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Súhrn 

ženy trpia na závislosť od návykových látok už celé historicky dlhé obdobie, nevyhli sa im. 
V psychiatrickej ambulancii PK lVZ v Bratislave bolo v roku 1997 vyšetrených 186 žien 
8 diagnózou syndrómu závislosti od alkoholu, z toho 99 vo fertilnom veku a 206 závislých od 
heroínu a iných návykových látok , z toho 103 vo fertilnom veku . 

Uvádzame literárny prehrad problematiky graviduých závislých od opiátov, ktorý sme dopl
nili tromi vlastnými kazuistikami . V každej z troch uvedených kazuistík sme zaznamenali as
poň mektoré z často uvádzaných komplikácií: neschopnosť abstinencie počas gravidity, opako
vané spontánne aborty, heroinizmus u otca dieťaťa, odmietnutie dieťaťa a jeho následné umiest
neme v USS, novorodenecký abstinenčný syndróm, neonatálny syfilis a podobne. Syndróm 
závislosti od heroínu nebol u matiek jedinou diagnózou, na ktorú trpeli . Aj ich deti už v ranom 
období života trpeli polymorbiditou. Pre budúce matky závislé od heroínu v súčasnosti u nás 
nemáme dostupnú vhodnú substitučnú liečbu. 

K r ú č o v é s lov á: závislosť od heroínu - gravidita - komplikácie - odvykacia liečba -
metadon - neonatálny abstinenčný syndróm 

L. VaYruŠová, E. Bálentová, M. Koníková: HEROIN DEPENDENCY 
IN PREGNANCIES 

Summary 

Women suffer from drug abuse for a historically long time. At the Out-door Unit of Psy
chiatrie Department of Postgraduate Medical Institute 186 women with diagnosis of aleohol de
pendence from whom 99 were in fertile age and 206 women with diagnosis of heroin and other 
8ubstance dependence from whom 103 were in fertile age were examined. 

We present a review of literature on pregnant opioid dependent women and we added three 
case reports. In each we could find complications which are published to be frequent in heroin 
dependent mothers and their children : women were not able to stop heroin abuse, abstinence 
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syndrome in the neonatal period, neonatal lues, father heroin dependent, newborn children un
der social care, low- birth weight, missabortions. At present we do not have adequate possibility 
to treat heroin dependent future mothers. 

K ey w o r ds : heroin dependence - pregnancy - complications - detoxification - methado
ne - neonatal abstinence syndrome 

Úvod 

Ženy trpia na závislosť od návykových látok historicky dlhé obdobie. Nie je všeo
becne známe, že napriklad v rokoch 1850 - 1900 dve tretiny závislých od opiátov 
tvorili ženy (Kandall, 1996). V súčasnosti tvoria ženy tretinu závislých od drog 
v USA (Finnegan, 1997). 

V psychiatrickej ambulancii PK lVZ v Bratislave v 1997 roku tvorili ženy 186 
zo 628 pacientov vyšetrených pre závislosť od alkoholu a 206 z 558 pacientov vyše
trených pre závislosť od heroínu a iných návykových látok. Z toho vo fertilnom veku 
bolo 99 žien s diagnózou závislosti od alkoholu a 103 žien s diagnózou závislosti od 
heroínu a iných návykových látok. 

Horeuvedené čísla by mohli byť vyššie, ak by záchytnosť závislých v ambulan
ciách všeobecných lekárova následne aj psychiatrov bola vyššia. 

Presné číslo drogovo závislých žien síce nepoznáme, ale určite je mnoho z nich 
vo fertilnom veku, čiže je vysoká pravdepodobnosť, že ak otehotnejú, ich deti budú 
už prenatálne vystavené pôsobeniu rôznych návykových látok. 

National Institute on Drug Abuse (NIDA), USA - publikoval správu, podla kto
rej 5,5 % rodičiek uviedlo, že počas gravidity užili nejakú nezákonnú drogu. Najčas

tejšie užili marihuanu (3 %) a kokaín (1 %) (Finnegan, 1997). 
Spôsob života drogovo závislých žien býva dosť neusporiadaný. Je poznačený 

takými stresovými faktormi ako sú: nezamestnanosť, prostitúcia, kriminalita, chu
doba a podobne. 

Keďže závislosť je chronické, progredujúce ochorenie a relapsami, nemožno oča
kávať jednoduchú a rýchlu úpravu stavu ani u gravidných. Práca s drogovo závis
lými je nesmierne náročná, vyžaduje si tímovosť práce, obrovskú dávku trpezlivosti, 
porozumenia, nadšenia a v neposlednom rade odbornosti. 

Drogovo závislé ženy sú vystavené v dôsledku svojej závislosti a svojského ži
votného štýlu oproti iným gravidným častejšiemu výskytu viacerých somatických 
komplikácií. Pri intravenóznej aplikácii drogy možno očakávať najmä tieto kom
plikácie: anémiu, bakteriémiu, septikémiu, kardiálne ochorenia (endokarditídy), 
celulitídy, ochorenia chrupu (nedostatočná hygiena), edémy, hepatitídu (akútnu, 
chronickú), HIV infekciu, hypertenziu, flebitídy, pneumóniu, pohlavné ochorenia, 
tetanus, tuberkulózu, infekcie uropoetického traktu (cystitídy, uretritídy, pyelone
fritídy a podobne) (Finnegan, 1997). 

Drogovo závislé trpia nutričným deficitom (zamestnanosť zháňaním drogy, 
zakúpenie drogy namiesto jedla, inhibícia centrálnych mechanizmov, ktoré riadia 
pocit sýtosti a hladu). U drogovo závislých sa často vyskytujú problémy pri absorp
cii výživných látok. Súvisí to s vysokou incidenciou poškodenia čriev, pečene 

a pankreasu. Hepatitída znižuje stav výživy, keďže spôsobuje straty proteínov, vi-
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tamínov, minerálov a stopových prvkov. Vyskytujú sa nedostatok železa, kyseliny 
listovej, periférne neuritídy vzníkajú v dôsledku nedostatku tiaIDÍnu. Ďalej sa vys
kytujú nedostatok pyridoxínu, kyseliny pantoténovej, níkotínovej . Preto v liečbe 
drogovo závislých gravidných akútne chorých žien zohráva významnú úlohu diete· 
tická liečba, úprava vodného, minerálového a vitaminového hospodárstva . 

Závislé od heroínu mávajú často endokrinné poruchy, napríklad: amenorrhoe, 
anovuláciu. Pravdepodobne je to dôsledok potlačenía uvolňovanía adrenokorliko
tropného hormónu (Finnegan, 1997). 

Ženy samotné pozorovali, že amenorrhoe a neplodnosť sa objavujú vždy pri 
užívaIÚ vyšších dávok heroínu. Wallach a kol. (1969) zistili, že ženy na substitučnej 
dlhodobej liečbe metadonom majú pravidelnú menštruáciu, ovuláciu a gravidita má 
normálny priebeh. Mnohé práce sa prikláňajú k použitiu metadonu s cielom nor
malizácie endokrinného milieu budúcich matiek a pomáhajú tak k príaznívejšiemu 
priebehu gravidity. Ak sa u drogovo závislej objavi ťažká dysmenorrhoe - je najskôr 
príznakom zápalového procesu v malej panve . 

Vzhladom na svojský spôsob života drogovo závislých gravidných tieto nevy
hladávajú poradne pre tehotné. Ak sa predsa len dostanú ku gynekológovi - vyža
duje sa riadne odobratie anamnézy (rodinná anamnéza, výskyt závislostí v rodine, 
deti v ústavnej starostlivosti, deti v opatere príbuzných, sociálna anamnéza, 
anamnéza aj ohradom otca, pohlavné ochorenía), dôkladné somatické vyšetreníe 
(vpichy, tetováž, popáleníny na rukách - pri zníženej citlivosti na bolesť, ikterus 
kože, sklér). Drogovo závislé však zvyčajne nejavia veIkú ochotu spolupracovať 
a anamnestické údaje sa podarí doplníť až po viacerých vyšetreníach, alebo až na 
poslednú chvilu. 

Každá gravidná, drogovo závislá musí byť riadne somaticky vyšetrená, je po
trebné podrobné odobratie anamnézy - rodinnej, osobnej - pacientky aj otca 
dieťaťa, sociálne pomery, ochorenía, výskyt závislostí v rodine (Mitchell, 1993). 

Je potrebné spraviť tieto laboratórne vyšetrenía: skríníng drog, vyšetreníe krvi : 
krvnú skupinu, Rh faktor, BWR, HIV, HbsAg, krvný obraz a diferenciál, hepatálne 
testy, vyšetrenie renálnych funkcií. Ďalej cervikálnu cytológiu, GO kultiváciu, kul
tiváciu na chlamýdie a trichomonas vaginalis, tuberkulinové testy, sonografické 
vyšetreIÚe plodu. Podla potreby skríníng na diabetes, alfa-fetoproteíny, genetické 
vyšetreIÚe. 

Drogová závislosť znamená nebezpečenstvo pre matku aj novorodenca. Uvádza
me IÚekoTko pôrodníckych komplikácií u závislých od heroínu podla Finneganovej 
(1978): abortus, amníonítis, odumretie plodu, spomaleníe rastu plodu, insuficiencia 
placenty, popôrodné krvácaníe, preeklampsia, eklampsia, predčasný pôrod, pred
časný odtok plodovej vody, septická tromboflebitída. 

Dlhodobým cieľom u drogovo závislých je plánované tehotenstvo. Zatial sa však 
musíme uspokojiť s krátkodobejšími ciermi . 

Podla American Medical Association - gravidná drogovo závislá žena by sa ešte 
pred pôrodom mala podrobiť odvykacej liečbe . Ak níe je dosť času na úplné vysade
nie drogy, potom môže žena počas pôrodu zostať na opiátoch a v odvykacej li ečbe 
pokračovať neskôr. V súčasnosti je už viac menej jasné, že u väčšiny drogovo zá
vislých žien dosiahnutie úplnej abstinencie opiátov níe je možné . Preto sa mnohi 
odborIÚci prikláňajú k metadonovému programu, ktorý podstatne mení sociálnu si
tuáciu žien, ich somatický stav, priebeh gravidity a stabilizuje stavaj po pôrode 
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Metadon pokladajú za vhodný spôsob liečby aj počas gravidity. Liečba metadonom 
však zostáva metódou voIby (Mitchell, 1993). Metadon by sa mal gravidným 
podávať len vtedy, keď jeho priaznivé pôsobenie preváži nad možnými rizikami 
(napr.: infekcie, hypotrofia plodu a podobne). Či je metadon pre plod škodlivý nie je 
definitívne jasné. Deti sa často rodia s abstinenčnými príznakmi. Ženy užívajúce 
metadon nemajú dojčiť (Raskin, 1991). 

Tretina detí matiek na metadone mala nižšiu pôrodnú hmotnosť oproti deťom 
matiek bez závislosti, ďalej sa u nich objavovali abstinenčné príznaky. 

Budúce matky zaradené do metadonového programu by nemali tesne pred pôro
dom dostať v rámci analgézie naloxone - zvýraznili by sa abstinenčné príznaky 
u novorodenca, resp . v dôsledku abstinenčných príznakov by mohlo dôjsť k naro
deniu mŕtveho dieťaťa . 

Heroín priamo zapríčiňuje spomalenie rastu plodu v štúdiách na zvieratách aj 
na základe pozorovaní u Iudí (Newman, 1974). Naye a kol. (1973) zistili, že deti 
matiek závislých od heroínu boli menšie a menšie mali aj všetky orgány. Orgány 
boli menšie v dôsledku zniženého počtu buniek. Toto zistenie nie je vysvetliteIné 
zhoršenou výživou matiek. 

60 % matiek novorodencov - zväčša predčasne narodených malo známky akút
nej infekcie. Deti narodené matkám, ktoré boli prevedené na metadon v prvom tri
mestri boli väčšie ako deti závislých bez liečby (Kandall a kol., 1976; Zuspan a kol. , 
1975) zistil, že substitučná liečba metadonom v druhom trimestri vyvolá výraznú 
odpoveď plodu (zvýšenie adrenalínu a noradrenalínu), túto reakciu sa podarilo 
zvládnuť zvýšením dávky metadonu. Títo autori detoxifikáxiu v gravidite neod
porúčajú . Chang (1976) publikoval, že nalorfin, petidín, morfin a heroín znižujú pH 
a zvyšujú pC02 v krvi budúcich matiek a znižujú pH a base excess vo fetálnom 
obehu. Predpokladalo sa, že ide o zníženie respirácie v dôsledku užitej drogy. Nar
kotiká majú pravdepodobne negatívny vplyv na metabolizmus plodu. Narkotiká 
urýchIujú maturáciu pIúc plodu. Glass a kol. (1971) zistili, že aj prí prematuríte sa 
u novorodencov len zríedkavo vyskytujú ochorenia dýchacích ciest. 

Novorodenecký abstinenčný syndróm pozostáva najmä z týchto klinických 
príznakov: tremor, vysoko postavený plač, dlhotrvajúci vysoko postavený plač, za
hlienenie, zvýšený tonus svalov, silné sanie pästí, regurgitácia, skrátený spánok po 
najedení, hyperaktívny Morov reflex, potenie, exkoriácie a ďalšie (Finnegan, 1997). 

Dieťa sa dostáva do starostlivosti neonatológa a pri známej diagnóze drogovej 
závislosti u matky sa dostáva na jednotku intenzívnej starostlivosti ešte pred rozvi
nutím abstinenčných príznakov. Na oddelení patologických novorodencov je im po
tom poskytnutá špeciálna starostlivosť . 

Od 1. 1. 1995 do apríla 1996 bolo v Bratislave zaznamenaných 16 novoroden
cov, ktori sa narodili matkám závislým od heroínu (Drobná, Huttová, 1996). 

Dovoľujeme si uviesť tri kazuistiky pacientok závislých od heroínu a ich novona
rodených detí. Pacientky vyšet rili lekári Psychiatrickej kliniky lVZ. 

Kazuistiky 

s. K., narodená v roku 1973, pri pôrode bola kriesená, do 10. roku mala epileptické záchva
ty, bola liečená . Po 10 roku sa už epileptické záchvaty nevyskytli . V roku 1989 bola operovaná 
pre perforáciu appendixu. Psychiatricky liečená od roku 1995 pre syndróm závislost i od he-
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roínu. Heroín užívala od r . 1984, najskôr 3 mesiace fajčelúm, potom prešla na intravenóznu 
aplikáciu 1/4 - 1/2 gramu denne. Psychiatricky hospitalizovaná pre heroilÚzmus 4x, z toho po 
tentamene suicidii demonštratívneho charakteru (3x). Má jedno dieťa, umiestnené v USS . Ma
la jeden spontánny abortus. V októbri r . 1996 bola prijatá v 33. týždlÚ gravidity na Psychia
trickú kliniku lVZ pre syndróm závislosti od heroínu. Dovtedy užívala heroín v dávke asi 1/4 
gramu i.v. U nás začatá liečba antibiotikom (amoxicilli nom) pre bronchitis acuta spastica a Dio
lanom (ethylmorphilÚum chloratum) spočiatku 90 mg pro die, pri prepustení 30 mg pro die) -
substitučná liečba, polyvitamílllni a benzodiazepíruni (diazepam IO mg pro die a flulÚtrazepam 
I mg pro die, pred prepustelúm bol vysadený). Pacientka alÚ v priebehu hospitalizácie ne
dodržiavala abstinenciu . Opakovane sa vyskytlo pobolieva nie v podbrušku, preto gynekológ or
dinoval plegomazín 75 mg pro die a MgS04 IO % i.m./. Pacientka po mesiaci prepustená domov 
v stabilizovanom sta ve. 

N. K., narodená 3. Il. 1996, dieťa z tretej gravidity, narodené v 37. týždlÚ gravidity per 
sectionem caesaream zo psychiatrickej indikácie, vspináinej anestéze. Pôrodná hmotnosť 
dieťaťa 3 140 gr, pôrod ná dlžka 49 cm. Apgarovej skóre 10/10/10 bodov. Popôrodná adaptácia 
bez komplikácií. Dieťa prijaté na JIS Novorodeneckého oddclelÚa DF'N po 4 hodinách - prijaté 
s rozvinutým abstinenčným syndrómom. F'inlleganovej skóre 16 bodov . Ma la vysoko ladený 
plač, hyperaktívny Morov reflex, prítomný krudový tras, ktorý sa zvýrazňoval pri stimulácii, 
výrazný hypertonus, silné sanie rúk a tachypnoe. Dieťa nemalo kŕče . Bolo za liečené fenobarbi
taJom 16 mg na kg a deň, s následným poklesom F'inneganovej skóre . Dieťa bolo 16 dlÚ na pos
tupne sa znižujúcich dávkach fenobarbitalu za kontl'oly bodovalÚa podra F'inneganovej. Dieťa 
preložené do USS, pretože aj tohto dieťaťa sa lllatka zriekla . 

M. B., narodená 6. 10. 1974, slobodná, má ukončené stredoškolské vzdelalÚe bez maturity, 
vyučená kaderlÚčka, nezamestnaná . V rokoch 1993 a 1996 mala UP'!'. V našej ambulancii po 
prvýkrát vyšetrená 22. 7. 1997, vtedy udávala 2 1/2 ročnú anamnézu pichalÚa si heroínu Lv . 
v dávkach 112 až I gram denne, celkovo na heroíne asi 4 roky. Okrem toho užívala kokaín, ka
nabis, pervitín, flulÚtrazepam. Nikotín od 13. roku veku . 3x absolvovala odvykaciu liečbu . Vyše
trená počas hospitalizácie na Kožnej klilÚke rvz, kde bola hospitalizovaná pre lues late ns, 
liečený lege artis, kandidosis . Budila sa skoršie ráno, bola plačlivá . Pri klilÚckom vyšetrelÚ bola 
pacientka bez abstinenčných prizna kov. Pacientka napriek odporučeniu si dalej pichala heroín, 
netolerovala pripadný výskyt abstinenčných príznakov. Poslednýkrát u nás vyšetrená II . 9. 
1997 počas hospitalizácie na Gynekologicko- pôrodlÚckej klinike NsP Ružinov, kedy už absti
nencia bola kontraindikovaná vzhradom na tennín pôrodu. 30. 9. 1997 porodila . 

S. B. R., narodená 30. 9. 1997. Dieťa z tretej gravidity. Pôrod v 41. týždni gravidity (termín 
7. 9. 1997). Pôrod cum sectio caesarea pre bradykardiu plodu . Plodová voda zelená . Po pôrode 
dieťa kričí . Apgarovej skóre 10110. Pôrodná hmotnosť 2 570 gr, pôrodná dlžka 47 cm. Stav hod
notený ako hypotrophio foetus . Dva a pol hodiny po pôrode dieťa ešte bez abstinenčných prízna
kov bolo preložené na Oddele lÚ e patologických novorodencov NsP Petržalka . F'inneganovej 
skóre 16,16,16 (max. 20 bodov), li ečená fenobarbita lom 20 mg /kg, USG mozgu negatívne, USG 
obličiek negatívne. Neurologický nález bol v nonne. BWR pozitivita . Dieťa pre puste né 
z hospitalizácie po 30 dňoch s diagJlózami fetálna hypotrofia, dieťa matky závislej od heroínu , 
susp. neonatálny syfilis, neonatálny abstinenčný syndróm, conjunctivitis seropurulenta . Dieťa 
išlo domov, do starostlivosti otca a jeho sestry a matky dieťaťa . 

L. G., narodená 3. 5. 1976, prekonala bežné detské ochorelúa, obojstranný zápal prú c vo ve
ku I roka, prekonala tbc, 2x psychiatricky li ečená ambulantne od 1996 I'oku u obvodného psy
chiatra . 2ije v spoločnej domácnosti s rodičmi a sestrou . Má ukončené stredné odborné vzde
lanie - chemické učilište. V roku 1995 mala spontánny abortus. Pa cientka po prvýkrát u nás 
vyšetrená v deň pôrodu , kedy sa na GP oddelelÚ zistilo. že je .heroilÚstka" Heroín si pi chal a 
asi pol roka , jednu dávku za 300,00 Sk denne (= 1/4 gr) aj počas celej gJ·avidity . Počas gJ'avidity 
psychofarmaká neužívala . Poslednú dávku si pichla deii pred pôrodom Pr'i vyšclrclÚ ználllky 
abstine nčného syndrómu neboli zis tené, osobnosť pacientky bola hodnotená ako il E- zrelá . TesIlc 
pred pôrodom bolo realizované kontrolné vyšetrenie, pacientke bol podaný Icvoprolllazíll 25 mg 
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i.m. pre stavanxiety a následnú nespoluprácu. Opäť vyšetrená jeden deň po pôrode pacientka 
bez abstinenčného syndrómu. Stav pacientky nevyžadoval hospitalizáciu, pacientke bola odpo· 
ručená ambulantná psychiatrická liečba . Pacientka dieťa nedojčila . Stará sa o dieťa, lieči sa 
u obvodného psychiatra, užíva tramadol hydrochloridum a ethylmorphinum chJoratum, nitra· 
zepam. 

Ch. G., narodený 29. 7. 1997, dieťa z druhej gravidity, matka počas gravidity užívala he· 
roín Lv. Pôrod v 37. týždni gravidity, spontánny, záhlavím. Pôrodná hmotnosť 2 110 gr, pôrodná 
dlžka 42 cm. Stav uzavretý ako praematuritas, hypotrophio foetus. Apgarovej skóre 10110. 
Dieťa po pôrode ružové, kričí neprirodzeným plačom . Uložené v inkubátore pod kyslíkom. 
Vitálne funkcie v norme. V prvý deň po pôrode dieťa po 4 hodinách preložené na Oddelenie 
patologických novorodencov do NsP Petržalka. Finneganovej skóre pri prijatí 13,10,10, o 4 dni 
10,10,10. Dieťa liečené 13 dru fenobarbitalom IO mg/kg. USG mozgu negatívne, USG obličiek -
dilatácia I. stupňa, Neurologický nález: centrálna koordinačná porucha. Prepustené z detského 
oddelenia po 53 dňoch hospitalizácie s diagnostickými závermi : fetálna hypotrofia, neonatálny 
abstinenčný syndróm, bakteriúria , hyperbilirubinémia, anémia, conjunctivitis purulenta, 
centrálna koordinačná porucha. Dieťa prebrali stari rodičia a matka. Po troch mesiacoch bolo 
dieťa v dobrom somatickom stave, priberá . Pacientka otca dieťaťa neuvádza, ale tiež sa lieči 
pre závislosť od heroínu. 

Diskusia a záver 

V súčasnosti závislosťou od heroínu trpí mnoho mladých žien vo fertilnom ve· 
ku. Keďže sa opakovane stretáme s graviditami, dovolili sme si predložiť tri kazui
stiky tak, ako boli postupne vyšetrené. 

V prvej kazuistike sa prejavili značné rozpaky lekárov v terapeutickom 
prístupe ku gravidenej závislej od heroínu. Vidieť snahu o nastavenie pacientky na 
substitučnú liečbu a súčasne neochotu a neschopnosť pacientky túto zmenu akcep
tovať. Treba však poznamenať, že nastavenie gravidnej pacientky na benzodia
zepíny je úplne nesprávna voIba a nastavenie pacientov na ethylmorfinum chlora
turn bez toho, aby nespolupracovali a pokračujú v užívani heroínu nemá zmysel 
(pacienta zaťažíme ďalšou drogou). 

Dve pacientky vôbec neboli gynekologicky vedené, o závislosti od heroínu bol gy
nekológ informovaný až tesne pred pôrodom a privolaný psychiater v podstate len 
riešil anxiózny syndróm u jednej z nich. Najviac ohrozeni boli, samozrejme, novo
rodenci . V všetkých bolo nutné riešiť neonatálny abstinenčný syndróm špeciálnou 
pediatrickou starostlivosťou na oddeleniach patologických novorodencov. Všetky 
deti boli hypotrofické a taktiež mali viac ako dve diagnózy pri prepustení, čiže UŽ 

ako novorodenci boli zaťažení polymorbiditou. 
Jedna z matiek bola preliečená počas gravidity pre lues late ns a dieťa malo 

neonatálny syfilis, bolo v ranom období vývoja preliečené penicilínom. 
Dve deti si po prepustení prevzali do starostlivosti rodičia pacientok spolu 

s matkami. Jedno dieťa bolo umiestnené v VSS, pretože sa ho matka vzdala. 
Všetky matky okrem závislosti od heroínu mali v anamnéze aj somatické ocho

renia pomerne závažného charakteru (tbc, epilepsia, lues latens) . 
Pre nás, psychiatrov, zostáva problémom to, že ak sa k nám dostane do sta

rostlivosti gravidná pacientka závislá od heroínu - nemáme k dispozícii vhodnú 
substitučnú liečbu, ktorú by sme jej mohli poskytnút. 
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