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Úvod 
Koncom roka 2019 sa začalo svetom šíriť koronavírusové ochorenie (COVID-19) spôsobené 
koronavírusom 2 spôsobujúcim ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2). Pandémia 
ochorenia COVID-19 sa stala predmetom mnohých štúdii v snahe pochopiť spôsob prenosu 
vírusu SARS-CoV-2, ako aj správanie sa vírusu v organizme. Koronavírusy (CoVs) sa môžu 
manifestovať v respiračnom trakte, gatrointestinálnom trakte, oku a iných orgánových 
systémoch. Patogenéza koranavírusom je známa, ale ich oftalmologická manifestácia nie je 
dostatočne preskúmaná. Pre ľudí je infekčných 7 typov koronavírusov, všetky spôsobujú 
ochorenie respiračného traktu, ktoré sa manifestuje v rôznej miere (1,2). Počas epidémie 
spôsobenej SARS-CoV (koronavírus spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm) v roku 
2003 sa zistil výskyt ribonukleovej kyseliny (RNA) SARS-CoV v slzách nakazených 
pacientov (3). Povrch oka je vystavený infekčným kvapkám podobne ako sliznica 
respiračného traktu. Sliznica respiračného traktu a oko zdieľajú receptory pre niekoľko 
respiračných vírusov (4). Ľudské respiračné vírusy vykazujú určitý očný tropizmus, môžu 
spôsobiť očnú infekciu alebo infekciu respiračného traktu po kontakte s okom. Z 
predchádzajúcich štúdii vieme, že oko predstavuje jednu z brán vstupu vírusu do organizmu. 
V prehľade publikovanom v Taiwan Journal Ophthalmology sa uvádza prevalencia očnej 
manifestácie SARS-CoV-2 na 7 %, pričom prítomnosť vírusovej RNA bola prítomná len u 1 
% vzoriek (5). Podľa neoficiálnych vyjadrení môže byť očnou manifestáciou ochorenia 
COVID-19 konjuktivitída, v takom prípade je oftalmológ prvým zdravotníckym pracovníkom 
prichádzajúcim do kontaktu s pacientom. V práci sa venujeme problematike výskytu 
vírusovej RNA SARS-CoV-2 v spojovkových sekrétoch u pacientov s potvrdeným 
ochorením COVID-19. 
 
Materiál a metódy 
Postupovali sme na základe predpokladu prítomnosti vírusovej RNA SARS-CoV-2 
v spojovkovom vaku pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Podmienkou zaradenia 
pacienta do štúdie bolo laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19. V súbore túto 
podmienku spĺňalo 149 pacientov, všetci boli hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici 
v Bratislave v období január – február 2021. Pozitívny PCR test (polymerázová reťazová 
reakcia) z nazofaryngeálneho odberu malo 145 pacientov, jeden pacient mal ochorenie 
potvrdené pomocou antigénového testu a traja pacienti mali ochorenie potvrdené testom 
protilátok proti SARS-CoV-2 v krvi. Informácie o zdravotnom stave sme čerpali od 
pacientov a z ich zdravotnej dokumentácie. Samotný odber sme realizovali v ochrannom 
odeve s ochrannými pracovnými pomôckami sterom zo spojovkového vaku. Ster bol 
vykonaný po everzii dolnej mihalnice plynulým pohybom od vonkajšieho kútika po spojovke 
k dolnému slznému bodu bez dezinfekcie a bez znecitlivenia spojovky. Vzorka zo 
spojovkového vaku bola odobraná z oboch očí pacienta rovnakou odberovou sondou, ktorá 



bola následne vložená do odberovej skúmavky s transportným médiom. Všetky vzorky boli 
vyhodnotené metódou RT-PCR (polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkriptázou).  
 
Výsledky 
V súbore 149 pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 bolo 73 žien a 76 mužov 
s vekovým priemerom 70 rokov. U 25 pacientov (16,78 %) bol pozitívny RT-PCR zo 
spojovkového vaku, u 115 (77,85 %) bol výsledok negatívny a u 9 (6,04 %) bol výsledok 
nejasný. 

 
Graf č.1 Grafické znázornenie výsledkov RT-PCR testov zo spojovkového vaku v súbore 
 
Z 25 pozitívne testovaných pacientov bolo 12 žien a 13 mužov, medzi pohlaviami sme 
nezaznamenali signifikantný rozdiel. Dĺžku trvania ochorenia sme hodnotili ako interval 
medzi testom potvrdzujúcim ochorenie a odberom vzorky zo spojovkového vaku. Priemerná 
hodnota trvania ochorenia v celom súbore bola 6,17 dní, pričom priemerná dĺžka ochorenia 
u pacientov s pozitívnym RT-PCR testom zo spojovkového vaku bola 5,88 dní. Interval 
trvania ochorenia bol 0 – 24 dní v celom súbore. Priemerný vek v súbore bol 74 rokov 
u pacientov s pozitívnym RT-PCR zo vzorky zo spojovkového vaku a 69 rokov u pacientov 
s negatívnym výsledkom RT-PCR.  

 
Graf č.2 Grafické znázornenie vekového zastúpenia pacientov v testovanom súbore 
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Najväčšie zastúpenie pacientov v súbore bolo vo vekovom rozložení 70-79 rokov s celkovým 
počtom 41. Najmenej ich bolo zastúpených vo vekovom rozmedzí 30-39 rokov. Vekový 
priemer pacientov v súbore bol 70 rokov. Všetci pacienti v súbore boli hospitalizovaní na 
špeciálne vyhradených covid oddeleniach a liečení pomocou kyslíka, ale neboli napojení na 
umelú pľúcnu ventiláciu. U 135 z nich bola na základe RTG (skiagrafia) alebo CT 
(počítačová tomografia) dokázaná covidová pneumónia. Na základe získaných informácii 
môžeme zhodnotiť náš súbor pacientov ako pacientov so stredne ťažkým priebehom 
ochorenia COVID-19, čo mohlo byť jednou z limitácii štúdie. Výsledky RT-PCR zo 
spojovkového vaku mohli byť ovplyvnené citlivosťou testov na SARS-CoV-2, ako aj 
samotným množstvom vírusu v spojovkovom vaku. U negatívnych výsledkov RT-PCR testu 
zo spojovkového vaku nevieme s určitosťou vylúčiť prítomnosť vírusu v inom štádiu 
ochorenia. 
 
Diskusia 
Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje ochorenie, ktoré je stále výzvou pre zdravotníkov 
rôznych špecializácii. Od začiatku pandémie, ktorú zapríčinil, bolo publikovaných mnoho 
štúdii zaoberajúcich sa problematikou patogenézy vírusu, jeho prenosu, ale aj jeho očnou 
manifestáciou. Na základe poznatkov z predošlých epidémií, ktoré spôsobili koronavírusy, 
predpokladáme prítomnosť vírusovej RNA SARS-CoV-2 v spojovkových sekrétoch. V roku 
2004 publikovali štúdiu zameranú na zistenie prítomnosti RNA SARS-CoV v slzách. Od 36 
pacientov s podozrením na SARS-CoV odobrali vzorky k následnej analýze pomocou RT-
PCR, u troch z nich sa prítomnosť vírusovej RNA SARS-CoV potvrdila (3). Genóm SARS-
CoV vykazuje 82 % zhodu s vírusom SARS-CoV-2 (6). Uvádza sa, že SARS-CoV-2 má 
podobný receptor ako SARS-CoV, ktorý mu umožňuje infikovať hostiteľské bunky 
prostredníctvom ACE 2 (angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2). Expresia ACE 2 bola 
okrem pľúcnej alveolárnej sliznice identifikovaná aj v iných tkanivách ľudského tela, ako je 
rohovka alebo spojovka oka (7,8). Začiatkom roka 2020 sa v univerzitnej nemocnici Wuhan 
podarilo odobrať vzorky zo spojovkového vaku 121 pacientom s potvrdeným ochorením 
COVID-19, u troch (2,47 %) z nich sa preukázala RNA SARS-CoV-2 pomocou RT-PCR (9). 
Ďalšia štúdia bola realizovaná tímom Fang a kol, kde odobrali 32 vzoriek zo spojovkového 
vaku, 5 (15,6 %) z nich bolo pozitívnych na prítomnosť vírusovej RNA SARS-CoV-2 (10) . 
V Taliansku boli odobraté vzorky zo spojovkového vaku 108 pacientom, z toho 91 malo 
potvrdené ochorenie COVID-19 a u 52 (57,14 %) z nich sa preukázala prítomnosť RNA 
SARS-CoV-2 v spojovkovom vaku (11). Percentuálne zastúpenie RNA SARS-CoV-2 v 
spojovkovom vaku v iných štúdiách vo svete je 5,55 % (12), 6,97 % (13), 3.3 % (14)a 24 % 
(15). Doteraz realizované štúdie vo svete dokazujú v určitej miere prítomnosť vírusovej RNA 
SARS-CoV-2 v spojovkových sekrétoch oka počas ochorenia COVID-19. Negatívny 
výsledok RT-PCR testu zo vzoriek zo spojovkového vaku nevylučuje prítomnosť vírusu 
v očných sekrétoch v inej fáze ochorenia ako tej, kedy bol realizovaný odber. Samotná 
citlivosť testov RT-PCR je pre vykonanie štúdie dôležitá. Ďalšou limitáciou štúdie je aj fakt, 
že vzorky boli odoberané hospitalizovaným pacientov s ťažším priebehom ochorenia. 
 
Zoznam použitej literatúry 
1. Corman VM, Muth D., Niemeyer D., Drosten C. Hosts and Sources of Endemic Human 
Coronaviruses. Adv Virus Res. 2018;100:163-188. 
2. Gralinski LE, Baric RS. Molecular pathology of emerging coronavirus infections. J Pathol. 
2015;235(2):185-195. 
3. Loon SC, Teoh SC, Oon LL, et al. The severe acute respiratory syndrome coronavirus in 
tears. Br J Ophthalmol. 2004;88(7):861-863. 



4. Paulsen F: Functional anatomy and immunological interactions of ocular surface and 
adnexa. Dev Ophthalmol. 2008;41:21-35. 
5. Ling XC, Kang EY, Lin JY, et al. Ocular manifestation, comorbidities, and detection of 
severe acute respiratory syndrome-coronavirus 2 from conjunctiva in coronavirus disease 
2019: A systematic review and meta-analysis. Taiwan J Ophthalmol. 2020;10(3):153-166. 
6. Chan JF, Kok KH, Zhu Z, et al. Genomic characterization of the 2019 novel human-
pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. 
Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):221-236. 
7. Lange C, Wolf J, Auw-Haedrich C, et al. Expression of the COVID-19 receptor ACE2 in 
the human conjunctiva. J Med Virol. 2020;92(10):2081-2086. 
8. Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F: Receptor Recognition by the Novel 
Coronavirus from Wuhan: an Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS 
Coronavirus. Journal of Virology. 2020;94(7):e00127-00120 
9. Zhou Y, Duan C, Zeng Y, et al. Ocular Findings and Proportion with Conjunctival SARS-
COV-2 in COVID-19 Patients. Ophthalmology. 2020;127(7):982-983. 
10. Fang Z, Zhang Y, Hang C, et al. Comparisons of viral shedding time of SARS-CoV-2 of 
different samples in ICU and non-ICU patients. J Infect. 2020;81(1):147-178. 
11. Azzolini C, Donati S, Premi E, et al. SARS-CoV-2 on Ocular Surfaces in a Cohort of 
Patients With COVID-19 From the Lombardy Region, Italy. JAMA Ophthalmol. 2021. 
12. Güemes-Villahoz N, Burgos-Blasco B, Arribi-Vilela A, et al. Detecting SARS-CoV-2 
RNA in conjunctival secretions: Is it a valuable diagnostic method of COVID-19? J Med 
Virol. 2021;93(1):383-388. 
13. Karimi S, Arabi A, Shahraki T, Safi S: Detection of severe acute respiratory syndrome 
Coronavirus-2 in the tears of patients with Coronavirus disease 2019. Eye (Lond). 
2020;34(7):1220-1223. 
14. Xia J, Tong J, Liu M, Shen Y, Guo D: Evaluation of coronavirus in tears and conjunctival 
secretions of patients with SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. 2020;92(6):589-594. 
15. Arora R, Goel R, Kumar S, et al. Evaluation of SARS-CoV-2 in Tears of Patients with 
Moderate to Severe COVID-19. Ophthalmology. 2020;128(4):494-503. 
 


