Tvorba trombov v malých cievach 

 Spotrebovanie koagulačných faktorov 

 Nekontrolované krvácanie 



MORTALITA 

 SIRS – 6 – 27% 

 SEPSA – 36% 

 ŤAŽKÁ SEPSA – 52% 

 SEPTICKÝ ŠOK – 82% 

 

Orgánová dysfunkcia – čo sleduje klinik 

 Hypoperfúzia, laktátová acidóza (laktát˃2,0nmol/l) 

 Šoková cirkulácia s hypotenziou 

 Znížená diuréza ˂ 0,5 ml/kg/hod 

 GIT – paralytický ileus 

 Koagulačný stav - trombocyty↓, D-diméry↑, APTČ predĺžený 

 Pečeň – Bilirubín, ALT, AST 

 Pľúca – tachypnoe, hypoxémia 

 Koža – toxický exantém, petechie mramoráž 

 


