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Súhrn 

Vplyv drog užívaných v tehotenstve na vyvíjajú ci sa plod a popôrodnú adaptáciu je zrej
mý. V práci uvádzame dve kazuistiky gravidných žien, závislých od tvrdých drog. Poukazuje
me na dôsledky ich vplyvu na sťaženú popôrodnú adaptáciu novorodencov. Práca poukazuje na 
závažný zdravotný, psychologický a sociálny problém vývoja a prognózy tejto rizikovej skupillY 
detL 

K r u č o v é s lov á: Drogová závislosť v tehotenstve - tehotenstvo - abstinenčný syndróm 
novorodenca 

D. Mračnová, K. Jandová, L. Gardiánová: DRUG ADDICTION OF 
WOMEN - SERIOUS DANGER FOR NEW-BORN INFANTS FROM 
THE STANDPOINTS OF POST-NATAL ADAPľATION AND 
PROGNOSIS 

Summary 

The effect of drugs used during pregnancy on a developing foetus and on th e post- na tal 
adaptation is obvious. In the paper , we report two causalities of pregnant women addicted to 
hard dru gs. We point out at consequences of their effect on the more complica ted post- natal 
adaptation of new- born babies. The paper points out at a serious health , psychological and so
cial issues of development and prognosis of this risky group of children. 

K ey w o r ds: Drug addiction during pregnancy - pregnancy - abstinence syndrome of the 
new- born . 
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Úvod 

Užívanie tvrdých drog bolo donedávna u nás zriedkavosťou. V súvislosti so spo
ločensko-ekonomickými zmenami sa však situácia v tomto smere radikálne mení . 
Rastie dostupnosť tvrdých drog a teda samozrejme rastie aj počet jedincov 
závislých od nich. Následkom toho sa u nás začal objavovať pre nás pomerne nový 
fenomén - gravidné ženy narkomanky a ich novorodenci. 

Vplyv užívania drog matkou na plod a na novorodenca 

Vnútromaternicová drogová expozícia predstavuje pre plod a novorodenca zá
važné riziko. Zvýšený výskyt komplikácií pri pôrode, predčasný odtok plodovej vo
dy, abrubcia placenty, predčasný pôrod, výskyt infekcií, častá anémia matky (Fin
negan, 1996; Behrman, 1996) a plodu, ako aj zvýšený výskyt vrodených vývojových 
chýb novorodenca vo významnej miere ovplyvňujú perinatálnu morbiditu a mortali
tu novorodenca . 

Postnatálne je novorodenec vystavený riziku vzniku abstinenčného syndrómu s 
variabilným nástupom príznakov, v závislosti od typu drogy a času jej užitia pred 
pôrodom (Provazník, 1995). Najčastejšie vzniká abstinenčný syndróm u novoroden
ca o 24 - 48 hodín po narodení, pri aplikácii niektorých drog ako napriklad Metha
donu (resp. Diolanu) o dva týždne (Drobná, 1966). Charakteristický je zvýšený sva
lový tonus, iritabilita až kŕče, manipulačný i kľudový tremor končatín a krátke ob
dobie spánku. Veľké riziko pre novorodenca predstavujú poruchy dýchania v zmysle 
tachypnoe, dyspnoe a výskyt apnoických páuz. Sprievodným javom bývajú poruchy 
pri prijímaní potravy, neproduktívne sanie, regurgitácia potravy až projektilové 
zvracanie (Krejčová, 1995). Riedke vodnaté stolice často imitujú infekt. Vegetatívne 
poruchy, ako potenie, kýchanie a poruchy prekrvenia kože dokresľujú celkový obraz 
abstinenčného syndrómu. Výskyt SlD S (syndróm náhleho úmrtia) je podla americ
kých autorov 10 - 15 krát častejší než u bežnej populácie (Dawkíns, 1991). 

NespoIahlivosť anamnestických údajov, účelové zatajovanie užívania drog a ne
špecifickosť klinických príznakov spôsobujú často diagnostický problém. Toxikolo
gické vyšetrenie krvi a moču matky a dieťaťa metódou tenkovrstvovej chromatogra
fie a vyšetrenie mekonia RIA metódou diagnózu upresnia (Krejčová, 1995). 

Charakter a dlžka terapie dieťaťa je závislá od typu drogy a jej dávky. V prieme
re je to od 4 dní do 6 týždňov, ale pri aplikácii Methadonu až 4 mesiace (Drobná, 
1966). Deti si vyžadujú spravidla pobyt na JIS. Podmienkou správnej ošetrova
teľskej techniky je podporný šetriaci kľudový režim a jemná manipulácia. Medika
mentózne dieťa ovplyvňujeme Phenobarbitalom (8 mg/kg/deň), Diazepamom (3 - 6 
mg/kg/deň) (Drobná, 1966). Jednotlivé dávky sú rozdelené do 3, eventuálne 6 dá
vok. Perorálne sa môže aplikovať tzv. Paregoric-eamphorovaná ópiová tinktúra, 
ktorá predstavuje 0,04 % roztok morfinu v dávke 3 - 6 kvapiek každých 6 hodín. 

Na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike FN v Bratislave od roku 1995 do sep
tembra 1996 sme zaznamenali päť pôrodov matiek závislých od drog. O stave a po
pôrodnej adaptácii novorodenca podávajú obraz nasledujúce kazuistiky. 
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Kazuistika 1 

Matka 33 ročná, slobodná, nezamestnaná, tretíkrát gravidná. J edno dieťa postihnuté dcts
kou mozgovou obrnou umiestnené v detskom ústave. O druhé dieťa sa starajú príbuzní. Abu
sus heroini, údaj o čase užívania heroinu nesporahlivý. 

Tehotenskú poradiJu nenavštevovala, termín otehotnenia si nepamätá. Prijatá v rámci prvej 
pomoci s predčasným odtokom plodovej vody a s pokročilým nálezom na pôrodných cestách . 
Tri hodiny pred pôrodom si pichla dávku heroínu. 

Pôrod predčasný, v 36 týždni gravidity. Gestačný vek určený podra Ballardovcj. Plod žen
ského pohlavia, pôrodná hmotnosť 2 180 g, dlžka 43 cm, Apgarovej skóre 10110. Prítomné 
známky praematurity a hypotrofie. Matka 6 hodín po pôrode nemocnicu opustila . 

Dieťa dve hodiny po narodeni preložené na jednotku intenzívnej starostlivosti pre rozvíja
júce sa známky abstinenčného syndrómu. H1adina morfinu v moči dieťaťa bola 2 000 umolJml. 
Pozitivita pretrvávala tri dni. 

Kardiologickým vyšetrením potvrdená stenóza artérie pulmonális a foramen ova le apertum . 
Popôrodná adaptácia skomplikovaná hyperbilirubinémiou a anémiou, riešenou transfúziami . 
U dieťaťa vo veku dvoch mesiacov pretrváva centrálna tonusová a koordinačná porucha, dicťa 
rehabilitované. Dlžka hospitalizácie trvala dva mesiace. Vzhradom na zlú sociálnu situáciu 
v rodine bolo dieťa umiestnené do dojčenského ústavu. 

Kazuistika 2 

Matka 20 ročná, slobodná abusus heroini , jedenkrát trestne stíhaná pre prechovávanjc 
drog. Partner macedónskej národnosti, v minulosti distribuoval drogy. 

V tehotenstve sledovaná od 5. mesiaca gravidity, dva mesiace pred pôrodom užívala Dio
Ian, Rohypnol. Predčasný odtok plodovej vody, pôrod spontánny, záhlavím. Pôrodná hmotnosť 
2 570 gramov, dlžka 49 cm. Dieťa porodené so známkami prenatálnej hypotrofi e. 

Novorodenec preložený na jednotku intenzívnej starostlivosti vo veku 15 hodí n [WC 

rozvíjajúci sa abstinenčný syndróm. U dieťaťa výrazná excitácia, tremor končatín, prítoJllllé 
opakované apnoické pauzy a bradykardia. Pretrvávajúca bradykardia riešená infúznou terapiou 
s isoprenalínom. Výrazná anémia, korigovaná transfúziou erymasy. USG vyšetrcním potvr
dený gastrooesophageálny reflux. Dlžka hospitalizácie 6 týždňov. Neurologickým vyšctrclúrn 
potvrdená centrálna tonusová porucha - hypertonický syndróm bez ložis kovej syJUptoma
tológie. 

Dieťa prepustené do domácej starostlivosti stal'ej matky dieťaťa . 

Diskusia 

Obidva pripady vybrané z praxe novorodeneckého oddelenia našej kliniky potvr
dzujú závažnosť ovplyvnenia plodu a následne i zdravotného stavu novorodenca pri 
požívaIÚ drog matkou. 

V súlade s domácimi i zahraničnými poznatkami sa ukazuje, že prognóza a dl
hodobé sledovanie detí narkomaniek predstavuje zdravotný, sociálny a psychologic
ký problém. V ďalšom do popredia vystupujú poruchy somatického charakteru, re
tardácia rastu, poruchy správania, učenia, častá agresivita, impulzivita a podobne. 

PokíaI dieťa matky narkomanky zostáva spolu s ňou v rizikovom rodinnom 
prostredí, už od útleho detstva je konfrontované s určitými faktormi, ktoré sú vý
znamné pre vznik drogovej závislosti. Napätá, konfliktná atmosféra s citovým ne-
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uspokojenim, s rôznorodými frustráciami majú negatívny vplyv na vyrastajúce oso· 
by, ktoré sú často neisté, zdržanlivé a neurotizované. 

Rodičia takéhoto dieťaťa sú často osobnostne nezrelí, s nedostatočnou integri· 
tou osobnosti, u ktorých sa často objavujú patologické obranné mechanizmy, často 
sú neurotickí s konzumným prístupom k životu. Z hľadiska prístupu k dieťaťu, 

k jeho výchove sú pre dieťa rizikom charakteristické zmeny motivácie rodiča-toxi
komana. Pozitívne motivácie sú blokované ľahostajnosťou, motivačné pole sa zužuje 
na úzky okruh záujmov a cieľov, ktoré súvísia s obstarávanim drog. Dekompenzujú 
sa latentné abnormné črty a tendencie osobnosti. Dieťa sa môže stretnúť u rodiča 
"so stavmi podobnými psychózam a halucináciám" (Heretík, 1994). Vyrastá 
v klíme, kde nemá možnosť získania či vštepenia si vnútorných noriem. Je tu rizi
ko deficitu vo výkone dieťaťa . Na základe týchto faktorov môže u nich pretrvávať 
úzkosť, väčšia emočná senzitivíta, impulzivíta a agresivíta . Riziko identifikácie 
dieťaťa s rodičom toxikomanom, jeho toxikomanickou subkultúrou a životným štý
lom je veľmi veIké. 

Záver 

Prenatálna drogová expozícia môže spôsobiť vážne poškodenie plodu a predsta
vuje zdravotné ohrozenie novorodenca v období jeho popôrodnej adaptácie. Zaprí
čiňuje zvýšenú morbiditu a mortalitu tejto rizikovej skupiny detí. V ďalšom vývoji 
môže prísť k zaostávaniu dieťaťa a vo vyššom veku k riziku získania toxikoma
nických návykov. 

Rastie nám teda, žiaľ, nová riziková skupina, riziková z hľadiska potencio
nálnej drogovej závíslosti, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť a ktorej sledova
nie si vyžaduje seriózny multidisciplinárny pristup a účinnú prevenciu . 
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