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s ú h r n 

Metadónová udržiavacia liečba je indikovaným štandardným terapeutickým prístupom, 
ktorý sa odporúča ženám so závislosťou od opioidov v prípade, ak neabstinujú a je možné 
očakávať graviditu, resp. sú gravidné. Cieľom práce bolo na základe doterajších skúseností 
z liečby v metadónovom udržiavacom programe (MUP) v Bratislave: (1) preveriť platnosť po
zitívnych zistení z iných krajín v našich podmienkach a (2) demonštrovať komplexnosť proble
matiky, ako i potrebu metodologickej dôslednosti pri interpretácii súvislostí metadónovej 
liečby u gravidných žien so stavom vývinu plodu, resp. so zhodnotením zdravotného stavu no
vorodenca. V retrospektívnej štúdii sme kontaktovali 97 žien, ktoré boli v MUP a udávali spo
lu 162 tehotenstiev, z nich bolo 32 medicínsky potvrdených v čase MUP, z toho bolo 26 pôro
dov. Lekársku správu o stave dieťaťa dodalo 12 žien, z nich iba 9 počas gravidity v MUP. Sta
bilizovaných bolo sedem. Priemernú dennú dávku metadónu v čase pôrodu mali 144 mg 
(SD ± 40) v rozpätí od 70 do 190mg. Priemerná hmotnosť dieťaťa pri narodení bola 3033 g 
(SD ± 390), priemerné Apgarovej skóre: 9/10/10. Najčastejšími komplikujúcimi činiteľmi 

u týchto žien v čase gravidity boli: infekcia HCV, abúzus psychoaktívnych látok a stresy gra
vidných žien súvisiace s kriminálnym prostredím, v ktorom sa pohybovali. Pri plnej akceptácii 
programu MUP pacientkami, so začatím liečby ešte v čase pred tehotenstvom je prognóza 
dobrá. 

K r ú č o v é s lov á: metadónová udržiavacia liečba - gravidita - závislosť od opiátov 
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L. Okruhlica, D. Klempová: METHADONE 
MAINTENANCE TREATMENT - STANDARD 
TREATMENT IN PREGNANCY 

Summary 

Methadone maintenance is indicated as standard therapeutic approach, which is recom
mended for the women with opioid dependence in the case they are not abstinent and preg
nancy might be expected, or they are already pregnant. Aims of the study were based on expe
rience gathered from methadone maintenance treatment program (MMTP) in Bratislava: (1) 
to review validity of positive findings from other countries in our conditions and (2) to dem on
strate complexity of the problem as well as the necessity of consequent methodological appro
ach in the interpreta tio ns of the associations of MMTP with the stage of feta! development in 
pregnant women and with the evaluation of health condition of newborn, respectively. 97 wo
men, who were in MMTP, have been approached in our retrospective study. They have men
tioned 162 pregnancies altogether. Out of them 32 have been medically confrrmed in the time 
of MMTP. There have been 26 deliveries . Medical report on child has been provided by 12 wo
men, out of wh om 9 were during the whole period of pregnancy in MMTP. 7 have been stabili
zed on it. Their mean daily methadone dose was 144 mg (SD ± 40) in the range from 70 to 
190 mg. An average birth rate of child was 3033 g (SD ± 390), average Apgar score was: 
9/10/10. HeV infection, illicit psychoactive substance use and distress of pregnant women re
lated to criminal environment where they were staying, were among the most frequent com
plicated factors among these women during their pregnancy. Prognosis is good when MMTP is 
fully accepted by patients and when it starts before pregnancy. 

Key w o r ds: methadone maintenance treatment - pregnancy - opiate dependence 

Úvod 

V prípade recidivujúceho priebehu závislosti od opioidov u žien zaradených do 
programu metadónovej udržiavacej liečby (MUP) sú prednosti v porovnaní so žena
mi, ktoré užívajú ilegálne opiáty, okrem prevencie šírenia krvou prenosných ocho
reni, celkového zlepšenia ich zdravia a pozitívnych dopadov na sociálnu rein
tegráciu, navyše tiež v priaznivom dopade na priebeh tehotenstva a na zdravotný 
stav novorodenca. Podľa zásadných manuálov (Kaltenbach a kol., 1993, Finnegan 
a kol., 1991, Finnegan a kol., 1997, Kandall a kol., 1999, Wang, 1999, Hulse, a kol., 
1997) je na základe klinických skúseností zozbieraných za desaťročia liečby závislo
sti od opiátov prvou voľbou pre prípad tehotenstva metadónová udržiavacia liečba 
kombinovaná s psychosociálnym poradenstvom. Druhou voľbou je pomalá detoxi
fikácia s použitím metadónu, ale bezpečnosť tohto postupu nebola dostatočne doku
mentovaná (Kaltenbach a kol., 1993), naopak, boli zdokumentované prípady smrti 
plodu in utero, ako jej komplikácie, napriek tomu, že sa vykonávala za optimálnych 
podmienok, ako sú hospitalizácia a úzky monitoring plodu (Miller, 1998). Iné prístu
py podľa literatúry sa v gravidite neodporúčajú. Experimentálne síce bol použitý ne
meckými autormi na substitúciu v gravidite napr . aj buprenorfin a pomaly sa 
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uvoľňujúci morfín (Fischerová a kol., 1998; Rohrmeister a kol., 2001), ale ich prí
padná aplikácia sa zdá byt v budúcnosti vhodná len u silne motivovaných žien, so 
slabšou závislosťou od opiátov. Najviac skúseností majú s buprenorfínom v tehoten
stve vo Francúzsku. Tam na väčšej vzorke (N = 153) nepotvrdili optimizmus vyššie 
spomenutých autorovo prednosti výskytu nízkej proporcie abstinenčných príznakov 
u novorodencov matiek udržiavaných na buprenorfíne v porovnaní s metadónom 
(Jernite a kol., 1999; Lejeune a kol., 2001). Americké štúdie dokonca ukazujú zá
važné súvislosti tohto lieku s fetálnou mortalitou (Leavitt, 2001). LAAM sa v teho
tenstve vôbec neodporúča . 

Bolo jasne demonštrované , že ak sa metadónová liečba poskytuje spolu s kom
plexnými službami vrátane prenatálnej starostlivosti, môže viesť k redukcii výskytu 
gynekologických a fetálnych komplikácií, ako aj neonatálnej morbidity a mortality 
(Finnnegan, 2000). MUP predchádza v gravidite prudkým zmenám hladiny opioidov 
v organizme a chrání plod pred opakovanými epizódami abstinenčného syndrómu, 
znižuje riziko infekcií ako HIV a hepatitíd, a znížuje riziko správaní a zameraného 
na vyhľadávanie drog, takého, akým je prostitúcia, čím redukuje pravdepodobnosť 
nákazy ďalšími sexuálne prenosnými chorobami. Sú s ním spojené aj iné vedľajšie 
priaznivé dôsledky ako stabilizácia ekonomickej situácie matky, redukcia kriminali
ty a iné. 

Účinná udržiavacia metadónová liečba predchádza vzniku abstinenčného 
syndrómu od opioidov počas 24-36 h , redukuje, alebo úplne eliminuje chuť na drogu 
a blokuje euforické účinky ilegálnych narkotík (Finnegan, 2000). 

Bolo referované, že denné dávky metadónu v rozmedzí od 50 do 150 mg v prvom 
trimestri gravidity boli asociované s lepším rastom plodu a s väčšou hmotnosťou 
u novorodencov (KendalI a kol. , 1976). Pred graviditou majú napr. ženy v Connecti
cute dávky 145-150 mg denne (Bilangi, 2000). Najnižšie možné dávky sú síce indivi
duálne, ale nemajú byt nižšie ako 35-80 mg (Finnegan, 1991). S postupom gravidity 
ženy udržiavané na metadóne majú častejšie abstinenčné symptómy a vyžadujú pre
to zvyšovaníe dávok na udržanie rovnakej plazmatickej hladiny a tiež kvôli tomu, 
aby sa predišlo užívaníu ilegálnych drog. Vyššie dávky metadónu v treťom trimestri 
boli asociované so zlepšeným rastom plodu a dlhším trvaním gestácie, čo môže 
zlepšiť dlhodobejšiu prognózu (Kreek a kol., 1974; Finnegan, 1991; Kaltenbach 
a kol., 1992). Pri porovnaní novorodencov matiek užívajúcich ilegálne opiáty v teho
tenstve a novorodencov žien v MUP, boli zistené výrazne vyššie pôrodné hmotnosti 
u detí matiek užívajúcich metadón, ale mali menšiu priemernú pôrodnú hmotnosť 
a menší obvod hlavičky ako deti narodené matkám bez anamnézy užívaní a drog. 
Napriek tomu boli zrelé a miery zodpovedali gestačnému veku (Kaltenbach a kol., 
1993). 

Emočne silné negatívne reakcie vyvoláva výskyt abstinenčných priznakov u no
vorodencov matiek závislých od opioidov. Štúdie ale preukázali, že abstinenčné prí
znaky u žien užívajúcich v gravidite heroín alebo metadón sa nemusia vôbec objaviť, 
hoci pri liečbe v MUP sú častejšie . Vtedy sa u novorodencov aj frekventnejšie vysky
tujú paroxyzmálne stavy (Ziegler a kol., 2000). Pri adekvátnej liečbe ale excelentne 
ustupujú. Deti matiek užívajúcich v tehotenstve či už heroín alebo metadón vy
rovnávajú pripadný mentálny a motorický defícit do 5.-6. roka života. Na posúdenie 
dopadov intrauterinnej expozície detí opioidmi je navrhovaný multifaktoriálny mo-
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del (Finnegan a kol., 1997). Štúdie preukázali veľmi malé alebo žiadne rozdiely 
oproti deťom nevystaveným týmto vplyvom (Hans, 1998). Pri zistených problémoch 
s pozornosťou, hyperaktivitou, impulzivitou, sebakontrolou a agresivitou zatiaľ ne
bol uspokojivo dokázaný kauzálny činiteľ. Medzi pravdepodobnými možnými sa 
okrem iného uvádzajú genetické faktory a faktory prostredia. Lahko je tiež možné, 
že prenatálna expozícia metadónom patri u novorodencov týchto matiek k jednému 
z najmenej dôležitých rizikových činiteľov (Kaltenbach a kol., 1993). 

Cieľom práce bolo na základe doterajších skúseností z liečby v metadónovom 
udržiavacom programe (MUP) v Bratislave: (1) preveriť platnosť spomenutých zis
tení v našich podmienkach a (2) demonštrovať komplexnosť problematiky, ako aj po
trebu metodologickej dôslednosti pri interpretácii súvislostí metadónovej liečby 
u gravidných žien so stavom vývinu plodu, resp. so zhodnotením zdravotného stavu 
novorodenca. 

Pacientky a metodika 

V retrospektívnej katamnestickej štúdii sme od 97 žien navštevujúcich MUP 
v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave získavali v októbri roku 2002 
informácie o anamnéze tehotenstiev a pôrodov cielenými pohovormi a za použitia 
ich zdravotnej dokumentácie . Tie ženy, ktoré mali medicínsky verifikované gravidi
ty ukončené pôrodom sme požiadali, aby nám na nahliadnutie priniesli lekársku 
správu o dieťati napísanú v čase jeho prepustenia z oddelenia po narodení. Z nej 
sme potom abstrahovali údaje o gestačnom veku, hmotnosti a zrelosti novorodencov 
a tiež sme skúmali stabilizáciu matiek v priebehu gravidity a ich dennú dávku me
tadónu tesne pred pôrodom. Pre malú početnosť, nedostatočnú možnosť komparácie 
s inými našimi užívateľkami opioidov sme zistenia porovnali s údajmi z literatúry 
a pokúsili sme sa tiež uviesť niektoré ďalšie kvalitatívne zistenia poukazujúce na 
komplexnosť činiteľov pôsobiacich na vývin plodu a zdravie novorodenca u matky so 
závislosťou od opioidov. 

Výsledky 

V skupine nami skúmaných 97 žien bolo nimi uvedených dovtedy spolu 162 teho
tenstiev, ktoré boli v 88 (54%) pripadoch ukončené pôrodom. Z toho bolo 45 (51 %) 
v období abstinencie, 17 (19%) v čase užívania heroínu a 26 (30%) v čase, keď boli 
zaradené do MUP. Uvádzali 48 umelých prerušení tehotenstva, z nich iba 4 (8 %) 
počas MUP. 

34 (35 %) žien udávalo, že počas metadónového programu (bez ohľadu na to, ako 
dlho počas samotného tehotenstva boli v MUP) boli aspoň raz tehotné. Celkovo 
uvádzali 39 tehotenstiev, ale medicínsky potvrdených len 32 (82 %). Dve ženy spo
menuli, že mali pocit, akoby boli tehotné a v 1. - 2. mesiaci potratili, z toho jedna 
trikrát. Z 32 medicínsky potvrdených tehotenstiev v rámci MUP boli 2 (6 %) spon
tánne potraty (obe ženy brali minimálne prvé 2 mesiace tehotenstva heroín a až po
tom prišli do MUP), 4 (13 %) tehotenstvá skončili umelým prerušením a 26 (81 %) 
žien svoje deti porodilo. Z týchto 26 žien sa v čase skúmania v MUP nachádzalo 19. 
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Z týchto 19 žien prinieslo lekársku správu o dieťati 12 pacientok. Celý čas teho
tenstva bolo však z týchto 12 žien v MUP len 9 pacientok. Stabilizáciu na metadóne 
dosiahlo 7 pacientok (78 %). 

Hodnotili sme z metodologických dôvodov iba týchto 7 pôrodov. Matky užívali 
pred vstupom do MUP heroín v priemere 6 (od 2 do 8) rokov. HCV pozitívne boli 
4 matky zo 6 testovaných (67 %), l mala marker infekcie HBV. Priemerná denná 
dávka metadónu u matiek bola 144 mg (od 70 do 190). 

Priemerná pôrod ná hmotnosť ich detí bola 3033 g (SD ± 390) v rozpätí od 2650 
do 3650 g. Obvod hlavičky bol zo 4 meraní , ktoré boli k dispozícii v priemere 34 cm 
(32-35). Všetky deti boli hodnotené pri narodení ako eutrofické. Ich gestačný vek sa 
pohyboval od 38 do 41 týždňov. Priemerné Apgarovej skóre mali: 9/10/10. Hmotnosť 
detí pri prepustení z neonatologického oddelenia bola v priemere 3578 g (SD ± 376, 
od 3075 do 4000). Finneganovej skóre, kvantifikujúce intenzitu novorodeneckého 
abstinenčného syndrómu (NAS) nad hranicou 10 bodov bolo v lekárskej správe uve
dené u 4 z týchto 7 novorodencov (12, 12, 16, 19). 

Diskusia a záver 

Naša retrospektívna štúdia poukazuje na metodologické úskalia katamnestic
kých sledovaní v takej náročnej problematike. Predpokladmi skúmania možných do
padov metadónovej udržiavacej liečby na zdravie novorodenca je poznanie zdravot
ného stavu matky. Jedným z najzávažnejších nociceptívnychčinitelov je u bývalých 
užívateliek heroínu infekcia vírusom hepatitídy C, kedy dochádza k častému preno
su na dieťa. V našom prípade až 2/3 podrobne skúmaných tehotných žien bolo HCV 
pozitívnych. Metodicky pri takej premorenosti HCV, aká je u nás, a pri počte žien, 
ktoré boli k dispozícii, sme nemohli tento faktor v našej štúdii odfiltrovať. V sledo
vaní bola zaradená aj žena, u ktorej bol v čase tehotenstva zistený klinicky t10ridný 
syfilis a bola liečená PNC. Ďalšou významnou podmienkou na zaradenie ženy do 
takéhoto skúmania je jej stabilizácia na udržiavacej metadónovej liečbe v priebehu 
tehotenstva. V optimálnom prípade musí byť žena stabilizovaná v MUP už pred po
čatím a dávka musí byť dostatočná (Finnegan, 1991; Bilangi, 2000). Nie je možné 
dobre skúmať a posudzovať možný vplyv metadónovej liečby na plod a novorodenca, 
ak sú do súboru zaradené ženy, ktoré vstúpili do MUP až v čase tehotenstva 
a dovtedy užívali pouličné drogy. Iným kritériom na vyradenie bola nedostatočná 
stabilizácia pacientky, hoci žena bola v MUP už pred koncepciou, kedy ale pri ambu
lantnej forme nastavovania trvá stabilizácia v MUP aj niekolko týždňov, počas 
ktorých dochádza k abstinenčným príznakom a nezriedka k užívaniu ilegálnych psy
choaktívnych látok. Ďalším príkladom destabilizovanej gravidnej pacientky v rámci 
MUP bola žena, ktorá sa rozhodla proti rade lekára z metadónu detoxifikovať, keď 

zistila, že je gravidná a prí relatívne nizkej dávke došlo u nej k recidíve užívania 
heroínu a niekoIko týždňov nato k predčasnému pôrodu. Toto sú všetko podstatné 
premenné, ktoré je potrebné kontrolovať, ak chceme z výsledkov robiť čo i len limito
vané klinické závery. 

Pokiaľ ide o zdravotný stav novorodencov, zistili sme v našej skupine pôrodnú 
h1T' nty)0sť (-= 3033 g) bH k te ' (= 96J g), ktl)r '1 z" s '1 v porovnávacej štúdii u detí 
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matiek z MUP Kandall a kol. (1976) a nebola ďaleko od priemernej hmotnosti kon
trolnej skupiny zdravých novorodencov v ich štúdii (= 3176 g). Podobne Ziegler 
a kol. (2000) uvádzajú, že priemerná hmotnosť nimi skúmaných detí bola 2822 g. 
Všetky deti matiek z nášho MUP boli hodnotené pôrodnikom po pôrode ako eutro
fické. Verký význam má zrejme usporiadanie MUP, dôraz na potrebu stabilizácie 
a podanie optimálnej dávky, pretože štúdie iných zistili nižšie pôrodné hmotnosti 
často práve v súvislosti s užívaním ilegálnych opiátov spolu s metadónom (Hulse 
a kol.,1997; Brown a kol., 1998) 

V zhode s Rajegowdom (1972), ktorý skúmal NAS u detí od matiek s dávkami 
metadónu v rozpätí od 80 do 160 mg denne, sme zistili i my relatívne vyšší výskyt 
a intenzitu abstinenčných priznakov. Ich dÍžku trvania je potrebné posúdiť pri dy
namickom sledovaní v spolupráci s neonatológom. Verkosť NAS by mohla hypotetic
ky súvisieť s veľkosťou dávky metadónu u matky počas gravidity. Keďže o tejto otáz
ke sú v odbornej literatúre kontroverzné zistenia, vyžiada si overenie nášho predpo
kladu ešte ďalšie prospektívne sledovanie. 

Naša terajšia štúdia, hoci s výrazným obmedzením kvantity vzorky, v záujme 
metodickej čistoty poukazuje na fakt, že metadónová udržiavacia liečba je v prípade 
včasnej stabilizácie pacientky ešte pred graviditou pravdepodobne činiterom, ktorý 
významne prispieva k zdravému vývoju plodu a k donoseniu zrelého dieťaťa do 
normálneho gestačného veku. Prispieva k tomu aj optimálna denná dávka meta
dónu, ktorá sa v poslednom trimestri gravidity spravidla zvyšuje podľa klinického 
stavu pacientky. Následný novorodenecký abstinenčný syndróm je funkčným sta
vom, ktorý v prípade potreby môže byť primerane zvládnutý špecialistom neona
tológom, aj keď v pripade detí z MUP tieto vyžadujú zrejme dlhší pobyt na novorode
neckom oddelení, keďže v porovnaní s matkou užívajúcou heroín je trvanie NAS, ak 
sa dostaví, spravidla dlhšie. 

Dodnes neboli spoľahlivo preukázané žiadne závažné dlhodobé negatívne dôsled
ky na zdravie dieťaťa v súvislosti s užívaním metadónu gravidnou matkou. Funkčné 
poruchy zistené niekedy po pôrode sa relatívne rýchlo kompenzujú, ak ale nie sú 
spôsobené inými negatívnymi činiteľmi prostredia, v ktorom sa matka závislá od 
opioidov spolu s dieťaťom neraz nachádza (Kaltenbach a kol., 1979; Kaltenbach 
a Finnegan, 1987). Hoci metadónovú liečbu nemožno v čase tehotenstva považovať 
z pohľadu plodu a dieťaťa za ideálnu, je to momentálne metóda prvej volby u chro
nickej užívateľky opioidov, keďže iné alternatívy nesú väčšiu pravdepodobnosť rizi
ka možných komplikácií. 
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