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Súhrn 

Autori v článku poukazujú na závažnosť konzumácie alkoholu a drog počas tehotnosti pre 
plod a novorodenca. Analyzujú výsledky vlastných pozorovaní 57 novorodencov alkoholických 
matiek , hospitalizovaných v rokoch 1983 - 1997. V druhej časti príspevku sa venujú pasívnej 
drogovej závislosti novorodencov na Slovensku v rokoch 1993-1998. V tomto období bol diag
nostikovaný neonatálny abstinenčný syndróm u 64 detí , z ktorých 34 bolo hospitalizovaných na 
2. detskej klinike SPAM v Bratislave. Autori uvádzajú charakteristiky novorodencov a ich ma
tiek . 

K r ú č o v é s lov á : neonatálny abstinenčný syndróm - fetálny alkoholový syndróm - dro
gová závislosť v tehotnosti 

Summary 

Huttová M., Drobná H., Jurkovičová J., Pavel ková M., Chovancová D., 
Hartmannová I.: EFFECTS OF ALCOHOL AND DRUG ABUSE 
DURING PREGNANCY ON THE FETUS AND NEWBORN 

In the paper a serious problem of alcohol and drug abuse during pregnancy is disscused . 
Authors present results of their own observations of 57 newborns with fetal alcohol syndrome 
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hospitalized in the years 1983 - 1997. In the second part of the paper they analysed 64 babies 
with neon atal abstinence syndrom born in Slovakia in the period of 1993 - 1998. Authors pre
sent characteristics of own 34 neonates and their mothers. 

Key w o r ds: Neonatal abstinence syndrome - fetal alcohol syndrome - drug addiction in 
pregnancy 

Užívanie návykových látok v tehotnosti podnecuje zhoršenie zdravotného stavu 
ženy a jej dieťaťa . Tehotné ženy sú podvyživené, majú anémiu, komplikácie súvi
siace s intravenóznou aplikáciou drogy (zápal v oblasti ciev, infekcie orgánové a cel
kové ), vysoký výskyt sexuálne prenosných infekcií, a hepatitis B a C. S drogovou 
závislosťou úzko súvisia zmeny psychiky. Nápadné je bizarné správanie, nezáujem 
o zamestnanie, normálnu životosprávu. Časté je "bezdomovstvo", nedostatok finan
cií, promiskuita, delikvencia a rôzne infekcie. (Hinšt a Štencel, 1998; Fenner a Mól
ler, 1998). Komplikácie tehotnosti sú najmä potrat, predčasný pôrod, odlupovanie 
placenty, gestóza, zápaly pôrodných ciest. Ohrozenie zdravotného stavu a rastu 
plodu závisí vo veľkej miere od zdravotného stavu matky a závažnosti drogovej 
závislosti (Bell a Lau, 1995). Väčšina návykových látok ľahko prestupuje cez placen
tu a v krvi plodu dosahuje rovnaké alebo vyššie koncentrácie ako v krvi matky. Plod 
sa tak stáva nedobrovoľným - pasívnym narkomanom . Rizikové a nebezpečné sú vý
kyvy hladín návykových látok v krvi v obdobiach abstinencie a predávkovania, a tiež 
polydrogová závislosť . Niektoré drogy vyvolávajú vznik vrodených chýb (alkohol, 
barbituráty, kokain a i. ). Takmer pravidelne sa zisťujú poruchy štruktúry a funkcie 
placenty, ktoré sa dávajú do súvisu s následnou hypotrofiou plodu (Šuška, 1991, 
1995). Počas tehotnosti bývajú časté epizódy hypoxie a infekcie. Vo všeobecnosti 
možno konštatovať, že takmer v každom období tehotnosti je bezprostredne ohro
zený život plodu. Spočiatku môže to byť samovoľný potrat, alebo sa dieťa porodí 
mŕtve . Zvýšená je aj úmrtnosť novorodencov a v dojčenskom veku je významne čas
tejší syndróm náhleho úmrtia (SmS) (GomelIa, 1994). 

Krátko po narodení prestáva dodávka drogy od matky a u novorodenca sa môže 
začať prejavovať abstinenčný syndróm (NAS). Drogy vyvolávajúce pasívnu drogovú 
závislosť u novorodenca sú v tab. 1. Z klinických prejavov NAS sú najčastejšie po
ruchy dýchania, svalového tonusu, tras končatín až kŕče , a neobvyklé vegetatívne 
príznaky: zívanie, slinenie, slzenie, štikútka, kýchanie a silné potenie. Najmä pri 
návyku na heroín sú časté gastrointestinálne symptómy - zvracanie a hnačky. 
V prípade ťažkých abstinenčných príznakov je ohrozený život dieťaťa. Závažné po
ruchy intrauterinného rastu a vývinu sa v neskoršom veku prezentujú problémami 
správania, učenia a mentálnou retardáciou (Bell a Lau, 1995; Volpe , 1995). Klinické 
prejavy u novorodencov v závislosti od typu drogy sú v tab. 2. 
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Tabuľka 1. Drogy vyvolávajúce teratogénne účinky 
a pasívnu závislosť novorodenca 

Teratogénne účinky Pasívna závislosť novorodenca 

Barbituráty Opioidy: Heroín 

Alkohol Metadon 

Kokaín Kodeín 

Nikotín Barbituráty 

Diazepam 

Alkohol 

Nikotín 

Tabuľka 2. Klinické prejavy u novorodencov v závislosti od typu drogy 

Klinický prejav Alkohol Kokaín Opioidy 

Mikrocefá\ia + + ± 

Tremor + - + 

Hypotrofia + + + 

Kŕče + + + 

Infarkt mozgu, krvácanie - + + 

Infarkt myokardu - + -

Dysmorfia + + -

Potenie, hnačka , poruchy spánku + - ++ 

Nádcha, kýchanie - + + 

Tachypnoe - - + 

Alkohol 

Riziko alkoholizmu matky pre vývin plodu a novorodenca bolo známe už v sta
roveku. V 19. stor. sa pozorovalo, že deti ťažkých alkoholičiek sú podvyživené, sla
bomyseľné, a ťažko sa učia . V súčasnosti je jednoznačne potvrdený teratogénny 
účinok alkoholu, ktorý môže v prvých týždňoch tehotnosti vyvolať vznik vrodených 
chýb (Majewsky, 1984). Spontánne potraty, mŕtvorodenosť, a predčasné pôrody sú 
dvakrát častejšie ako v populácii. Výskyt intrauterinnej retardácie rastu je trikrát 
a vrodených chýb až štvornásobne vyšší ako u ostatných detí. Opakovane sa pre
ukázalo, že vrodené chyby, vzniklé účinkom alkoholu predstavujú viac ako 50 % zo 
všetkých vrodených chýb (Sokol, 1987). 
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Alkohol spôsobuje charakteristické poruchy vývinu dieťaťa, tzv. fetálny alkoho
lový syndróm (FAS). Hlavné prejavy sú retardácia somatického rastu, mikrocefalia, 
dysfunkcia CNS a charakteristické črty tváre . Takmer pravidelným nálezom je men
tálna retardácia, tretina detí má vrodené chyby (Huttová a Drobná, 1997). V škol
skom veku sú takmer u všetkých detí s F AS poruchy správania, pozornosti, 
agresivita a poruchy učenia. Výskyt FAS sa odhaduje na 2 - 3 prípady z 1 000 živo
narodených detí (Blum a Läser, 1995; Spohr a Steinhausen, 1996). Ak sa do tohto 
počtu zahrnú aj deti s ľahším stupňom poškodenia, výskyt sa zvýši až na 300 na 
1 000 živonarodených detí (Olegart a kol., 1979). V súčasnosti sa akceptuje, že FAS 
je najčastejšou príčinou mentálnej retardácie v populácii (Gorlin a kol., 1990). 

Vlastné pozorovanie 

V rokoch 1983 - 1997 sme FAS diagnostikovali u 57 z 5 320 novorodencov s pô
rodnou hmotnosťou pod 2 500 g. Analýzu vlastného súboru sme realizovali rozborom 
anamnézy matiek a spracovaním údajov v chorobopisoch. 

Výsledky 

Väčšina novorodencov bola hypotrofická (84 %), donosených bolo 74 %. Po naro
dení sme u 48 detí (84 %) pozorovali abstinenčný syndróm, najčastejšie nepokoj, tras 
končatín, zriedkavejšie boli poruchy spánku, pitia a vracanie. (tab. 3). U tretiny detí 
boli zistené vrodené chyby, najčastejšie kostného systému (tab. 4). Celkový výskyt 
prejavov fetálneho alkoholového syndrómu našich probandov je na grafe 1. Matky 
našich pacientov boli vo väčšine prípadov osamelé (slobodné, či rozvedené, 57 %), 
80 % z nich bolo fajčiarok . Iba základné vzdelanie, či osobitnú školu absolvovalo až 
68 % matiek. Viac ako 30-ročných bolo 61 %. V tehotnosti boli časté komplikácie, 
najmä malá placenta. Údaje o alkoholovej závislosti sme získavali vo väčšine prípa
dov od príbuzných, alebo prostredníctvom sociálnej sestry. Podľa záznamov pôrod
níkov až 68 % matiek nejavilo záujem o prenatálnu starostlivosť. 

TabuIka 3. Neonatálny abstinenčný syndróm 

Klinické prejavy n % 

1. eNS Zvýšená dráždivosť, tremor, hyperkinézy 48 100 

Dystónia 44 91 

Problémy pitia 26 54 

Poruchy spánku 30 62 

2. poruchy respirácie 23 48 

3. GIT 15 31 

4. Metabolické 21 44 
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Tabuľka 4. Vrodené chyby 
(DKS - defekt komorového septa, FO foramen ovale apertum) 

Systém Typ vrodenej chyby 

Kardiovaskulárny systém DKS, FO 

Kostný systém 

Vrodené chyby končatín pes calcaneus 

metatarsus varus 

syndaktýlia 

Urogenitálny systém hypospádia 

hypertrofia klitorisu 

Graf 1. Klinické prejavy fetálneho alkoholového syndrómu 
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Z ilegálnych drog si u nás najväčšiu pozornosť zasluhuje heroín a marihuana. 
Podľa údajov zahraničných autorov je 10 - 15 % tehotných závislých od týchto a ďal
ších drog (Volpe, 1995). Dosiaľ nie je známa prevalencia závislosti u našich te
hotných žien. 

Fajčenie marihuany nie je pravidelne spojené s rizikom komplikácií plodu, iba 
v prípade silných fajčiarok sa pozoruje porucha rastu plodu, pripadne ľahšia men
tálna retardácia (Cloherty a kol., 1998). 

Heroín je zodpovedný za široké spektrum negatívnych účinkov na plod. Až 50 % 
novorodencov matiek, závislých od heroínu má nízku pôrodnú hmotnosť (NPH t. j. 
pod 2 500 g), 40 - 70 % je hypotrofických, a viac ako 40 % má subnormálny obvod 
hlavy (Volpe, 1995). Okrem zvýšeného výskytu prematurity, úmrtí plodov a novoro
dencov je častou komplikáciou aj neonatálny abstinenčný syndróm (NAS). Keďže 
u závislých matiek je zvýšený výskyt sexuálne prenosných infekcií, treba počítať aj 
s infekciou plodu a novorodenca. NAS sa pozoruje u 60 - 90 % novorodencov a preja
vuje sa zvyčajne do 72 hodiny života. Výskyt a závažnosť NAS závisí od 4 faktorov: 
dávky drogy užívanej matkou, časového intervalu od poslednej dávky, trvania drogo
vej závislosti a od gestačného veku dieťaťa. Iniciálne prejavy NAS súvisia s dysfunk
ciou CNS. Dieťa má tremor, hypertonus, ťažkú nespavosť, piskľavý krik, nápadné je 
cmúľanie pästičiek. Na možnosť NAS môžu upozorniť neobvyklé vegetatívne prí
znaky, ako zívanie, kýchanie, čkanie, silné potenie a slzenie. Keďže príznaky sú ne
zriedka veľmi ťažké (kŕče, poruchy dýchania, zvracanie, hnačky a i.), môže byť 
ohrozený aj život dieťaťa (Volpe, 1995; Cloherty a kol., 1998). Neskoré následky ná
vyku na heroín sú dlhotrvajúce problémy pitia, zvýšená dráždivosť, poruchy spánku, 
neskôr sú to poruchy správania a učenia (GomelIa, 1994). 

Vlastné pozorovanie 

Na Slovensku sme od roku 1993 do apríla 1998 zaznamenali 64 novorodencov 
drogovo závislých matiek. Na grafe 2 je výskyt v jednotlivých kalendárnych rokoch. 
Ako sme zistili, väčšina závislých matiek (až 96 %) užívala heroín. Valídne údaje, 
týkajúce sa anamnézy matiek sa nám podarilo získať od 37 matiek, prostredníctvom 
vedúcich lekárov novorodeneckých oddelení. Na tab. 5 sú uvedené informácie 
o drogovej závislosti matiek. 77 % matiek priznalo trvanie závislosti po dobu 
niekoľkých mesiacov až 2 roky. 23 % bolo závislých viac ako 2 roky. Nezriedka sa 
vyskytovala polydrogová závislosť - 23 % matiek kombinovalo heroín s inými droga
mi (alkohol, nikotín, marihuana) alebo s liekmi so sedatívnym účinkom. Ďalšie cha
rakteristiky drogovo závislých matiek sú v tab. 5. Dvanásť matiek sa liečilo pre 
závislosť. Nezamestnaných bolo až 64 % matiek, u dvoch máme údaj o trestnej čin
nosti a odsúdení do väzby. Väčšina matiek mala základné vzdelanie (53 %), 72 % 
bolo osamelých. Prevažne to boli mladé ženy (90 % malo menej ako 30 rokov), na
priek tomu väčšinou išlo o 3. a ďaľší pôrod. Najčastejšou komplikáciou tehotnosti 
boli infekcie. Záujem o prenatálnu starostlivosť prejavilo iba 35 % matiek, ktoré boli 
vyšetrené 3 - 7 krát. 

Na našej klinike sme hospitalizovali 34 z celkového počtu 64 pasívne závislých 
novorodencov. Prehľad o charakteristikách novorodencov sme spracovali podľa úda-

78 



HUTľOV Á M., DROBNÁ H., JURKOVIČOV Á J., PAVELKOVÁ M., CHOV AN
COV Á D., HARTMANNOVÁ I. / NÁSLEDKY ZÁVISLOSTI TEHOTNÝCH 
ŽIEN OD ALKOHOLU A DROG PRE PLOD A NOVORODENCA 

jov v chorobopisoch. Diagnózu závislosti sme stanovili dôkazom drogy v moči matiek 
a ich detí. 

Tabulka 5. 

Typ drogy 

Heroín 

Heroín + iné drogy 

Heroín + sedatíva 

Morfium 

Sedatíva 
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Výsledky 

V súbore novorodencov bolo predčasne narodených 19 %, hypotrofických 26 %. 
Vrodené anomálie sme diagnostikovali u 4 detí: u 2 mikrocefaliu, u ďalšieho hy
drocefalus a u jedného novorodenca bola výrazná kraniofaciálna dysmorfia. U viac 
ako u 50 % pacientov sme zaznamenali rôzne poruchy postnatálnej adaptácie, 
najčastejšie hyperbilirubinémiu (u 23 %), a anémiu (21 %). Až 80 % novorodencov 
malo prejavy NAS. Prejavy dysfunkcie eNS, najmä zvýšenú nervosvalovú dráždi-
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vosť sme pozorovali u 14 % detí a tieto boli markantné počas celej hospitalizácie. 
Morfologické zmeny mozgu, diagnostikované pomocou ultrazvuku sa· diagnostikovali 
u 5 detí. Po ukončení hospitalizácie ostalo v starostlivosti matky iba 37 % detí, 13 % 
je v starostlivosti príbuzných a až 47 % z celkového súboru bolo umiestnen}'.::h 
v detských domovoch. Základné charakteristiky matiek sú v tab 6. 

Tabuľka 6. Charakteristiky drogovo závislých matiek 

Vek Rodinný stav Vzdelanie 

Roky % % % 

20 12 Slobodná/rozvedená 72 Základné 53 

20 - 29 78 Vydatá/družka 28 Stredné neúplné 3 

30 - 40 8 Stredné úplné 4 

> 40 2 SOU 7 

VŠ l 

Komplikácie tehotnosti Počet vyšetrení Pôrod 
a pôrodu 

% % % 

Patológia plodovej vody 30 O 62 1. 27 

Patológia placenty II <3 3 II. 24 

Koniec panvový 5 3-7 24 III. 16 

Infekcie 13 7 II ~ IV. 33 

Astma 5 Extra muros clinicae 5 

Epilepsia 3 

Predchádzajúce tehotnosti Ďalšie informácie Záujem o dieťa 

% % % 

Interrrupcia 40 Nezamestnaná 65 V staroslivosti matky 37 

Spontánny potrat 7 Vo väzení 5 - príbuzných 13 

Liečená 32 - adopt. rodičov 3 

Ušla z pôrodnice 8 Detský domov 47 
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Z krátkeho prehľadu ktorý sme uviedli, je evidentné, že závislosť tehotných žien 
od alkoholu a ďalších návykových látok predstavuje vážne nebezpečenstvo pre osud 
plodu a ďalšiu perspektívu vývinu dieťaťa . Ak dokážeme zabrániť užívaniu drog 
v tehotnosti, môžeme predísť všetkým negatívnym následkom u plodu a novoroden
ca, podnietených drogami. Zodpovednosť za prevenciu následkov drogovej závislosti 
pre budúcnosť našej populácie nesie celá spoločnosť, avšak iniciatívu v tomto smere 
by mali prevziať zdravotnícki pracovníci. V prípade nezáujmu o razantné ríešenie 
problému budú drogy a alkohol naďalej vykonávať svoje tragické dielo na budúcich 
generáciach. 
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