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Súhrn 

Autori prezentujú vo forme kazuistiky dvoch novorodencov matiek závislých od heroínu. 
Poukazujú na komplexnosť problematiky pri liečbe a stanoveni prognózy takto postihnutých 
detí. Okrem neonatológov a neurológov sa na diagnostike niekedy podieľajú odborníci na zob,'a
zovacie metódy mozgu (počítačová tomografia - CT a magnetická rezonancia - MRI). 

K r ú č o v é s lov á : novorodenec matky závislej od heroínu - neonatálny abstinenčný 

syndróm - ultrazvukové vyšetrenie mozgu - kompjuterová tomografia 
mozgu - psychomotorický vývin 

Drobná H" Chovancová D., Urbanová TI, Belan V.2 PATHOLOGIC 
CEREBRAL CHANGES IN NEWBORNS OF HEROIN - ADDICTED 
MOTHERS 

Summary 

Cases of two newborns of heroin - addicted mothers are presented. Problems concerning 
treatment and asessment of the neurodevelopmental outcome of these infants are complicated. 
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Exce pt of neonatologists and neurologists sometimes also radiologists specialized in computed 
tomography (CT) or magnetic resonanee imaging are needed. 

K ey w o r ds : newborn of heroin - addicted mather - neonatal withdrawal syndrome - ce
rebra I ultrasound - cranial computed tomography - neurodevelopmental out
come 

Úvod 

Prudký nástup narkománie spôsobil, že na novorodenecké oddelenia sú prijíma
ní novorodenci, kto ri sú v priebehu intrauterinného života vystavení prostred
níctvom svojich matiek priamemu účinku drog. Do dnešného dňa máme podľa úda
jov z novorodeneckých oddelení hlásených 83 novorodencov matiek závislých od 
drog. Na Slovensku je v súčasnosti drogou číslo jeden heroín. 

Heroín môže byť aplikovaný intravenózne, intranazálne alebo fajčením. Cie
lovým orgánom drogy je najmä centrálny nervový systém. Vzhladom na to, že drogy 
pôsobia v najzraniteInejšom období fetálneho vývoja - v období organogenézy, práve 
novorodenci, ktorých matky užívali počas gravidity drogy, môžu mať okrem 
závažných priznakov abstinenčného syndrómu aj patologické zmeny v štruktúrach 
CNS (Stevenson, 1989). Plod matky závislej od heroínu býva vystavený aj ďalším 
nepriaznivým faktorom. Viac ako 50 % takýchto gravidných nemá prenatálnu sta
rostlivosť , ich plody sú vystavené nedostatku živín, hypoxii a rôznym infekciám, čo 
prináša zvýšené riziko nízkej pôrodnej hmotnosti, predčasných pôrodov s peri
natálnou asfyxiou a infekciou (Bean, 1991). 

Heroín pôsohí najmä na vyvíjajúce sa nervové tkanivo. Medzi 2 . a 5. mesiacom 
gestácie " jcestúvajú primítívne bunky z periventrikulárnej zárodočnej vrstvy 
(germínálnej matrix). V míeste určenia proliferujú a dozrievajú v neuronálne ele
menty. Migrácia prebieha centrifugálnym a tiež tangenciálnym smerom. Neuróny 
postupne vytvoria štruktúry subkorlikálnej šedej hmoty, kôry hemísfér a mozočka. 
S pokračujúcou mígráciou vznikajú na hemísférach a mozočku prvé kôrové brázdy. 

Migrácia a proliferácia glie a neurónov prebieha najintenzívnejšie v 2. trimestri 
intrauterinného života (Pospíšilová, 1991). V tomto období je mozog velmí citlivý na 
metabolické, toxické a infekčné noxy. Preto heroín pasívne získaný od matky môže 
poškodiť mozgové bunky, čoho dôsledkom môže byť míkrocefália, mentálna re
tardácia alebo epileptický syndróm. Mozgová kôra väčšiny míkrocefalických pacien
tov má menší počet neurónov, narušenú intracelulárnu organizáciu a lamínárne us
poriadanie. Niektoré neuróny nedokončia centrifugálnu mígráciu a zostávajú ako 
heterotopie v bielej hmote (Volpe, 1995). 

Uvádzame dve kazuistiky detí, ktorých matky boli závislé od heroínu. U oboch 
pacientov sme zistili závažné morfologické zmeny v štruktúrach mozgu pri ultra
zvukovom vyšetrení a vyšetrení kompjuterovou tomografiou. Súčasne sledoval ich 
vývin neurológ, resp . psychológ. 

Kazuistiky 

Dieťa H. M : Matka závislá od heroínu (asi l rok intravenózne), do poradne nechodila. Dieťa 
z druhej gravldity, pôrod v 37. týždni, spontánny, záhlavím, Apgar skóre 6/7/6, s pôrodnou 
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hmotnosťou 2 490g/44cm. Krátko po narodeIÚ sa objavujú príznaky neonatálneho abstinenč

ného syndrómu. Vyšetrený moč na deriváty heroínu u matky s hodnotou 5 949ng/ml , u di eťaťa 

765 . .420 .. 241..90,8 ng/mJ. Finneganovej skóre maximálne 9 bodov, nastavené na li ečbu fenobar
bitalom (Schechner, 1998). Po prepuste IÚ z novorodeneckého oddeleIÚ a umiestnená v dojče n

skom ústave. 
Ultrazvukové vyšetrenie mozgu v 2. týždni života : Anomálne usporiadenie gyrov a sulkov, 

chýba corpus callosum, dilatácia komorového systému . 
CT (vo veku 6. mesiacov): Agenéza corpus callosum, porenecefália T mediálne bilaterálne. 

(postmalatická atypická lokalizácia), porucha migrácie šedej hmoty. Vo veku 4. mesiacov psy
chomotorický vývin hraničný , ďa lšia kontrola vo veku ll. mesiacov - tonusové a polohové reak
cie primerané, motorické funkcie na úrovni veku . V ďalšej prognóze dieťaťa prichádzajú do úva
hy epileptické záchvaty (epileptogenéza vyzrievania jazvy trvá 2 - 3 roky), výchovné problémy 
a ťažkosti pri zaškoleIÚ. 

Dieťa U. N.: Matka dieťaťa užívala heroín, Rohypnol, Tramal, Dioian, do prenatálnej porad
ne nechodila, pri UZV vyšetreIÚ tesne pred pórodom zistené poruchy prietokov, druhá gravidi
ta, pôrod v 37. týždni , spontánny, záhlavím, plodová voda zelená, Apgar skóre 8/10/10 s pôrod
nou hmotnosťou 2 480g/44cm. V 2. hodine života v popredí príznaky neonatálneho abstinenč

ného syndrómu s maximálnym skóre podfa Finneganovej 28, liečené fenobarbitalom, paregori
kom. Pre respiračnú insuficienciu II dIÚ umelá pfúcna ventilácia. V novorodeneckom veku pre
konaná purulentná meningitída, vo veku 8 mesiacov osteomyelitída v oblasti ravého lakťa . 

UZV vyšetrenie mozgu: Rozsiahle ischemické lézie P- O- T bilaterálne zasahujúce až subkor
tikálne. Rozvoj 4-komorového hydrocefalu , vo veku 4. mesiacov nasadený ventrikulo- perito
neálny shunt. 

Očné vyšetrenie: hypoplázia papilly otického nervu s parciálnou obojstrannou atrofiou očí . 

Neurologický nález : v 8. mesiacoch kvadruspatický syndróm, vo veku 20 mesiacov: kvadrus
pastický syndróm s poruchou zraku , makrocefália, psychomotorickou úrovňou 2. - 3. trimeno
nu. 

Obr. 1 Ultrazvukový obraz mozgu - koronárny rez: atypická gyrifikácia 

Týmito kazuistikami sme chceli poukázať na zložitosť problematiky detí matiek 
závislých od drog. Pre prognózu týchto detí je dôležitá kvalitná perinatálna starost-
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livosť na vysokej odbornej úrovni . Kombinácia prenatálnej expozície plodu drogou 
a nepriaznivých faktorov intraparlálnych a postnatálnych môžu výrazne ovplyvniť 
ďalšiu prognózu dieťaťa . 

Obr . 2 Ultrazvukový obraz mozgu - parasagitálne rezy: atypická gyrifikácia 

z hradiska prognózy psycho motorického vývinu má význam ultrazvukové vyše
trenie mozgu najmä u nedonosených detí . Vyšetrenie kompjuterovou tomografiou 
(CT) v tejto skupine detí nie je pre stanovenie prognózy dieťaťa výhodné pre vysoký 
obsah vody a nízky obsah myelínu. CT je vhodné na posúdenie edému (2 - 4 dni po 
inzulte) a rozsahu encefalomalácie (2 - 4 týždne po inzulte) . CT môžeme využiť aj 
pri diagnostike cerebrálnej dysgenézy a malformácii mozgu ako v prípade pacienta 
1.), pričom MRI neonatálneho mozgu poskytne najlepší obraz hypoxicko-ische
mických lézií a architektúry mozgového tkaniva, čo je pre dlhodobú prognózu 
dieťaťa podstatné (Snyder, 1998). 
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