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Súhrn 

Problematika drogovej závislosti sa stáva na Slovensku čoraz aktuálnejšou . Podľa hláselúa 
z pôrodníc sme v Bratislave zaznamenali od 1. 1. 1995 do apríla 1996 17 novorodencov, ktorí sa 
narodili matkám závislým od drog. 16 matiek užívalo heroin a jedna bola závislá od sedatív. II 
z týchto novorodencov bolo hospitalizovaných na II. Detskej kliníke lVZ na Bezručovej ulici. 

V našej práci poukazujeme na diagnostické kritériá neonatálneho abstinenčného syndrómu 
a na terapeutické možnosti. 

K r ú č o v é s l o v á : Novorodenec a drogy - neonatálny abstinenčný syndróm - diagnostika a 
liečba - gravidita a drogy - dojčelÚe a drogy 

H. Drobná, M. Huttová: THE MOTHER AND HER NEWBORN. 
THE NEONATAL ABSTINENCE - SYNDROME 

Summary 

The problematics of drug abuse becomes in Slovakia more and more actual. According to 
the r eporting from materlÚty hospitals we recorded 17 newborns of drug addict mothers in Bra
tislava in the period from 1. 1. 1995 through apri l 1996. 16 mothers used heroi n and one was 
dependent to sedativa. Out of the 17 newborns II were adlnítted to the 2nd Pediatric ClilÚk of 
the Institute for Postgraduate Studies in Bratislava , Bezručova str . 

We draw attention to diagnostic criteria and therapeutic possibilitis of the neotal abstinen
ce syndrorne. 

K ey w o r ds : Neonate and drugs - neonatal abstinence syndrome - diagnostics and th erapy 
- drugs and pregnancy - breastfeeding and drugs 

Vzhladom na to, že na Slovensku sa počty drogovo závislých osôb zvyšujú (Pro
vazník, 1995), odráža sa tento fakt aj v oblasti perinatológie. Už máme gravidné že-
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ny, ktoré výrazne ovplyvňujú život svojho nenarodeného dieťaťa pôsobeIÚm drogy. 
Znamená to velký zdravotIÚcky problém, pretože je spojený s mnohými perinatálny
mi komplikáciami . Na naše oddelenia sa tak dostávajú tzv. pasívni alebo nevedomí 
konzumenti drog. 

V Bratislave sme zaznamenali od 1. 1. 1995 do apríla 1996 podla hlásenia z pô
rodIÚc 17 novorodencov, ktorí sa narodili matkám závislim od drog. 16 matiek bolo 
závislých od heroínu a jedna bola závislá na sedatívach. 11 z týchto novorodencov 
bolo hospit.alizovaných na II. Detskej klinike lVZ na Bezručovej ulici. 

Touto problematikou sa vo vyspelých západných krajinách zaoberajú už vyše 
dve desaťročia . Naše skúsenosti sú ešte malé, ale keďže počty drogovo závislých na
rastajú, potrebné je sa zorientovať aj v tejto problematike, a preto sme spracovali 
túto tému s pomocou odbornej literatúry. 
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NAS - neonatálny abstinenčný syndróm 
IDAM - infant of drug abused mother 
IDDM - infant of drug dependent mother 
Narcotic withdrawal syndrom 

Návykové drogy 

Opiáty 
prírodné: 

syntetické : 

Stimulačné látky 

Mak siaty - Papaver somniferum 
Morfium, Opium, Kodein 
Heroin, Methadon (Novotný, 1995), Pethidin, 
(Doisin), Dilaudid, Valoron, Fortral. 

prírodné: kofeín - semená coffeae 
nikotín - listy Herba nikotiana 
kokaín - listy Erythroxylon coca 

syntetické: amfetaminy, Psychoton, Fenmetrazin, Dexfenmetrazin, 
Anorex, Ritalin, Centedrin, pervitin, extáza. 

Psychotropné látky, halucinogény 

prírodné: Konope siate - Cannabis sativa - marihuana 
Cannabis indica - hašiš - 5 krát účinnejší 

Huby - Magic mushrooms 
- s účinkom mykoatropínovým 

Muchotrávka červená - Amanita muskaría, 
Muchotrávka tigrovaná - Amanita pantherína, 
Muchotrávka kráIovská - Amanita regalis 

- s účinkom psilicybínovým, z rodov holohlavec 
(Psilocybe), 
zvonovec (Panaeolus) a golierovka (Stropharia) 



lL DROBNÁ, M. HUTľOV Á I MATKA ZÁVISLÁ OD DROG A JEJ NOVORO. 
DENEC.NEONATÁLNYABsnNENČNÝSYNDRÓM 

Syntetické psychotropné halucinogény 

Rôzne: 

LSD - dietylamid kyseliny lysergovej 
solventia - acetón, pentachlór, toluén 
Phenylcyklidin - PCP - angel dust 

Hypnotiká - Seconal, Nembutal, Hysteps, Rohypnol, Pentobarbital 
Trankvilizéry - Diazepan, Oxazepan, Rudotel, Seduxen, Alnagon, 
Alkohol 
Inhalačné látky - éter, chloroform, oxid dusný 
Steroidy - Anadrol, Anavar, Parabolin, Dinabol 
Hracie automaty - gambling 
Kombinácie 

Existuje ešte mnoho iných látok, na ktoré je možná drogová závislosť . Narkoma
ni často kombinujú aj viacero látok a tak máme obraz polydrogovej závislosti (Myd
lilová, 1995). V tomto článku sa nebudeme venovať všeobecne známym drogám ako 
je kofeín, nikotín, alkohol, ale obrátime pozornosť na drogy ako sú narkotiká, sti
mulanciá a psychotropné látky. 

Najväčší počet žien závislých od drog je vo vekovej skupine medzi 14. - 40. ro
kom života. Väčšina týchto látok prechádza transplacentárne a aj do materského 
mlieka. Ich škodlivé účinky sú závislé od typu drogy, dížky aplikácie a spôsobu 
užívania (Behrman, 1996). Podla toho akým spôsobom si narkomanka drogu apli
kuje - perorálne, fajčením, šnupaním, intravenózne, či rektálne, objavujú sa aj 
ďalšie pridružené ochorenia. Bronchitída, infekcie, septické stavy, tromboflebitída, 
hepatitída B, HIV infekcia môžu tiež ovplyvniť vývoj a zdravie plodu (Kandall, 
1991). Tak isto aj sexuálne prenosné ochorenia: syphylis, gonorhea, chlamýdiové in
fekcie, herpes simplex a HIV infekcia sú častejšie u IDDM (Rosen, 1992). 

Všeobecne u gravidných, ktoré sú závislé od drog, je vyšší výskyt spontánnych 
potratov (Chasnoff, 1992), mŕtvorodených plodov, placenta praevia, predčasného 
prasknutia vaku blán, abrupcie placenty, predčasných pôrodov, anémie matky a 
častejšie sa objavuje mekonium v plodovej vode. 

Niektoré drogy pôsobia priamo supresívne na ovuláciu a pri používaní je aj 
znížené libido (napr. heroin) . Tak isto u ťažkých narkomaniek pri výraznom pokle
se hmotnosti je supresia ovulácie. 

U detí matiek závislých od drog je vysoká úmrtnosť, častejší výskyt prernaturity 
(Huttová, 1994), intrauterinnej rastovej retardácie (Huttová, 1991a, 1991b), infek
cií, kongenitálnych malformácií, neonatálneho syfylisu, gonorhey, hepatitídy, HIV 
infekcie a neonatálneho abstinenčného syndrómu (Dawkins, 1991). 

Účinok na plod je závislý: od dávky drogy, od dÍžky aplikácie, schopnosti matky 
drogu metabolizovať a reakcie plodu na drogu. 

Neonatálny abstinenčný syndróm 

Nie každý novorodenec, ktorÝ sa narodí matke závislej od drog, má neonatálny 
abstinenčný syndróm. Najväčší výskyt je pri heroíne, methadone (Volpe, 1995), 
Morfíne, Dolsine, Propoxyfene, hydrochloride, Kodeine, Pentazocine, (Fortral), ďalej 
sú to: trankvilizéry, sedatíva, bromidy, Chlordiazepoxyd, alkohol - fetálny alkoho
lový syndróm - FAS, (Ubrium, Defobin, Radepur), Desipramin <Pentofran, Norpra-
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min), Diazepam (Valium), Hydroxysin (Atarax), Oxazepam (Serax), Glutethimid 
(Dorigen, Dormogen), Etylchlorvynol (Placidyl) . 

Klinické symptómy NAS sa manifestujú v závislosti od druhu drogy, dávky dro
gy, dížky užívania u matky, času podania poslednej dávky pred pôrodom, typu a
nestézie alebo analgézie počas pôrodu, zrelosti, nutričného stavu novorodenca a 
pritomnosti iných ochorení (Volpe, 1995). 

NAS sa môže objaviť v prvých minútach po narodení, napr. pri heroíne, alebo až 
po 2 týždňoch, napr. pri methadone (Hynie, 1995; Black - Whitfield, 1991). 

, Všeobecné príznaky neonatálneho abstinenčného syndrómu 

1. Hyperiritabilita: zívanie, kýchanie, nepokoj, tremor, sa nie prstov a pästičiek, 
škriabanie na tvári, exkoriácie prominujúcich častí, hyperlonus, nekoordinované 
pohyby úst a očí, vysoký krik, zášklby, generalizované kŕče, zmeny na EEG. 

2 . Poruchy spánku: krátke obdobie spánku, znížený celkový čas spánku. 
3. Poruchy výživy a gastrointestinálne poruchy: poruchy sania a hltania, nenu

tritívne sanie, znížené alebo zvýšené množstvo jedla, zvracanie až projektilové, 
hnačky . 

4. Respiračné poruchy: sekrécia z nosa, upchatý nos, zrýchlené dýchanie, inter
mitentná cyanóza, apnoe, alárne súhyby, retrakcie hrudníka, aspiračná pneumó
rua . 

5. Iné: teplota, tachykardia, excesívne potenie, porucha prekrvenia kože, škvr
ny, mramorovanie, sms 10 - 15 krát vyšší výskyt, alkalóza, zníženie hladiny ioni
zovaného Ca, tetania . 

Mnohé priznaky sú nešpecifické, preto treba odlíšiť IDDM od iných patolo
gických stavov v novorodeneckom období. 

Pre jednoduchú orientáciu o závažnosti neonatálneho abstinenčného syndrómu 
zaradil Kahn a spol. (1969) jednotlivé príznaky do 3 stupňov závažnosti. 

I. stupeň - mierne príznaky, ale už hodnotiteľné ako abnormálne 
II. stupeň - priznaky sa objavujú pri manipulácií 
III. stupeň- priznaky sa objavujú bez akejkoľvek stimulácie. 

TabuIka 1 Jeden z možných spôsobov hodnotenia NAS - (podľa Ostrea) 

Systém hodnotenia neonatálneho abstinenčného syndrómu (Ostrea, 1992, 1993) 

I:ahký stupeň Stredný stupeň Ťažký stupeň 

Zvracanie grckanie zvracanie zvracanie + porucha 
elektrolytov 

Hnačka vodnatá 4x za 24 hod. vodnatá 6x za 24 hod 5 - 6xJ24 hod. + 
3 dni po sebe porucha elektrolytov 

Pokles na hmotnosti 10 % IO - 15 % 15 % a viac 

Irritabilita minimálna pri kŕmeni a bez podnetu 
dotykoch 

Tremor - zášklby jemný pri manipulácii výrazný pri kŕče 
manipulácii 

Tachypnoe 60 - 80/min 80- lOO/min. viac ako l OO/min. + 
respiračná alkalóza 
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Pre lepšiu objektivizáciu klinických príznakov zostavila Loret.t.a Finneganová 
(1993, 1996) skórovaCÍ systém NAS. 

Tento systém hodnotí príznaky zo strany eNS, gastrointestinálne, respiračné a 
vazomotorícké. 

Skórovací systém novorodeneckého abstinenčného syndrómu je v t.ab . 2 

Tabulka 2 SkórovaCÍ systém novorodeneckého abstinenčného syndrómu 
(Podla L. P . Finneganovej, 1996) 

Meno dieťaťa : Denná hmotnosť 
Dátum narodenia : 
Dátum vyšetrenia : Čas v hodiJlách 

Príznaky Skó"e 2 

Dlžka spánku po jedle: l hodina 3 
2 hodiny 2 
3 hodiny l 

Plač - výrazný piskľavý (alebo iný) 2 
- kontinuálny 3 

Moro - zvýšený 2 
- značne zvýšený 3 

Zvýšený svalový tonus 2 

Tremor pri manipulácií - mierny 2 
- zvýšený 3 

Tremor v pokoji - mierny 2 
- zvýšený 3 

Exkoriácia (upresni kde - nos , kolená, prsty) l 

Myoklonické zášklby 3 

Generalizované kŕče 5 

Potenie l 

Rektálna teplota : 37,2 - 38,2"C I 
38,2"C 2 

Mramorovaná koža l 

Časté zívanie (viac ako 3 - 4 krát) l 

Upchatý nos I 

Časté kýchanie (viac ako 3 - 4 krát) l 

A1árne súhyby 2 

Počet dychov: nad 60/min. I 
nad 60/min. so zaťahovanim 2 

Zvýšené sanie (ručičky, cumlíka) I 

Slabé pitie 2 

Grckanie 2 

Vracanie prúdom 3 

Stolica: riedka 2 
vodnatá 3 

Súčet bodov 
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Vyhodnotenie skóre : l - 7 Potrebné sledovanie 

Liečba 

8 - 10 Potreba farmakologickej intervencie 
II - 17 Potreba intenzívneho monitorovania vitálnych funkcií 

a stavu CNS + farmakologická liečba 

Liečba NAS je podporná a farmakologická . Podpornú liečbu aplikujeme už pri 
podozreni na NAS (Finnegan, 1996). Novorodenec matky závislej od drog by mal 
byt po narodeni sledovaný na JIS . 

l. Podporná - pokoj, ticho, še ro, vofné balenie, cumlík, tekutiny, p. os 
- šet rná a citlivá ošetrovatefská technika 
- monitorovanie vitálnych funkcií 

2. Farmakologická: rozhodujúci je klinický stava závažnosť príznakov 
Phenobarbital - 8 mg/kg/deň /: 3 - 6x, i . m, p . os 
Chlorpromazin - 2 - 8 mg/kg/deň/: 3 - 6x 
Diazepam - 3 - 6 mg/kg/deň!: 3 i . m, i.v, 
Paregoríc - camphorovaná opiová tinktúra = 0,04 % roztok morfnu 

3 - 6 gtt každé 4 - 6 hod . 
Laudanum - opiová tinktúra = 0,4 % roztok morfinu - riedi sa na 

O. 04 % roztok dávkovanie ako u paregoricu. 
Niektorí autori uvádzajú ešte Clonidin - 3 - 4 mg/kg/deň! 4x (GomelIa, 1994) 

Methadon - 0,35 mg/kg/deň! v klesajúcich dáv· 
kach 7 dní až 6 týždňov (Curet, 1995) 

- 0,1 - 0,5 mg/kg/deň!, každých 
4 - 12 hod. p . os. (Rosen, 1992) 

DÍžka terapie je rôzna podfa klinického stavu a typu drogy, napr. pri heroíne to 
môže byť od 4 dní až do 6 týždňov, pri methadone až 4 mesiace. Postupujeme podla 
sk órovacieho systému pre NAS. lniciálne dávky môžu byť podstatne vyššie napr. 
pri skóre 23 a viac: Phenobarbital 18 - 20 mg/kg/deň!, Diazepam 0,8 mg/kg/deň! 
(Krejčová, 1995). 

Upozornenie: Neodporúča sa podávanie Naloxonu (Narkan, Nalorfin, Naltre
xon), ani u novorodenca ani u matky pred pôrodom, pre možnosť vyprovokovania 
ťažkého až fatálneho akútneho abstinenčného syndrómu. Kombinácia týchto liekov 
s drogou môže spôsobiť útlm dychového centra a kŕče (Kolibáš, 1996; Black, 1991; 
Gomella, 1994; Rosen, 1992). 

Počas pôrodu by mala mať matka svoju dávku drogy, aby nenastali komplikácie 
z možných abstinenčných príznakov. Pri závislosti od opiátov je možné riešenie Dol
sinom, Morfinom a Diolanom. 

Okrem jednoznačne negatívnych účinkov narkotiká, najmä opiátové, majú aj 
účinky, ktoré by sme mohli považovať za pozitívne: nižšia incidencia hyperbiliru
binémie, efekt idukcie aktivity glukuronyltransferázy heroinom, nižšia incidencia 
RDS, keďže heroín urýchfuje prúcnu maturáciu a zvyšuje tvorbu surfaktantu, sti· 
muláciou endogénnych glukokortikoidov (Rosen, 1992). 
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Vyšetrenie pri NAS 

Anarnnestické údaje od matky sú často nespoIahlivé. Okrem všetkých základ
ných vyšetreIÚ, ktoré robíme v novorodeneckom období, kompletné fyzikálne vyše
trenie, vyšetrenie acidobázy, KO, trombocyty, Na, K, Mg, glykémia, markery a in
fekcie . Je nutné aj vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia a USG vyšetrenie 
mozgu. 

Čo najskôr po narodeIÚ odosielame moč dieťaťa aj matky na toxíkologické vyše
trenie . V prípade potreby je možný dôkaz drogy aj z mekonia a vlasov matky a 
dieťaťa (napr. u mŕtvych plodov) (GomelIa, 1994). 

V súčastnosti sú rôzne možnosti na rýchly skríning drog v moči . Sú k dispozícií 
Frontline od Boehringer Mannheim, QuikStrip OneStep od firmy Syndrom Biore
search - u nás Prolab a Ontrak od Roche. Týmto spôsobom môžeme vyšetriť moč na 
kokaín, morfin, kanabinoidy, amphetamín, metamphetamín, benzodiazepíny, me
thadon a phencyklidin. 

Opiáty sú detekovatelné do 3 dIÚ. Ich biologický polčas rozpadu je cca 6. hod a 
pozitívny výsledok je pri koncentrácii nad 200 ng/ml. Kanabinoidy sú detekovateIné 
14 - 21 dru, kokain 5 - 7 dIÚ . 

Falošne pozitívne výsledky môžu byť pri užívaIÚ Kodeínu (10 % sa metabolizuje 
v pečeni na morfin) a pri konzumácii jedla s makom. U ťažkých fajčiarov pri vyso
kej hladine nikotínu môže byť falošne pozitívny test aj na opiáty aj na kodeín . 
(GomelIa, 1994). Falošne negatívny test môže byť pri lúzkej špecifickej hmotnosti 
moču, alebo pri vysokej koncentrácii NaCl. 

Vrodené vývojové anomálie. 

Vrodené vývojové anomálie sú u týchto detí častejšie a dávajú sa do súvislosti s 
užívarum drog. Prichádzajú do úvahy vrodené vývojové anomálie s rdca, VV A - uro
poetického traktu (hypospádia, polycystické obličky, chlopňa zadnej uretry), VV A -
CNS (hydrocephalus, mikrocefália, cysty v mozgu ), VVA - GITu (malrotácia čriev) 
a anomálie končatín (Hadeed, 1989). 

Prognóza IDDM 

Z dlhodobého sledovania týchto detí vyplynulo, že sú to deti s istým handicapom 
do budúcnosti. Bez ohladu na druh drogy, či majú VVA a či prekonali NAS, obja
vujú sa u nich výrazne častejšie rôzne poruchy (Rosen, 1992), ako napr.: 

- Retardácia somatického rastu, podpriemerná výška, hmotnosť, obvod hlavy, 
- ZIÚžená koncentrácia pozornosti, zhoršená krátkodobá pamäť, poruchy sprá-

vania, poruchy učenia, zružená mentálna výkonnosť, 
- zvýšená agresivita, impulzivita, nekontrolovateľné nálady, 
- 10 - 15 krát vyšší výskyt sms (Kandall, 1991). 

Problematika dojčenia 

Vzhladom na to, že drogy sú väčšinou IÚzkomolekulárne, soIubiIné substancie a 
lahko prestupujú do materského mlíeka, musíme sa zaoberať aj touto problemati
kou. 
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Pri kokaíne je (podla Americkej pediatrickej akademie, 1989) dojčenie kontrain
dikované, vzhladom na jeho priamy toxický vplyv na dojča (u dieťaťa sa môžu obja
viť hnačky, tremor, iritabilita, tachykardia, tachypnoe, hypertenzia, kŕče ). S po
dobným názorom sme sa stretli u niektorých autorov pri methadone. Pri všetkých 
ostatných drogách je prístup individuálny. Dojčenie môže napr. pri závislosti od 
opiátov zmierniť alebo oddialiť začiatok NAS . 

Záver 

Našou snahou je pokúsiť sa v spolupráci s psychiatrami zaradiť takúto matku 
do programu pre liečbu drogových závislostí, pokiaľ už nie je sledovaná (Kolibáš, 
1996). Každú gravidnú závislú od drog treba sledovať ako vysoko rizikovú graviditu 
z hladiska plodu. 

Účelom tohto článku nebolo vyčerpať problematiku na túto tému .. Našim cieľom 
bolo poskytnúť základné informácie neonatalógom a ďalším odbornikom, ktoré 
môžu využiť pri prvých kontaktoch s deťmi matiek závislých od drog. 
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