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[Abstrakt] 

Ciele: Charakteristika perinatálnych výsledkov gravidít komplikovaných spontánnym, 

previabilným odtokom plodovej vody s terapeutickou intervenciou vo forme amniopatchu na 

II gynekologicko-pôrodníckej klinike (2008-2019).  

Materiál a metódy: Retrospektívna analýza perinatálnych ukazovateľov a včasnej neonatálnej 

morbidity gravidít liečených amniopatchom. Diskusné porovnanie s publikovanými prácami 

prípadov spontánneho, previabilného odtoku plodovej vody manažovaných expektačne.  

Výsledky: Z celkového počtu gravidít 53 vyhovelo exklúznym kritériám, z ktorých 35 bolo 

ukončených pôrodom živého novorodenca, 3 novorodenci zomreli počas hospitalizácie. U 

živonarodených novorodencov bol zaznamenaný následný výskyt včasných komplikácií: 1. 

Bronchopulmonálna dysplázia (10/35 – 28,57%), 2. Syndróm dychovej tiesne novorodenca 

(25/35 – 71,42%), 3. Neonatálna sepsa (15/35 – 42,85%), 4. Intraventrikulárne krvácanie (14/35 

– 40%), 5. Periventrikulárna leukomalácia (3/35 – 8,57%), 6. Nekrotizujúca enterokolitída 

(2/35 – 5,71%), 7. Retinopatia prematúrnych (7/35 – 20%) a 8. Syndróm fetálnej kompresie 

(16/35 – 45,71%). Pri porovnaní súboru s dostupnými publikáciami expektačne manažovaných 

gravidít v diskusii sme zaznamenali štatistický významne nižší výskyt syndrómu dychovej 

tiesne, retinopatie a chorioamnionitídy v našom súbore pri súčasne vyššom výskyte fetálnych 

kompresívnych defektov.  

Záver: Amniopatch môže predstavovať terapeutickú metódu umožňujúcu zníženie neonatálnej 

mortality asociovanej s RDS, infekčnej morbidity matiek a alternatívu u pacientiek, ktoré 

požadujú aktívny prístup k takto kompromitovanej tehotnosti.  

Kľúčové slová: Spontánny, previabilný odtok plodovej vody, Amniopatch, Expektačný 

manažment, Perinatálna morbidita, Perinatálna mortalita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úvod 

    Spontánny, previabilný odtok plodovej vody (sPPROM) je v našich geografických 

podmienkach definovaný ako narušenie integrity plodových obalov bez súvislosti s invazívnym 

výkonom pred ukončením 24. gestačného týždňa (g.t.). Gravidity komplikované rozvojom 

sPPROM tvoria relatívne malú skupinu (menej ako 1% všetkých gravidít) s extrémne 

nepriaznivou prognózou (1). Expektačný manažment (aplikácia tokolýzy, kortikoidná príprava 

pľúc plodu, antibiotická profylaxia, monitoring fetomaternálnej jednotky) nachádza len 

obmedzené uplatnenie, nakoľko u väčšiny tehotností dôjde k spontánnemu ukončeniu vo forme 

pôrodu resp. potratu do 7 dní od  klinického zaznamenania sPPROM (2). Plody, ktoré dosiahnu 

hranicu viability, definovanú ako ukončený 24. g.t., sú spravidla zaťažené komplikáciami 

z extrémnej prematurity vo forme pľúcnej hypoplázie (PH) a z nej vyplývajúcich zmien 

(Syndróm respiračnej tiesne novorodenca [RDS], Bronchopulmonálna dysplázia [BPD]), 

porúch centrálneho nervového systému (CNS) (Intraventrikulárne krvácanie [IVH], 

Periventrikulárna leukomalácia [PVL]), sietnice (Retinopatia prematúrnych [ROP]), 

gastrointestinálneho traktu (GIT) (Nekrotizujúca enterokolitída [NEC]), infekčnými 

komplikáciami (neonatálna sepsa) a kompresívnymi končatinovými defektami (Syndróm 

fetálnej kompresie [SFK]), ktoré významným spôsobom ovplyvňujú neonatálnu mortalitu 

a morbiditu a takmer bez výnimky vedú k dlhodobým zdravotným následkom (3–11). Časť žien 

vzhľadom na extrémne nepriaznivú prognózu volí umelé prerušenie tehotnosti (UPT) (12).  

    Terapeutickú alternatívu predstavuje tzv. aktívny manažment. Do súčasnosti (2021) bolo 

popísaných niekoľko techník s cieľom arteficiálneho uzáveru defektu v plodových obaloch, 

v anglosaskej literatúre označovaných ako tzv. „resealing techniques“ alebo „amniotic fluid 

reparation techniques“ (AFRT) (13–15). 

    Jeden z prvých, historicky dokumentovaných postupov spočíval v sterilnej, intraamniálnej 

aplikácii homológnych materských trombocytov a kryoprecipitátu plazmy za účelom  uzavretia 

defektu v plodových obaloch, sekundárneho obnovenia normohydramnia a redukcie 

perinatálnej morbidity a mortality (16–21).  

   Techniku po prvýkrát úspešne použil Rubén A. Quintero (1996) v prípade iatrogénneho, 

previabilného odtoku plodovej vody (iPPROM) u 23-ročnej ženy po fetoskopickej ligácii 

pupočníka u akardiálneho plodu a označil ju názvom amniopatch (AP) (16). Technika bola 

odvodená od peridurálnej aplikácie krvných produktov tzv. „bloodpatch“, využívanej pri liečbe 

postpunkčnej cefalei (22). V roku 2016 Cochranova databáza uviedla,  že neexistuje dostatok 



overených dôkazov pre rutinnú aplikáciu AP v prípadoch sPPROM (23). Táto skutočnosť 

klasifikuje AP ako experimentálnu, liečebnú metódu vyžadujúcu individuálne použitie 

a zdokumentovaný súhlas podrobne informovanej pacientky. Dokumentované prípady uzáveru 

membrán s úspešnou prolongáciu gravidity svedčia pre existenciu podskupiny pacientiek, ktoré 

môžu z jeho aplikácie profitovať (24).  

 

Materiál a metodika 

    Z celkového počtu žien s diagnózou sPPROM, ktoré podstúpili AP na II. gynekologicko-

pôrodníckej klinike (2008 - 2019) sme na základe exklúznych kritérií (Tabuľka č.1) vytvorili 

definitívny súbor.  

 

Tabuľka č.1: Exklúzne kritériá pre zaradenia do AP súboru 

Počet Použité kritériá 
1. Jednoplodové tehotnosti 

2. sPPROM (do ukončeného 24 g.t.) 

3. Absencia aktívneho vaginálneho krvácania 

4. Odstup medzi odtokom plodovej vody a pôrodom 

resp. abortom >10 dní 

5. Prítomnosť ultrazvukovo verifikovaného 

anhydramnionu 

6. Absencia pozitivity zápalových parametrov matky 

pred aplikáciou AP (bez klinicky alebo laboratórne 

manifestného zápalového syndrómu) 

7. Normálne CM parametre matky (>25 mm, bez 

funnelingu) 

8. Absencia závažných vývojových vád alebo 

chromozómových aberácií u plodu 

9. Realizácia AP nie viac ako 1x 

 Legenda: sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – Amniopatch; CM – Cervikometria; G.t. 
– Gestačný týždeň  

 

    V definitívnom súbore sme určili mieru potratovosti - Miscarriage rate (MiR) a živorodenosti 

- Live-birth rate (LR) po výkone v absolútnych hodnotách a percentách. U živonarodených 

novorodencov sme vytvorili dve podkategórie: 1. Novorodenci, ktorí prežili iniciálny pobyt 

v nemocničnom zariadení - Survival to discharge (SR to discharge) a 2. Novorodenci, ktorí 

exitovali v priebehu iniciálnej hospitalizácie - Mortality rate after delivery (MR after delivery) 

a vyjadrili ich v absolútnych hodnotách a percentách. Definitívny súbor sme definovali 

stanovením nasledovných veličín (Tabuľka č.2). 

 
 
Tabuľka č.2: Sledované veličiny definitívneho súboru pacientiek 

Počet Sledovaná veličina 



1. Priemerná doba výskytu sPPROM (g.t./d) 

2. Priemerná doba realizácie AP (g.t./d) 

3. Priemerná doba ukončenia tehotnosti (g.t./d) 

4. Priemerná LP (AP – pôrod/potrat) (g.t./d) 

5. Priemerná LP (PPROM – pôrod/potrat) (g.t./d) 

Legenda: sPPROM - Spontánny, previabilný, odtok plodovej vody; AP - Amniopatch; G.t. – Gestačný týždeň; d 
– dni; LP – Latency period  
 

    Živonarodených novorodencov sme charakterizovali z hľadiska včasnej neonatálnej 

morbidity v priebehu iniciálnej hospitalizácie (Tabuľka č.3). Početnosť sme vyjadrili v 

absolútnych číslach a percentách.  

 

Tabuľka č.3: Sledované neonatálne komplikácie a ich definičné kritériá 

Sledovaná neonatálna komplikácia (MKCH - 10) Použité diagnostické kritériá (Rok publikácie) 
(Citácia) 

1. BPD (P27.1) Kritériá podľa Higginsa (2000) (25)  

2. RDS (P22.0) Vermont Oxford definičné kritériá (1996) (26) 

3. Neonatálna sepsa (P36.0-9) Kritériá podľa Singha a kol. (1994) (27) 

4. IVH (P52.0-9) Kritériá podľa Papileho a Bursteina (1978) (28) 

5. PVL (P91.2) Kritériá podľa Hashimota (2001) (29)  

6. NEC (P77) Kritériá podľa Bella (1978) (30) 

7. ROP (H35.1) Kritériá podľa ICROP (1984 - 1987) (31) 

8. Syndróm fetálnej kompresie Kritériá vytvorené autormi publikácie – výskyt 

deformít lokomočného aparátu plodu v súvislosti 

s pretrvávajúcim oligo- resp. anhydramniom 

Legenda: BPD - Bronchopulmonálna dysplázia; RDS - Syndróm dychovej tiesne novorodenca; IVH – 
Intraventrikulárne krvácanie; PVL - Periventrikulárna leukomalácia; NEC - Nekrotizujúca enterokolitída; ROP – 
Retinopatia nedonosených; SFK – Syndróm fetálnej kompresie; MKCH-10 – Medzinárodná klasifikácia chorôb 
(10. Revízia); ICROP – Medzinárodná klasifikácia retinopatie nedonosených 
 

    Na základe výskytu vyššie uvedených komplikácií sme vytvorili jednotlivé podskupiny 

novorodencov, ktoré sme charakterizovali z hľadiska spôsobu vedenia pôrodu, výskytu 

sPPROM, intervencie vo forme AP, ukončenia gravidity a intervalu medzi odtokom plodovej 

vody a ukončením gravidity (Tabuľka č.4). 

 

Tabuľka č.4: Hodnotené perinatálne parametre jednotlivých podsúborov novorodencov podľa vybraných 
neonatálnych komplikácií gravidít komplikovaných sPPROM, ktoré podstúpili AP na II gynekologicko-
pôrodníckej klinike LFUK a UNB (2008 - 2019) 

Počet Sledovaná veličina 

1. Spôsob vedenia pôrodu (n; %) 

2. Priemerná doba výskytu sPPROM (g.t./d) 

3. Priemerná doba aplikácie AP (g.t./d) 

4. Priemerná doba pôrodu (g.t./d) 

5. Mediánová hodnota LP (sPPROM - Pôrod) 

Legenda: sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – Amniopatch; LP – Latency period; n – 
Početnosť; % - percentá; G.t. – Gestačný týždeň; d – dni  
 



    V diskusnej časti sme  vypočítali hladinu štatistickej významnosti výskytu včasných 

neonatálnych komplikácií v porovnaní so 7  publikovanými prácami expektačne manažovaných 

prípadov sPPROM (2009 – 2021) (32–38) (Tabuľka č.5) pomocou chí-kvadrátového testu 

(2x2) s p-hodnotou korigovanou Bonferoniho korekciou (nutnosť testovania viacerých, 

nezávislých hypotéz). Porovnávané práce sme vybrali na základe nasledovných kritérií: 1. 

sPPROM (pred ukončeným 24 g.t.), 2. Expektačný manažment, 3. Anamnéza neobsahujúca 

invazívny, punkčný alebo fetoskopický výkon a 4. Dostupnosť údajov o výskyte definovaných 

neonatálnych komplikácií u živonarodených novorodencov.   

 

Tabuľka č.5: Výskyt včasných neonatálnych komplikácií v 7 publikáciách s problematikou gravidít 
komplikovaných sPPROM (expektačný manažment) ukončených pôrodom (2009 - 2021) (32–38) 

Publikác
ia  

(Rok 
publikác

ie) 

Počet 
živonaroden

ých 
novorodenco

v 
(n) (Citácia) 

BPD 
(n; %) 

RDS 
(n; %) 

Neonatál
na sepsa 
(n; %) 

IVH 
(n; %) 

PVL 
(n; 
%) 

NEC 
(n; %) 

ROP 
(n; 
%) 

SFK 
(n; %) 

Manuck 
(2009)  

112 (32) N N 15 

(13,39%) 

47 

(41,96

%) 

N 12 

(10,71

%) 

N 8 

(7,14%

) 

Pendse 
(2021) 

82 (33)  N 80 

(97,56

%) 

37 

(45,12%) 

N 0 4 

(4,87%

) 

N 3 

(3,65%

) 

Danisma
n (2019) 

61 (34)  N N 10 

(16,39%) 

34 

(55,73

%) 

N 9 

(14,75

%) 

N 3 

(4,91%

) 

Kiver 
(2018) 

44 (35)   21 

(47,72

%) 

44 

(100%) 

N 10 

(22,72

%) 

N N N N 

Wagner 
(2016) 

40 (36) 13 

(32,5%

) 

N N N 1 

(2,5%

) 

3 

(7,5%) 

7 

(17,5

%) 

N 

Esteves 
(2016) 

28 (37) 13 

(46,4%

) 

N N 8 

(28,6%

) 

3 

(10,7

%) 

N 19 

(67,8

%) 

N 

Chauleu
r (2009) 

17 (38)  4 

(23,52

%) 

12 

(70,58

%) 

N 5 

(29,41

%) 

N N N 2 

(11,76

%) 

Legenda: BPD - Bronchopulmonálna dysplázia; RDS - Syndróm dychovej tiesne novorodenca; IVH - 
Intraventrikulárne krvácanie; PVL - Periventrikulárna leukomalácia; NEC - Nekrotizujúca enterokolitída; ROP - 
Retinopatia nedonosených; SFK – Syndróm fetálnej kompresie; N – neudané; n – Početnosť; % - Percentá  

 

    V súbore sme stanovili výskyt klinicky manifestnej chorioamnionitídy na základe 

Gibbsových kritérií (1991) (39) (Tabuľka č.6) a výsledok sme v diskusii porovnali s výskytom 

chorioamnionitídy v 4 prácach sPPROM manažovaných expektačne (2009 - 2016) (32,40–42) 

(Tabuľka č. 7) pomocou chí-kvadrátového testu (2x2). Porovnávané práce sme vybrali na 



základe nasledovných kritérií: 1. sPPROM (pred ukončeným 24 g.t.), 2. Expektačný 

manažment, 3. Anamnéza neobsahujúca invazívny, punkčný alebo fetoskopický výkon a 4. 

Dostupnosť údajov o výskyte chorioamnionitídy u pacientiek.  

 

Tabuľka č.6: Gibbsove kritériá (1991) chorioamnionitídy (39) 
Základné kritérium 

Prítomnosť febrilít u matky (telesná teplota >38°C) 

+ aspoň 2 so sekundárnych kritérií 
Počet Sekundárne kritérium 

1. Tachykardia u matky (pulzová frekvencia >100/min.) 

2. Tachykardia u plodu (pulzová frekvencia >160/min.) 

3. Zapáchajúci, purulentný vaginálny fluór 

4. Palpačná citlivosť maternice  

5. Hypertonus maternice 

6. Elevované hodnoty CRP 

7. Leukocytóza u matky (>18x109/l) 

Legenda: °C – Stupne Celzia; min. – minúta; CRP – C-reaktívny proteín; l – liter   
 

Tabuľka č.7: Výskyt chorioamnionitídy u pacientiek v 4 publikáciách gravidít komplikovaných sPPROM 
(expektačný manažment) ukončených pôrodom (2009 - 2016) (32,40–42) 

Hlavný autori štúdie (rok 
publikácie) 

Počet pacientiek (n) 
(citácia) 

Výskyt klinicky manifestnej 
chorioamnionitídy (n; %) 

Manuck (2009) 159 (32) 85 (85/159 - 53,5%) 

McLaughlin (2016) 106 (40) 46 (46/106 – 43%) 

Hunter (2012) 106 (41) 58 (58/106 – 55%) 

Deutsch (2010) 105 (42) 68 (68/105 – 64,8%) 

Legenda: n – Početnosť; % - Percentá  
 

Výsledky 

    Z celkového počtu pacientiek (n=56), sme vyradili 3 pacientky (Tabuľka č.1). 

V definitívnom súbore (n=53) bolo zaznamenaných 18 potratov (MiR - 18/53 - 33,96%) a 35 

živonarodených novorodencov (LR - 35/53 - 66,03%). Z 35 živonarodených novorodencov 32 

prežilo (SR to discharge – 32/53 - 60,37%) a 3 neprežili (MR after delivery – 3/35 - 8,57%) 

obdobie od pôrodu do prepustenia z nemocničného zariadenia (Obrázok č.1). Charakteristika 

celkového súboru (n=53) je spracovaná tabuľkovo (Tabuľka č.8). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obrázok č.1: Rozloženie pacientiek v AP súbore podľa výsledku tehotnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: AP – Amniopatch; n – Početnosť; LR – Live-born rate – Živorodenosť; MiR – Miscariage rate – 
Potratovosť; SR to discharge – Survival to discharge; MR after delivery – Mortality rate after delivery 
 

 
 

Celkový počet pacientiek 
po AP (n=56) 

Definitívny súbor (n=53) 

3 pacientky vyradené 

(M. Edwards, AP 2x, 
Obštrukčná uropatia) 

Živonarodení novorodenci 
(n=35) 

LR - 35/53 - 66,03% 

Potratené tehotnosti 
(n=18) 

MiR – 18/53 (33,96%) 

Prežili do prepustenia 
(n=32) 

SR to discharge – 32/53 – 
(60,37%) 

Neprežili do prepustenia 
(n=3) 

MR after delivery – 3/35 
(8,57%) 



 
 
Tabuľka č.8: Základná charakteristika AP súboru v 5 definovaných kategóriách (Tabuľka č.2) 

Súbor pacientiek s graviditami komplikovanými rozvojom sPPROM, ktoré podstúpili AP na II 
gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB (2008 - 2019) 

Počet 
pacientiek  

(n) 

Priemerná 
doba výskytu 

sPPROM  
(g.t./d) 

Priemerná 
doba aplikácie 

AP  
(g.t./d) 

Priemerná 
doba 

ukončenia 
tehotnosti 

(Pôrod/potrat) 
(g.t./d) 

Priemerná 
hodnota LP 

AP – 
pôrod/potrat  

(g.t./d) 

Priemerná 
hodnota LP 
sPPROM – 

pôrod/potrat 
(g.t./d) 

53 19+3/136 22+0/154 27+4/193 5+3/38 7+6/55 

Legenda: sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – Amniopatch; LP – Latency period; n – 
Početnosť, G.t. – Gestačný týždeň, d – Dni   
 

    U živonarodených novorodencov (n=35) sme z hľadiska včasnej neonatálnej morbidity 

zaznamenali nasledovný výskyt komplikácií: 1. BPD (10/35 – 28,57%); 2. RDS (25/35 – 

71,42%); 3. Neonatálna sepsa (7/35 – 20%); 4. IVH (14/35 – 40%); 5. PVL (3/35 – 8,57%); 6. 

NEC (2/35 – 5,71%);  7. ROP (9/35 – 25,71%); 8. SFK (16/35 – 45,71%). U jednotlivých 

podskupín novorodencov rozdelených na základe výskytu komplikácií sme zaznamenali 

nasledovné hodnoty perinatálnych parametrov  (Tabuľka č.9). 

 

Tabuľka č.9: Výskyt včasných neonatálnych komplikácií u živonarodených novorodencov z gravidít 

komplikovaných rozvojom sPPROM, ktoré podstúpili amniopatch na II gynekologicko-pôrodníckej klinike 

LFUK a UNB (2008 - 2019) 
Počet  

živonarodenýc
h 

novorodencov 
(n) 

BPD 
(n; %) 

RDS 
(n; %) 

Neonatáln
a sepsa 
(n; %) 

IVH 
(n; %) 

PVL 
(n; %) 

NEC 
(n; %) 

ROP 
(n; %) 

 

SFK 
(n; %) 

35 10 

10/35 – 

(28,57%) 

25 

25/35 

– 

(71,42

%) 

7 

7/35 – 

(20%) 

14 

14/35 

– 

(40%) 

3 

3/35 – 

(8,57%) 

2 

2/35 – 

(5,71%) 

9 

9/35 – 

(25,71%) 

16 

16/35 – 

(45,71%

) 

Hodnotené perinatálne parametre jednotlivých podsúborov novorodencov podľa vybraných 
neonatálnych komplikácií z gravidít komplikovaných rozvojom sPPROM, ktoré podstúpili AP na II 
gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB (2008 - 2019)  

Sledovaná 
komplikácia 

Počet 
novorodenco

v (n; %) 

Spôsob 
pôrodu 
(n; %) 

Priemern
á doba 
výskytu 

sPPROM 
(g.t./d) 

Priemern
á doba 

aplikácie 
AP 

(g.t./d) 

Priemern
á doba 
pôrodu 
(g.t./d) 

Mediánov
á hodnota 

LP 
(sPPROM 
- Pôrod) 

(d) 

1. BPD 10 

10/35 – 

(28,57%) 

SC (9-

90%) 

Vag. (1-

10%) 

18+6/132 21+3/150 27+0/189 57 



2. RDS 25 

25/35 – 

(71,42%) 

SC (24-

96%) 

Vag. (1-

4%) 

20+0/140 22+1/155 27+5/194 57 

3. Neonatálna 
sepsa 

7 

7/35 – 

(20%) 

SC (5-

71,42%) 

Vag. (2-

28,57%) 

21+5/152 23+3/164 25+6/181 18 

4. IVH 14 

14/35 – 

(40%) 

SC (12-

85,71%) 

Vag. (2-

14,28%) 

19+6/139 22+2/156 26+6/188 50,5 

5. PVL 3 

3/35 – 

(8,57%) 

SC (3-

100%) 

18+3/129 21+2/149 25+5/180 57 

6. NEC 2 

2/35 – 

(5,71%) 

SC (2-

100%) 

19+5/138 21+3/150 24+5/173 35 

7. ROP 9 

9/35 – 

(25,71%) 

SC (8-

88,88%) 

Vag. (1-

11,11%) 

20+0/140 22+1/155 25+5/180 43 

8. SFK 16 

16/35 – 

(45,71%) 

SC (16-

100%) 

19+3/136 21+5/152 29+1/204 63 

Legenda: BPD - Bronchopulmonálna dysplázia; RDS - Syndróm dychovej tiesne novorodenca – RDS; IVH - 
Intraventrikulárne krvácanie; PVL - Periventrikulárna leukomalácia – PVL; NEC - Nekrotizujúca enterokolitída – 
NEC; ROP - Retinopatia nedonosených – ROP; sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – 
Amniopatch; LP – Latency period; G.t. – Gestačný týždeň; n – Početnosť; % - Percentá; SC – Cisársky rez; Vag. 
– Vaginálny pôrod 

 

    V celkovom súbore pacientiek sme na základe Gibbsových kritérií nezaznamenali ani jeden 

prípad chorioamnionitídy (Tabuľka č.10). [149 slov] 

 

Tabuľka č.10: Výskyt klinicky manifestnej chorioamnionitídy v AP súbore 
Súbor pacientiek s graviditami komplikovanými rozvojom sPPROM, ktoré podstúpili AP na II 
gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB (2008 - 2019) 

Počet pacientiek 
(n) 

Výskyt klinicky manifestnej chorioamnionitídy 
(n; %) 

53 0 (0/53 – 0%) 

Legenda: sPPROM – Spontánny, previabilný odtok plodovej vody; AP – Amniopatch; n – Početnosť; % - Percentá 
 

Diskusia 

 

    AP ako experimentálna, terapeutická metóda je v súčasnosti dominantne využívaná 

v prípadoch iPPROM po transabdominálnych, punkčných alebo fetoskopických výkonoch, kde 

jeho úspešnosť dosahuje 58 – 66% (20,43).  



    Úloha AP v prípadoch sPPROM zostáva do súčasnosti nejasná nakoľko bolo publikované 

len limitované množstvo malých súborov a ojedinelých kazuistík pri absencii rozsiahlych, 

randomizovaných, kontrolovaných štúdií. S ohľadom na skutočnosť, že randomizácia v 

klinickom manažmente sPPROM je z etických, medicínsko-sociálnych a finančných 

podmienok ťažko dosiahnuteľná, nebola možná komparácia nášho súboru s vlastným 

kontrolným súborom manažovaným expektačne pri súčasnom zachovaní uniformnosti 

terapeutického postupu. Pre zhodnotenie úspešnosti AP v zmysle perinatálnych výsledkov 

a včasných neonatálnych komplikácií sme sa rozhodli porovnať náš súbor s dostupnými 

prácami zaoberajúcimi sa problematikou konzervatívneho manažmentu sPPROM.  

    Hodnotenie úspešnosti AP závisí od nastavených kritérií, ktoré sú v každej publikovanej 

štúdii definované. Ako kritérium úspechu v zmysle perinatálnych výsledkov sme stanovili 

štatisticky významne nižší výskyt včasných neonatálnych komplikácií (Tabuľka č.3) 

u novorodencov do ich prepustenia s nemocničného zariadenia a nižší výskyt 

chorioamnionitídy.   

    U pacientiek po výkone sme nezaznamenali významne vyšší výskyt komplikácií (abrupcia 

placenty, kompresia pupočníka, chorioamnionitída, postpartálna sepsa) v porovnaní 

s expektačným manažmentom, čo svedčí o dobrom bezpečnostnom profile metódy. Vyššie 

uvedený fakt dokladá v súčasnosti (2021) jediná randomizovaná, komparatívna štúdia 

porovnávajúca účinok AP v porovnaní s expektačným manažmentom v prípadoch gravidít 

komplikovaných odtokom plodovej vody medzi 24. a 34. g.t. od Mageda a kol. (44). 

    Pri porovnaní výsledkov súboru v kategóriách včasnej neonatálnej morbidity so 7 

publikovanými prácami prípadov sPPROM manažovaných expektačne (2009 – 2020) (32–38) 

sme  zistili štatisticky významný rozdiel v kategóriách RDS, ROP a SFK. U živonarodených 

novorodencov v AP súbore bol zaznamenaný štatisticky významne nižší výskyt prípadov RDS 

a ROP pri súčasne vyššom výskyte SFK. Ostatné hodnotené kategórie nezaznamenali 

štatisticky významné rozdiely v komparovaných skupinách (Tabuľka č.11A, 11B, 11C).  

 

 



Tabuľka č.11A: Porovnanie výskytu včasných neonatálnych komplikácií (BPD, RDS, Neonatálna sepsa) 
medzi živonarodenými novorodencami z AP súboru s novorodencami z publikovaných prípadov sPPROM 
manažovaných expektačne  

Legenda: BPD - Bronchopulmonálna dysplázia; RDS - Syndróm dychovej tiesne; AP – Amniopatch; sPPROM – 
Spontánny, previabilný plodovej vody; n – Početnosť; % - Percentá 
 
 
 
 

1. BPD 
   
 Počet  živonarodených 

novorodencov (n) 
Výskyt klinicky manifestnej 

BPD (n; %) 
AP súbor (II. gynekologicko-

pôrodnícka klinika) 
35 10 

10/35 – (28,57%) 

Porovnanie s publikovanými prácami (2016 - 2018) 
Porovnávané štúdie 

(rok publikácie) 
Počet 

živonarodených 
novorodencov 

(n)  
(citácia) 

Výskyt BPD 
(n; %) 

p – hodnota 
(Bonferoniho 
korekcia p – 

hodnoty: 0,0012) 

Štatistická 
významnosť 

Kiver (2018) 44 (35) 21(47,72%) 0,08255 nie 

Wagner (2016) 40 (36) 13(32,5%) 0,7128 nie 

Esteves (2016) 28 (37)  13(46,4%) 0,143507 nie 

2. RDS 

 Počet  živonarodených 
novorodencov (n) 

Výskyt klinicky 
manifestného RDS (n; %) 

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 

35 25 

25/35 – (71,42%) 

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2021) 

Porovnávané štúdie 
(rok publikácie) 

Počet 
živonarodených 
novorodencov 

(n) 
(citácia) 

Výskyt RDS 
(n; %) 

p – hodnota 
(Bonferoniho 
korekcia p – 

hodnoty: 0,0012) 

Štatistická 
významnosť 

Pendse (2021) 82 (33) 80(97,56%) 0,000084 áno 

Kiver (2018) 44 (35)  44(100%) 0,000554 áno 

Chauleur (2009) 17 (38)  12(70,58%) 0,792149 nie 

3. Neonatálna sepsa 

 Počet  živonarodených 
novorodencov (n) 

Výskyt klinicky manifestnej 
neonatálnej sepsy (n; %) 

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 

35 7 

7/35 – (20%) 

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2021) 

Porovnávané štúdie 
(rok publikácie) 

Počet 
živonarodených 
novorodencov 

(n) 
(citácia) 

Výskyt 
neonatálnej 

sepsy 
(n; %) 

p – hodnota 
(Bonferoniho 
korekcia p – 

hodnoty: 0,0012) 

Štatistická 
významnosť 

Manuck (2009) 112 (32) 15(13,39%) 0,33886 nie 

Pendse (2021) 82 (33) 37(45,12%) 0,010211 nie 

Danisman (2019) 61 (34) 10(16,39%) 0,655928 nie 



Tabuľka č.11B: Porovnanie výskytu včasných neonatálnych komplikácií (IVH, PVL, NEC) medzi 
živonarodenými novorodencami z AP súboru s novorodencami z publikovaných prípadov sPPROM 
manažovaných expektačne  

Legenda: IVH - Intraventrikulárne krvácanie; PVL - Periventrikulárna leukomalácia; NEC – Nekrotizujúca 
enterokolitída; AP – Amniopatch; sPPROM – Spontánny, previabilný, odtok plodovej vody; n – Početnosť; % - 
Percentá 
 
 
 

1. IVH 

 Počet  živonarodených 
novorodencov (n) 

Výskyt klinicky 
manifestného IVH (n; %) 

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 

35 14 

14/35 – (40%) 

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2019) 
Porovnávané štúdie 

(rok publikácie) 
Počet 

živonarodených 
novorodencov 

(n) 
(citácia) 

Výskyt IVH 
(n; %) 

p – hodnota 
(Bonferoniho 
korekcia p – 

hodnoty: 0,0012) 

Štatistická 
významnosť 

Manuck (2009) 112 (32) 47(41,96%) 0,836893 nie 

Danisman (2019) 61 (34) 34(55,73%) 0,137718 nie 

Kiver (2018) 44 (35) 10(22,72%) 0,097269 nie 

2. PVL 

 Počet  živonarodených 
novorodencov (n) 

Výskyt klinicky manifestnej 
PVL (n; %) 

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 

35 3 

3/35 – (8,57%) 

Porovnanie s publikovanými prácami (2016 – 2021) 

Porovnávané 
štúdie 

(rok publikácie) 

Počet 
živonarodených 
novorodencov 

(n) 
(citácia) 

Výskyt PVL 
(n; %) 

p – hodnota 
(Bonferoniho 
korekcia p – 

hodnoty: 0,0012) 

Štatistická 
významnosť 

Pendse (2021) 82 (33) 0(0%) 0,040648 nie 

Wagner (2016) 40 (36) 1(2,5%) 0,514156 nie 

Esteves (2016) 28 (37) 3(10,71%) 0,885534 nie 

3. NEC 

 Počet  živonarodených 
novorodencov (n) 

Výskyt klinicky manifestnej 
NEC (n; %) 

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 

35 2 

2/35 – (5,71%) 

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2021) 

Porovnávané 
štúdie 

(rok publikácie) 

Počet 
živonarodených 
novorodencov 

(n) 
(citácia) 

Výskyt NEC 
(n; %) 

p – hodnota 
(Bonferoniho 
korekcia p – 

hodnoty: 0,0012) 

Štatistická 
významnosť 

Manuck (2009) 112 (32) 12(10,71%) 0,582494 nie 

Pendse (2021) 82 (33) 4(4,87%) 0,787222 nie 

Danisman (2019) 61 (34) 9(14,75%) 0,314637 nie 



Tabuľka č.11C: Porovnanie výskytu včasných neonatálnych komplikácií (ROP, SFK) medzi 
živonarodenými novorodencami z AP súboru s novorodencami z publikovaných prípadov sPPROM 
manažovaných expektačne  

Legenda: ROP - Retinopatia nedonosených; SFK – Syndróm fetálnej kompresie; AP – Amniopatch; sPPROM – 
Spontánny, previabilný, odtok plodovej vody; n – Početnosť; % - Percentá 
 

    Znížený výskyt RDS je dávaný do súvisu dlhším trvaním gravidity potencujúcim maturáciu 

fetálnych pľúc s následnou lepšou postnatálnou funkciou vyžadujúcou nižšiu mieru ventilačnej 

podpory a oxygenoterapie. Znížená potreba kyslíka priamoúmerne znižuje tvorbu voľných 

radikálov v tkanivách plodu podieľajúcich sa na patogenéze ROP prostredníctvom ich 

proangiogénneho pôsobenia. Zvýšený výskyt SFK je pripisovaný prolongovanému, 

arteficiálnemu udržiavaniu oligohydramnia s nerovnomerným zvýšením intrauterinného tlaku 

a reštrikciou fetálnych pohybov. Uvedený fakt dokladá viacero publikovaných prác 

uvádzajúcich súvislosť medzi dĺžkou gravidity, závažnosťou oligohydramnia a rizikom vzniku 

SFK (45–47).      

    Pri hodnotení výskytu infekčných komplikácií vo forme klinicky manifestnej 

chorioamnionitídy sme v našom súbore nezaznamenali ani jeden prípad. Pri porovnaní so 

4 publikáciami prípadov sPPROM manažovaných expektačne (2009 - 2016) (32,40–42) sme 

1. ROP 

 Počet  živonarodených 
novorodencov (n) 

Výskyt klinicky manifestnej 
ROP (n; %) 

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 

35 9 

9/35 – (25,71%) 

Porovnanie s publikovanými prácami (2016) 
Porovnávané 

štúdie 
(rok publikácie) 

Počet 
živonarodených 
novorodencov 

(n) 
(citácia) 

Výskyt ROP 
(n; %) 

p – hodnota 
(Bonferoniho 
korekcia p – 

hodnoty: 0,0012) 

Štatistická 
významnosť 

Wagner (2016) 40 (36) 7(17,5%) 0,386315 nie 

Esteves (2016) 28 (37) 19(67,85%) 0,000823 áno 

2. SFK 

 Počet  živonarodených 
novorodencov (n) 

Výskyt klinicky manifestnej 
SFK (n; %) 

AP súbor (II. gynekologicko-
pôrodnícka klinika) 

35 16 

16/35 – (45,71%) 

Porovnanie s publikovanými prácami (2009 – 2021) 
Porovnávané 

štúdie 
(rok publikácie) 

Počet 
živonarodených 
novorodencov 

(n) 
(citácia) 

Výskyt SFK 
(n; %) 

p – hodnota 
(Bonferoniho 
korekcia p – 

hodnoty: 0,0012) 

Štatistická 
významnosť 

Manuck (2009) 112 (32) 8(7,14%) 0,00001 áno 

Pendse (2021) 82 (33) 3(3,65%) 0,000001 áno 

Danisman (2019) 61 (34) 3(4,91%) 0,000001 áno 



zistili štatisticky významne nižší výskyt chorioamnionitídy u pacientiek ktoré podstúpili AP 

(Tabuľka č. 12). 

 

Tabuľka č.12: Porovnanie výskytu chorioamnionitídy u pacientiek z AP súboru s pacientkami 
z publikovaných prípadov sPPROM manažovaných expektačne (2009 - 2016) (32,40–42) 

Legenda: AP – Amniopatch; n – Početnosť; % - Percentá 
 

    Znížený výskyt chorioamnionitídy u pacientiek po aplikácii AP môže súvisieť 

s antiinfekčným a imunomodulačným účinkom tzv. „patchových“ zložiek, ktoré po aplikácii 

pôsobia v plodovej vode. Antiinfekčné pôsobenie trombocytárnych koncentrátov a humánnej 

plazmy bolo pozorované vo viacerých prácach zaoberajúcich sa ich využitím pri liečbe 

chirurgických rán (48–50).  

    Uvedené výsledky môžu vypovedať o klinickom význame AP, ako medicínskej liečby za 

účelom zníženia včasnej neonatálnej mortality asociovanej s RDS a infekčnej morbidity matiek 

s diagnózou sPPROM. Interpretovateľnosť zistených výsledkov je čiastočne limitovaná pre 

absenciu randomizácie, relatívne malé veľkosti porovnávaných súborov, heterogenitu 

exklúznych kritérií súborov a diverzitu podávanej terapie. Včasná neonatálna morbidita 

a mortalita a celkové perinatálne výsledky v jednotlivých súboroch sú pravdepodobne 

ovplyvnené aj rozdielnou úrovňou neonatologickej intenzívnej starostlivosti v jednotlivých 

štátoch. 

    Vytvorený súbor môže predstavovať hodnotný podklad pre komparáciu s budúcimi 

publikáciami za účelom zhodnotenia celkovej klinickej použiteľnosti AP. Potenciálne široké 

klinické uplatnenie AP založené na princípoch Evidence Based Medicine (EBM) vyžaduje 

dostatočné množstvo dát získaných realizáciou randomizovaných, kontrolovaných štúdií. 

 Počet  pacientiek (n) Výskyt klinicky manifestnej 
chorioamnionitídy 

(n; %) 
AP súbor (II. gynekologicko-

pôrodnícka klinika) 
53 0 (0/53 - 0%) 

Porovnávané štúdie (2009 - 2016) 
Hlavný autori 

štúdie (rok 
publikácie) 

Počet pacientiek 
(n) 

(citácia) 

Výskyt klinicky 
manifestnej 

chorioamnionitídy 
(n; %) 

p-hodnota:  
0,005 

Štatistická 
významnosť 

Manuck (2009) 159 (32) 85 (85/159 - 

53,5%) 

0,0 áno 

McLaughlin 
(2016) 

106 (40) 46 (46/106 – 43%) 0,0 áno 

Hunter (2012) 106 (41) 58 (58/106 – 55%) 0,0 áno 

Deutsch (2010) 105 (42) 68 (68/105 – 

64,8%) 

0,0 áno 



Prostredníctvom vyššie uvedených zistení poukazujeme na skutočnosť, že AP môže 

predstavovať vhodnú terapeutickú alternatívu u pacientiek s diagnózou sPPROM, ktoré 

požadujú aktívny prístup k takto závažne kompromitovanej tehotnosti.   
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