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Úvod 
Pandémia, ktorú spôsobuje vírus SARS-CoV-2 (koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny 
respiračný syndróm), predstavuje výzvu pre zdravotníkov rôznych odborov na celom svete. 
Oftalmológ Li Wenliang, MD v čínskom meste Wuhan patril k prvým, ktorí upozornili 
na prítomnosť nového koronavírusu v populácii. Spojovka patrí medzi vstupné brány 
pre infekciu SARS-CoV-2 a oftalmologické prejavy môžu byť prvou manifestáciou 
koronavírusového ochorenia COVID-19 (1-,23). Viaceré práce potvrdili prítomnosť očnej 
manifestácie u pacientov s ochorením COVID-19, najčastejšie sa u pacientov vyskytuje 
konjuktivitída, prípadne keratokonjuktivitída. Vo svete boli zverejnené publikácie, ktoré 
zaznamenali príznaky u COVID-19 pozitívnych pacientov ako hyperémia, chemóza spojovky, 
slzenie, sekrécia, pálenie, fotofóbia, bolesť, pocit cudzieho telieska, suché oči (32-65). 
 
Materiál a metódy 
V období január−február 2021 sme analyzovali súbor 149 pacientov s laboratórne potvrdeným 
ochorením COVID-19 hospitalizovaných na COVID-19 oddeleniach v Nemocnici Ružinov, 
u ktorých sme odobrali vzorky spojovkových sekrétov a sĺz zo spojovkového vaku na dôkaz 
prítomnosti SARS-CoV-2 metódou RT-PCR testov (polymerázová reťazová reakcia 
s reverznou transkriptázou). Pacienti boli vybraní na základe laboratórne potvrdenej infekcie 
SARS-CoV-2, a to pozitívnym PCR testom z nazofaryngu (145 pacientov), antigénovým 
testom z nazofaryngu (1 pacient) a testom protilátok proti SARS-CoV-2 v krvi (3 pacienti). 
U týchto pacientov sme vykonali odbery spojovkových sekrétov a sĺz zo spojovkového vaku 
po everzii dolnej mihalnice pohybom od vonkajšieho kútika po vnútorný tým istým odberným 
tampónom z obidvoch očí. Tampón bol následne vložený do označenej skúmavky 
s transportným médiom a prítomnosť SARS-CoV-2 vo vzorkách bola vyhodnotená metódou 
RT-PCR. Pacientov sme sa pýtali na očnú anamnézu v podobe očných príznakov počas 
trvania ochorenia COVID-19 a na očné ochorenia celkovo, ak to ich zdravotný stav dovolil. 
 
Výsledky 
V súbore 149 pacientov bol RT-PCR test zo spojovkového vaku pozitívny u 25 pacientov 
(16,78 %), negatívny u 115 pacientov (77,85 %) a 9 pacientov (6,04 %) malo nejasný 
výsledok testu. 
Z celkového počtu 149 pacientov malo 16 pacientov pozitívnu očnú anamnézou, čo 
predstavuje 10,74 %, 9 bolo žien a 7 mužov. Medzi 16 pacientami s očnou anamnézou sme 
detegovali SARS-CoV-2 v spojovkových sekrétoch a slzách u 3 pacientov. 
Medzi pacientami s očnou anamnézou sa vyskytli 2 pacienti s očnými príznakmi počas trvania 
ochorenia COVID-19, jeden muž popisoval začervenanie, rezanie a slzenie očí a jedna žena 
mala bolesť oka, u oboch vyšiel RT-PCR test zo spojovkového vaku negatívne.  



14 pacientov malo anamnézu očných ochorení pred infekciou, a to stav po laserovom zákroku 
Excimer (1 pacientka), glaukóm (3 pacienti), pseudofakia (3 pacienti), súčasne glaukóm a 
pseudofakia (2 pacienti), trachóm v minulosti (1 pacient), strabizmus (1 pacientka), syndróm 
suchých očí pre Sjögrenov syndróm s aplikáciou umelých sĺz (1 pacient), diabetická 
retinopatia s pravidelnou aplikáciou intravitreálnych injekcií a po laserovom zákroku 
(1 pacient) a stav po enukleácii bulbu pre bolestivý glaukóm (1 pacientka). Z týchto 14 
pacientov s anamnézou očných ochorení mali pozitívny RT-PCR test zo spojovkových 
sekrétov a sĺz 3 pacienti, z toho 1 s glaukómom a súčasne pseudofakiou, 1 pacient 
s trachómom v minulosti a 1 pacientka po enukleácii bulbu pre bolestivý glaukóm. 
 
 
Tabuľka 1: Očná anamnéza v podobe očných príznakov počas trvania ochorenia COVID-19 
a očných ochorení pred infekciou u pacientov s laboratórne verifikovanou infekciou SARS-
CoV-2 a pozitívne výsledky RT-PCR testu zo spojovkových sekrétov a sĺz získaných výterom 
zo spojovkového vaku u týchto pacientov 

Očná anamnéza Počet 
pacientov 

Pozitívny RT-PCR zo 
spojovkového vaku 

Očné 
príznaky 

začervenanie, rezanie, slzenie očí 1 0 
bolesť oka 1 0 
SPOLU 2 0 

Očné 
ochorenia 

stav po laserovom zákroku Excimer 1 0 
glaukóm 3 0 
pseudofakia 3 0 
súčasne glaukóm a pseudofakia 2 1 
trachóm v minulosti 1 1 
strabizmus 1 0 

syndróm suchých očí pre Sjögrenov syndróm 
s aplikáciou umelých sĺz  

1 0 

diabetická retinopatia s pravidelnou aplikáciou 
intravitreálnych injekcií a po laserovom 
zákroku 

1 0 

stav po enukleácii bulbu pre bolestivý 
glaukóm  1 1 

SPOLU 14 3 
 CELKOVO 16 3 

 
 
Diskusia 
V našom súbore 149 pacientov s laboratórne verifikovanou infekciou SARS-CoV-2 malo 
25 pacientov (16,78 %) pozitívny RT-PCR test zo spojovkového vaku. V celom súbore sme 
zaznamenali 16 pacientov s pozitívnou očnou anamnézou, z toho 14 pacientov malo očné 
ochorenia už pred infekciou a 2 pacienti mali očné príznaky počas ochorenia COVID-19. 
U 3 pacientov s očnou anamnézou bol výsledok RT-PCR testu zo spojovkových sekrétov a sĺz 
pozitívny.  
Štúdia uskutočnená v čínskej provincii Hubei na 38 pacientoch s klinickými prejavmi 
COVID-19 dokázala pozitívny RT-PCR test z nazofaryngu u 28 pacientov a 2 mali pozitívny 



aj RT-PCR test zo spojovky, 12 z 38 pacientov malo očné príznaky konjuktivitídy, a to 
hyperémiu, chemózu spojovky, slzenie a zvýšenú sekréciu (76). 
Publikácia zaoberajúca sa 27 pediatrickými pacientami hospitalizovanými s potvrdeným 
COVID-19 pomocou RT-PCR z nazofaryngu dokázala očné príznaky miernej vírusovej 
konjuktivitídy u 4 pacientov (15 %). 3 pacienti zo súboru mali pozitívny RT-PCR test zo 
spojovky, z toho 1 mal očné príznaky a 2 boli bez očnej manifestácie ochorenia. (87). 
Zhang et al. skúmali 102 pacientov s klinickými príznakmi COVID-19, z ktorých 72 malo 
pozitívny RT-PCR test z nazofaryngu. Z týchto 72 pacientov mali 2 prejavy konjuktivitídy, 
pričom len u 1 z  2 pacientov sa SARS-CoV-2 potvrdil v očných sekrétoch (98). 
Zhou et al. publikovali prácu, v ktorej 121 pacientov malo laboratórne potvrdené ochorenie 
COVID-19, z toto 8 pacientov malo očné príznaky (6,6 %). Celkovo 3 pacienti mali pozitívny 
RT-PCT test z odberov zo spojovky, z nich 1 mal očné príznaky a 2 boli bez očných 
symptómov (109). 
V egyptskej provincii Sohang malo 28 pacientov pozitívny RT-PCR test z nazofaryngu, 
z toho 10 z nich (35,71 %) malo príznaky konjuktivitídy. Z 28 pacientov malo 8 (28,57 %) 
pozitívny test zo sĺz a spojovky. Z 10 pacientov s príznakmi konjuktivitídy mali 3 pozitívny 
RT-PCR test zo spojovky (110). 
V štúdii realizovanej v španielskom Madride na 36 laboratórne potvrdených COVID-19 
pozitívnych pacientoch preukázali SARS-CoV-2 v spojovkovom vaku 2 pacientov (5,5 %). 18 
pacientov malo príznaky konjuktivitídy, ale len u 1 z nich bol RT-PCR test zo spojovkového 
vaku pozitívny (121). 
Karimi et al. testovali 43 pacientov, z toho 30 malo pozitívny RT-PCR test z nazofaryngu a 3 
súčasne zo sĺz. Jeden pacient mal konjuktivitídu a zároveň aj pozitívny RT-PCR test zo sĺz 
(132). 
Limitáciou našej práce bolo, že všetci pacienti v súbore boli hospitalizovaní, a teda u nich 
predpokladáme ťažší priebeh ochorenia COVID-19. Odber očnej anamnézy bol limitovaný 
zdravotným stavom pacientov v čase hospitalizácie. 
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