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pacientov. Nie je jasné, či s infekciou COVID-19 je spojený 
určitý charakteristický typ bolesti. SARS-CoV-2 sa našiel  
v stolici COVID-19 pozitívnych pacientov i nezávisle od 
toho, či mali alebo nemali hnačku, pričom podľa niekto-
rých štúdií dosahovala pozitivita vzoriek stolice až do 40%. 
Nie je však jasné riziko infekčnosti takéhoto nálezu. Uká-
zalo sa, že vírusová aktivita a replikácia v čreve perzistuje, 
aj keď už vírus nezotrváva v dýchacích cestách. Trvanie 
pozitivity v stolici sa udáva od 0 do 11 dní od začiatku ocho-
renia. I keď dnes už je zrejmé spojenie gastroenterologic-
kých symptómov s COVID-19, nie je dodnes jasné, či takéto 
príznaky sú spojené s viac závažným fenotypom COVID-19. 
Bola síce publikovaná metaanalýza, ktorá ukázala, že gas-
trointestinálne symptómy sa nachádzali častejšie u závaž-
ného priebehu choroby, iné štúdie však nepotvrdili tento 
nález. S ohľadom na vyššie spomínanú prevalenciu gas-
trointestinálnych symptómov, z ktorej je pomerne jasné, 
že COVID-19 môže byť príčinou pomerne častých gastro-
enterologických ťažkostí, je dôležité aby nielen gastroen-
terológovia boli pri svojich pacientoch ostražití. Treba však 
podotknúť, že nie je obvyklé, aby sa COVID-19 prejavil iba 
izolovanými gastroenterologickými ťažkosťami, bez kla-
sických respiračných príznakov. Uvedené sa potvrdilo iba 
u 16% pacientov. Vo väčšine prípadov i keď gastrointesti-
nálne ťažkosti môžu byť prvým symptómom, sa klasické 
respiračné príznaky vyvinú v priebehu pár dní. Napriek 
tomu však AGA odporúča v oblastiach s vysokou preva-
lenciou COVID-19 pri novovzniknutých gastroenterologic-
kých symptómoch zvážiť testovanie na COVID-19. Ohľa-
dom rutinného testovania stolice na diagnózu COVID-19  
v klinickej praxi nie sú v súčasnosti dostačujúce dáta. Li-
mitované dáta ukazujú, že hnačka u pacientov s COVID-19 
je spojená s priaznivejšou prognózou (nižšia mortalita po-
čas hospitalizácie v porovnaní s pacientmi bez hnačky).  
Netreba zabudnúť u rizikových pacientov s hnačkou (napr. 
užívajúcich antibiotiká) vylúčiť aj prítomnosť Clostridium 
difficile v stolici. V rámci symptomatickej liečby infekčnej 
hnačky sa môže, (ak pacient nemá horúčku, krvavú sto-
licu alebo prítomnú infekciu Clostridium difficile) použiť 
loperamid v úvodnej dávke 4 mg s maximom do 16 mg 
denne. Pri nauzei alebo zvracaní sa používajú antiemeti-
ká spolu s podpornou liečbou (orálna alebo intravenózna 
hydratácia) s cieľom upraviť poruchu v rovnováhe elek-

WHO ohlásilo infekciu koronavírusom 2019 (CO-
VID-19) za globálnu pandémiu už v marci roku 
2020. COVID-19 je spôsobený infekciou novým 
koronavírusom (SARS-CoV-2). Prvý pacient bol 
nahlásený z Číny a zo začiatku sa predpoklada-
lo, že najčastejšími príznakmi sú horúčka, kašeľ, 
skrátený dych a bolesti tela. Následné správy 
však ukázali, že gastrointestinálne manifestácie 
sú taktiež časté u pacientov s COVID-19. Zaujíma-
vosťou je, že prvý pacient v USA s COVID-19 mal 
bolesť brucha, hnačku a metódou PCR sa našiel 
vírus aj v stolici. Odvtedy pribudli dáta z rôznych 
centier sveta sledujúcich gastrointestinálne prí-
znaky pri infekcii COVID-19. Publikované dáta 
samozrejme majú aj následky pre každodennú 
prax gastroenterológov, a je preto veľmi dôleži-
té, aby boli aktuálne dáta o najčastejších gastro-
enterologických manifestáciách pri infekcii CO-
VID-19) k dispozícii. Pandémia následne viedla aj 
k signifikantným zmenám v oblasti samotného 
chodu jednotlivých gastroenterologických pra-
covísk vykonávajúcich endoskopické vyšetrenia.  
Taktiež existujú obavy z dosahu infekcie COVID-19 
na pacientov s chronickými gastrointestinálnymi 
ochoreniami, ako sú napríklad nešpecifické črev-
né zápaly (inflammatory bowel disease - IBD)  
a chronické ochorenia pečene. 
Na základe dostupných dát sa ukazuje, že asi 
jedna štvrtina pacientov s COVID-19 má gastro-
intestinálne symptómy. Najčastejšie sú pozoro-
vanými príznakmi hnačka a žalúdočné ťažkosti 
ako nauzea a/alebo zvracanie, ako aj bolesť bru-
cha a anorexia. Cheung a spol. vo svojej metaa-
nalýze ukázali až 17,6%-nú celkovú prevalenciu 
gastroenterologických symptómov, pričom naj-
častejším príznakom bola hnačka, ktorú malo 
7,4% pacientov. Americká gastroenterologická 
spoločnosť (American Gastroenterological Asso-
ciation - AGA) vykonala literárny prehľad týkajúci 
sa gastrointestinálnych manifestácií u COVID-19, 
v ktorom sa prevalencia hnačky potvrdila na 
úrovni 7,7%. Prevalencia nauzey alebo zvracania 
bola 7,8%. Bolesť brucha sa nachádzala u 2,7-5,3% 
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tekciu a aj následky karcinómu gastrointestinálneho trak-
tu sa uvidia neskôr, prvotné dáta z Anglicka ukazujú až 
63%-ný pokles novoodhalených nádorov. Od apríla do ok-
tóbra 2020 zaznamenali v Anglicku o 3500 menej hospita-
lizácií, ako sa očakávalo (v porovnaní s tým istým obdobím 
v roku 2019) u pacientov s podozrením na KrCa. Taktiež 
došlo až k 92%-nému poklesu počtu kolonoskopií a 31%-
nému poklesu chirurgických zákrokov pre KrCa. V USA 
došlo v určitých oblastiach k 42%-nému poklesu týžden-
ného počtu novodiagnostikovaných KrCa. Predpokladá 
sa, že počas prvých mesiacov pandémie sa nezrealizovalo 
až 95000 skríningových kolonoskopií. Pre uvedené je zák-
ladom pre všetkých lekárov byť proaktívnymi v skríningu, 
nezanedbávať ho a hľadať inovatívne cesty, ako pokračo-
vať v skríningu časom, aby nedošlo k jeho oneskoreniu, 
ktoré môže mať fatálne následky. Odporúča sa preto sta-
noviť priority u symptomatických pacientov s podozrením 
na kolorektálny karcinóm s použitím testovania na skryté 
krvácanie v stolici, čím by mohlo dôjsť k redukcii diagnos-
tických a terapeutických oneskorení počas pandémie.
Telemedicína za použitia telefónu alebo video hovoru sa 
v dobe pandémie stala doslova základnou súčasťou všet-
kých veľkých gastroenterologických pracovísk na svete. 
Uvedené viedlo k tomu, že pri prieskume až 95% respon-
dentov verilo, že telemedicína bude hrať úlohu v gastro-
enterologickej praxi i po skončení pandémie. Súčasné 
dáta ukazujú, že viac ako 80% pacientov je s telemedicí-
nou u gastroenterológa veľmi spokojných. 
Počiatočné dáta ukazovali, že pacienti s IBD majú zvý-
šené riziko COVID-19 infekcie, ako aj niektorí pacienti  
s komorbiditami (napr. diabetes) a pacienti užívajúci kor-
tikoidy. Neskôr tieto obavy prešli na pacientov s IBD, kto-
rí sú liečení prednisonom, tiopurínmi a tiopurínmi spolu  
s protilátkami proti tumor necrosis factoru alpha (anti-TNF) 
alebo ak majú prítomný aktívny zápal. Pre uvedené je po-

trolytov (napr. hypokalémiu). Okrem gastrointestinálnych 
príznakov spojených s COVID-19 sa ako najčastejšia hepa-
tálna komplikácia ukázali abnormálna elevácia „pečeňo-
vých testov” a akútna hepatitída. Sultan a spol. vo svojej 
metaanalýze ukázali eleváciu aspartátaminotransferázy 
(AST) a alanínaminotransferázy (ALT) u 15% pacientov, 
pravdepodobne následkom hepatocelulárneho poškode-
nia pečene. Podľa niektorých správ majú pacienti s elevá-
ciou AST a ALT tendenciu k progresii do ťažkého priebehu.  
Na základe uvedeného odporúča AGA u hospitalizova-
ných pacientov s COVID-19 monitorovať „pečeňové testy” 
počas celej hospitalizácie. Toto je dôležité aj pre skutoč-
nosť, že niektoré lieky používané v rámci liečby hospitali-
zovaných pacientov s COVID-19 môžu byť hepatotoxické. 
Vo všeobecnosti však experti predpokladajú, že abnor-
málne „pečeňové testy” nevedú k signifikantnej zmene 
funkcie pečene alebo k jej zlyhaniu. 
Pandémia COVID-19 zasiahla aj klinickú prax zariadení 
realizujúcich gastrointestinálnu endoskopiu rôznymi spô-
sobmi. Zo začiatku sa odporúčalo zrušiť všetky elektívne 
výkony, čo viedlo k tomu, že výkony boli odkladané. Keď-
že gastrointestinálna endoskopia je aerosól produkujúci 
výkon, ako aj fakt, že pri kolonoskopii existovalo podozre-
nie na prenos ochorenia stolicou (dodnes nebolo hláse-
né spojenie medzi prenosom COVID-19 a endoskopiou 
dolného tráviaceho traktu), pracovníci na endoskopii boli  
a sú ohrození zvýšeným rizikom COVID-19. Celosvetovo tak 
došlo k signifikantnému poklesu počtu endoskopických 
vyšetrení. Napriek tomu, že endoskopické pracoviská vo 
svete už obnovili svoju prevádzku, má táto svoje limitácie 
v dôsledku triáže pacientov (táto nie je dodnes unifikova-
ná, nie je úplne jasné, ktorí pacienti by mali byť pri určení 
termínu endoskopie uprednostnení a je rozdielna na en-
doskopických pracoviskách nielen medzi krajinami, ale 
aj v samostatných krajinách), ako aj následkom dodržia-
vania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. 
I keď už existujú ojedinelé dáta ukazujúce, že riziko CO-
VID-19 je počas gastrointestinálnej endoskopie nízke, zá-
kladom je mať na endoskopických pracoviskách dobre 
zaškolený personál, používajúci adekvátnu ochranu. AGA 
napríklad odporúča, ak je to možné, zrealizovať pacien-
tovi 48 hod. pred endoskopiou PCR test, ako aj dennú 
kontrolu teploty endoskopického personálu. Oneskorené 
termíny na gastrointestinálne endoskopické vyšetrenia 
a redukcia vyšetrení u endoskopujúcich lekárov počas 
pandémie majú potenciálne následky aj na diagnostiku  
a manažment karcinómu gastrointestinálneho traktu. Na-
koľko dochádza k možným odkladom kolonoskopie, ktorá 
je dôležitou súčasťou skríningu kolorektálneho karcinó-
mu (KrCa), odporúča sa proaktívne monitorovať týchto 
pacientov neinvazívnym testovaním - vyšetrením stolice 
na skryté krvácanie. Samozrejme, ak má pacient pozitívny 
výsledok, podmienkou je ponúknuť mu čo najskorší ter-
mín na kolonoskopické vyšetrenie. Ukázalo sa, že riziko 
KrCa alebo pokročilého adenómu je signifikantne zvýše-
né u pacientov, kde došlo k odkladu kolonoskopie o viac 
ako 6 mesiacov. Obavou je, že k oneskoreniu diagnostiky 
môže prísť aj v prípade skorej rakoviny žalúdka (hlavne  
u pacientov z Ázie). I keď ozajstný dopad COVID-19 na de-
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je jasné, či používanie inhibítorov protónovej pumpy (PPI) 
je spojené so zvýšeným rizikom COVID-19. V analýze za-
meranej na socioekonomické vplyvy, životný štýl, komor-
bidity, pacienti užívajúci PPI signifikantne častejšie hlásili 
pozitívny výsledok COVID-19 testu. Pre uvedené sú preto 
potrebné ďalšie štúdie. Chronické ochorenia pečene a cir-
hóza sa považujú za rizikové z pohľadu závažnej COVID-19 
infekcie. Predbežné dáta ukazujú na to, že základná zá-
važnosť pečeňového poškodenia je významne spojená  
s morbiditou a mortalitou pri COVID-19. V multicentrickej 
štúdii pacienti s COVID-19 a cirhózou mali vyššiu mortalitu 
v porovnaní s kontrolnou skupinou (pacienti s COVID-19 
bez cirhózy). AASLD (American Association for Study of 
Liver Diseases) preto odporúča testovať na COVID-19 pa-
cientov s novovzniknutou dekompenzáciou pečene.

Pandémia COVID-19 postihla všetkých pracovníkov  
v zdravotníctve po celom svete. Stala sa veľkou výzvou pre 
všetkých zdravotníckych pracovníkov a teda aj gastroen-
terológov. Taktiež viedla k výzvam v oblasti starostlivosti 
o pacienta a jeho dosahu aj na chronické gastroentero-
logické ochorenia. Gastroenterológovia sa preto potre-
bujú prispôsobiť týmto výzvam a potrebujú zaviesť ako 
systémové, tak praktické zmeny týkajúce sa realizácie 
endoskopických vyšetrení s cieľom vykonávať ich účinne  
a bezpečne ako pre pacientov, tak pre personál. S obavou 
sa možno pozerať na nasledujúce roky, kedy sa uvidí, aké 
následky bude mať omeškanie skríningu kolorektálneho 
karcinómu. Gastroenterológovia, ako aj všetci lekári, by 
preto mali byť informovaní o aktuálnych publikáciách, ná-
rodných a medzinárodných odporúčaniach týkajúcich sa 
manažmentu pacientov s COVID-19.

trebné podávať najnižšiu dávku kortikoidov, ktorá dokáže 
navodiť klinickú odpoveď, podávať ju čo najkratšiu dobu  
s cieľom premostenia liečby na inú liečbu. U pacientov po-
užívajúcich imunosupresíva spolu s anti-TNF, anti-inegrín-
mi, anti-IL12/23 a inhibítormi Janus kinázy sa neukazuje, 
že by títo mali zvýšené riziko ťažkého priebehu COVID-19.  
Napriek tomu však všetci pacienti s IBD vyžadujúci infúz-
nu liečbu by mali v aplikačných centrách prejsť protokol-
mi za účelom skríningu COVID-19. Biologická liečba by 
nemala byť odkladaná v dobe pandémie. Treba vedieť, že 
prerušenie liečby môže byť spojené s relapsom ochore-
nia vyžadujúcim si hospitalizáciu a/alebo liečbu kortiko-
idmi, čím sa môže zvýšiť riziko závažnejšej COVID-19 in-
fekcie. Avšak, ak pacient s IBD už má infekciu COVID-19, 
AGA navrhuje, že je rozumnou stratégiou odložiť ďalšiu 
dávku biologickej liečby o 2 týždne a počas tohto obdobia 
monitorovať symptómy pacienta. Ak má pacient aktívne 
COVID-19 symptómy, biologická liečba by mala byť odlo-
žená o 7–14 dní po vymiznutí príznakov alebo po dvoch 
negatívnych PCR testoch. Treba však konštatovať, že dáta 
podporujúce uvedené odporúčania chýbajú a ide skôr  
o názor expertov. Keďže klinické príznaky pri IBD môžu 
byť podobné ako pri COVID-19 (hnačka, nauzea, zvraca-
nie), je potrebné u pacientov s už existujúcou diagnózou 
chronického zápalu čreva odlíšiť, či sa jedná o excerbáciu 
ochorenia alebo o infekciu COVID-19. Treba pritom vedieť, 
že nešpecifické markery zápalu (CRP) môžu byť elevo-
vané aj následkom COVID-19. Ak markery zápalu v stoli-
ci (fekálny kalprotektín) nie sú elevované, endoskopické 
vyšetrenie nie je nutné realizovať. Endoskopické vyšetre-
nie je najmä potrebné pre pacientov, u ktorých výsledok 
vyšetrenia pravdepodobne zmení aj ich manažment. Nie 
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