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Souhrn 

Ve studii ELSPAC byla podrobné zjišťována životospráva žen v dobé pred jejich oté
hotnéním a v 1. a 2. trimestru. V pruméru tn čtvrtiny žen v dobé pred otéhotnéním konzumují 
alkoholické nápoje, tretina z nich ješte v 1. trimestru a 16 % i ve 2. trimestru: kuračky signifi
kantné častéji než nekuračky. 

U žen, které denné konzum ovaly alkoholické nápoje béhem téhotenství, byl vyšší výskyt 
suspektní rostové retardace plodu (OR 2,0 pn expozici v 1. trimestru, resp . 2,8 u exponovaných 
i ve 2. trimestru). Promérné hodnoty porodní hmotnosti, telesné délky a obvodu hlavíčky byly 
obdobné ve skupiné novorozencu narozených ženám, které alkohol nepily a tém, které jej 
konzumovaly denné. Ve skupiné détí občasných konzumentek byly hodnoty všech téchto antro
pometrických charakteristik signifikantné vyšší, ale pouze u détí téch matek, které nekounly. 

U denních konzumentek alkoholu béhem téhotenství se častéji vyskytovaly abnormality 
placenty (OR 1,4) a vrozené malformace (OR 1,9). 

V proméru méné než 1 % žen udávalo, že užívaly marihuanu jak pred otéhotnéním tak 
i v téhotenství, témér výhradné jen kuračky cigaret, eventuálné pasivní kuračky. Prevalence 
žen užívajících béhem téhotenství léky (na spaní, na povzbuzení) byla obdobná. 

K I í č o v á s lova : téhotenství - alkohol - drogy - kourení 

Kukla L., Hrubá D., Tyrlík M. : ALCOHOL AND DRUGS 
CONSUMPľION DURING PREGNANCY. DIFFERENCES 
BETWEEN NON-SMOKERS AND SMOKERS 

Summary 

In the ELSPAC study, women' life style before pregnancy and during the 1st and 2nd tri
mester period is identificated in details. In average, three quarters of all women have reported 

Studie je podporována grantem MZ ČR IGA Č . 0208-9 ELSPAC 
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the alcohol consumption before pregnancy. During the 1st trimester about one third of women 
continue to dring alcohol beverages and even during the 2nd trimester period 16 % of pregnat 
women reported alcohol consumption . Prevalence of alcohol consumers was significantly higher 
among smokers than among non-smokers. 

The prevalence of fetal intrauterine growth retardation was higher among daily consumers 
(OR 2,0 am ong those daily expo sed to alcohol durint the 1st trimester, OR 2,8 among exposed 
also during the 2nd trimester). Levels of birth weight, body lenght and head circumference 
were in average similar for babies born to women without alcohol consumption and for those 
born to daily consumers. On the other hand, all these antropometric parameters were signifi
cantly higher among babies born to occasional non-smoking consumers of alcohol. 

The higher prevalences of placental abnormalities (OR 1,4) and of congenital malforma
tions (OR 1,9) were observed among women who consumed alcoholic beverages daily during 
pregnancy. 

In average, less than 1 % of women reported they used marihuana befor and during preg
nancy: al most all of them were cigarette smoker s and/or passive smokers. The similar levels of 
prevalence were observed among using drugs for better sleeping and for stimulation. 

Key w o r ds: Pregnancy - al co hol - drugs - smoking 

Úvod 

Konzumuje-li tehotná žena drogy - legální či ilegální - ohrožuje dva životy: svtij 
a svého dosud nenarozeného dítete , neboť vetšina drog prostupuje placentární ba
riérou a plod pnmo ovlivňuje . Potenciáiní poškození vyvíjejícího se plodu s sebou 
pnnáší mnoho problému: lékarských, etických, ekonomických i legislativních. Je 
proto nutné, aby gynekologové a porodníci meli poznatky o tom, jaká je frekvence 
kozumace drog u jejich tehotných pacientek a dovednosti v primárne preventivním 
poradenství (Jones a kol., 1973). 

Ve studii ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood), 
do které je zapojen soubor žen z Brna a z okresu Znojmo, byly tyto aspekty sle
dovány vletech 1990/92, kdy tyto ženy byly poprvé v tehotenství kontaktovány. 

V dotazníku, pracovne nazvaném P2, byly obsaženy mimo jiné i otázky týkající 
se kuráctví , konzumace alkoholu, ilegálních drog a nekterých léku. I když soubor 
žen ve studii ELSPAC není reprezentativní pro tuto část populace v rámci celé 
České republiky, jsou výsledky studie velmi významné i z širšího pojetí, neboť 
otevírají dosud málo studovaný pohled na tuto problematiku. 

Metodika 

Do studie ELSPAC byly zarazeny všechny ženy, které byly poprvé kontaktovány 
v 18. týdnu tehotenství v období mezi 1. 11. 1990 a 28. 2. 1992: prostrednictvím lé
karu v prenatálních poradnách byly požádány o spolupráci na výzkumu . Behem te
hotenství vyplňovaly dva dotazníky, po narození dítete pak další. 

Dotazník P2 (Čekám deťátko) byl predkládán ženám v polovine tehotenství, v 
období prvního ultrazvukového vyšetrení. Dotazy na kourení a konzum dalších drog 
byl zarazen do sekce D, spolu s otázkami týkajícími se telesné aktivity a výživových 
zvyklostí. 
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Kourení byl o klasifikováno jednak podle dotazu, zda žena nekdy kounla, jednak 
podle kuráctví behem trvání dosavadního tehotenství . Kouncí ženy vypovídaly 
i o druhu užívaných tabákových výrobku a o počtu denne vykourených cigaret. 
Krome aktivního kuráctví byla zjišťována inedobrovolná expozice nekourících žen 
tabákovému kouŤi pn kuráctví jej ich partneru. 

Konzumace alkoholických nápoju byla zjišťována zvlášť za období pred ote hot
nením, behem 1. trimestru a ve 2. trimestru: ženy mely uvést, zda alkohol konzumo
valy méne než jednou týdne, každý týden, či denne a v jakém množství . Mely vybrat 
z ruzných druhu alkoholických nápoju ty, kterým dávají prednost. Bylo zjišťováno, 
kolik žen konzumovalo na konci druhého trimestru nadmerné množství alkoholu, 
presahující limit tolerovatelný u dospelých a definovány jako vypití dvou sklenic 
piva, nebo pullitru vína, nebo 4 odlivek destilátu. 

Užívání marihuany bylo zjišťováno samostatne od ostatních ilegálních drog, a to 
za období 6 mesícu pred otehotnením, v 1. a ve 2. trimestru. V jiné otázce mely ženy 
vypovídat, zda v tehotenství užívaly nejaké léky na povzbuzení, pro spaní, či silnejší 
ilegální drogy (krek, heroin, kokain a jiné). Ve všech pnpadech kladných odpovedí 
bylo vyžadováno i uvedení frekvence konzumace od občasné (Ix za me síc) po pravi
delnou (týdenní, denní). 

Objektivní zdravotní charakteristiky prubehu tehotenství, porodu a zdravotního 
stavu novorozence zaznamenávali ošetrující lékan (gynekologové a pediatn) v po
rodnicích do dotazníku Nl. 

Údaje z dotazníku byly vyhodnoceny jednak pro celý soubor žen z Brna (N = 
3 756), jednak pro podskupiny nekuraček akuraček aktivních či pasivních. Rozdíly 
byly hodnoceny testy chl-kvadrát, Mantel-Haenstelovým a Fischerovým a analýzou 
rozptylu v programu SPSS. 

Výsledky 

V souboru žen, které zodpovedely otázky této sekce dotazníku P2, bylo 57,1 % 
nekuraček a 42,9 % aktivních kuraček. Z nekourících bylo 29,1 % žen exponováno 
tabákovému koun v jejich domácím prostredí. 

Více než tn čtvrtiny žen uvedlo, že v dobe 6 mesícu pred otehotnením konzumo
valy alkoholické nápoje, z toho 1,7 % denne a 22,3 % alespoň jednou týdne. Konzum 
alkoholických nápoju udávaly signifikantne časteji ko uncí ženy než nekuračky 
(tab. 1). 

V tehotenství ženy konzumaci alkoholických nápoju výrazne omezily. Pre sto 
však tretina tehotných pila alkohol i behem prvního trimestru, z toho témer 4 % 
každý týden a 1,1 % denne. Ve druhém trimestru se zvýšila prevalence tech, které 
alkohol vlibec nepijí (na více než 83 %), ale 2,5 % žen konzumuje i v této dobe alko
hol pravídeine (0,9 % každý den). Rozdíly mezi nekuračkami a aktivními kuračkami 
jsou statisticky významné pouze pro údaje o konzumaci alkoholu v 1. trimestru, 
naopak ve druhém trimestru je konzumace alkoholu ve všech skupinách žen ob
dobná (tab. 1). 

Na otázku, zda vposledním mesíci konzum ovaly najednou množství, které od
povídá dvema pivUm nebo púl litru vína nebo 4 odlivkám tvrdého alkoholu, od
povedelo kladne 285 žen (8,2 %), z nich 68 (2,0 %) více než desetkrát a 6 (0,2 %) 
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dokonce každý den. Mezi kouncími a nekouncími ženami nebyly v tomto ohledu 
rozdíly statisticky významné. 

Tabulka 1. Konzum alkoholických nápoju v období 6 mesícu pred otehotnením 
a v tehotenství (prevalence v %). Statistická významnost 

testována mezi nekuračkami a aktivne či pasivne kouncími 

Frekvence 

Pred otehotnením 

Nikdy 

Méné než Ix/týden 

Alespoň Ix/týden 

l - 2 sklenky/den 

3 - 9 skleneklden 

10+ skleneklden 

Béhem 1. trimestru 

Nikdy 

Méne než Ix/týden 

Alespoň Ix/týden 

l - 2 sklenky/den 

3 - 9 skleneklden 

10+ skleneklden 

Behem 2. trimestru 

Nikdy 

Méne než Ix/týden 

Alespoň Ix/týden 

l - 2 sklenky/den 

3 - 9 skleneklden 

10+ skleneklden 

NK = nekuračky, 
* = p < 0,05 , 

NK 

19,7 

63,6 

16,0 

0,5 

0,1 

0,1 

71,1 

25,5 

2,9 

0,1 

0,1 

0,4 

83,3 

13,9 

K= kuračky, 

** = p < 0,01 , 

1,4 

0,1 

0,0 

0,5 

K 

13,1 *** 

53 ,7** 

30,9*** 

1,5** 

0,5 

0,2 

62,8* 

31,0** 

4,7** 

0,6* 

0,1 

0,9 

82,0 

14,4 

1,9 

0,3 

0,1 

0,9 

PK = pasivní kuračky 
*** = p < 0,001 

PK Celkern 

20,1 16,9 

62,3 59,1 

15,6 22,3 

1,4* 1,1 

0,2 0,3 

0,5 0 ,2 

70,1 67,4 

25,7 27,9 

3,1 3,7 

0,3 0,3 

0,0 0,1 

0,8 0,7 

86,7 83,3 

10,8 13,6 

1,5 1,6 

0,0 0,2 

0,0 0,0 

0,8 0,7 

Ví ce než polovina žen odpovídala na otázku, které druhy alkoholických nápoju 
preferují: zbylé respondentky pijí alkohol jen zndka nebo vu.bec. Z nabízených druhu 
mohly ženy zvolit jen jednu odpoveď. Vetšina dává prednost stolním vínum, na 
druhém mÍste bylo jmenováno pivo. Destilátum dává prednost více než 9 % žen, 
kuračky významne časteji (tab. 2). 
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Tabulka 2. Preference alkoholických nápoju - údaje o nejčasteji konzumova ných 
druzích nápoju (odpovedi žen, které udávaly, že konzumují a lkohol) 

NK K Celkem 

Preference piva 34,7 37,5 35,9 

Preference stolního vína 46,2 41,6 44,1 

Preference težkých vín 4,4 2,5* 3,6 

Preference destilá tu 7,3 12,0** 9,4 

Preference jiných druhu 7,4 6,4 6,9 

NK = nekuračky, K = kuračky, 

* = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 

Denní konzumace alkoholických nápoju pred otehotnením a ani behem teho
tenství se v našem souboru nijak neprojevíla rozdílným výskytem vcestného lužka 
nebo predčasného porodu. Naopak jsme mohli dokumentovat souvislosti konzumace 
alkoholu a suspektní nistové retardace, abnormalit placenty a vrozených malfor
mací (tab.3). 

Tabulka 3. Vztah denní konzumace alkoholu a prevalence vybraných poruch 
tehotenství (srovnáním s ženami, které alkohol nepijí vubec, 
vyjádreno pomerem skutečného a očekávaného výskytu OR) 

Denní konzum alkoholu 

Pred otehotnením v 1. trimestru ve 2. trimestru 

Počet žen 55 35 30 

Suspektní retardace rUstu plodu 1,0 2,0 2,8 

AbnormáIní placenty 1,2 1,2 1,4 

Vrozené malformace plodu 1,4 1,7 1,9 

Konzumace alkoholických nápoju se neprojevíla narušením telesného vývoje no
vorozencu v ukazatelích, kterými byl tento stav hodnocen. Hodnoty telesných para
metru detí narozeným ženám, které alkohol nekonzumovaly viibec atech, jejichž 
matky jej pily denne byly v prumeru obdobné. U novorozencu žen, které uvádely ob
časný konzum (méne než jednou týdne) pred otehotnením, byly dokonce hodnoty 
telesné hmotnosti, délky a obvodu hlavičky významne vyšší než u detí srovnáváné 
skupiny nekonzumující alkohol (tab. 4). 
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Tabulka 4. Vztah konzumace alkoholu k vybraným charakteristikám novorozence 
Statistická významnost testována vždy ke skupine žen 

nekonzumujících alkohol 

Znak Frekvence Pred 
V 1. trimestru Ve 2. trimestru 

konzumace otehotnE"mím 

vubec 3262 330O 3299 
Porodní hmotnost 
(prumer gr) občas 3310* 3308 3333 

pravidelne 3 299 3311 3304 

vubec 49,99 50,17 50 ,17 
Porodní délka 
(prumer cm) občas 50,23* 50,24 50,43* 

pravidelne 50,11 49,94 50,07 

vubec 34,26 34,38 34,39 
Obvod hlavičky 

občas (prumer gr) 34,42* 34,40 34,44 

pravidelne 34,41 34,66 34,67 

vubec 8,66 8,72 8,70 
Agpar v 1. minute 

občas (prumer) 8,71 8 ,68 8 ,70 

pravidelne 8,69 8,78 8,75 

vubec 9,39 9 ,41 9 ,40 
Agpar v 5. minute 

občas (prumer) 9 ,41 9,40 9 ,41 

pravidelne 9,36 9 ,31 9,19 

* = p < 0,05 , ** = p < 0,01 , *** = p < 0,001 

Vsouboru ELSPAC udávaly občasný konzum alkoholu pred otehotnením nej
časteji nekuračky: proto byly účinky občasné konzumace alkoholu ješte sledovány 
zvlášť u skupiny kOuTIcích a nekouncích žen. Po tomto rozlišení se ukázalo, že hod
noty antropometrických znaku novorozencu byly signifikantne vyšší jen u ne
kourících žen, občas konzumujících alkohol, ve srovnání s terni, které alkohol 
nekonzumují vu.bec (tab. 5). Prumerné Agpar skóre zjišťované v 1. minute byl o opet 
ve všech 3 skupinách novorozencu v podstate shodné. Naopak deti narozené každo
denním konzumentkám alkoholu mely v prumeru horší výsledky tohoto testu 
mereného v 5. minute (i když statisticky nevýznamne (tab. 4). Rozdíly se nezmenily 
ani po rozdelení občasných konzumentek podle kuráckého chová ní (tab. 5). Oje
dinelé ženy, signifikantne častej i aktivní kuračky, uvádely užívání marihuany, a to 
i behem tehotenství. Prekvapive se ve 2. trimestru objevily nekuračky, které jed
norázove užily marihuanu (tab. 6). Kokaín a heroin nebyl podle údaju žen užíván, 
ale 8 žen odpovedelo, že zkusily v tehotenstvi i jiné drogy. 
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Tabulka 5. Vztah občasné konzumace alkoholu akuráckého chování k vybraným 
charakteristikám novorozence. Statistická významnost 
testována ke skupine žen, které alkohol nekonzumovaly 

Znak 
Alkohol Kourení P red Vl. Ve 2. 

otehotnením trimestru trimestru 

vtibec 3262 330O 3299 
Porodní hmotno st občas ne 3328* 3327 3331 
(prumer gr) 

občas ano 3284 3283 3339 

vubec 49,99 50,17 50,17 
Porodní délka občas ne 50,35* 50,40* 50,45* 
(prumér cm) 

občas ano 50,07 50,07 50,42 

vubec 34,26 34,38 34,39 
Obvod hlavičky občas ne 34,43* 34,42 34,46* 
(prumer gr) 

občas ano 34,40 34,39 34,44 

vubec 8,66 8,72 8,70 
Agpar v l. minute občas ne 8,72 8,64 8,64 
(prumer) 

občas 8,70 8,72 8,75 ano 

vubec 9,39 9,41 9,40 
Agpar v 5. minute občas ne 9,42 9,37 9 ,39 
(prumer) 

občas 9,38 9 ,42 9,43 ano 

* = p < 0,05 

Tabulka 6. Užívání marihuany pred otehotnením a v tehotenství. Statistická 
významnost testována mezi nekuračkami a aktivne či pasivne kouncími 

Frekvence 

Pred otehotnením 

Občas 

Týdné 

Denné 

V l. trimestru 

Občas 

Týdné 

Denne 

Ve 2. trimestru 

Občas 

Týdné 

Denne 

NK = nekuračky, 

* = p < 0,05, 

NK K PK Celkern 

0,0 1,1*** 0,2 0,5 

0,0 0,4* 0,0 0,2 

0,0 0,4* 0,0 0,2 

0,0 0,6** 0,2 0,3 

0 ,0 0,3 0,0 0,1 

0,0 0,5** 0,0 0,2 

0,3 0,3 0,3 0,3 

0,0 0,1 0,0 0,1 

0,0 0,4* 0,0 0,2 

K = kuračky, PK = pasivní kuračky 
** = p < 0,01, *** = P < 0,001 

199 



KUKLA L., HRUBÁ D., TYRLÍK M. / ALKOHOL A DROGY V TEHOTENSTVÍ. 
ROZDÍLY MEZI NEKURAČKAMI A KURAČKAMI 

V prumeru 1 % žen bralo v tehotenství léky na spaní, desetina z nich každý den. 
Stejná byla frekvence výpovedí o užívání léku na povzbuzení. Mezi ženami s ruzným 
kuráckým chováním nebyly v tomto ohledu statisticky významné rozdíly. 

Diskuse 

Lidé, kten užívají drogy, nezustávají obvykle jen u jediné substance: ti , co koun, 
obvykle časteji konzumují alkohol a i drogy ilegální (Hrubá, Kachlík, 1997; King, 
1997; Little a kol. , 1989; Nová a kol., 1997).Ph hodnocení účinku určité sledované 
drogy je proto nutné brát v úvahu i tu okoinost, že se mohou spolupodílet i drogy os· 
tatní. Účinky te ch to látek muže podporovat i chaotické rodinné prostredí a ruzné 
formy mainutrice, které jsou u konzumentu ruzných drog častejší . 

Naše zjištení vysoké prevalence konzumu alkoholických nápoju mezi mladými 
ženami v dobe pred otehotnením, a to, že v konzumaci tohoto prokázaného humán
ního teratogenu ženy pokračují i v tehotenství, je velmi znepokojivé. Lze duvodne 
predpokládat, že prevalence konzumentek alkoholu je ve skutečnosti ješte vyšší,než 
jsou námi prezentovaná data: je obecne známo, že lidé, zejména ženy, mívají tenden
ci podávat nepresné údaje o frekvenci a množství konzumovaného alkoholu. Tuto 
okolnost se snaží rešit nekten výzkumníci tvorbou speciálních dotazníku (Jones 
a kol. , 1973 ): k nejznámnejším path dotazník CAGE (Ewing, 1984) a dotazník 
T-ACE , který byl modifikován speciálne pro tehotné (Sokol a kol. , 1989). Obdobné 
pokusy by ly učineny i pro vytvorení dotazníku zjišťujících konzum aci nelegálních 
drog (Jones a kol. , 1973). 

Ve studii ELSPAC tyto specifické možnosti využity nebyly. Proto je treba phstu
povat k interpretaci údaju rezervovane a pokládat je spíše za podhodnocené. Na 
druhé strane je frekvence konzumentek alkoholu mezi ženami v brnenském souboru 
ELSPAC srovnatelná se zahraničními údaji , které uvádejí zhruba 20 % prevalenci 
konzumentek alkoholu behem tehotenství. 

Teratogenní účinky alkoholu shrnul Jones (1973) do diagnostické jednotky 
"fetální alkoholový syndrom": je charakterizován rUstovou retardací, craniofaciálním 
dysmorfismem a dysfunkcemi centrálního nervového systému. Vyšší výskyt nedo
nošených detí , vrozených vad CNS a mikrocefalie pop sala ve své stud ii na Slovensku 
Hutová a kol. (1997) a zduraznila úzký vztah k toxickým účinkum alkoholu. Mohou 
se časteji vyskytovat i poruchy genitálního a močového systému. Konzumace alkoho
lu behem tehotenství bývá také spojena se zvýšeným rizikem spontánních abortu ve 
druhém trimestru a se zvýšením detské úmrtnosti . U novorozencu narozených 
ženám závislým na alkoholu se mohou do 12 hodin po porodu vyskytnout absti
nenční príznaky (Jones a kol., 1973). 

Vztah každodenní konzumace alkoholu k suspektní rUstové retardaci, k vroze
ným malformacím a abnormalitám placenty byl zjišten i vsouboru ELSPAC: čím 
déle v tehotenství pretrvávalo konzumování alkoholu, tím vyšší byl výskyt jme
novaných poruch. 

Antropometrické charakteristiky novorozencu byly v prumeru nejlepší u skupiny 
detí narozených ženám, které uvádely občasný konzum alkoholu pred otehotnením, 
v phpade telesné délky i behem tehotenství. Tento "hokejkový efekt" mírné konzu
mace alkoholu je dobre znám z kardiovaskulární epidemiologie, kde protektivní 
účinky alkoholu jsou vysvetlovány zejména jeho vasodílatačnírn pusobením. Nevy-

200 



KUKLA L., HRUBÁ D., TYRLÍK M. / ALKOHOL A DROGY V TEHOTENSTVÍ. 
ROZDÍLY MEZI NEKURAČKAMI A KURAČKAMI 

lučuje se ovšem ani chybne zjišťovaná anamnéza, pn níž se ve skupine absolutních 
abstinentu vyskytují osoby, u nichž je abstinence vynucena až následne jejich 
primárne horším zdravotním stavem (Eward a kol. , 1986). 

Vsouboru ELSPAC udávaly občasný konzum alkoholu pred otehotnením 
nejčasteji nekuľačky . Po rozlišení nekuraček a kuraček ve skupine občasných konzu
mentek alkoholu byly hodnoty antropometrických znaku novorozencu signifikantne 
vyšší jen u nekouľících žen, občas konzumujících alkohol, ve srovnání s terni, které 
alkohol nekonzumují vilbec. Deti kouncích občasných konzumentek alkoholu mely 
telesné parametry v prumeru podobné jako žen , které alkohol ne konzum ovaly. 
Dosud neumíme určit, jaké dávky alkoholu jsou nutné pro vyvolání klinických pro
jevil poruch vývoje plodu: dokonce i mezi ženami závislými na alkoholu kolísá pre va
lence výskytu fetálního alkoholového syndromu od 6 % do 50 % (Olegard a kol. , 
1979). Lékan by proto meli každou tehotnou ženu poučit, že pro alkohol není v teho
tenstvi žádná bezpečná dávka, a pred jeho konzumací velmi durazne varovat. Stejné 
pochybnosti jako u alkoholu mužeme mít pn hodnocení prevalence odpovedí o kon
zumaci ilegálních drog. Ve studiích, kde byly laboratorne objektivizovány výpovedi 
merením obsahu drog ve vylučované moči , byly zjišteny vetší frekvence jejich 
užívání v tehotenství (5 - 16 % žen) (Gomby aShino, 1991; Vega a kol. , 1993). Labo
ratorní verifikace je však používána pomerne zndka, neboť intervaly, po které se 
drogy vylučují močí, bývají relativne krátké (nejčasteji 24 - 72 hodin ) (Jones a kol., 
1973). 

Počet žen, které uvedly, že konzumovaly marihuanu, byl vsouboru ELSPAC vel
mi nízký, v porovnání se zahraničními studierni z 80. let, které nacházely prevalenci 
3 - 15 % (Fried, 1980). Vliv kourení marihuany na vývoj plodu není zatím zcela 
jasný, zdá se však, že není významným teratogenem (Jones a kol. , 1973). 

Vzhledem k okolnosti, že konzumentky ilegálních drog jsou často exponovány 
i tabáku a alkoholu a mají špatné výživové zvyklosti, je presnejší stanovení účinku 
techto drog na prubeh tehotenství a vývoj plodu velmi obtížný. 

Tzv. tvrdé drogy (kokain, opiáty) vyvolávají závislost plodu a abstinenční pn
znaky se vyskytují u 30 až 90 % novorozencu (Ostrea a kol., 1976). Ženy, které si 
aplikují psychoaktivní drogy injekčne , jsou obecne vice ohroženy ruznými infekčními 
komplikacemi (abscesy, hepatitidou, HIV infekcí) (Hahn a kol., 1989). P revalence 
predčasných porodu, snížení porodní hmotnosti, nezralosti a novorozenecké úmrt
nosti je ve skupine toxikomanek 3-krát až sedmkrát častejší než v bežné populaci 
(Fricker a Segal, 1978). Deti, jejichž matky užívají heroin, mívají poruchy vývoje 
mozku, často s klinickými projevy psychomotorické dysfunkce (Drobná a kol., 1999; 
Chovancová a kol. , 1997). Užívání kokainu ohrožuje matku vývojem maligní hyper
tenze, srdeční ischemie, mozkových infarktu a i náhlým úmrtím (ChasnofT a kol. , 
1985). 

Lékan i široká verejnost se často mylne domnívají, že konzum alkoholu, tabáku 
a ilegálních drog je problémem nižších sociálních vrstev. Vsoučasné společnosti Čes
ké republiky je konzumace legálních drog velmi rozšírena ve všech vrstvách, zej
ména u mladých žen. Ženy sice mívají obecné povedomí o škodlivosti kourení 
a alkoholu pro tehotenství, ale nebývají v tomto názoru utvrzovány: naši lékari ob
vykle zjišťují kuľáctví a tento anamnestický údaj zaznamenávají do zdravotnické 
dokumentace, ale nereagují na zjištení tohoto rizika adekvátne. Vetšina tehotných 
kuľaček si totiž nevzpomíná, že by je jej ich lékaľ výraznej i oslovil ve smyslu moti-
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vace odvykání kourení. Mnohé pak z tohoto chování lékare odvozují, že je kourení 
neohrožuje (Hrubá, 1997). Tehotné ženy jsou silne motivovány ke zmenám, které 
podporí zdravý vývoj jejich detí. Patrí k odpovednosti každého lékare, aby rutinne 
zkoumal výskyt hlavních rizikových faktoru v živote tehotných a neúnavne poučoval 
a radil, jak žít zdrave. 
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