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Poškození plodu toxickými látkami v období gravidity, včetně látek návykových, je 
předmětem zájmu odborníků různých medicínskych oborů. Zvláště v posledních le
tech je di kutován vliv toxické noxy na zárodečné buňky matky, ale i otce. Některé 
práce dokumentují, že poškození muž kých gamet před početím se uplatňuje význam
něji než mutace v oocytech. Údaje v tomto měru jsou ale přece jen chudší než údaje 
o přímém toxickém poškození plodu . 

V literatuře je z našeho pohledu věnována pozorno t dětem , které se narodily mat
kám zneužívajícím heroin , metadon , kokain , phencyclidin , ale i alkohol a nikotin . 
Vý ledky j ou dokumentovány na vysokém počtu sledovaných dětí. 

Heroin a metadon (tzv. metadonové děti), který matka zneužívá před početím 
a hlavně pak v období gravidity, způsobuje zvýšení mortality, ale i morbidity těchto 
dětí. Rodí se s nižší porodní váhou, mívají ihned po narození odvykací symptomati
ku , mají menší obvod hlavičky, trpí křečemi, poruchami dýchání a bradykardií. V dal
ším vývoji se pak objevují ča to poruchy adaptability, chování a intelektu (Lifschitz 
a pol., 1985 ; Mark , 1983 ; Olofsson a spol., 1983; Stimmel a spol., 1982 -1983). 

Dne je již také diskutován mechanizmus teratogenního po kození plodu u matek , 
které zneužívaj(kokain (Mahalik a pol. , 1984)- je při uzován inhibici důležitých lá
tek, které j ou nutné pro výživu plodu. 
Dě ti , matek , které zneužívají phencyclidin , trpí nápadnými stavy vzrušivosti, ne

klidu , s rychlým střídáním poruch vědomí, které jsou shodné poruchami vědom í 
u dospělých pacientů zneužívajících phencyclidin . Tyto děti mají ale bezprostředně po 
narození normální váhu, normální obvod hlavičky a normální hodnoty Abgar skóre. 

tav e normalizuje během 3-4 měsíců života (Chasnoff a pol. , 1983). 
Při zneužívání alkoholu je dnes již jednoznačně prokázán FAS (1 : 1000 porodů) . 

Sledováním EEG záznamu je prokázáno , že alkohol má pecifický toxický účinek na 
mozek dítěte, který se projevuje rozdílnou voltáží a hypersynchronizací EEG. Tyto 
specifické změny nebyly pozorovány u jiných návykových látek , nebyly také zji"těny 
u děti matek- kuřaček (Chernick a pol., 1983; Kuzma , Ki inger, 1981). U mnohých 
návykových látek (kompozitní analgetika, trankvilizéry), nejsou dosud názory tak vy
hraněny ( hasnoff a spol., 1984). O toxicitě se proto stá le polemizuje a prokazuje se. 
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Mutagenní účinky jsou prokazovány u mnohých látek (cytostatika , některá neurolep
tika, LSD, antibiotika , trichloretylen a jiné) . 

V našem písemnictví jsou mezi nebezpečnými léky v těhotenství, zejména až do ob
dobí 3. trimestru, uváděny: morfin a jeho deriváty, barbituráty, glutetimid dokonce po 
celou dobu gravidity, salicyláty, ergofein, chinin. Z trankvilizérů: meprobamat, diaze
pam, nitrazepam, oxazepam, chlordiazepoxid. Amfetamin do 2. trimestru zvyšuje ne
bezpečí malformací, způsobuje nízkou porodní hmotnost , iritabilitu, hyperhydrózu 
a poruchy chování. Podobná nebezpečí skýtá užívání fenmetrazinu a dalších léků . 

U dětí, které se narodily matkám zneužívajícím v graviditě návykové léky , se bez
prostředně po porodu shodně sleduje : porodní hmotnost, obvod hlavičky , méně často 
i délka , Abgarové skóre, základní psychomotorický vývoj . Pokud jsou děti sledovány 
v pozdějším vývoji (1- 10 let)- zjišťuje se např. u matek závislých na heroinu poško
zení až v 56 %; děti jsou hyperaktivní , agresivní , s nižší koncentrací pozornosti , s po
klesem sociálních zábran a výrazným psychomotorickým neklidem ( Olofsson a spol. , 
1983) . U nás referuje Chvíla o porodu mrtvého plodu u pacientky, která čichala v gra
viditě toluen (1988) . 

Zajímal nás zdravotní stav dětí , které se narodily pacientkám a pacientům evidova
ným a léčeným na našem pracovišti pro diagnózu abúzu a závislosti na nealkoholických 
drogách bezprostředně po porodu a i poté , a to v období od r. 1980 dosud . V této době 
v našem kraji začíná a rychle kulminuje zneužívání i. v. Alnagonu, od r. 1984 se totéž 
děje se zneužíváním metamfetaminu . 

Soubor sledovaných dětí a jejich rodičů, metodika 

Sledovaný soubor tvoří 25 dětí ve věku od 7 měsíců do 8 a půl roku , průměrný věk 
je 38,8 měsíců (k 31. 5. 1989)- z toho je 12 chlapců a 13 děvčat. 

Diagnózy rodičů v době početí dítěte N = 17 (Ž. 8, M 9) : 
Sy závislosti matky 2 (morfinový , závislost na psychostimulanciích a Tri-

Abúzus matky 
Sy závislosti u otců 

Abúzus otců 
Celkem 

phenidylu) 
6 (morfinový - i.v. Alnagon , Triphenidyl , marihuana) 
8 (morfinový , psychostimulantia , těkavé látky- toluen , 

polymorfní závislost) 
1 (efedrin , komb . analgetika - codein) 

TI 

Pro účely naší studie jsme si rodiče dále rozdělili ještě takto: 
1. kontakt s drogou a expozice matky i otce s drogou před oplodněním delší než 2 ro

ky- u 7 dětí ; 
2. kontakt s drogou u matky v době početí a gravidity- 8 dětí (kouření marihuany), 

jinak kouření cigaret do 15 cigaret u pěti matek; 
3. kontakt s drogou u otce v období oplodnění- 7 dětí. Jinak všichni otcové až na jed

noho kouřili denně 10- 20 cigaret ; 
4. kontakt s drogou u obou rodičů v době oplodnění , včetně alkoholu (2 rodičovské 

páry) . 

Kromě velmi dobrého kontaktu s pacienty (údaj e jsme konfrontovali s našími cho
robopisy z té doby) jsme použili námi sestavený dotazník pro matku , otce a pro dítě 
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(údaje jsme zjišťovali odlékaře v příslušné dětské ordinaci a z dokumentace porodnic
kého oddělení). 

Otázky, které se shodně týkaly obou rodičů: 
a) hereditární zátěž , závažná vlastní onemocnění, názor na možnost poškození plodu 

toxickou návykovou látkou , včetně nikotinu a alkoholu; 
b) počátek kouření , kouření v období jednoho roku před početím, v čase početí

u dívek ještě i v období gravidity; 
c) zneužívání jiných návykových látek, včetně dávek- zajímaly nás i odvykací přízna

ky v čase početí , zda partneři vzájemně věděli o zneužívání návykových látek před
tím , než se rozhodli splodit dítě. 

Rodiče vyplňovali dotazník sami za přítomnosti personálu, dotazník dítěte, se svo
lením ředitele MÚNZ a vedoucího dětského lékaře MÚNZ Brno, jsme vyplňovali 
s pomocí dětských lékařů a porodníků sami . 

Okruh otázek v dotazníku dítěte : 

a) nemoci matky před těhotenstvím (anemie , diabetes, rizikové faktory); 
b) průběh a délka gravidity, onemocnění v graviditě; 
c) průběh porodu; 
d) donošenost dítěte, porodní hmotnost; 
e) kříšení při porodu, bodování podle Abgarové . 

Další okruh se týkal ev . patologie: apatie , útlum- dráždivost, vegetativní poruchy
sání , polykání , teploty , poruchy dýchání, křeče - bezvědomí, novorozenecký ikterus, 
infekční onemocnění novorozence, anemie a jiné krevní poruchy, genetická stigmata, 
strabizmus . 

Další psychomotorický vývoj jsme sledovali v 6 měsících v 1. roce, ve 2, 3 a 6letech 
dítěte. 

Výsledky a závěry 

Vezmeme-li v úvahu všechny narozené děti- tedy 25 dětí (N = 25) pak: 
1. z celého souboru dětí se pouze 5 dětí narodilo zcela bez komplikací, tj. 20% dětí 

(děti tří otců a dvou matek); 
2. komplikace v graviditě, při porodu a krátce po něm byly zjištěny u 14 dětí, tj. v 

56 % (šlo o předčasný porod , narození hypotrofického dítěte, nižší Abgar skóre, 
asfyxie, křeče, . kříšení a pod.), 5 dětí mělo ikterus, 2 děti byly anemické; 

3. pozdější následky do 3let věku mělo 13 dětí, tj. 52% . 
a) zpoždění psychomotorického vývoje , neurotické obtíže--s-úzkostí- 7 dětí- 28%; 
b) somatické komplikace- infekce, ekzémy, alergie, astmatické obtíže, hemofilie-

6 dětí - 24 % ; . 
4. z 25 dětí se narodila 2x dvojčata (frekvence v populaci se pohybuje od 0,8-1,2 %, 

v našem souboru je to při počtu sledovaných matek 10 %, vezmeme-li všechny po
rody -je to 13 % , tedy procento porodů dvojčat překračuje frekvenci v normální 
populaci ; 

5. porod císařským řezemv souboru matek představuje 9 %, v celém souboru 13% 
frekvence v populaci ČSFR je 2- 4 % , procento porodů císařským řezem je rov
něž vyšší , než v normální populaci). 
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Vezmeme-li jen soubor matek (je to 10 gravidit a ll narozených dětí: 
I. U 8 narozených dětí byla zjištěna expozice drogou v prvních měsících gravidity- z 

těchto dětí se 
- 6 narodilo s výraznějšími poškozeními, 2x rizikové těhotenství- 22% (v popula

ci ČSFR se udává výskyt 4,7-8,4 %); 
- 3x předčasný porod - 30 % (výskyt v populaci Prahy 7 - 8 %) , děti se narodily 

hypotrofické , s nižším Abgar skóre, asfyktické a s asfyxií v dalších dnech po po
rodu, 2 porody byly provedeny císařským řezem; 

- 1 dítě je zatím zcela zdrávo; 
- 1 dítě trpí ekzémem, jinak zatím zdrávo. 

2. U tří dětí, kde nebyl kontakt s drogou v době gravidity žádný: 2 děti vykazují poru
chy psychického vývoje (neurotické , úzkostné , nesmělé , zakřiknuté, pavor noctur
nus). 

3. Z celého souboru ll dětí jsou zatím jen 2 děti zcela psychicky a somaticky zdrávy 
-tj . l8 %. 

V souboru dětí z rodin otců (14 dětí), byla dlouhodobá expozice drogou před oplod
něním a v době oplodnění u 7 dětí, z toho: 
- 3 děti byly porozeny císařským řezem pro asfyxii; 
- lx těžší asfyxie a kříšení po porodu; 
- lx ikterus ; 
- lx bezprostřední infekce po porodu- stále recidivující ekzémy; 
- lx vada řeči a pomočování. 

Znamená to, že všech 7 dětí se narodilo s nejrůznějšími poškozeními . 
Zcela bez obtíží a dalších následků se narodily 3 děti a to otcům, kde kontakt s dro

gou v době oplodnění a také dlouhodobě před tím nebyl žádný. 
Devět manželských párů žije normálním , harmonickým způsobem života- v těchto 

rodinách žije 15 z 25 sledovaných dětí. 
Zbývající děti (10) žijí v těžce nevyrovnaném prostředí, nebo jsou vychovávány 

pouze matkou, 1 dítě je svěřeno do výchovy babičce. Podíl výchovných vlivů není však 
předmětem této studie. 

Závěry 

U dětí našich pacientů zjišťujeme mnohočetná poškození bezprostředně po porodu 
a i v době následné . (Do dokončení této práce se nepodařilo sestavit kontrolní skupinu 
dětí, proto jsme se alespoň snažili o procentuální srovnání výsledků s údaji, jak jsou 
vykazovány pro ČSFR) . , jsme si však vědomi malého čísla celého souboru . 

Ukazuje se, že kromě raných poškození budou tyto děti s největší pravďěpodobnos
tí prokazovat nejrůznější poškození i v dalším životě a odchylky budou pregnantnější 
v dalším vývoji dítěte- asi od 6 let. Rozhodli jsme se proto pro longitudinální studii 
těchto dětí. Ukázalo se, že zcela zdravá populace se rodí našim pacientům jen ve velmi 
nízkém procentu, ve 20 % našeho souboru. Jsme přesvědčeni, že zneužívání i našich 
návykových látek -zejména u matek, vyvolává poškození. Lze předpokládat, že po
kud by šlo o zneužívání vyšších dávek v období gravidity s denním zneužitím, nebyly 
by zřejmě téměř žádné rozdíly od poškození, která byla prokázána u tvrdých drog. 
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Pro praxi lze doporučit: 
a) Zjistí-li pracoviště AT, že pacientka zneužívající návykové látky je gravidní , mělo 
by tuto skutečnost nahlásit ihned gynekologické ambulanci, kde je matka v odborné 
péči (pokud není vůbec indikováno přerušení gravidity). 
b) U otce, který je v léčbě a evidenci A T ordinace je vhodné se spojit s dětskou ambu
lancí, kde je jeho dítě v péči. 

Naše výsledky plně potvrzují, že zejména matky zneužívající návykové látky (a to i 
látky užívané v Československu), jsou z hlediska zdraví dítěte rizikové . 

Souhrn 

Sledovali jsme 25 dětí (průměrný věk 38,8 měsíců), které se narodil~ pacientkám 
a pacientům léčeným pro diagnózu abúzu a závislosti na nealkoholových drogách. 
Z tohoto počtu jen 5 dětí , tj. 20% se narodilo zcela zdravých a bez komplikací. Autoři 
poukazují v podrobnostech na zjištěnou patologii při porodu , krátce po porodu i bě
hem dalšího vývoje. 
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