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Súhrn
Autori opisujú úspešnú li ečbu abstinen č né h o syndrómu novorodenca matky závis lej od heroínu i. v. podávaním tramadolu - 2 mg/kg pre jednotlivú dávku . Frekve ncia podávania jednotlivých dávok závisela od klini ckých príznakov.
K r ú č o v é s l ov á : Heroín -

abstinenč ný

syndróm u novorodenca

P. Trnka, T. Šagát, J . Tuhársky, I. Novák, I. Topolský: THE
ABSTINENCE SYNDROME IN NEWBORN HEROlN ADDICT
MOTHER'S - TREATMENT BY TRAMADOL

Summary
Authors presents successful treatment of th e abstin ence syndr'orue froru heroin iII dr'ug addict mother's of newborn, using tramadol. Frequ ency of th e single i. v. dose of Tramal (2I1lg/kgJ
have bee n based on the clinical symptoms.
K ey w o r ds: Heroin - abstinence syndrome

Zneužívanie návykových látok u žien v gravidite je významným rizikovým faktorom pre vývin plodu, jeho postnatálnu ada ptáciu a ďal ší vývoj. Ide o rizikovú graviditu, pretože prenatálna starostlivosť je zvyčajne nedostatočná, je väčšia možnosť
sexuálne prenosných ochorení vrátane AIDS, častejšÍ je predčasný odtok plodovej
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vody s rizikom infekcie plodu, intrauterinná retardácia a nedonosenosť. Výsledkom
je vyš šia prenatálna i natálna morbidita a mortalita (Broekhuisen, 1992).
Opiáty dobre prechádzajú placentou do plodu, a preto sa toxické alebo abstinenčné príznaky vyskytujú takmer u každého novorodenca matky závislej od heroínu. Autorí opisujú prípad abstinenčného syndrómu a jeho liečbu u novorodenca
matky závislej od heroínu.

Kazuistika
Anamnéza : Di e v čatk o z 2. nekomplik ovanej gravidity (pred rokom um elé preruš eni e gravidity). Matka bola sledovaná od 4. mesiaca gravidity, neu žívala žiadne lieky, chorá nebola , vyšetrenia na HIV a BWR boli negatívne. Pôrod v tel'míne, spontánny, pôrodná hm o tn osť 3 000 g,
dlžka 49 cm , dobl'á popôrodná adaptá cia (s kóre podľa Apgarovej 8110 ). V prvom dni pre nižšiu
glykémiu (2.0 mm ol!L) dostáva p. o. 10 % glukózu a že nsk é mli eko. Postupne sa I'Ozbieha
laktácia , popôrodný úbytok hm otnosti a novorodenecký iktenls ne pre kra čujú hranice normy .
Od 6. dňa života di eťa prestá va pro spi e va ť , je dráždivé, opakovane zvracia, má singultus, v neurologickom nál eze striedavo hypotonus a hypertonus, pri vyšetrení CNS ultl'azvuk om je
normálny ná lez. Pri diferenciálnej diagnóze sa zistí , že matka asi 3 mesiace fajčí heroín, v m oč i
má opakovane k once ntrá ciu morfínu okolo 2 000 j . a v ma terskom mlieku 1 100 j . V m oči novorodenca sa opiáty nezistili . Z uvedených dôvodov sa prenlš í d oj če ni e a za č ne výživa ženským
mli ekom .
V priebehu nasl edujú cich dvoch dni sa klinické príznaky vystupňujú - vyvíja sa r e spira č ný
distres, kl esá príjem ženského mlieka , di e ťa je dráždivé, opakovane zvracia, intermite ntne singultus. hypertonus a zášklby horných končatín . Di eťa je uložené do inkubátora , dostáva diazepam . fe nobarbital a Ampiclox. Nezistili sa žiadne významné pOnl chy vnútorného prostredia .
9. de ll života novorodenca pre nezle pšujúci sa klini cký stav prijímame na JIS hypotoní cké,
pri vyšetro vaní predrá ždené s trasom a zášklbmi hom ých k o nčatín, mi em e dehydratované,
frekve ncia srdca 150/minútu , poče t dychov 35/minútu , s ingultus . Po zabe zpeče ní periférneh o
ciev neho prístupu pos tupne di e ťa rehydratujeme a dostáva kombinovanú parenterálnu (roztoky
glukózy. aminokyselín a tukov) a enteráinu výživu ženským mli ekom. Pre abstin e n č né príznaky
podávam e v priebehu prvých 24 hodin dvakrát Diaze pam i. v. v dávke 0,02 mg/kg a trikrát Tramal i. v. v dávke 2 mg/kg. Vymizne tras, zášklby horných k o nčatín a singu1tus, frekvencia srdca
kl esne na l OO/minútu, zlepší sa p. o. príjem ženského mlieka. Druhý d e ň hospitalizácie podávame Tramal v r ovnakej dávk e v 12 h interval och a po 96 h pre chýbani e abstine n č ných príznakov li ečbu k o n čím e , vrátane parenterálneho príjmu tekutín a živín . Nezistili sme žiadne
významné zmeny krvného obrazu, vnútorného prostredia a pod.
13. d e ň života di e ťa v dobrom klinickom stave vra ciame spä ť na novorodenecké oddeleni e,
po pre pusteni do domácej starostlivosti sa o dpo rú ča zvýšená star ostliv o sť obvodným pediatrom ,
sledovani e u detského neurológa a li ečba matky v Ce ntre pre drogovú závisl osť .

Diskusia
Heroinizmus je typickým príkladom závislosti, ktorá môže vyvolať abstinenčné
príznaky už u plodu v priebehu gravidity - zvýšený pohyb plodu, keď matka potrebuje ďalšiu dávku, pričom po narodení sa abstinenčné príznaky rôzneho stupňa
prejavujú takmer u každého novorodenca. Návyk na heroín vedie až u 50 % gravidít
k nízkej pôrodnej hmotnosti, z čoho polovicu tvoria hypotrofické deti . Zaujímavá je
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nižšia incidencia syndrómu dychovej tiesne a hyperbilirubinémie u nedonosených
detí z týchto gravidít. Predpokladá sa, že to spôsobuje priamy stim ula čný účinok
heroínu na tvorbu surfaktantu a glukuronyltransferázy. Nezistil sa vyšší výskyt
vrodených vývojových anomálií (Litt, 1996).
Abstinenčné príznaky u novorodencov sa obyčajne zjavujú počas prvých 48 hodín
po pôrode v závislosti:
1. Od dávky, ktorú matka užíva (menej ako 6 mg/delí - m.inimálne alebo žiadne
príznaky);
2. od trvania závislosti (prí návyku, ktorý trvá dlhšie ako 1 rok je incidencia abstinenčných príznakov vo viac ako 70 % prípadov);
3. od času ostatnej dávky (vyššia incidencia, ak matka užila ostatnú dávku 24
hodín pred pôrodom).
V našom prípade koncentrácie morfinu v moči matky (2 000 j.) svedčili pre kontinuálne užívanie heroínu aj počas šestonedelia.
Prvým.i klinickým.i príznakm.i obyčajne sú zvýšená dráždivosť a tras - jemný
alebo hrubší, niekedy nerozoznateľný od tremoru pri hypoglykém.ii. Končatiny dieťaťa sú rigidné, je hypertonus a zárovelí hypereflexia. Predráždenosť s následnou
hyperaktivitou môže viesť až k abráziám kože. Z ďalších klinických príznakov býva
prítomné tachypnoe, hnačky, zvracanie, piskľavý krik, slabé pitie, neprospievanie a
teploty. Medzi menej časté príznaky patria: kýchanie, zívanie, singultus, myoklonické zášklby až kŕče, poruchy spánku, dýchania nosom, apnoické pauzy, zmeny
prekrvenia kože a slzenie. Náš novorodenec mal z neurologických príznakov tras
horných končatín, stríedanie hypertonu a hypotónie a dráždivosť, dalej miernu tachykardiu, singultus, zvracanie a slabé pitie (Litt, 1996).
Diagnózu definitívne potvrdí až toxikologické vyšetrenie matky a novorodenca .
Pri parenterálnom užívaní upozornia na drogovú závislosť vpichy zvyčajne na koži
predlaktia. Fajčenie heroínu u matky nášho novorodenca oneskorilo diagnózu abstinenčného syndrómu.
V liečbe abstinenčných príznakov novorodencov matiek závislých od heroínu sa
s úspechom použili rôzne druhy a modifikácie narkotík, sedatíva hypnotík . Okrem
často odporúčaného fenobarbitalu (10 mg/kg/delí v 4 dávkach) sa v ostatnom čase
viac používajú syntetické opioidy. Tramadol sa odporúča v dávke 1 - 2 mg/kg i. v.
pre jednotlivú dávku, alebo p. o. vo forme kvapiek. Ak je odpoveď krátkodobá,
možno ho podávať v kontinuálnej infúzii v dávke 150 - 250 ug/kg/h. V našom prípade bola liečba Tramalom úspešná, nemuseli sme použiť kontinuálnu infúziu a lieč
bu sme mohli po 96 h prerušiť. Samozrejmou súčasťou liečby je starostlivosť o vnútorné prostredie, krátkodobý parenterálny prívod tekutín v kombinácii s postupne
sa zvyšujúcim.i dávkam.i ženského mlieka a vylúčenie vonkajších, rušivých stimulov.
Mortalita novorodencov s abstinenčným syndrómom matiek závislých od drog je
nižšia ako 5 %. Ich ďalšiu prognózu ovplyvlíujú rízikové faktory gravidity, pôrodu,
erostredia a priameho pôsobenia jednotlivých návykových látok na vývoj plodu.
Casto dochádza k poruche kognitívnych funkcií, zníženiu IQ (O'Connel, 1991).
Drogová epidém.ia, ktorá zachvátila aj našu krajinu je výzvou pre všetkých pediatrov, aby sa intenzívne venovali prevencii, diagnostike a liečbe drogových závi slostí .
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