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ÚVOD 

Habilitační práce se skládá ze dvou částí, které na sebe časově i logicky navazují. 

První část začala vznikat již v 90. letech minulého století, kdy se na porodnických 

odděleních našich nemocnic začaly objevovat těhotné ženy se závislostí na pervitinu a heroinu. 

Zkušenosti s péčí o tyto ženy a jejich novorozence byly v naší zemi zcela minimální. Cílem tedy 

bylo posoudit vliv těchto látek na průběh gravidity, porod a poporodní adaptaci novorozence 

a stanovit doporučené postupy v péči o tyto těhotné ženy. Dále byly výsledkem doporučené 

postupy v péči o novorozence s neonatálním abstinenčním syndromem. 

Druhá část vznikla po zavedení substitučních programů do klinické praxe v péči o osoby 

závislé na opiátech. Nejprve došlo k rozšíření substituce metadonem, poté byl jako substituční 

látka využit buprenorphin. Obě látky lze využít k substituční terapii u těhotných žen. Cílem 

druhé části práce bylo stanovit, zda je průběh těhotenství, prenatální péče a porod ovlivněna 

substitucí a zda má substituce vliv na trofiku, poporodní adaptaci novorozence a průběh 

abstinenčního syndromu novorozence. 
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1 DROGOVÁ ZÁVISLOST 

1.1 HISTORIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Závislost na návykových látkách patří mezi chronická onemocnění CNS. Pokrok 

v poznání neurobiologických mechanizmů závislosti může významně přispět prevenci i léčbě 

toxikomanií. Stav závislosti bývá u postiženého provázen celou řadou dalších komplikací, které 

do velké míry určují nebezpečnost dané závislosti i její interakční možnosti. Neurobiologické 

změny v CNS provázející závislost mohou změnit účinek léků používaných v jiných indikacích, 

především léků působících na CNS. 

Drogová závislost je nejužívanější označení pro stav uváděný také jako toxikomanie, 

abúzus apod. Drogou jsou zde míněny návykové látky, které jsou schopny navodit velmi těžce 

zvladatelnou potřebu opakovaného nutkavého užívání těchto látek. Historie užívání drog je stará 

jako lidstvo samo. Například vlastnosti makové šťávy byly doložitelně známy na území 

starodávné Mezopotámie již v době neolitu (8000-5000 let př. n. l.). Ve starém Egyptě (14. 

století př. n. l.) se mák pěstoval na větších plochách a byl z něj vyráběn božský lék proti bolesti – 

opium. Obličeje sošek „bohyní máku a makovic“ ze starověké Kréty (13. století př. n. l.) mají 

však zvláštní výraz extáze v opiovém opojení a jsou jedním z dokladů toho, že od pradávna byly 

známy nejen léčebné, ale i opojné vlastnosti opia.  

Alkohol (ethylalkohol) má mezi drogami výjimečné postavení, patří mezi nejstarší, 

nejrozšířenější a nejvíce užívané drogy, jeho zneužívání má velice závažné důsledky. Tradici má 

od nepaměti. Již mezi prvními doklady o pěstování obilovin byly nalezeny i stopy po výrobě 

kvašených nápojů.  

Jednou z nejstarších kulturních rostlin je i konopí. Pochází pravděpodobně z centrální 

Asie, odkud se rozšířilo do Afriky a do Číny. Před asi pěti tisíci lety je konopí v Knize léčiv 

čínského lékaře Sheng-Nunga popisováno jako droga proti zácpě, revmatismu, malárii a dalším 

potížím. I v indické literatuře (kolem roku 800 př. n. l.) je konopí uváděno jako lék proti mnoha 

nemocem a současně je popisováno i jeho užití v duchovní sféře, např. při uctívání boha Višnu. 

Účinky listů keře koka (Erythroxylon coca), obsahujících kokain, znají v jižní Americe 

pravděpodobně již 5000 let. Podle starých indiánských legend (14. století) byl „božský list“, 

který zarmoucené rozveselí, vyčerpané posílí a hladové nasytí přinesen synem Slunce 

vyvolenému národu Inků. Jeho užívání jako posilovacího prostředku pro usnadnění pohybu ve 
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vysokých nadmořských výškách se udrželo dodnes. Stejně tak využívali běžci-poslové ve starém 

Habeši stimulačních účinků keře kath (Catha edulis), který dodnes roste vysoko v horách 

východní Afriky a jižní Arábie. Asi dva tisíce let starý je další povzbuzující zvyk – žvýkání 

„betele“, rozšířený a udržovaný od Indie po řadu tichomořských ostrovů. Je to kousek ořechu 

z arekové palmy (Areca catechu – obsahuje arecolin) s trochou vápna, vše zabaleno do 

betelového listu (Piper betle). 

Důležitou součástí dějin náboženství, snad ve všech částech světa byly halucinogenní 

drogy. Houbový kult indiánů Střední Ameriky je zhruba 4000 let starý a přežívá částečně dodnes 

(např. „božské maso“ – lysohlávky Psylocybe mexicana). Mezi tradiční halucinogeny patří 

i mexický kaktus peyotl (Lophophora Williamsi – obsahuje meskalin) nebo amazonská epena – 

šňupací prášek z kůry stromu virola (Virola calophylloidea). Námel paličkovice nachové 

(obsahuje LSD) býval v Evropě v době středověku příčinou poměrně častých i hromadných otrav 

žitem (epidemie označované jako „svatý oheň“). Zlou pověst měly i tzv. drogy nočních stínů, 

jako kořen mandragory, bobule rulíku zlomocného, semena blínu nebo durmanu apod. 

Drogy byly užívány nejprve jako léčivé, později jako opojné prostředky. Naši dávní 

předkové přistupovali k opojným vlastnostem drog obvykle s úctou a respektem jako k božským 

silám. V 19. století, s rozvojem farmaceutického průmyslu a farmaceutického výzkumu dochází 

k opravdu masovému rozšiřování drog zejména v Evropě a Severní Americe. V 19. století byly 

izolovány alkaloidy – morfin (1805), kofein (1820), nikotin (1828), atropin (1833), kokain 

(1859), efedrin (1887). Celá řada těchto látek se začala záhy vyrábět komerčně, např. morfin 

(Merck od r. 1828), kokain (Merck od r. 1862), heroin (Bayer od r. 1898 – prostředek proti kašli 

a k uklidnění) 

V polovině 19. století podle odhadů pravidelně užívaly drogy stovky milionů lidí (kolem 

roku 1855 – 400 milionů lidí opium, až 300 milionů lidí konopí a deset milionů lidí koku). Další 

dosud neznámé rozměry účinků některých drog přinesl převratný vynález injekční jehly r. 1853. 

Původně léčebné využití intravenózní aplikace látek zároveň také rozšiřuje možnosti zneužívání 

drog. Na přelomu století a ve dvacátých letech můžeme opět pozorovat nárůst drogových 

závislostí. Současně prudce narůstají i dopady společenské, zdravotní a sociální. V této době jsou 

zahájena mezinárodní jednání o narkotikách (opiové konference v Šanghaji r. 1909, Haagu 

v r. 1912 a Ženevě v r. 1825) a v jednotlivých zemích postupně vznikají protidrogové zákony.  

Od počátku 20. století vede společenské hodnocení k postupnému rozdělení drog na 

legální  (alkohol, nikotin) a nelegální ( kokain, heroin, konopí atd.). Výroba nelegálních drog je 

zakázána a trestána (např. výroba heroinu je nelegální od r. 1925). V případě důležitých léčiv 
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jsou pak velmi zpřísněna pravidla zacházení s těmito látkami. Postupně dochází k růstu 

ilegálních překupnických mezinárodních organizací, k ilegální syntéze řady nových drog 

(zejména nové halucinogeny a stimulancia). V roce 1961 byla uzavřena jednotná mezinárodní 

dohoda OSN o zákazu všech drog škodlivých lidem (Single Convention on Narcotic Drugs), 

posílená dalšími dohodami. Závislosti na omamných látkách (včetně závislosti na alkoholu 

a nikotinismus) začínají být posuzovány jako chronická onemocnění CNS. Stále výraznější je 

snaha o léčení a prevenci závislostí. Přesto se ve světě zvyšuje počet lidí závislých na drogách, 

navíc se obohacuje spektrum užívaných drog. 

1.2 DEFINICE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 

Závislost je psychický fenomén charakterizovaný neodolatelným nutkáním k určitému 

chování, přáním změnit prožívání reality, tendencí ke zvyšování dávek, neschopností omezit 

dané chování, nepříjemnými pocity při vynechání drogy (abstinence). 

Podle expertů Světové zdravotnické organizace lze drogovou závislost (toxikomanii, 

závislost na omamných látkách) definovat jako psychický, někdy i fyzický stav charakterizovaný 

změnami chování a dalšími reakcemi, které vždy zahrnují nutkání užívat drogu opakovaně 

(ustavičně nebo intermitentně) pro její psychické účinky, a dále také proto, aby se zabránilo 

vzniku nepříjemných stavů vznikajících při nepřítomnosti drogy v organismu. 

Stav drogové závislosti je již řadu let řazen mezi chronická onemocnění CNS. Některé 

závislosti mají přesná označení v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Drogové závislosti jsou tedy 

považovány za onemocnění, která je možno diagnostikovat, je třeba je léčit a kterým je možno 

předcházet. Pod pojmem „drogy“ jsou zde myšleny látky, jejichž užití je spojeno s rizikem 

vzniku závislosti (potřebou opakovaného nutkavého užívání) s vědomím, že na každou 

farmakologicky účinnou látku může za určitých okolností vzniknout u některých lidí závislost, 

někdy dokonce i na placebo. Míra rizika navození závislosti je u různých látek různá a plynule 

přechází od velmi vysokého rizika (např. u heroinu) přes analgetika a antipyretika až k např. 

antibiotikům s minimálním rizikem. 

1.3 PŘÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTÍ  

Mezi příčinami vzniku závislosti na návykových látkách lze rozlišit přinejmenším tři 

skupiny činitelů – droga, člověk a prostředí. Drogové závislosti je třeba studovat komplexně 
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jako bio-psycho-sociální onemocnění, kde se jednotlivé faktory vzájemně doplňují a integrují. 

K závislosti dojde tehdy, setká-li se jedinec s dispozicí k závislosti s drogou, která u něj vyvolá 

nutkání znovu a znovu ji užívat. Dochází k tomu zpravidla v sociálních situacích, která toto 

setkání usnadňují (party, diskotéky atp.). Současně s rozvojem stavu závislosti na droze je na 

různých úrovních lidského i zvířecího organismu pozorována řada změn v reaktivitě při 

opakované aplikaci drogy. Orientace v současné úrovni znalostí neurobiologie drogových 

závislostí (včetně lékových závislostí) je zejména pro lékaře velmi důležitá.  

Droga 

Droga je základní, ne však jediný důležitý činitel při vzniku toxikomanie. Předpokládá se, 

že schopnost vyvolat u citlivého jedince dychtění po droze („craving“), vedoucí k nutkavému 

užívání drogy, je založen na schopnostech drogy: 

1. vyvolat silný psychický účinek – zážitek, být rozpoznána mezi jinými látkami, 

2. vyvolat následné nepříjemné pocity po přerušení opakované aplikace. 

Tyto vlastnosti látek jsou poměřovány v experimentálních modelech (pokusnými zvířaty 

jsou většinou potkani nebo myši). 

Prostředí 

Primární je otázka dostupnosti drogy v okolí jedince (distribuce a cena drog). Velmi 

důležitým faktorem je tedy i pohled společnosti na užívání dané drogy. Takzvané legální drogy 

(alkohol, tabák, kofein) jsou snadno dostupné, bývají častěji užívány a celkový počet závislých 

je proto relativně vysoký. Snadná dostupnost rozpouštědel bývá hlavním důvodem volby 

u finančně slabých a zejména velmi mladých toxikomanů. Četné bývají případy náhlého úmrtí 

při inhalačním zneužívání rozpouštědel třeba již při prvním experimentováním s drogou. 

Mezi sociální faktory a situace, které vznik drogové závislosti usnadňují, patří prostředí 

fetující party, rozvrácené rodiny, nedostatek láskyplné péče rodičů u dětí, osamělost, kriminální 

subkultura aj. Vznik závislosti usnadňuje chronický stres. V posledních letech, i podle některých 

biologických markerů, bylo dále prokázáno, že člověk reaguje na známé prostředí - dříve spojené 

s aplikací drogy – excitací stejných mozkových center, jako je tomu při aplikaci drogy samotné, 

a to i tehdy, kdy mu v době testu už žádná droga aplikována nebyla. „Prostředím“ zde může být 

místnost, kamarád, injekční stříkačka, určitá melodie atd.  

Pro psychickou závislost je pro závislého stejně důležité prostředí a jednání s drogou 

spojené jako droga sama. Proto postupné rozpojování takových podmíněných vazeb je součástí 

léčebných přístupů – tzv. metoda „vyhasnutí“ v chování.  
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Organizmus 

Při výzkumu drogových závislostí byly prokázány určité znaky osobnostních i přímo 

genetických predispozic k závislostem různých typů. Mezi lidmi závislými na drogách se 

nejčastěji objevují lidé zvědaví a zvídaví, vyhledávající nové zážitky, rádi experimentují, nebojí 

se riskovat. Jde o chování vyhledávající senzaci nebo nové prožitky. Lidé s tímto povahovým 

rysem rádi cestují, věnují se hudbě a jiným uměním, v sociální oblasti se seznamují se stále 

novými lidmi, pořádají večírky, mění často sexuální partnery. Tito lidé rádi skáčou s padákem, 

potápějí se, pěstují bojové sporty a hrají hazardní hry. Často může člověk závislý na droze 

zaměnit drogu za intenzívní činnost uměleckou nebo jinou vysoce kreativní práci, a pokud se jí 

věnuje a tato aktivita je pro něho uspokojivá a vede k úspěchu, drogu nepotřebuje. Droga je jen 

jinou cestou vedoucí ke zvýšení dopaminergní hyperaktivity, než je vyhledávání senzací. 

Všechny tyto intenzívní inspirativní činnosti i droga aktivují dopaminergní mezokortikolimbické 

dráhy. Na druhé straně se velmi často mezi závislými osobami vyskytují lidé nevyrovnaní, se 

sklonem k depresím, úzkostem a impulsivitě, což svědčí o účasti serotoninu v rozvoji drogových 

závislostí. Řada závislostí je doložitelně zatížena rodovou dispozicí (např. studie alkoholismu 

u dvojčat alkoholiků potvrzují rodovou dispozici k alkoholové závislosti apod.).  

Některé studie potvrzují rozdílnou dispozici k různým typům závislosti u mužů a žen. 

Ženy jsou mnohem citlivější na drogy než muži, jejich citlivost kolísá v průběhu menstruačního 

cyklu a závislost se u nich většinou vyvíjí rychleji. Ženy často též rychleji reagují léčbu, 

současně ovšem mohou být fragilnější i v následném období abstinence, k relapsům dochází více 

a v jiných situacích, než u mužů. Toxicita některých drog je naopak vyšší u mužů než u žen 

(např. kokain). Ženy léčené pro závislost se častěji než muži vracejí k užití kokainu po 

negativních emočních zážitcích, zatímco muži spíše po pozitivních emocích spojených se 

společenským úspěchem. 

Ve vztahu k rozvoji drogové závislosti je prokázána odlišná – zvýšená reaktivita 

a citlivost nezralých jedinců (dětí a mláďat zvířat). Závislost na návykových látkách se u dětí 

a mladistvých vyvíjí obecně rychleji než u dospělých, průběh onemocnění je dramatičtější, mívá 

závažnější a trvalejší fyzické i psychické následky. 

Závislost má rysy obsedantně-kompulsivního chování, kde nutkavost nemusí být vždy 

odměněna pocitem libosti. Zároveň i v experimentech droga posiluje chování vedoucí k odměně.  

Droga vyvolává závislost = nutkavou touhu po opakovaných aplikacích dávky 

ovlivněním řady neurobiologických procesů v CNS, za účasti rozvoje adaptačních změn při 

opakovaném podávání. Látky s vysokým potenciálem závislosti mají centrální účinky, rychle 
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a dobře pronikají hematoencefalickou bariérou a většinou se vážou na specifické receptory či 

skupinu více různých receptorů. Většina známých drog působí dále běžnými mechanismy – 

ovlivněním iontových kanálů, přes druhé posly (např. Ca
2+

, cAMP přes G-regulační protein), 

ovlivněním proteinkináz, forforylačních procesů a proteosyntézy. Při opakovaném podání drogy 

se organismus přizpůsobuje opakovanému přísunu cizorodé látky rozvojem adaptačních 

mechanismů až na úrovni genové exprese. Dochází tak ke změnám stavu i počtu receptorů i ke 

změnám neuromediátorových poměrů. Při opakovaném podávání drogy se tedy v mozku 

nastavuje nová, patologická „homeostáza“, pro jejíž udržení je nutno drogu stále dodávat. 

Vysazení dávky drogy proto bývá provázeno nepříjemnými abstinenčními příznaky.  

Nejprve se rozvíjí psychická závislost – nutkavost po další dávce. Následně dochází často 

k rozvoji závislosti fyzické – ta je utvářena především současným rozvojem celé řady změn 

vyvolaných drogou mimo CNS (poškození srdce, parenchymatických orgánů atp.). Znakem 

navozené fyzické závislosti jsou výrazné fyzické abstinenční příznaky, často velmi drastické 

a nebezpečné.  

Pro rozvoj drogových závislostí je zásadní mechanismus pozitivního posilování, který 

probíhá v kortikolimbickém dopaminergním systému. Dopaminergní aktivace je většinou 

vnímána jako příjemná. Výraznou aktivací dopaminergních neuronů reaguje CNS i na příjem 

drogy. Během dlouhodobého užívání drogy dochází vlivem neuroadaptačních změn k poklesu 

dopaminergní transmise v limbickém systému během abstinence a po určitém čase už žádný 

stimul nedokáže „znormalizovat“ hladinu dopaminu v těchto oblastech CNS, pouze dávka drogy. 

Významnou úlohu v systému odměňování má i opioidní systém. Období abstinence bývá u celé 

řady závislostí provázeno i deficitem serotonergních transmisí, což zase souvisí s depresí 

a typicky úzkostným kompulsivním chováním, nutkavostí vzít další dávku. Proto se v léčbě 

drogových závislostí někdy osvědčuje podání serotoninergních antidepresív.  

Dochází k ovlivnění kognitivních funkcí, psychickým změnám atd. Některé 

neuroadaptační změny vyvolané opakovaným podáváním drogy mohou být velmi dlouhodobé 

a jsou pravděpodobně součástí mechanismu, který způsobuje zvýšenou reaktivitu – „senzitizaci“ 

CNS při opakovaném setkání jedince s drogou, třeba i po období dlouhé abstinence. Tento stav 

senzitizace může přetrvávat měsíce i roky a přispívá k relapsům závislosti i po velmi dlouhém 

období úspěšné abstinence.  

Ženy, které užívají návykové látky, byly v minulosti častěji než muži vystaveny 

traumatickým zážitkům, jako jsou sexuální nebo fyzické napadení či týrání a zneužívání 

v dětském věku, případně později v dospělosti, a jsou také v současnosti častěji vystaveny násilí 
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ze strany svých partnerů. Prožité trauma může vést k rozvoji posttraumatické stresové poruchy 

nebo jiných psychických problémů a může rovněž zvýšit riziko užívání návykových látek 

(Najavits, 2013). Odhaduje se, že v Evropě každoročně užívá opioidy přibližně 30 000 těhotných 

žen, přičemž počet těhotných, které mají problémy s jinými drogami, může být srovnatelný 

(Gyarmathy et al., 2009). 

Zapojení do komerčního sexu je často provázáno s užíváním drog. Podle dostupných 

odhadů užívá ve východní Evropě injekčně drogy 20-50 % sexuálních pracovnic (Rhodes et al., 

2002). 
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2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DROGOVÝCH SKUPIN 

2.1 SKUPINA OPIOIDŮ  

Opioidy jsou v ČR na druhém místě v pořadí nejužívanějších drog. Jedná se o alkaloidy 

získávané ze surového opia, což je hnědá hmota, kterou získáme naříznutím nezralé makovice 

(papaver somniferum). Psychotropní účinky opia jsou známy již více než tisíc let. Vždy bylo 

užíváno jako lék. Základní alkaloidy obsažené v opiu jsou morfin, kodein, papaverin, thebain, 

meconidin atd. Psychotropní efekt opiátů je celkově zklidňující. Je vysvětlován tak, že působí 

stejně jako endogenní ligandy jejich receptorů, kterými jsou endorfiny. Způsobují příjemné 

uvolnění a uklidnění, příjemné pasivní prožívání okamžiku, odstranění problémů každodenního 

života. Při předávkování dochází k prohlubující se ospalosti až spánku, kómatu, až může nastat 

smrt v důsledku útlumu dechového centra. Typickým projevem průběhu závislosti na opiátech je 

vznik tzv. tolerance. K dosažení požadovaného efektu je třeba stále vyšších dávek. U opiátů 

nedochází ke vzniku toxických psychóz jako u drog stimulačních.  Vzestup tolerance je rychlý. 

Dochází ke zvyšování dávek z desítek miligramů na stovky miligramů a nejsou ojedinělé 

případy, kdy se denní dávky pohybují i v gramových množstvích. Postupně dochází ke 

kvalitativním změnám. V počátcích závislosti dochází po aplikaci drogy k příjemným prožitkům 

a po odeznění účinku se psychika vrací k normálu. Později se člověk pouze po aplikaci drogy cítí 

relativně dobře a při odeznění účinku nastupuje abstinenční syndrom (bolesti svalů, kloubů, 

zvýšené pocení, subfebrilie, zvracení, nauzea, křeče viscerální a svalové). Aby předešel 

příznakům abstinenčního syndromu, věnuje narkoman všechen svůj čas sháněním drogy 

a  prostředků na její obstarání. Dochází ke konfliktům v zaměstnání a ve škole, často zaměstnání 

ztrácí. Přistupují k prodeji hodnotných věcí, majetkově trestné činnosti, prostituci. Výjimkou 

není zanedbávání hygienických pravidel a malnutrice. Dochází ke snižování tělesné hmotnosti, 

poruchám menstruačního cyklu a snižování sexuální apetence. 

U pokročilých závislostí při intravenosní aplikaci přistupují flebitidy, což časem vede 

k obturaci povrchového žilního systému.  Přechází se na intramuskulární podání, zejména do 

hýždí a stehen. Vznikají mnohočetné abscesy až flegmona končetin, mnohdy hrozí i amputace 

končetiny. 

Klasickým představitelem skupiny opiátů je diacetylmorfin – heroin. Byl syntetizován 

v roce 1898 jako běžný farmaceutický přípravek proti kašli. Později byla výroba zastavena 
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a  diacetylmorfin se stal ilegální drogou. V Evropě je heroin distribuován především z Turecka 

a  u nás se začal objevovat prakticky až po roce 1989. V současné době je heroin jednou 

z nejrozšířenějších drog u nás a to i v populaci těhotných žen. Ve formě dostupné na ulici může 

být smíchán s různými látkami (laktosou, glukosou, manitolem apod.) Heroin je možno podávat 

intravenosně, šňupat, kouřit, resp. inhalovat z nahřáté aluminiové folie. 

2.2 SKUPINA STIMULAČNÍCH DROG 

Základním efektem těchto drog je celková stimulace, zrychlují psychomotoriku, dochází 

k odstranění únavy, pocitu zvýšené psychické i fyzické výkonnosti, celkovému zrychlení 

psychiky a nabídky představ, euforizaci, zvýšené empatii, ale i k uvolnění zábran. Jsou ve světě 

velmi oblíbené. Stimulancia zvyšují dopaminergní a noradrenergní neurotransmise uvolňováním 

dopaminu a blokádou jeho zpětného vychytávání, což přispívá ke zvýšení koncentrace dopaminu 

v synaptické štěrbině. To se odehrává především v mesolimbické a mesokortikální oblasti, tedy 

v místě zodpovědném za rozvoj pozitivního posilování.  

Klasickým představitelem skupiny stimulačních drog je kokain. Jde o přírodní drogu, 

alkaloid obsažený v listech keře Erythroxylon coca. Její užívání v původní podobě je příkladem 

tzv. společenského abúzu, společensky tolerovaného dlouhodobého braní drogy, spjatého 

s kulturou jihoamerických Indiánů. Kokové keře byly známy již starým Inkům v době 2000 let 

př.n.l. a byly úzce spjaty s jejich náboženským životem. V roce 1859 byl v Německu izolován 

chemicky čistý kokain, byly popsány jeho farmakologické účinky a začal být používán 

v medicíně jako lokální anestetikum. Jako maximální jednotlivá dávka je podle různých pramenů 

udáváno 30-50 mg. Psychotropní efekt je ale poměrně krátký, 20-30 minut, takže u těžkých 

závislostí jsou jednotlivé dávky opakovány až 10krát-20krát za den. U kokainu je akcentovaná 

zvýšená sexuální apetence údajně hlavně u žen. Jako u všech stimulačních drog je u kokainu 

doprovodným jevem ztráta chuti k jídlu provázená výrazným hubnutím. Postupem času dochází 

k rozvoji toxické psychózy. Vznik může být velmi plynulý a nenápadný a průběh dlouhodobý. 

Opakované užití kokainu vede k mohutné neuroadaptaci, která po vynechání drogy způsobuje 

vážné abstinenční příznaky. Ty jsou opakem účinku kokainu, objeví se tedy dopaminová 

hypoaktivita vedoucí k depresi, podrážděnosti a úzkosti. Abstinence po delším užívání kokainu 

je spojena s těžkou anhedonií. Kokain se užívá ve dvou formách. První je kokain hydrochlorid, 

který je rozpustný ve vodě a aplikuje se perorálně, intranazálně, sublinguálně, subkutánně, 

vaginálně, rektálně, intravenózně, inhalací výparů. Šňupání kokainu způsobuje výraznou 
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vazokonstrikci sliznice nosu a nosní přepážky a může vést až k její perforaci. Druhou formou je 

kokain free base, je ve vodě nerozpustná. Nerozpustný kokain se inhaluje nebo kouří. Mezi 

stimulační drogy patří i naše nejrozšířenější droga a tou je metamfetamin – Pervitin. Vstupním 

produktem k výrobě pervitinu je efedrin, který je možno získat z různých kompozitních léků. 

Psychotropní efekt pervitinu a dalších amfetaminových derivátů je výrazný, dochází ke zvýšení 

dopaminergní a noradrenergní neurotransmise. Je metabolizován v játrech, ale minimálně 50% 

dávky je nezměněno vyučováno močí. Poločas rozpadu v plazmě je 12 hodin, tedy 10 krát déle 

než u kokainu Opakované zvyšující se dávky vyvolávají halucinačně-paranoidní psychózu, která 

je z psychopatologického hlediska nerozeznatelná od schizofrenie. Mohou se přidružovat 

i sluchové a zrakové halucinace. Při pocitu akutního intenzivního ohrožení pak jedná toxikoman 

panickým útěkem nebo zdánlivě sebeobranným útokem. Toxická psychóza je stav vysoce 

závažný, nicméně poměrně dobře reaguje na adekvátní léčbu. 

Další stimulační drogou je tzv. ecstasy (MDMA), chemicky 

3,4-methylendioxyamphetamin. Tablety a kapsle mají různá označení a často nápadný design 

(barevné či průhledné kapsle, tablety s vlysy písmen nebo zvířat). Po požití dávky se dostavuje 

pocit příjemného tepla, prohlubuje se vzájemné porozumění, solidarita a euforizace.  

Tento efekt se výrazně prosazuje asi 2 hodiny. Pak nastupuje zklidnění s příjemným 

prožíváním, které trvá několik hodin. Při intoxikaci je popisován pocit nervozity, nespavosti po 

odeznění účinků a únava až deprese druhý den po intoxikaci. Jako každá stimulační droga 

i ecstasy může časem vyvolat nebezpečný stav toxické psychózy. 

2.3 HALUCINOGENY 

Jde o skupinu látek, jejichž základním efektem je změna vnímání. Intenzita změny může 

vyvolat až obraz toxické halucinatorní psychózy. Halucinogenní drogy byly vždy spjaty 

s náboženskými rituály. Užití nízkých dávek halucinogenních drog může mít zcela odlišný efekt 

od dávek plně účinných. Abstinenční syndrom se v této skupině nevyskytuje, nedochází 

k fyzickému poškození organizmu a k závislosti v její typické podobě. 

LSD – lysergamid, derivát kyseliny lysergové. Byl objeven v roce 1943 v laboratořích 

firmy Sandoz. Bylo období, kdy se lysergamid vyráběl průmyslově a experimentovalo se s jeho 

terapeutickým využitím. V šedesátých letech byla tato droga v USA společností široce 

tolerována. Experimenty s LSD ovlivňovaly různá umělecká odvětví. Po podání menších dávek 

dochází k poruchám vnímání, k euforizaci, zostřenému vnímání zvuků a barev. Doba účinku je 
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dlouhá, trvá 8, 12 hodin, někdy i déle. Při aplikaci plných dávek LSD dochází ke stavům 

hlubokého narušení normální psychiky, k výrazným poruchám vnímání, ale i emotivity 

a myšlení. Mění se vnímání prostoru, času, barev i zvuků. Náhled reality je velmi omezen. 

2.4 KANABINOIDY 

Cannabis sativa (konopí seté) je jednoletá, dvoudomá rostlina. Je zdrojem 

tetrahydrocannabinolu – THC. Jedná se o nejstarší rostlinu, která byla pěstována pro 

psychotropní účinky. Doklady o pěstování konopí jsou staré více než 5000 let. V islámském 

a hinduistickém náboženství nahrazují konopné produkty alkohol. Jako hašiš je označována 

zaschlá a zformovaná pryskyřice ze samičích rostlin konopí. Marihuana jsou sušené listy 

a květenství stejné rostliny. 

THC má četné farmakodynamické účinky, které souvisejí s jeho působením na četné 

neurotransmiterové systémy. Psychotropní účinek THC se vysvětluje zvýšením syntézy 

a uvolňování serotoninu. Působí i na benzodiazepinové receptory v GABA-ergním receptorovém 

komplexu, čímž lze vysvětlit jeho anxiolytický účinek. Dalším účinkem THC je účinek 

anticholinergní, který je pravděpodobně zodpovědný za poruchy paměti, které se při pravidelném 

delším užívání prohlubují až do obrazu těžké demence. 

Abstinenční syndrom je mírný: neklid, podrážděnost, nespavost, nechutenství, nauzea, 

průjem, pocení, třes a deprese. 

Nejčastějším způsobem aplikace je kouření. 

2.5 SKUPINA TĚKAVÝCH LÁTEK 

Jedná se o skupinu organických rozpouštědel, u nás především o toluen. Toluen silně 

poškozuje tkáně organismu, se kterými se setkává. Vdechování koncentrovaných par toluenu 

vede k poškození dýchacích cest. Postupně dochází k poškození jaterní tkáně a změnám na 

mozkové kůře. Při čichání toluenu lze jen těžko odměřit přesnou dávku. Tím se zvyšuje riziko 

nechtěného předávkování. 

Efektem čichání toluenu je stav jakéhosi polospánku, polovědomí se živými, barevnými 

sny. Uživatelé toluenu patří do výrazně nejmladší věkové skupiny. 
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3 SITUACE V ČR 

Protidrogová politika byla v r. 2017 financována podobně jako v předchozích letech 

z centrální úrovně (státní rozpočet) a regionální úrovně (krajské a obecní rozpočty). Kromě 

veřejných rozpočtů jsou služby pro uživatele drog a závislé financovány z veřejného zdravotního 

pojištění a z evropských fondů. V r. 2017 činily identifikované výdaje na integrovanou 

protidrogovou politiku z rozpočtů státní správy a samosprávy (tj. bez výdajů zdravotních 

pojišťoven) celkem 1755,6 mil. Kč. 

Většina výdajů (59 %) byla stejně jako v předchozích letech určena na prosazování práva, 

na harm reduction bylo určeno 14 %, na léčbu 9 % a na prevenci 4 % celkových výdajů. 

Zkušenost s užitím nelegální drogy někdy v životě uvádí 1/3 populace ve věku 15–64 let 

(31,2–38,3 % podle studie). Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (28,6–

36,9 %), následované extází (4,3–5,8 %), halucinogenními houbami (4,4–4,7 %), pervitinem 

(2,1–3,3 %), LSD (2,0–3,1 %) a kokainem (1,9–2,4 %). V r. 2017 bylo v ČR odhadnuto 47,8 tis. 

problémových uživatelů pervitinu a opioidů (PUPO), z toho 34,7 tis. uživatelů pervitinu a 

13,1 tis. uživatelů opioidů. Z nich bylo 3,9 tis. uživatelů heroinu, 6,9 tis. uživatelů buprenorfinu a 

2,3 tis. uživatelů jiných opioidů. Odhadovaný počet injekčních uživatelů drog (IUD) dosáhl 

43,7 tis. Počet PUPO se v r. 2017 meziročně mírně zvýšil - nárůst se týká jak počtu uživatelů 

pervitinu, tak opioidů. Znepokojivý je především meziroční nárůst uživatelů heroinu a rostoucí 

míra užívání dalších opioidů. V horizontu posledních 4 let zůstává počet PUPO stabilní. Nejvyšší 

relativní počet problémových uživatelů drog je tradičně odhadován v Praze a Ústeckém kraji, 

tedy současně v oblastech s vysokým výskytem problémových uživatelů opioidů, 

a v Libereckém kraji.  

V r. 2017 přetrvávala relativně příznivá situace ve výskytu infekcí mezi uživateli drog. 

Nově bylo diagnostikováno 5 případů HIV infekce, kdy došlo k přenosu při injekční aplikaci 

drogy. Podíl tohoto způsobu přenosu na nových případech je v ČR dlouhodobě nízký. Prevalence 

HIV mezi injekčními uživateli drog je dlouhodobě velmi nízká, pod 1 %. Počet nově hlášených 

případů hepatitidy typu B (VHB) má od r. 2001 díky zavedenému očkování klesající tendenci, 

počet případů u injekčních uživatelů drog dosahuje aktuálně do 20 případů ročně. Počet nově 

hlášených případů hepatitidy typu C (VHC) u injekčních uživatelů drog dosahuje aktuálně 500–

650 případů ročně a dlouhodobě tvoří uživatelé drog více než polovinu všech případů.  

V r. 2017 bylo ze soudnělékařských oddělení hlášeno celkem 92 přímých drogových 

úmrtí (94 v r. 2016), tj. smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami 



Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 

Habilitační práce 20/86 MUDr. Blanka Vavřinková, CSc. 

 

a psychoaktivními léky, která zahrnují jak předávkování sebevražedná, tak náhodná či bez 

zjištěného úmyslu. Ve 42 případech šlo o smrtelné předávkování nelegálními drogami 

a těkavými látkami (32 v r. 2016), z toho ve 27 případech šlo o opioidy (15 v r. 2016), 

v 11 případech o pervitin (stejně jako v r. 2016), ve 3 případech o těkavé látky (5 v r. 2016) 

a v jednom případě o GHB. Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování v 50 případech (62 

případů v r. 2016). Smrtelná předávkování psychoaktivními léky byla ve více než polovině 

případů sebevražedná. Rovněž v obecném registru mortality došlo v r. 2017 k meziročnímu 

nárůstu ze 48 na 64 případů, z toho u opioidů z 20 na 36 případů. Na nárůstu počtu smrtelných 

předávkování opioidy se podílí zejména fentanyl, morfin a kodein. Ve speciálním registru 

soudních pitev bylo dále identifikováno 128 úmrtí pod vlivem nealkoholových drog (97 

v r. 2016), nejvíce jich bylo v důsledku nehod a sebevražd. V dlouhodobém horizontu je nejvyšší 

počet případů nepřímých úmrtí pod vlivem drog spojen s pervitinem a konopnými látkami, 

meziročně došlo v r. 2017 k nárůstu počtu úmrtí pod vlivem opioidů (z 6 na 18 případů).  

Pro uživatele návykových látek představuje sociální exkluze významnou bariéru návratu 

do společnosti. Mezi žadateli o léčbu v souvislosti s užíváním návykových látek je míra 

nezaměstnanosti nejvyšší mezi uživateli pervitinu (48 %), opioidů (40 %) a konopných látek 

(38 %). Podíl osob bez stálého bydlení je nejvyšší také u uživatelů pervitinu (39 %), konopných 

látek (34 %) a opioidů (29 %). V kontaktu s romskou klientelou se osvědčují pracovníci z řad 

romské komunity nebo místní autority, kontaktní práce v bytech a dlouhodobá práce 

s komunitou založená na důvěře. Přibývá zpráv o problémovém užívání drog ve vietnamské 

komunitě (heroin, pervitin, konopné látky), ta však zůstává napříč kraji pro adiktologické služby 

obtížně přístupná.  

V r. 2017 bylo odhaleno 305 indoor pěstíren konopí. Více než polovinu tvořily malé 

domácí pěstírny s počtem rostlin do 50 kusů. Nelegálně vypěstované konopí směřuje převážně 

na domácí trh. Na indoor produkci ve velkopěstírnách se významně podílí organizované skupiny 

osob původem z Vietnamu. Převládá výroba pervitinu v menších domácích varnách 

s komunitním způsobem výroby i distribuce, které zásobují zejména domácí trh. V r. 2017 bylo 

odhaleno 264 varen, většina s objemem výrobního cyklu do 50 g. Hlavním prekurzorem pro 

výrobu pervitinu je pseudoefedrin extrahovaný z léčiv. Heroin se do ČR dováží v menších 

zásilkách o hmotnosti do 5 kg. Trh s heroinem v r. 2017 stagnoval. Na pašování a distribuci 

heroinu v ČR se podílejí převážně organizované skupiny etnických Albánců. Distribuci 

konečným uživatelům zajišťují čeští, romští a arabští dealeři. Pokud jde o kokain, ČR není 

významnou cílovou ani tranzitní zemí, ale v posledních letech lze pozorovat jeho rostoucí 
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dostupnost. Na pašování a distribuci kokainu se podílí zejména skupiny osob pocházejících 

z Nigérie, ale také z balkánských zemí a v neposlední řadě také občané ČR (Mravčík et al., 

2018). 
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4 LÉČBA ZÁVISLOSTÍ V TĚHOTENSTVÍ 

Chronické užívání nelegálních opiátů, např. heroinu, hydrocodonu apod. vede 

v organismu k trvalým receptorovým změnám. Tyto změny vyžadují stálé nepřetržité podávání 

opiátu a díky nárůstu tolerance následné zvyšování podaných dávek. Při vynechání pravidelné 

dávky po několika hodinách začíná nastupovat soubor vegetativních příznaků, souhrnně 

nazývaný syndrom z odvykání, tzv. abstinenční syndrom (bolesti svalů, kloubů, pocení, 

průjmy, viscerální a svalové křeče). Od roku 1962, kdy se začal podávat terapeuticky v USA 

metadon, je možné dlouhodobé příznivé řešení tohoto problému. Metadon (methadonium 

chloratum) je syntetický opiát, při jehož podávání nedochází ke zvyšování tolerance a je možno 

jej kontrolovaně podávat v téměř nezměněných dávkách i po několik let.  

Jedná se o látku rozpustnou ve vodě, poločas rozpadu je 30 hodin. Zabraňuje vzniku 

abstinenčních příznaků, nenavozuje euforii, blokuje touhu po droze. Při dlouhodobém podávání 

vyvolává rovněž návyk. Účinná dávka je individuální, je to dávka postačující k prevenci 

abstinenčního syndromu. Pohybuje se mezi 60-150 mg na den. Toto dávkování je poměrně 

vysoké, ale je zdůvodňováno tím, že při nízkých dávkách se závislí často vracejí k původní 

droze.  

Metadonová substituce řeší problém opioidové závislosti u klientů, u kterých selhaly jiné 

pokusy o abstinenční léčbu. Dlouhodobě stabilizovaný klient se často zařazuje do pracovního 

procesu, dokončuje vzdělání a je schopen se zcela zařadit do normální společnosti. Při užívání 

metadonu je vnímání reality nezměněno. Odstraňují se rizika injekční aplikace často nečištěné 

drogy (Brown et al., 1998). 

4.1 METADONOVÝ PROGRAM V ČR 

Metadonový program byl v České republice zahájen 28. 7. 1997. Zařazení do programu 

se řídí určitými podmínkami, které žadatel musí splňovat. Jedná se především o doložená 

anamnestická data, prokazující v minulosti snahu o abstinenci. Zásadní kontraindikací ze 

zdravotního hlediska je pouze těžká hepatorenální insuficience. Lidé s těžkým poškozením 

imunitního systému a těhotné ženy jsou upřednostněny. V těhotenství je náhlá abstinence 

především u bývalých heroinistek podobně riziková jako pokračování v abusu nelegálního 

opiátu. Substituční léčba je zde přijatelným kompromisem, jak těhotnou dlouhodobě udržet pod 

lékařským dohledem a kladně ovlivňovat její sociální stabilizaci. Centrální nákup metadonové 
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substance je hrazen z dotace MZ a metadon je pro pacienty zdarma. Dostupnost metadonových 

programů je však omezená a jejich kapacita je dlouhodobě naplněná. Pro řadu zájemců je tak 

metadonová léčba nedostupná.   

4.2 METADON V GRAVIDITĚ 

Pro gravidní narkomanku je důležité dosáhnou stabilní hladiny drogy a snížit tak možnost 

vzniku fetálních abstinenčních příznaků. Vzhledem k tomu, že si musí denně pro metadon 

docházet, existuje možnost sledovat těhotenství a alespoň částečně je kontrolovat. To snižuje 

morbiditu a mortalitu a zajišťuje stabilitu a růst plodu. Matky zařazené do metadonového 

programu mají lepší prenatální péči a vedou méně rizikový způsob života ve srovnání se 

závislými na heroinu. Novorozenci mají vyšší porodní hmotnost a nižší incidenci intrauterinní 

růstové retardace (Nekhayeva et al., 2005, Wouldes et al., 2010).  

Rovněž v těhotenství je dávkování individuální. Někteří autoři uvádějí dávku 10-90 mg 

na den, 80-120 mg na den, 80-140 mg na den. Dávka vyšší než 40 mg na den snižuje pohybovou 

aktivitu a dýchací pohyby plodu. Asi za 1 hodinu po podání metadonu můžeme zaznamenat 

snížení frekvence pohybů plodu a tachykardii plodu (Kandall et al, 1999). Metadon se kumuluje 

v játrech, slezině a plicích plodu. Po přerušení pupečníku se postupně uvolňuje z dep 

v organismu novorozence. Čím je vyšší substituční dávka u matky, tím výraznější jsou 

abstinenční příznaky novorozence. Ty se mohou objevit až za 2-4 týdny po narození. V literatuře 

je popisován častější výskyt křečí, horší průběh a delší trvání neonatálního abstinenčního 

syndromu. Křeče se objevují kolem 7. – 10. dne po narození a incidence je vyšší (10-20%), než 

u matek závislých na heroinu. Příznaky trvají a vyžadují léčbu od 5 dnů do 4 měsíců. Rovněž je 

popisována trombocytóza, zvýšená agregační aktivita trombocytů a systolická hypertenze, která 

se objevuje kolem 2. týdne života a přetrvává do 12. týdne. Jsou popsány poruchy spánkového 

cyklu, neklidný spánek, abnormální spánkový REM záznam. Prognosticky v dlouhodobých 

sledováních přetrvává vysoká incidence hyperaktivity, problémy s učením a chováním, špatná 

sociální přizpůsobivost. Podle některých autorů jsou následky u novorozenců po metadonu 

závažnější než po heroinu (Finnegan, 1996). Ohledně kojení při metadonové substituci je 

v současné době značná nejednotnost. Od naprosto odmítavých postojů až k přesnému 

dávkování. American Academy of Pediatrics doporučuje kojení, pokud denní dávka metadonu 

u matky nepřekročí 20 mg na den. 
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4.3 BUPRENORPHIN 

Buprenorphin byl vyvinut jako preparát Temgesic k léčbě bolesti. Později, s objevením 

možnosti použití buprenorphinu k detoxifikační a odvykací léčbě, byl vyvinut preparát Subutex. 

Buprenorphin je semisyntetický opioid odvozený od thebainu, který je jednou ze složek opia. 

Jako parciální agonista má vysokou afinitu k μ-receptorům, jejichž prostřednictvím navozuje 

vysoký protibolestivý účinek. Nicméně vyvolává také euforii, byť ve významně menší míře než 

plní agonisté. A toho se využívá při odvykací léčbě. Díky částečnému agonistickému účinku není 

intenzita abstinenčních příznaků tak silná, jako by byla při požití antagonistů. I při podávání 

značně vysokých dávek nebyl dosud zaznamenán letální účinek vyvolaný útlumem dechového 

centra. Účinek buprenorphinu nastupuje ve srovnání s heroinem pomaleji, a to i při i.v. podání 

a přetrvává i po více než 24 hodinách. To je dáno jednak jeho vysokou afinitou k receptorům 

a dlouhým poločasem uvolňování a degradace. Velmi důležitý je fakt, že se zvyšující se dávkou 

se prodlužuje doba účinku buprenorphinu. To umožňuje, že buprenorphin nemusí být podáván 

častěji než 1x za 24 hodin, často však i v delších intervalech. Po perorálním podání je 

buprenorphine velmi rychle metabolizován v játrech a v tenkém střevě. Proto je biologická 

dostupnost buprenorphinu po podání p.o. velmi nízká. Sublinguální nebo rektální aplikace tuto 

nevýhodu obchází. Intramuskulární podání vede k rychlé absorpci látky a maximálních 

koncentrací je dosaženo zhruba 5 minut po podání. Absorpce po sublinguálním podání je 

pomalejší a maximálních plazmatických hladin dosáhneme zhruba za 1,5 - 2 hodiny po podání. 

Sublinguální podání 2-4 mg se vyrovná 20-30 mg metadonu (Marquet et al., 1999). 

4.3.1 INDIKACE PRO LÉČBU BUPRENORPHINEM: 

 Závislost na látkách opioidního typu, kde denní ekvivalent dávky nepřesahuje 60 mg 

metadonu a není možná léčba orientovaná k abstinenci 

Zařazení do programu podporuje závislost opiátového typu v kombinaci se zneužíváním 

jiné látky (kokain, pervitin). 

4.3.2 KONTRAINDIKACE BUPRENORPHINOVÉ LÉČBY 

 převažující závislost jiného než opioidového typu 

 věk nižší 15 let 

 akutní intoxikace alkoholem 

 závažná jaterní onemocnění 
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 léčba inhibitory MAO a období 14 dnů po jejím ukončení 

 závažná respirační insuficience 

Buprenorphine není prokazatelně embryotoxický ani teratogenní. Do mateřského mléka 

přechází jen v malých koncentracích a jeho obsah v mateřském mléce nevede k odmítání mléka. 

Nebyly zjištěny žádné přesvědčivé údaje, které by prokazovaly mutagenitu či jiné genetické 

riziko či kancerogenitu. Novorozenecký abstinenční syndrom je popisován jako mírný a rychle 

odeznívající. Nastupuje druhý den života (Johnson et al., 2001, Johnson et al., 2003, Lejeune et 

al., 2006). 

Buprenorfin nemá v ČR preskripční omezení. Monopreparáty s buprenorfinem nejsou 

hrazeny ze zdravotního pojištění a pacient tedy hradí v lékárně plnou cenu. Kombinovaný 

preparát Suboxone® 8 mg je jako jediný hromadně vyráběný substituční preparát od r. 2010 

hrazen ze zdravotního pojištění. V praxi však k úhradě nedochází, neboť podmínky jsou pro 

léčebná centra restriktivní a nevýhodné. Většina pacientů užívajících buprenorphinové preparáty 

tak nakupuje lék v plné ceně, což představuje výdaje v řádu tisíců Kč měsíčně z vlastních 

prostředků. Nízká finanční dostupnost zůstává vedle nízké místní dostupnosti jednou z příčin 

existence černého trhu s buprenorfinem (Malinovská a Mravčík, 2017, Mravčík, 2018). 

4.4 AKTUÁLNÍ SITUACE V ČR 

Substituční přípravky jsou v ČR léčebně podávány výhradně orální formou a může je 

předepsat jakýkoliv lékař bez ohledu na specializaci. V ČR bylo v r. 2016 na trhu 5 přípravků 

pro substituční léčbu závislosti na opioidech:  

 metadon připravovaný jako magistraliter z dovážené generické substance dostupný 

ve specializovaných substitučních centrech (od r. 1997),   

 Subutex® obsahující účinnou látku buprenorfin (od r. 2000),   

 kompozitní přípravek Suboxone® s účinnými látkami buprenorfin a naloxon (od 

února 2008),   

 přípravek Buprenorphine Alkaloid® obsahující buprenorfin (od ledna 2011),   

 přípravek Ravata® obsahující buprenorfin (od června 2011, znovu na trhu od 

prosince 2016). 

Substituční léčba závislosti na metamfetaminu není v ČR standardně dostupná, není 

v běhu ani žádná klinická studie v této oblasti. Jsou k dispozici kazuistiky z off label preskripce 
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některými preparáty s centrálně stimulačním účinkem, zejména s metylfenidátem (Hampl, 2004, 

Minařík, 2018).  
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5 VLIV NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH DROG NA PLOD A NOVOROZENCE 

5.1 VLIV OPIOIDŮ NA PLOD A NOVOROZENCE 

Heroin rychle proniká placentou a vniká do fetálních tkání do 1 hodiny od aplikace. 

Neexistuje důkaz, že zvýšený výskyt VVV a snížení délka gestace lze připsat na vrub pouze 

opiátům.  Pokusné podávání sufentanilu, alfentanilu a fentanylu u krys neprokázalo škodlivý 

efekt. Rovněž u krys bylo prokázáno, že odbourávání opiátů má škodlivější efekt, než 

kontinuální expozice. Jiní výzkumníci prokázali, že opakované podávání morfinu 

a alfaacetylmethadolu krysám snižuje váhové přírůstky matky, zvyšuje fetální mortalitu, 

předčasné vyzrávání ženských plodů a interferuje s postnatální hmotností a neurobehaviorálním 

vývojem. Rovněž u člověka je odbourávání drogy v mateřském organismu provázeno 

odbouráváním u plodu, což vede ke zvýšenému riziku distresu a úmrtí plodu (Winkelbaur et al., 

2008). Akcelerovaná diferenciace alveolárního endotelu je způsobená zvýšenými hladinami 

prolaktinu v séru plodu a vede ke snížení incidence RDS u plodů matek závislých na heroinu.  

Špatná výživa a životní styl těhotných závislých na heroinu mohou být faktorem 

snižujícím hmotnost plodu. U nezávislých žen snižuje podvýživa v průběhu třetího trimestru jak 

velikost, tak i množství buněk v mnoha orgánech. Nejvíce jsou postiženy nadledvinky, játra 

a tuková tkáň. Naproti tomu drobnost těchto orgánů u dětí vystavených v posledním trimestru 

účinkům heroinu byla způsobena převážně snížením počtu buněk. V této skupině byla růstová 

retardace pozorována i u dětí matek s přiměřenou výživou. To naznačuje, že podvýživa matky 

není jediným faktorem způsobujícím růstovou retardaci. Zdá se, že existuje přímý vliv heroinu 

na antenatální hmotnost plodu. Heroin podávaný přímo králičím plodům, snižoval jejich 

hmotnost. U krys růstová retardace plodů následovala po expozici matek morfinu před pářením. 

Morfin působí u hlodavců také mírně teratogenně. Nebyly dosud podány důkazy o teratogenicitě 

heroinu u lidí.  

Některé uživatelky heroinu mají sníženou hladinu růstového hormonu v séru. Je známo, 

že lidské plody s deficitem růstového hormonu mají při porodu v orgánech snížený počet buněk. 

Je rovněž možné, že periodické epizody odbourávání heroinu v průběhu těhotenství, snižují 

hmotnost plodu redukcí průtoku krve placentou. Vysoká incidence mekoniové histiocytosy 

v placentách dětí vystavených účinkům heroinu ukazují na epizody hypoxie nebo nějaké jiné 
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formy distresu v průběhu fetálního života, které snad korelují s epizodami odbourávání heroinu 

(Wong et al., 2011).  

Kolem 60 % dětí uživatelek heroinu má známky antenatální infekce nebo matka jeví 

klinické projevy akutní infekce v době porodu (Bishai, 1999). Takováto infekce před porodem 

stimuluje uvolňování kortizolu z nadledvinek plodu. Zvýšená krevní hladina kortizolu u plodu 

má dva hlavní efekty:  

1. vyvolává porod, což se projevuje zvýšenou incidencí předčasných porodů 

u matek-heroinistek 

2. akceleruje zrání plic, což může být faktor, který snižuje incidenci nemoci hyalinních 

membrán u dětí narozených závislým na heroinu.  

Hlavním důkazem neuropsychické abnormality je u novorozenců vystavených in utero 

účinkům opiátů tzv. abstinenční syndrom novorozence. 

Projevuje se různou intenzitou a dobou nástupu počátečních symptomů. Projevuje se 

poruchami CNS (poruchy spánku, iritabilita, obtížné změny chování, křeče), metabolických 

vegetativních a respiračních procesů (febrilie, tachypnoe, pocení, sekrece z nosu, kýchání) 

a poruchami gastrointestinálního traktu (excesivní sání, průjmovité stolice, vomitus).  

5.2 VLIV STIMULAČNÍCH DROG NA PLOD A NOVOROZENCE 

Kokain a jeho metabolity rychle procházejí placentou a dosahují u plodu různě vysokých 

hladin. Aplikace kokainu vede ke snížení průtoku krve placentou, snižuje oxygenaci plodu 

a zvyšuje jeho krevní tlak a tepovou frekvenci. Důsledkem systémové hypertenze a hypoxie 

plodu (ale rovněž přímým působením kokainu a jeho metabolitů na cévy mozku) je zvýšení 

průtoku krve mozkem. To se může projevit v GIT snížením průtoku krve střevem (Bada et al., 

2002). 

Stimulační drogy amfetaminové skupiny jsou vysoce lipofilní, což rovněž umožňuje 

velmi rychlý transport přes uteroplacentární bariéru. Poločas rozpadu amfetaminu v plazmě je 12 

hodin, tedy o 10 hodin delší než u kokainu. Účinek je tedy ve srovnání s kokainem 

prolongovaný. Studie srovnávající uživatelky kokainu a metamfetaminu neprokázali rozdíl mezi 

průběhem těhotenství a vlivem na novorozence v těchto dvou skupinách (Cohen et al., 2007). 

Stimulancia způsobují vasokonstrikci, tachykardii matky, zvýšenou irritabilitu dělohy, 

chronickou hypoxii plodu. Výrazná vasokonstrikce způsobuje elevaci krevního tlaku, snížení 

průtoku a aa. uterinae, zvýšení vaskulární rezistence, což se projeví jako hypoxémie, hypertenze 
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a tachykardie plodu. Vlivem chronické hypoxie se rodí plod s nízkou porodní hmotností a se 

známkami intrauterinní růstové retardace. Je prokázáno rovněž vyšší procento předčasných 

porodů. Při abusu metamfetaminu je rovněž prokázán vyšší výskyt abrupcí placenty a syndromu 

náhlého úmrtí novorozence (Derauf et al., 2007, Gorman et al., 2014, Good et al., 2010, Oei et 

al., 2010, Terplan et al., 2009). 

Stále zůstává velmi obtížné oddělit přímé účinky stimulačních drog při polydrogové 

závislosti. Tyto ženy velmi často kouří cigarety, pijí alkohol a berou další rozmanité drogy. 

Vzhledem k tomu se mnoho moderních studií věnovalo sledování potomků uživatelek. Ukázalo 

se, že novorozenci vystavení účinkům stimulačních drog samotných, nebo v kombinaci s jinými 

drogami, vykazovali nižší porodní hmotnost, menší obvod hlavičky, kratší dolní končetiny, vyšší 

relativní riziko výskytu defektů močové a pohlavní soustavy a nižší skóre v neonatálním 

hodnocení vývoje ve srovnání s dětmi bez drogové expozice (Plessinger et al., 1998, Singer et 

al., 2002). 

Děti vystavené účinkům stimulačních drog jeví známky akutního abstinenčního 

syndromu, pro který je typická menší intenzita a kratší trvání, než můžeme pozorovat po 

opiátech. Někteří autoři mluví o neonatálním neurotoxickém syndromu nebo o neonatálním 

neurologickém syndromu. Projevuje se přítomností hypertonu, irritabilitou, bleskovými reflexy, 

křečemi, apnoickými pauzami, průjmy. Rovněž se mohou vyskytovat poruchy spánku, třes, 

abnormální evokované zrakové potenciály a abnormální EEG záznam (Oei et al., 2010, 

Plessinger et al., 1998, Smith et al., 2006).  

 Během dětství trvá zvýšené riziko syndromu náhlého úmrtí dítěte.  

5.3 ABSTINENČNÍ SYNDROM NOVOROZENCE 

Plod má velmi omezené možnosti metabolizovat a vylučovat chemické sloučeniny. 

Farmakokinetika drog je tedy u plodu výrazně odlišná než u matky. U novorozence můžeme 

prokázat klinicky významné hladiny drogy v séru ještě několik hodin až dnů po porodu 

a k úplnému očištění organismu dochází dlouho po propuštění dítěte z porodnice. Takový průběh 

můžeme pozorovat např. po expozici heroinu těsně před porodem. 

Rozmanité drogy, zejména ty, které mají tlumivé účinky na CNS, jsou známé vznikem 

fyzické závislosti novorozence. Ta se projevuje tzv. abstinenčním syndromem novorozence 

(Neonatal abstinence syndrom – NAS). Příznaky NAS se objevují nejčastěji po expozici opiátům 

24-48 hodin po narození. Po metadonu se mohou objevit až po 2-4 týdnech po narození, neboť 
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droga se uvolňuje postupně z depozit v organizmu plodu. Novorozenecký abstinenční syndrom 

se objevuje u 60-90% novorozenců. Příznaky mohou přetrvávat 3-4 měsíce po porodu. Až 70% 

novorozenců s NAS má příznaky iritability CNS, která může progredovat do křečí, 50% má 

tachypnoe, apnoické pauzy, problémy s příjmem potravy (Ebner et al., 2007, Jones et al., 2005, 

Patrick et al., 2012).   

Diagnóza abstinenčního syndromu zahrnuje zjištění specifických známek chování a funkce 

vegetativního nervového systému, které se mohou manifestovat jako poruchy funkce 

gastrointestinálního traktu (GIT), respiračního traktu (RT) nebo centrálního nervového systému 

(CNS).  

Centrální nervový systém reaguje pestrou škálou příznaků. Hlavním znakem je výrazná 

dráždivost novorozence, která může vystupňovat až do generalizovaných křečí. Dalšími znaky 

jsou zvýšený tonus svalstva, zívání, kýchání, neklid, třes, nekoordinované pohyby úst a očí, 

vysoký centrální křik. Období spánku jsou jen velmi krátká, což není pro novorozenecké období 

fyziologické. 

Gastrointestinální trakt reaguje poruchami koordinace sání a polykání, zvracením, 

průjmy. Zvracení a zejména průjmy mohou způsobit poruchy metabolismu vody a elektrolytů 

a vážně ohrozit život novorozence. 

Ze strany respiračního traktu se jedná o sekreci z nosu, ucpaný nos, zrychlené dýchání, 

dyspnoe, intermitentní cyanózu, retrakce měkkých částí hrudníku, aspirační pneumonie 

a apnoické pauzy. 

Vegetativní nervový systém se projevuje vysokou teplotou, tachykardií, výrazným 

pocením a poruchami prokrvení kůže. 

Finneganová vytvořila v polovině 70. let minulého století hodnotící systém abstinenčního 

novorozeneckého syndromu u dětí vystavených prenatálně opioidům. Tento skórovací systém se 

dá úspěšně aplikovat k objektivizaci abnormálního chování novorozence. Jde o 

nejpropracovanější a nejužívanější způsob hodnocení NAS. Hodnotí příznaky ze strany CNS, 

gastrointestinálního traktu, respirační a vasomotorické. Sleduje 21 příznaků NAS a hodnotí je 

bodově od 1 do 5 bodů. Některé příznaky hodnotí i podle intenzity nebo délky trvání příznaku. 

Byly vytvořeny i jiné hodnotící systémy např. Brazeltonova stupnice, které vyžadují větší 

zkušenosti a jsou  laboratorně mnohem náročnější v porovnání se stupnicí dle  Finneganové. Ta 

pro svou jednoduchost a rychlost posouzení stavu novorozence je v klinické praxi mnohem 

rozšířenější.  
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Skóre dle Finneganové  je užíváno k posouzení odbourávání zejména opiátů, ale i ostatních drog. 

Pokud máme podezření na abstinenční příznaky, hodnotíme novorozence každé 4 hodiny. 

Výsledkem je součet bodového ohodnocení stavu plodu během tohoto časového úseku. Pokud 

má dítě 8 bodů a více, provádíme další hodnocení každé 2 hodiny. Diagnózu abstinenčního 

syndromu stanovíme, pokud je skóre 8 a více bodů ve třech po sobě následujících hodnoceních.   

Terapie NAS je podpůrná a farmakologická. Novorozenec s anamnestickým údajem 

o abúzu matky by měl být zvýšeně sledován a v případě potřeby přeložena na jednotku 

intenzívní péče. Je třeba vytvořit termoneutrální prostředí, zabránit nadměrnému hluku 

a osvětlení, minimálně s dítětem manipulovat. Vhodné je časté odsávání nosu, poloha na břiše 

nebo na prvém boku jako prevence aspirace, krmení dle klinického stavu. 

Farmakologická léčba NAS po narkoticích začíná opiovými nebo morfinovými preparáty. 

U novorozenců je možno použít tyto preparáty: novorozenecký morfinový roztok (roztok 

morfinsulfátu v koncentraci 0,4 mg/ml), novorozenecký opiový roztok (opiová tinktura 

v koncentraci 0,4 mg/ml morfinu), opiová tinktura (roztok alkaloidů opia v alkoholu), laudanum 

(10% roztok morfinu rozředěný 25x). Všechny preparáty jsou nakonec rozředěny na stejnou 

koncentraci morfinu a to 0,4 mg/ml. Při klesajícím bodovém ohodnocení dávku snižujeme, při 

stejném nebo zvyšujícím se skóre, dávku zvyšujeme. Čím později začneme s léčbou, tím vyšší je 

riziko morbidity novorozence (Jansson et al., 2009). 

Dávkování podle Finnegan skóre: 

skóre 6-9   1 gtt/kg každých 6 hodin per os 

skóre 10-13   2 gtt/kg každých 6 hodin per os 

skóre 14-18   3 gtt/kg každých 6 hodin per os 

skóre 19 a více  4 gtt/kg každých 6 hodin per os 

Pokud je dítě stabilizované, je možno snižovat dávku o 10% denně.  

 

K užití metadonu v léčbě novorozeneckého abstinenčního syndromu neexistuje jednotný 

názor. Někteří autoři uvádějí četná schémata k jeho podávání, jiní jej naprosto odmítají a udávají 

přísnou kontraindikaci podání metadonu v novorozeneckém období. 

Phenobarbital – analgetikum a antikonvulzívum - užíváme při léčbě NAS, který vznikl 

i po jiných drogách než opiátech a při polydrogové závislosti. Při opiátovém NAS saháme 

k Phenobarbitalu jako k léku druhé volby, nebo jej podáváme v kombinaci s opiovými preparáty. 

Prospektivní studie v USA (Finnegan et al., 1996) prokázali, že novorozenci léčení při NAS 
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opiovými preparáty vykazovali v longitudinálním sledování lepší výsledky v porovnání 

s novorozenci léčenými pouze Phenobarbitalem.  Phenobarbital se metabolizuje v játrech, 

vylučuje se ledvinami a indukuje mikrosomální jaterní enzymy. U novorozenců je 

metabolizován velmi pomalu – eliminační poločas je 141 hodin. Užívá se ke snížení irritability 

a insomnie, působí nespecifickou depresi CNS, neovlivňuje průjmy a zvracení a snižuje potřebu 

sání. Rovněž léčbu Phenobarbitalem je možno řídit podle skórovacího systému pro NAS dle 

Finneganové. Podle závažnosti NAS začíná dávkování 5-10 mg/kg/den perorálně, 

intramuskulárně nebo intravenózně ve 4 dávkách. Při výraznějších klinických příznacích mohou 

být dávky vyšší, až do 20 mg/kg/den. Pro lepší resorpci je zpočátku vhodnější aplikace 

intravenózní nebo intramuskulární. 

Po stabilizaci klinického stavu, pokud je skóre pod 8, ponecháváme udržovací dávku 

ještě 72 hodin. Pokud je v následujících 72 hodinách dítě stabilizované, je možno jej propustit. 
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I. ČÁST 

VLIV ABUSU PERVITINU A HEROINU NA 

PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ, VÝVOJ A TROFIKU 

PLODU, ZMĚNY V PLACETÁRNÍ CIRKULACI 
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1 CÍLE PRÁCE 

1. Zmapovat základní charakteristiky populace těhotných žen závislých na pervitinu 

a heroinu 

2. Posoudit vliv pervitinu a heroinu jako nejčastěji užívaných tvrdých drog na průběh 

těhotenství. 

3. Posoudit vliv výše uvedených drog na výskyt možných komplikací při porodu. 

4. Posoudit vliv těchto drog na trofiku plodu a novorozence. 

5. Posoudit závažnost rozvoje abstinenčního syndromu novorozence po užívání pervitinu 

a heroinu 

6. Na základě výsledků studie navrhnout opatření v prenatální péči, za porodu 

a v šestinedělí 
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2 SOUBOR A METODIKA 

Do studie byly zařazeny těhotné ženy, u kterých byla prokázána závislost na tvrdých 

drogách (pervitin nebo heroin). Soubor bylo možno vytvořit na základě spolupráce s pražskými 

kontaktními protidrogovými centry (Drop–in, K-centrum, Sanopin), Oddělením pro léčbu 

závislostí VFN a pražskými ambulantními gynekology. Za 5 let se podařilo soustředit do 

prenatální péče 113 drogově závislých. Z toho 59 těhotných bylo závislých na pervitinu a 54 na 

heroinu. 3 těhotné ženy se nám podařilo v průběhu těhotenství zapojit do metadonového 

programu. Narodilo se celkem 112 dětí, jednou těhotenství skončilo ve 27. gestačním týdnu 

porodem mrtvého těžce hypotrofického plodu. 

U těhotných žen byly sledovány tyto parametry: 

1. věk 

2.  zaměstnanost 

3. rodinný stav 

4. parita 

5. délka abusu a druh drogy 

6. způsob aplikace drogy 

7. snaha o abstinenci a léčbu 

8. dosavadní prenatální péče 

9. STD infekce 

10. hepatitidy 

11. další komplikace v graviditě 

12. body mass index a celkový váhový přírůstek během těhotenství. 

13. délka gestace 

14. způsob porodu 

15. komplikace při porodu 

16. průběh šestinedělí a sociální osud novorozence po porodu 

17. histologické vyšetření placenty   

 

Všem ženám byl založen protokol obsahující anamnestické údaje. Druh užívané drogy 

a případné další látky jsme prokazovali toxikologickým rozborem moči. V séru těhotných jsme 

stanovovali HIV, BWR a panel hepatitid i hodnoty transamináz. BMI jsme měřili na začátku a na 

konci gravidity. Z hrdla děložního jsme odebírali bakteriologický materiál na kompletní STD 
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panel a ostatní patogenní poševní floru. Histologické vyšetření placenty bylo prováděno na 

II. Patologicko - anatomickém ústavu l. LF UK. 

U novorozenců byly sledovány tyto údaje: 

1. gestační stáří 

2. porodní hmotnost 

3. poruchy časné poporodní adaptace 

4. výskyt a doba nástupu klinických příznaků abstinenčního syndromu novorozence (NAS) 

5. doba trvání a druh a délka terapie NAS 

6. hodnocení trofiky plodu  

7. způsob výživy novorozence a hmotnostní křivky po porodu 

8. osud novorozence po porodu (odebrání dítěte matce, adopce) 

 

Rovněž u každého novorozence byl založen příslušný protokol. Výskyt a stupeň NAS byl 

hodnocen podle skórovacího schématu podle Finneganové. Trofika plodu byla hodnocena 

v průběhu těhotenství sonografickou biometrií a flowmetrií. Po porodu byla trofika vyhodnocena 

podle modifikovaných tabulek dle Kučery. Hmotností křivka po porodu byla vyhodnocena 

5. poporodní den. 

Kontrolní soubor tvořily matky bez závislosti na drogách. Do souboru jsme zařadily 

porod rodičky stejné parity bezprostředně předcházející porodu narkomanky. Srovnávali jsme 

ženy závislé na obou drogách s jejich kontrolními skupinami i mezi sebou navzájem. 

 Na základě výsledků vyplynula základní pravidla prenatální péče u drogově závislých 

žen, včetně možností léčby drogové závislosti v těhotenství. 

Jednotlivé skupiny byly srovnávány pomocí Kruskal-Wallis ANOVA. Vzájemný vztah 

mezi dichotomickými proměnnými byl hodnocen pomocí longlineárních modelů. K výpočtům 

bylo užito softwaru NCSS 2002 z Numer Cruncher Statistical systems (Kaysville, UT, USA).  
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3 VÝSLEDKY 

3.1 MATKY –  SOCIO-EKONOMICKÉ UKAZATELE 

3.1.1 VĚK 

Z tabulek jednoznačně vyplývá, že věk závislých na heroinu a pervitinu je při porodu ve 

srovnání s kontrolními soubory statisticky významně nižší na hladině významnosti 0,05. 

Nenalezli jsme statistickou významnost mezi uživatelkami heroinu a pervitinu. Průměrný věk při 

porodu ve skupině uživatelek heroinu byl 23,056 roku a ve skupině uživatelek pervitinu 

22,7 roku. U kontrolních skupin to bylo 26,7 a 28,9 roku. Tento rozdíl je statisticky významný na 

statistické hladině významnosti p=0,01. Věkový rozdíl mezi uživatelkami heroinu a pervitinu 

není statisticky významný (tabulka 1-3). 

3.1.2 RODINNÝ STAV 

Ve skupině závislých na heroinu bylo 95% žen svobodných, ve skupině závislých na 

pervitinu činilo procento svobodných 90%. U kontrolních souborů bylo procento svobodných 

10% resp. 15%. Mezi oběma skupinami uživatelek drog nebyl statisticky významný rozdíl. 

3.1.3 ZAMĚSTNANOST 

Podle našeho očekávání byla v heroinové skupině 100% nezaměstnanost, ve skupině 

uživatelek pervitinu byla nezaměstnanost rovněž extrémně vysoká – 85%. Naopak v kontrolních 

skupinách se nezaměstnanost nevymykala celostátnímu průměru (10%, resp. 15%). Při 

porovnání obou skupin uživatelek drog jsme nezaznamenali statistickou významnost (tabulka 4). 

3.1.4 PARITA 

V souboru uživatelek heroinu jsme zaznamenali 12 sekundipar, parita skupiny činí 1,22.  

Ve skupině uživatelek pervitinu jsme zaznamenali 4 tercipary a 12 sekundipar. Parita skupiny 

činí 1,34. Výběr kontrolních skupin se řídil paritou uživatelek sledovaných drog. 

3.1.5 DÉLKA ABÚZU 

Délka abúzu v heroinové skupině se pohybovala od 1,5 roku do 10 let, průměrná délka 

užívání heroinu byla 4,05 roku. U pervitinu se délka abúzu pohybovala od 1,5 roku do 8 let, 

průměrná délka užívání pervitinu činila 3,3 roku (tabulka 3, graf 1) 
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Tabulka 1. Věk rodičky a délka abúzu, počet návštěv v poradně – pervitin 

Veličina 
Pervitin Kontrola Pervitin 

t-test P 
Means. Std.Dev. Means. Std.Dev. 

Porodní věk 22,59322 2,98917 28,90000 5,32567 7,948 <0,00001 

Délka abusu 3,27119 1,60593 0,00000 0,00000 
15,64

5 
<0,00001 

Počet návštěv 5,13559 5,07685 14,15000 2,91009  2,961 <0,00001 

Tabulka 2. Věk rodičky a délka abúzu, počet návštěv v poradně – heroin 

Veličina 
Heroin Kontrola Heroin 

t-test P 
Means. Std.Dev. Means. Std.Dev. 

Porodní věk 23,05556 2,94232 26,94915 4,66248 5,253 <0,00001 

Délka abusu 3,72222 1,72580 0,00000 0,00000 16,420 <0,00001 

Počet návštěv 3,66667 3,79175 14,69492 2,87830  3,021 <0,00001 

Tabulka 3. Věk rodičky a délka abúzu, počet návštěv v poradně – heroin x pervitin 

Veličina Pervitin Heroin t-value P 

Porodní věk 22,593 23,056 0,8274 0,4098 

Délka abusu 3,271 3,722 1,4262 0,1566 

Počet návštěv 5,136 3,667 1,730 0,0865 
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Graf 1. Délka abúzu 

 

3.1.6 ZPŮSOB APLIKACE DROGY 

94,7% uživatelek heroinu si aplikovalo drogu intravenózně, u uživatelek pervitinu činila 

intravenózní aplikace 60%. Při porovnání skupin uživatelek heroinu a pervitinu navzájem byl 

statisticky významně (p0,05) vyšší podíl i. v. uživatelek v heroinové skupině (tabulka 4).  

3.1.7 POKUS O LÉČBU ZÁVISLOSTI 

26,3% uživatelek heroinu se podle anamnestických údajů pokoušelo v minulosti o léčbu 

závislosti a abstinenci. Ve skupině uživatelek pervitinu jsme nezaznamenali ani jeden případ 

pokusu o léčbu či abstinenci. Statisticky významně vyšší podíl (p0,05) byl ve skupině 

uživatelek heroinu (tabulka 4). 
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Tabulka 4.  Socioekonomické ukazatele a chování v těhotenství ve skupině Pervitin a Heroin 

a srovnání pomocí chí-kvadrát testu 

Veličina 
Pervitin Heroin 

Chí-kvadrát P 
Počet % Počet % 

Zaměstnaná 9 15,3% 0 0,0% 8,950130378 0,0027745 

Vdaná 6 10,2% 3 5,6% 0,818825752 0,3655237 

Intravenózní aplikace 35 59,3% 51 94,4% 19,1262853 0,0000122 

Léčba 0 0,0% 12 22,2% 14,66886689 0,0001281 

Poradna 45 76,3% 36 66,7% 1,281269617 0,2576631 

Chtěné těhotenství 12 20,3% 15 27,8% 0,857960214 0,3543101 

3.2 MATKY – PRENATÁLNÍ PÉČE 

3.2.1 AMBULANTNÍ PRENATÁLNÍ PÉČE 

V heroinové skupině neprošlo ambulantní prenatální péčí 33,33% těhotných, 

v pervitinové skupině 25%. Ostatní navštívily poradnu alespoň 1x (tabulka 4). Průměrný počet 

návštěv v heroinové skupině byl 3,79, v pervitinové skupině 5,05. U kontrolních souborů počet 

návštěv všechny těhotné navštěvovaly prenatální poradnu. Průměrný počet návštěv převyšoval 

14. Počet návštěv poradny v kontrolních skupinách statisticky významně převyšoval počet 

návštěv uživatelek drog. Při srovnání obou skupin uživatelek drog nebyl statisticky významný 

rozdíl v počtu návštěv prenatální poradny (tabulka 1-3). 

3.2.2 VZTAH KE STÁVAJÍCÍ GRAVIDITĚ 

V obou sledovaných skupinách byla všechna těhotenství neplánovaná. V heroinové 

skupině bylo těhotenství poprvé diagnostikováno po 12. gestačním týdnu v 79%, v pervitinové 

skupině v 58%. V kontrolních skupinách se pohybuje procento neplánovaných těhotenství od 

15% do 20% a všechna těhotenství byla zachycena před 12. gestačním týdnem. V heroinové 

skupině pouze 31% žen uvedlo, že těhotenství je chtěné, v pervitinové skupině označilo 

těhotenství za chtěné pouze 20% těhotných. Při srovnání obou skupin uživatelek drog nebyl 

zaznamenán statisticky významný rozdíl. (tabulka 4) 
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3.2.3 POHLAVNÍ CHOROBY V TĚHOTENSTVÍ 

V heroinové skupině jsme zaznamenali 4 případy aktivní lues, což představuje 7,4% 

a v pervitinové skupině 2 případy kapavky (3,3%). V kontrolních skupinách jsme výskyt 

pohlavních chorob nezaznamenali. U žádné těhotné ze sledovaných skupin jsme nezaznamenali 

pozitivitu HIV. 

3.2.4 HEPATITIDY 

 hepatitis A - ve sledovaných souborech jsme nezaznamenali žádný případ aktivního 

onemocnění. Anamnesticky udalo prodělanou hepatitidu A 5 žen z heroinové 

skupiny (10%) a 3 ženy z pervitinové skupiny (5%). Onemocnění proběhlo již 

v době závislosti na drogách. 

 hepatitis B – aktivní onemocnění jsme u žádné sledované těhotné nezaznamenali, ale 

seropozitivních bylo v heroinové skupině 5 % a pervitinové skupině 10%. 

 hepatitis C – seropozitivních v heroinové skupině bylo 37 případů tj.68,5%, 

v pervitinové skupině 32 případů tj. 59,2%. Aktivitu onemocnění jsme v heroinové 

skupině registrovali ve 14 případech, tj. 26% a v pervitinové skupině ve 12 

případech, tj. 20% (tabulka 5). 

Tabulka 5. Postižení jater ve skupině Pervitin a Heroin a srovnání pomocí chí-kvadrát testu 

Veličina 
Pervitin Heroin 

Chí-kvadrát P 
Počet Proc. Počet Proc. 

Hepatitis C 35 59,3% 36 66,7% 0,651263513 0,4196613 

Pozitivita HBsAg 6 10,2% 3 5,6% 0,818825752 0,3655237 

Jaterní testy zvýšené 12 20,3% 13 24,1% 0,22829895 0,6327880 

3.2.5 JINÉ NEOBVYKLÉ KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ 

U jedné pacientky s abúzem pervitinu byly zaznamenány protilátky anti D, C, E 

v milionových titrech. Paradoxně nevyžadoval stav plodu podání intraumbilikální transfúze. 

Porod byl neúspěšně indukován v 37. týdnu gravidity a těhotenství bylo ukončeno per sectionem 

caesaream. U novorozence bylo nutno přistoupit k opakovaným výměnným transfúzím. U další 

uživatelky pervitinu došlo po prodělané tromboflebitidě k endokarditidě a následné embolizaci 
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do plic. Těhotná byla po zbytek těhotenství heparinizována a porodila bez komplikací per vias 

naturales.  

3.2.6 BODY MASS INDEX (BMI) A VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK V TĚHOTENSTVÍ 

BMI před těhotenstvím byl v heroinové skupině 20,3, v kontrolní heroinové skupině 23,3, 

v pervitinové skupině 19,4 u kontrol 21,8. Při porodu byl BMI u heroinové skupiny 23,03, 

u kontrol 29,07 v pervitinové skupině 23,4 a u kontrol 27,1. Váhový přírůstek v průběhu 

těhotenství byl u heroinové skupiny 7,58 kg, u kontrol 16,8 kg, v pervitinové skupině 11,1 kg 

a u kontrolní skupiny 14,9 kg. Rozdíly v hodnotách BMI u uživatelek drog a jejich kontrolními 

skupinami jsou statisticky významné (p0,05), jak před otěhotněním, tak i v době porodu. Při 

porovnání obou skupin uživatelek drog navzájem jsme statistickou významnost nezaznamenali 

(tabulka 6-8). 

Tabulka 6.  Trofika matky - pervitin 

Veličina 
Pervitin Kontrola Pervitin 

t-test P 
Means. Std.Dev. Means. Std.Dev. 

Hmotnost před 

otěhotněním (kg) 
53,87288 3,57912 60,85000 9,70193 5,486 <0,00001 

Hmotnost při porodu (kg) 64,92373 4,93072 75,75000 11,37926 6,658 <0,00001 

BMI před otěhotněním 19,45168 1,05950 21,81497 3,13763 5,486 <0,00001 

BMI po otěhotnění 23,47673 2,10717 27,14678 3,64227 6,713 <0,00001 
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Tabulka 7. Trofika matky – heroin 

Veličina 
Heroin Kontrola Heroin 

t-test P 
Means. Std.Dev. Means. Std.Dev. 

Hmotnost před 

otěhotněním (kg) 
56,63889 5,43089 68,27119 11,72110 6,608 <0,00001 

Hmotnost při porodu (kg) 64,22222 6,77049 85,13559 11,04913 11,892 <0,00001 

BMI před otěhotněním 20,31321 2,13428 23,30647 3,50189 5,425 <0,00001 

BMI po otěhotnění 23,03715 2,61697 29,07574 3,04479 11,256 <0,00001 

Tabulka 8.  Trofika matky – pervitin x heroin 

Veličina Pervitin Heroin t-value P 

Hmotnost před otěhotněním (kg) 53,873 56,639 3,193 0,0018 

Hmotnost při porodu (kg) 64,924 64,222 0,729 0,4681 

BMI před otěhotněním 19,452 20,313 2,75 0,0069 

BMI po otěhotnění 23,477 23,037 0,9872 0,3257 

3.2.7 DÉLKA GESTACE 

V heroinové skupině činila průměrná délka gestace 264,9 dne (196-290 dnů). Před 

ukončeným 37. gestačním týdnem porodilo 14 žen, což představuje 26,3%. V kontrolní skupině 

byla průměrná délka gestace 268,1 dne (259-292 dnů). Před ukončeným 37. gestačním týdnem 

porodily 3 ženy (5,55%). V pervitinové skupině byla průměrná délka gestace 270,65 dne (240-

301 den). Před ukončeným 37. týdnem gestace porodilo 14 žen, což je 24%. V kontrolní skupině 

byla průměrná délka gestace 280,75 dne (263-293 dnů). Před 37. ukončeným gestačním týdnem 

neporodila ani jedna žena této skupiny. Rozdíl v délce těhotenství je statisticky významný na 

hladině významnosti p=0,05. Při srovnání uživatelek heroinu a pervitinu navzájem, rozdíl v délce 

těhotenství nebyl statisticky významný (tabulka 10-12). 

3.2.8 ZPŮSOB PORODU A KOMPLIKACE PŘI PORODU 

Ve skupině uživatelek heroinu bylo 2x těhotenství ukončeno per sectionem caesaream. 

Jednou z indikace poloha koncem pánevním, zúžená pánev. Druhý císařský řez byl z indikace 

cervikokorporální dystokie. Ostatní ženy porodily per vias naturales. V kontrolní heroinové 

skupině byly zaznamenány 3 porody císařským řezem. Ve skupině uživatelek pervitinu byla 
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frekvence operativních porodů signifikantně vyšší – 15%. Ve třech případech byl porod ukončen 

per forcipem pro suspektní hypoxii plodu ve II. době porodní. 6x bylo těhotenství ukončeno per 

sectionem caesaream (3x abrupce placenty, 1x neúspěšná indukce pro Rh izoimunizaci, 2x 

hrozící hypoxie plodu). V kontrolní pervitinové skupině byla frekvence operativních porodů 

15% (2x forceps, 7x s.c.). V pervitinové skupině jsme rovněž zaznamenali jednu velmi závažnou 

poporodní komplikaci u 21-leté primigravidy-primipary – kompletní dehiscenci sutury 

hysterotomie s těžkou metrorrhagií a následnou hysterektomií. 

3.2.9 PRŮBĚH ŠESTINEDĚLÍ A SOCIÁLNÍ OSUD NOVOROZENCE 

Kromě výše zmíněné pooperační komplikace (dehiscence sutury po s. c. s následnou 

hysterektomií) jsme v průběhu šestinedělí nezaznamenali žádné komplikace.  

Jediným problémem byl pokračující abúzus drog, zejména u heroinové skupiny. 

V jednom případě se podařilo převést nedělku do metadonového substitučního programu.  10 žen 

opustilo svévolně předčasně porodnici bez dítěte. Do péče matky bylo svěřeno 21 dětí (38,89%) 

ve skupině uživatelek heroinu, ve skupině uživatelek pervitinu abstinovalo v porodnici 90% žen, 

41 dětí (70%) bylo svěřeno do péče matky (tabulka 9). 

3.2.10 HISTOLOGICKÉ ZMĚNY NA PLACENTĚ 

Histologické změny na placentě jsou nespecifické. V obou skupinách jsou identické.  

Placenty jsou tvořeny spíše drobnějšími klky, ojediněle nekrotickými, zavzatými do fibrinu. 

Výrazná jsou fibrinová depozita v choriové plotně. Fokálně byly zachyceny kalcifikace. Byly 

zastiženy známky chorionitis a amniitis. V jednom případě se jednalo o funiculitis při počínající 

umbilikální flebitis. 

U heroinové skupiny byly zaznamenány změny na placentě v  39 případech (72%) proti 

kontrole 31,5%. V pervitinové skupině  byly diagnostikovány změny na placentě v 10 případech 

(50%) proti kontrolní skupině, kde byly změny popsány ve 25%. Statisticky významně vyšší 

výskyt změn na placentě se vyskytl ve skupině uživatelek heroinu (tabulka 9). 

3.3 NOVOROZENCI – PORODNÍ HMOTNOST, ZMĚNY HMOTNOSTI PO PORODU 

Průměrná porodní hmotnost a míra novorozenců byla statisticky významně nižší (p0,01) 

v obou skupinách uživatelek drog ve srovnání s jejich kontrolními skupinami.  Souvisí to s kratší 

délkou trvání těhotenství a vyšším výskytem hypotrofických plodů ve skupinách uživatelek drog. 
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Při srovnání obou skupin uživatelek drog navzájem byly statisticky významně (p0,05) nižší 

porodní hmotnosti zaznamenány ve skupině uživatelek heroinu. Úbytek hmotnosti do 3. dne 

života byl statisticky významně vyšší (p0,05) v obou skupinách uživatelek drog ve srovnání 

s jejich kontrolními skupinami. Při porovnání skupin uživatelek drog navzájem nebyl zjištěn 

statisticky významný rodzdíl (tabulka 10-12). 

3.4 NOVOROZENCI – ABSTINENČNÍ SYNDROM 

Statisticky významně vyšší výskyt (p0,01) abstinenčního syndromu novorozence byl ve 

skupině uživatelek heroinu při porovnání obou skupin uživatelek drog navzájem. V kontrolních 

skupinách jsme z pochopitelných důvodů výskyt abstinenčního syndromu novorozence 

nezaznamenali. Míra závažnosti hodnocená bodovým skóre podle Finneganové byla rovněž 

statisticky významně vyšší (p0,01) ve skupině uživatelek heroinu (tabulka 9, graf 2).  

Tabulka 9. Výskyt abstinenčního syndromu novorozence, IUGR a změn na placentě ve skupině 

Pervitin a Heroin a srovnání pomocí chí-kvadrát testu 

Veličina 
Pervitin Heroin 

Chí-kvadrát P 
Počet % Počet % 

Abstinenční syndrom 

novorozence 
23 39,0% 51 94,4% 38,37155898 0,0000000 

IUGR 18 30,5% 16 29,6% 0,01035244 0,9189575 

Změny na placentě 27 45,8% 30 55,6% 1,08163063 0,2983331 

Umístění do péče matky 42 71,2% 13 24,1% 25,0497487 0,0000006 
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Graf 2. Závažnost abstinenčního syndromu novorozence – hodnocení dle Finneganové 

 

3.5 NOVOROZENCI – HODNOCENÍ TROFIKY 

Trofiku plodů jsme hodnotili podle Kučerových tabulek a grafů. Za hypotrofického byl 

považován novorozenec s porodní hmotností pod 10. percentilem Gaussovy křivky pro daný 

gestační týden. Ve skupině uživatelek heroinu vykazovalo známky hypotrofizace 46% 

novorozenců a ve skupině uživatelek pervitinu 30,5%. Rozdíl ve výskytu hypotrofických plodů 

v obou skupinách uživatelek drog nebyl statisticky významný (tabulka 9). V kontrolních 

skupinách jsme žádného hypotrofického novorozence nezaznamenali. V běžné populaci je 

výskyt intrauterinní růstové retardace kolem 5%.  
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Tabulka 10. Trofika plodu a délka těhotenství - pervitin 

Veličina 
Pervitin Kontrola Pervitin 

t-test P 
Means. Std.Dev. Means. Std.Dev. 

Porodní míra (cm) 47,83051 2,04320 50,85000 1,58981 8,930 <0,00001 

Porodní hmotnost 

(kg) 
3 041,18644 381,47388 3 548,50000 305,29125 7,949 <0,00001 

Hmotnost 3. den 

(kg) 
2 826,27119 376,08103 3 292,25000 283,89468 7,572 <0,00001 

Hmotnostní 

úbytek (kg) 
214,91525 38,85535 256,25000 98,95548 2,178 0,03200 

Délka těhotenství 

(dny) 
270,72881 16,05790 280,75000 8,51444 4,263 <0,00001 

Tabulka 11. Trofika plodu a délka těhotenství – heroin 

Veličina 
Heroin Kontrola Heroin 

t-test P 
Means. Std.Dev. Means. Std.Dev. 

Porodní míra (cm) 46,88889 1,85259 51,22034 1,77619 12,572 <0,00001 

Porodní hmotnost 

(kg) 
2 674,44444 437,35597 3 752,20339 300,06252 15,245 <0,00001 

Hmotnost 3. den 

(kg) 
2 478,88889 453,45450 3 472,45763 323,29392 13,375 <0,00001 

Hmotnostní 

úbytek (kg) 
195,55556 66,76844 279,74576 75,81995 6,185 <0,00001 

Délka těhotenství 

(dny) 
268,77778 18,57130 283,03390 8,11122 5,365 <0,00001 
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Tabulka 12. Trofika plodu a délka těhotenství – heroin x pervitin 

Veličina Pervitin Heroin t-value P 

Porodní míra (cm) 47,831 46,889 2,536 0,013 

Porodní hmotnost (kg) 3 041,186 2 674,444 4,717 <0,00001 

Hmotnost 3. den (kg) 2 826,271 2 478,889 4,407 <0,00001 

Hmotnostní úbytek (kg) 214,915 195,556 1,886 0,062 

Délka těhotenství (dny) 270,729 268,778 0,599 0,551 

Délka léčby (dny) 0,610 7,833 8,939 <0,00001 
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4 DISKUZE 

Drogovou závislost lze definovat jako psychický, někdy i fyzický stav charakterizovaný 

změnami chování a dalšími reakcemi, které vždy zahrnují nutkání užívat drogu opakovaně pro 

její psychické účinky, a dále také proto, aby se zabránilo vzniku nepříjemných stavů vznikajících 

při nepřítomnosti drogy v organizmu. Od počátku 20. století vede společenské hodnocení 

k postupnému rozdělení drog na legální (alkohol, nikotin) a nelegální (heroin, kokain, konopí 

apod.). Závislosti na omamných látkách (včetně závislosti na alkoholu a nikotinu) začínají být 

posuzovány jako chronická onemocnění CNS. Stále výraznější je snaha o léčbu a prevenci 

závislostí. Přesto se ve světě zvyšuje počet lidí závislých na drogách, navíc se obohacuje 

spektrum užívaných drog. 

Rovněž v České republice stoupl po roce 1989 počet uživatelů nelegálních drog. 

V r. 2017 bylo v ČR odhadnuto 47,8 tis. problémových uživatelů pervitinu a opioidů (PUPO), 

z toho 34,7 tis. uživatelů pervitinu a 13,1 tis. uživatelů opioidů. Z nich bylo 3,9 tis. uživatelů 

heroinu, 6,9 tis. uživatelů buprenorfinu a 2,3 tis. uživatelů jiných opioidů. Odhadovaný počet 

injekčních uživatelů drog (IUD) dosáhl 43,7 tis. Počet PUPO se v r. 2017 meziročně mírně 

zvýšil - nárůst se týká jak počtu uživatelů pervitinu, tak opioidů. Znepokojivý je především 

meziroční nárůst uživatelů heroinu a rostoucí míra užívání dalších opioidů. V horizontu 

posledních 4 let zůstává počet PUPO stabilní. Nejvyšší relativní počet problémových uživatelů 

drog je tradičně odhadován v Praze a Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech s vysokým 

výskytem problémových uživatelů opioidů, a v Libereckém kraji.  

Přibližně třetinu problémových uživatelů tvoří ženy v reprodukčním věku, je porodnictví 

oborem, kterého se tato problematika rovněž silně dotýká. 

Nejčastěji užívanou drogou v naší populaci je alkohol, ale tato práce je zaměřena na 

abúzus ilegálních drog. Drogová scéna v České republice je zcela nepochybně zásadním 

způsobem ovlivňována uživateli heroinu a pervitinu. V našem souboru těhotných žen jsme se 

rovněž setkali téměř výhradně s těmito dvěma drogami. Kokain je v našich podmínkách mnohem 

méně rozšířen. Jeho cena je při obdobných účincích výrazně vyšší než cena pervitinu. Kromě 

toho má pervitin na naší drogové scéně mnohaletou tradici. I přes mírný nárůst uživatelů 

halucinogenů v naší populaci po roce 1999 jsme se s nimi nesetkali mezi těhotnými ženami.  

Některé těhotné udávají také abúzus marihuany. Vzhledem k řazení konopí mezi tzv. lehké 

drogy nebyly tyto pacientky do studie zařazeny. 
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První články o důsledcích drogové závislosti v průběhu těhotenství na plod 

a novorozence jsou staré již více než 40 let. Od té doby se tomuto problému věnovalo v zahraničí 

mnoho autorů. 

Prvním krokem v poskytování prenatální péče drogově závislým je jejich identifikace. 

Velké rezervy vidím v diagnostice závislosti v klinické praxi. Vzhledem k tomu, že se nejedná 

o každodenní problematiku, není dostatečně zvažována v diferenciálně diagnostických úvahách. 

Informace o abúzu získáme buď z anamnézy, nebo z toxikologického vyšetření moči. Je tedy 

nutné, při návštěvě pacientky, která působí utlumeně, zmateně, nebo naopak nápadně excitovaně, 

myslet na možnost užívání drog. Dotaz na abúzus drog by měl být rutinní součástí každé 

anamnézy.  

Nejpostiženější věkové skupiny v populaci uživatelů drog jsou skupiny 15-19letých a 20-

24 letých. Tvoří dohromady 80,3% ze všech uživatelů. Rovněž v našem souboru těhotných 

uživatelek pervitinu a heroinu se jednalo o velmi mladé ženy. Ve skupině uživatelek pervitinu 

byl průměrný věk 22,6 let proti 28,9 v kontrolní skupině. Ve skupině uživatelek heroinu to bylo 

23 let proti 26,7 v kontrolní skupině. Obě skupiny uživatelek drog se věkovým složením výrazně 

nelišily. Nejmladší žena, užívající drogy, byla 20letá, nejstarší 30letá. Podle demografických 

charakteristik v Zuckermanově studii probíhající v BostonCity Hospital bylo 78% gravidních 

uživatelek drog svobodných. V našem souboru 92% sledovaných žen bylo svobodných, pouze 

3 byly vdané. Z toho u jedné byl manžel rovněž závislý na tvrdých drogách a u jedné byl závislý 

na alkoholu. Nicméně v posledních letech se rodí stále více dětí mimo manželství i v populaci 

žen bez závislosti. Amy S. et al. ve své studii uvádí průměrný věk u uživatelek stimulačních drog 

24,7 a ve skupině uživatelek opiátů 26,1 let. V našem souboru byly tedy těhotné průměrně o 2-3 

roky mladší. Významným znakem této skupiny žen se jeví být nezaměstnanost. Pouze 9 žen ve 

skupině uživatelek pervitinu bylo zaměstnaných, ve skupině uživatelek heroinu byla 100% 

nezaměstnanost. V kontrolních skupinách byla nezaměstnanost 10, resp. 15%. Tato fakta jsou 

v souladu se zahraničními zkušenostmi (Bauer et al., 2002, Forray et al. 2015, Galea et al., 

2004). 

Průměrná délka abúzu drog byla u pervitinu 3,3 roky a u heroinu 3,7 let. Nejdelší 

závislost byla 10 let. Způsob aplikace byl v pervitinové skupině převážně intravenózní (60%), 

v heroinové skupině téměř výhradně intravenózní (94,4%). Tato skutečnost je velmi alarmující, 

neboť v zahraničí jsou stále více voleny méně rizikové způsoby aplikace drog (kouření, šňupání, 

inhalace).  
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Parita byla kritériem pro výběr kontrolního souboru. Je tedy shodná u uživatelek drog 

i jejich kontrol, ovšem při různém průměrném věku při porodu. Uživatelky drog mají tedy ve 

srovnání s kontrolním souborem v nižším věku více dětí, což svědčí o nedostatečném zájmu 

o antikoncepci a plánované rodičovství. 

Pokus o léčbu závislosti nebo snahu o abstinenci uvedlo pouze 22,2% uživatelek heroinu. 

Jednalo se především o detoxikační terapii, o terapii buprenorfinem ke zmírnění abstinenčních 

příznaků a o substituci metadonem. Vzhledem k tomu, že jsme se s těmito těhotnými setkali opět 

ve stavu závislosti, nebyla terapie účinná. Uživatelky pervitinu neuváděly snahu o abstinenci 

a terapii. Vzhledem k tomu, že abstinence při abúzu pervitinu nepřináší fyzické abstinenční 

příznaky, ale spíše jen silnou touhu po droze, a že pravidelná každodenní aplikace je spíše 

výjimečná, je uživatelkami nutnost léčby často bagatelizována. Rovněž v našich podmínkách 

není k dispozici spolehlivá substituční látka při závislosti na stimulačních drogách, v poslední 

době se spíše experimentálně podává metylfenidát. 

Docházka do prenatální poradny u drogově závislých je často velmi sporadická. Velká 

část nenavštěvuje poradnu vůbec a do zdravotnického zařízení je přivádí až začátek porodu. 

V našem souboru nenavštěvovalo prenatální poradnu až 33% uživatelek heroinu a 25% 

uživatelek pervitinu. Pokud do poradny docházely, počet jejich návštěv byl výrazně nižší ve 

srovnání s těhotnými zařazenými do kontrolních skupin. Návštěvy poradny byly často velmi 

nepravidelné, pro mnohé tyto pacientky bylo velmi obtížné dodržet časový harmonogram 

návštěv a objednací dobu (Funai et al., 2003). Pravidelnost docházky do prenatální poradny 

korespondovala se vztahem ke stávající graviditě. Pouze 31% těhotných závislých na heroinu 

uvedlo graviditu jako chtěnou, v pervitinové skupině to bylo dokonce jen 20%. Ve všech 

případech šlo o těhotenství neplánované. Vzhledem k tomu, že většina uživatelek tvrdých drog 

má velmi nepravidelné menses nebo trpí sekundární amenorheou, těhotenství je obvykle 

diagnostikováno až po 12. týdnu gravidity a není tedy možné těhotenství přerušit. Některé 

těhotné nepodstoupí přerušení těhotenství rovněž z finančních důvodů. Část těhotných přichází 

do poradny poprvé až po uplynutí zákonného limitu pro přerušení těhotenství z genetické 

indikace bez jakéhokoliv genetického screeningu a ultrasonografického vyšetření. V našem 

souboru jsme naštěstí nezaznamenali výskyt vrozených vývojových vad, ale v v zahraničí byl na 

velkých souborech prokázán zvýšený výskyt vrozených vývojových vad u dětí drogově 

závislých matek.  

Finanční náklady nutné k obstarání drogy značné a vedou k rizikovému chování 

(prostituce, sex za drogu). Toto chování je spojeno s vyšším výskytem sexuálně přenosných 
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chorob. Podle zahraničních údajů je prevalence syphylis v populaci těhotných narkomanek až 

28% a jiných sexuálně přenosných chorob až 24% oproti 2% v běžné populaci. V našem souboru 

jsme zaznamenali 2 případy kapavky v pervitinové skupině (5%) a 4 případy aktivní lues 

v heroinové skupině (10,5%). U žádné těhotné nebyla diagnostikována pozitivita HIV.  

Rovněž jsme nezaznamenali žádný případ aktivního onemocnění hepatitis A ani hepatitis 

B, ale HbsAg pozitivních bylo v heroinové skupině 5,6% a v pervitinové skupině 10,2%. 

S intravenózní aplikací souvisí vysoký výskyt seropozitivity hepatitis C (67% v heroinové 

skupině a 59% v pervitinové skupině). Aktivitu onemocnění jsme v heroinové skupině 

registrovali ve 26,3% případů a v pervitinové skupině ve 20 % případů. Tato skutečnost je velmi 

závažná vzhledem k možnosti opakovatelnosti onemocnění pro typovou a subtypovou různost 

viru hepatitidy C, bez tvorby protekčních protilátek a pro pozdní následky chronické virové 

hepatitidy C (jaterní cirhóza, hepatocelulární karcinom). Pravděpodobnost onemocnění se 

zvyšuje s délkou užívání drog. 

Abúzus tvrdých drog je velmi často provázen malnutricí a podvýživou. V našem souboru 

uživatelek heroinu byl body mass index před otěhotněním 20,3 (v kontrolní skupině 23,3), 

v souboru uživatelek pervitinu 19,4 (v kontrolní skupině 21,8). Při porodu to bylo v heroinové 

skupině 23,03 (u kontrol 29,07), v pervitinové skupině 23,4 (u kontrol 27,1). Rozdíly jsou 

významné jak před otěhotněním, tak při porodu. Váhový přírůstek v průběhu těhotenství byl 

u uživatelek heroinu 7,58 kg (v kontrolní skupině 16,8 kg) a u uživatelek pervitinu 11,1 kg (v 

kontrolní skupině 14,9 kg). Malnutrice matky v průběhu těhotenství přispívá k horší trofice 

novorozenců. 

Délka těhotenství u drogově závislých byla výrazně kratší ve srovnání s kontrolními 

soubory. V heroinové skupině byla průměrná délka gestace 37,8 týdne a 26,3% uživatelek 

heroinu porodilo před ukončeným 37. gestačním týdnem. V pervitinové skupině to bylo 

38,1 týdne a před 37. ukončeným gestačním týdnem porodilo 24% těchto žen. Podle některých 

literárních údajů rodí předčasně až 50% drogově závislých žen. Naše zkušenosti odpovídají spíše 

studiím, kde předčasné porody představují 23-29,4% .  

Pouze u dvou žen závislých na heroinu byl proveden císařský řez (indikace - poloha 

koncem pánevním, zúžená pánev a dystokie cervikokorporální), ve skupině uživatelek pervitinu 

byla frekvence operačních porodů vyšší. Ve třech případech se jednalo o klešťový porod pro 

hrozící hypoxii ve II. době porodní a šestkrát bylo těhotenství ukončeno per sectionem 

caesaream. Třikrát byla indikací abrupce placenty, jednou neúspěšná indukce pro 

Rh-izoimunizaci a dvakrát hrozící hypoxie v průběhu první doby porodní. 
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V průběhu šestinedělí nebyly kromě jedné pooperační komplikace (dehiscence sutury po 

císařském řezu s následnou hysterektomií) zaznamenány žádné patologie. Zejména uživatelky 

heroinu dále pokračovaly v abúzu, aby předešly vzniku abstinenčního syndromu. Jednu nedělku 

se podařilo zapojit do metadonového substitučního programu. 38,89% procent dětí uživatelek 

heroinu bylo svěřeno do péče matky, v pervitinové skupině to bylo 71% dětí. 6 žen opustilo 

porodnici bez zájmu o další osud dítěte. Nezaznamenali jsme žádný případ náhlého úmrtí 

novorozence. V literatuře je však popisován 5-7x vyšší výskyt tohoto syndromu u dětí matek 

závislých na heroinu a stimulačních drogách v porovnání s běžnou populací (Ludlow et al, 2004, 

Kennare et at., 2005). 

Jak přímým účinkem pervitinu, tak při odbourávání heroinu dochází ke snížení průtoku 

krve placentou. Při chronickém působení drog na placentární cirkulaci dochází v placentě 

k nespecifickým změnám. Placenty jsou tvořeny spíše drobnějšími klky, ojediněle nekrotickými, 

zavzatými do fibrinu (Syme et al., 2004). Výrazná jsou fibrinová depozita v choriové plotně. 

Fokálně byly zachyceny kalcifikace. Byly zastiženy známky chorionitis a amniitis. V jednom 

případě byla diagnostikována funiculitis při počínající umbilikální flebitis. 

Změny na placentě, snížená placentární perfúze, malnutrice matky, ale i přímý účinek 

drog mají vliv na porodní hmotnost novorozence. Průměrná porodní hmotnost dětí uživatelek 

heroinu byla 2674,4 g a dětí uživatelek pervitinu 3040,5 g, což bylo signifikantně nižší než 

v kontrolních skupinách. Při porovnání obou skupin uživatelek drog navzájem byly signifikantně 

nižší porodní hmotnosti zaznamenány ve skupině uživatelek heroinu. Při pokusech na zvířatech 

bylo prokázáno, že podávání heroinu přímo králičím plodům snižuje jejich hmotnost. Podávání 

morfinu krysám vyvolalo růstovou retardaci jejich plodů. Úbytek hmotnosti do 3. dne života byl 

vyšší v obou skupinách uživatelek drog v porovnání s jejich kontrolními skupinami. Je možno to 

připsat pomalejší poporodní adaptaci těchto novorozenců a také stresem ve formě abstinenčního 

syndromu novorozence. Abstinenční syndrom novorozence se vyskytoval častěji u dětí 

vystavených účinkům heroinu, a to v 94,4% případů. Ve skupině uživatelek pervitinu bylo 

chování novorozence po porodu popsáno jako abstinenční syndrom ve 40 % případů. V literatuře 

je uváděn výskyt abstinenčních příznaků u novorozenců v 60-90% případů. Nástup 

abstinenčních příznaků byl za 24-48 hodin po porodu. Klinické příznaky NAS jsme hodnotili 

skórovacím systémem pro NAS podle Finneganové. Zatímco v pervitinové skupině bylo nejvyšší 

bodové hodnocení NAS 11 a délka léčby 2-4 dny, u dětí matek závislých na heroinu to bylo až 

19 bodů a délka léčby 4-22 dní. Po expozici stimulačním drogám hovoříme často spíše 

o neonatálním neurotoxickém syndromu. I když příznaky jsou velmi podobné jako u klasického 
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abstinenčního syndromu novorozence (hypertonus, irritabilita, křeče, apnoické pauzy, průjmy), 

jedná se tu spíše o přímý účinek stimulační drogy. K terapii abstinenčního syndromu byl 

nejčastěji užíván Phenobarbital. Postupné snižování dávek bylo prováděno za monitorování 

hladin Phenobarbitalu v séru novorozence. Přetrvávající dráždivost prodlužovala terapii a část 

novorozenců byla propuštěna ještě na léčbě Phenobarbitalem. Před propuštěním dítěte bylo 

provedeno neurologické vyšetření. Možné poruchy dalšího neuropsychického vývoje žádají 

dispenzarizaci těchto dětí. Prognosticky se jedná o rizikovou skupinu.  
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5 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ I. ČÁST 

1. Jedná se o rizikovou skupinu těhotných žen. Závažnost této problematiky je vnímána 

různě porodníky v jednotlivých regionech ČR. Nejvíce se tato problematika dotýká krajů 

s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog, což je tradičně v Praze a Ústeckém 

kraji, a dále v Severomoravském a Libereckém kraji. 

2. U většiny žen s těžkou závislostí na drogách se jedná těhotenství neplánované, často 

i nechtěné a nebývá důvodem k abstinenci a změně životního stylu. 

3. Péče o těhotné se závislostí na tvrdých drogách vyžaduje interdisciplinární spolupráci 

(porodník, neonatolog, sociální pracovnice, psychiatr, adiktolog). 

4. Zásadním krokem je identifikace drogově závislé těhotné (cílená anamnéza, 

toxikologické vyšetření) 

5. V prenatální péči je nutné se zaměřit na diagnostiku STD, hepatitid, známek hrozícího 

předčasného porodu, placentární insuficience a IUGR. Docházka do poradny 

a spolupráce bývá však ve většině případů insuficientní. 

6. Je vhodné doporučit těhotné méně rizikové způsoby aplikace drog a seznámit ji 

s  možností substituční terapie. 

7. Vzhledem k výrazně nižšímu prahu bolesti a vyšší iritabilitě je při porodu metodou volby 

tlumení bolesti peridurální analgezie. Je třeba včas zajistit žilní přístup, periferní žilní 

systém bývá často devastovaný. 

8. Délka hospitalizace novorozenců drogově závislých žen je prolongovaná v důsledku 

manifestace novorozeneckého abstinenčního syndromu. Při léčbě abstinenčního 

syndromu novorozence opiátového typu je v posledních letech preferována 

terapie opiovými nebo morfinovými preparáty. 

9. Koncentrace drogově závislých žen do jednoho zdravotnického zařízení v současnosti 

není možná. Incidence těchto těhotných není natolik vysoká, aby bylo možno zřídit 

a provozovat specializované lůžkové pracoviště a naopak jejich koncentrace do 

standardního porodnického zařízení vede k jeho destabilizaci a narušení běžného 

provozu. 
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II. ČÁST 

SUBSTITUCE BUPRENOPHINEM A 

METADONEM U TĚHOTNÝCH ZÁVISLÝCH NA 

OPIOIDECH,  

JEJÍ VLIV NA PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ, 

POPORODNÍ ADAPTACI NOVOROZENCE 

A SOCIÁLNÍ ADAPTACI 
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1 CÍLE PRÁCE 

1. Srovnat průběh těhotenství a porodu u těhotných pacientek zařazených do substitučního 

programu buprenorphinem a metadonem ve srovnání s těhotnými závislými na heroinu.  

2. Zhodnotit průběh prenatální péče a spolupráci pacientek v jednotlivých skupinách, event. 

vliv těhotenství na rozhodnutí o abstinenci. 

3. Srovnat průběh abstinenčního syndromu novorozence u dětí matek zařazených v průběhu 

těhotenství do metadonového programu a matek substituovaných buprenorphinem. 

4. Vyhodnotit incidenci intauterinní růstové retardace a jiných porodnických patologií 

u plodů těhotných žen v substitučních programech 
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2 SOUBOR A METODIKA 

Studie probíhala v letech 2006–2016 v perinatologickém centru - Gynekologicko-

porodnické  klinice 2. LF-UK a FN Motol Praha a v ambulantním gynekologickém zařízení 

Gynera Zbraslav. Do studie byly zařazeny těhotné ženy závislé na heroinu a těhotné ženy na 

substituční terapii metadonem nebo buprenorphinem. Podařilo se soustředit do prenatální péče 

88 žen závislých na heroinu a 122 žen na substituční terapii. Z toho 75 těhotných bylo 

substituováno metadonem a 55 těhotných buprenorphinem. Všechny těhotné ženy byly 

sledovány v prenatální poradně pro rizikové pacientky Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF 

UK a FN Motol. Při ambulantním sledování bylo mnohem obtížnější eliminovat vliv 

doprovodných negativních faktorů, vyplývajících ze způsobu života zařazených žen, které by 

mohly ovlivnit vzájemné porovnání výsledků jednotlivých skupin. Podmínkou zařazení do 

souboru byla evidence ženy v substitučním programu nebo její zařazení do takového programu 

do 12. týdne gravidity a dodržování podmínek substituce. U všech 3 skupin byly ženy testovány 

na přítomnost jiných návykových látek při každé návštěvě prenatální poradny diagnostickými 

papírky. Z důvodu nedodržení těchto podmínek bylo ze studie vyřazeno 5 žen na substituci 

buprenorphinem a 3 ženy na metadonu.  

U všech žen byly sledovány socioekonomické ukazatele (rodinný stav, nezaměstnanost, 

věk při porodu), dále délka trvání těhotenství, přírůstek hmotnosti v průběhu těhotenství, zda 

žena navštěvovala prenatální poradnu, komplikace spojené s intravenózní aplikací drog (hepatitis 

C, HIV) a způsob porodu.  

Dále byla sledována délka trvání těhotenství, porodní hmotnost novorozence, úbytek 

hmotnosti do 3. dne po porodu, přítomnost změn na placentě a IUGR, Apgar skóre v 1., 5. a 10 

minutě života, pH, abstinenční syndrom novorozence hodnocený skórovacím systémem podle 

Finneganové, délka léčby novorozeneckého abstinenčního syndromu. Jednotlivé skupiny byly 

srovnávány pomocí Kruskal-Wallis ANOVA. Vzájemný vztah mezi dichotomickými 

proměnnými byl hodnocen pomocí longlineárních modelů. K výpočtům bylo užito softwaru 

NCSS 2002 z Numer Cruncher Statistical systems (Kaysville, UT, USA).  

Sledovali jsme vliv substituční terapie dvěma různými preparáty na socioekonomickou 

situaci těhotné ženy, na průběh těhotenství, kvalitu prenatální péče a způsob porodu, délku trvání 

těhotenství, porodní hmotnost, časnou poporodní adaptaci novorozence, rozvoj IUGR a změn na 

placentě, rozvoj novorozeneckého abstinenčního syndromu, jeho závažnost a délku potřebné 
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terapie. Srovnávali jsme obě skupiny substituovaných žen s těhotnými ženami závislými na 

heroinu a také mezi sebou navzájem.  
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3 VÝSLEDKY 

3.1 SOCIOEKONOMICKÉ UKAZATELE 

Věk žen závislých na heroinu je statisticky významně nižší ve srovnání s ženami na 

substituční terapii (graf 1). Průměrný věk žen závislých na heroinu v naší skupině byl 23 let, ve 

skupině na substituci metadonem 27 let a buprenorphinem 29 let. Při srovnání se ženami na 

metadonu je to na hladině významnosti 0,01, při srovnání s ženami užívajícími buprenorphin 

dokonce na hladině významnosti 0,001. Při srovnání skupin substituovaných žen jsou statisticky 

významně mladší ženy na metadonové substituci (p<0,01). 

Graf 1. Věk při porodu 

 

Pokud se týká zaměstnanosti, všechny uživatelky heroinu byly nezaměstnané, ve skupině 

žen substituovaných buprenorphinem bylo nezaměstnaných 33 a ve skupině žen na metadonu 44. 

Při srovnání skupin žen na substituci se skupinou žen závislých na heroinu, byla nezaměstnanost 

statisticky významně vyšší ve skupině užívající heroin při srovnání s oběma skupinami 

substituovaných žen (p<0,001). Při srovnání obou skupin substituovaných žen navzájem nebyla 

prokázána statistická významnost.  

Při srovnání rodinného stavu nebyla prokázána statistická významnost mezi žádnými 

z těchto tří skupin.  
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U všech 50 žen substituovaných buprenorphinem se jednalo o chtěné těhotenství, stejně 

tak u 60 ze 72 žen na metadonové substituci. Jen 15 žen z 88 závislých na heroinu si své 

těhotenství od počátku přálo. Rozdíl mezi substituovanými ženami a ženami závislými na 

heroinu byl statisticky významný (p<0,001). Nebyl pozorován rozdíl mezi skupinami 

substituovaných žen (tabulka 1 a 2).  

Tabulka 1. Socioekonomické charakteristiky a prenatální péče 

  Buprenorfin Heroin Metadon Celkem 

Celkem 50 88 72 210 

Zaměstnaná 17 34,00% 0 0,00% 28 38,89% 45 21,43% 

Vdaná 17 34,00% 8 9,09% 12 16,67% 37 17,62% 

Chtěné těhotenství 50 100,00% 32 36,36% 60 83,33% 142 67,62% 

Prenatální péče 50 100,00% 60 68,18% 64 88,89% 174 82,86% 

Tabulka 2.  Socioekonomické charakteristiky a prenatální péče v jednotlivých skupinách a 

srovnání pomocí chí-kvadrát testu 

  
Vše B-H B-M H-M 

χ² p χ² p χ² p χ² p 

Zaměstnaná 20,978 0 10,978 0,0009 0,210 0,6469 17,855 0 

Vdaná 2,147 0,3419 1,246 0,2643 0,004 0,9502 1,735 0,1878 

Chtěné těhotenství 46,630 0 38,457 0 2,439 0,1183 26,046 0 

Prenatální péče 10,828 0,0045 9,614 0,0019 1,084 0,2978 5,062 0,0245 

3.2 PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ A POROD 

Prenatální poradnu navštěvovaly všechny ženy substituované buprenorphinem, 60 žen 

z 88 závislých na heroinu a 64 žen ze 72 substituovaných metadonem. Vysoce významný byl 

rozdíl mezi oběma skupinami substituovaných žen a skupinou žen závislých na heroinu 

(p<0,001). Mezi skupinami žen na substituci nebyl statisticky významný rozdíl (tabulka 1 a 2). 

S tím úzce souvisí počet návštěv v poradně. Počet návštěv u substituovaných žen byl 

srovnatelný, při srovnání jednotlivých skupin na substituci a skupiny žen závislých na heroinu 
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byla prokázána vysoká statistická významnost (p<0,001) v počtu návštěv v prenatální poradně 

(graf 2).  

Graf 2. Počet návštěv v prenatální poradně 

  

V délce trvání těhotenství nebyla prokázána statistická významnost při srovnání žen 

závislých na heroinu a žen substituovaných buprenorphinem či metadonem (graf 3). 

Graf 3. Délka trvání těhotenství 
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Substituované ženy se od žen závislých na opiátech liší svým životním stylem, mimo jiné 

i způsobem životosprávy. Sledovali jsme hmotnostní přírůstek v průběhu těhotenství 

v jednotlivých skupinách. Hmotnost před těhotenstvím byla statisticky významně nejnižší 

u uživatelek heroinu. Při srovnání s uživatelkami buprenorphinu na hladině významnosti 0,001, 

při srovnání s uživatelkami metadonu na hladině významnosti 0,01. Přírůstek hmotnosti 

v průběhu těhotenství byl statisticky významně vyšší u uživatelek buprenorphinu ve srovnání 

s uživatelkami heroinu (p<0,01) i s uživatelkami metadonu (p<0,05). (graf 4 a 5) 

Graf 4. Hmotnost před těhotenstvím 

 

64 

62 

56 

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Buprenorphin Metadon Heroin



Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 

Habilitační práce 64/86 MUDr. Blanka Vavřinková, CSc. 

 

Graf 5. Přírůstek hmotnosti 
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Třetina žen substituovaných buprenorphinem rodila císařským řezem (tabulka 5 a 6), což 

bylo statisticky významně více než u žen substituovaných metadonem (p<0,01) a než u žen 

závislých na heroinu (p<0,05). 

Tabulka 5. Způsob porodu 

Způsob porodu Buprenorphin (B) Heroin (H) Metadon (M) Celkem 

Celkem 24 44 36 104 

Císařský řez 8 33,3% 4 9,1% 2 5,6% 14 13,5% 

Spontánní 16 66,7% 40 90,9% 34 94,4% 90 86,5% 

Tabulka 6. Způsob porodu v jednotlivých skupinách a srovnání pomocí chí-kvadrát testu 

Porod 
Vše 

χ² p 

Vše 6,975 0,0306 

B-H 4,984 0,0256 

B-M 6,140 0,0132 

H-M 0,148 0,7009 

3.3 PORODNÍ HMOTNOST NOVOROZENCŮ A ZMĚNY NA PLACENTĚ 

Porodní hmotnost novorozenců byla statisticky významně nejnižší ve skupině žen 

závislých na heroinu, ve srovnání se skupinou substituovanou buprenorphinem p<0,01 a ve 

srovnání se skupinou substituovanou metadonem p<0,05 (graf 6).  
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Graf 6. Porodní hmotnost novorozenců 

 

Fyziologický úbytek hmotnosti do 3. dne po porodu byl větší u žen na metadonu (p<0,01) 

a buprenorphinu (p<0,05) ve srovnání se skupinou uživatelek heroinu (graf 7). 

Graf 7. Úbytek hmotnosti do 3. poporodního dne 
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na placentách uživatelek heroinu, a to jak při srovnání s uživatelkami metadonu (p<0,01), tak při 

srovnání s uživatelkami buprenorphinu (p<0,001). Při srovnání obou skupin substituovaných žen 

bylo statisticky významně více změn prokázáno na placentách žen substituovaných metadonem 

(p<0,001). (tabulka 7).  

Tabulka 7. Změny na placentě a IUGR v jednotlivých skupinách a srovnání pomocí chí-kvadrát 

testu 

  
Vše B-H B-M H-M 

χ² p χ² p χ² p χ² p 

IUGR 21,655 0 8,341 0,0039 1,218 0,2698 20,249 0 

Změny na placentě 44,495 0 44,382 0 16,319 0,0001 7,529 0,0061 

 

Při změnách na placentě dochází k rozvoji chronické placentární insuficience, která může 

vést k IUGR. Statisticky významně více novorozenců s příznaky IUGR se narodilo ženám 

závislým na heroinu při srovnání se skupinou uživatelek metadonu p<0,001. Při srovnání 

s uživatelkami buprenorphinu (p<0,05) není statisticky významný rozdíl. Na hladině p = 0,05 

bylo pozorováno, že statisticky významně více novorozenců s příznaky IUGR se narodilo 

uživatelkám buprenorphinu (tabulka 7).   

3.4 ČASNÁ POPORODNÍ ADAPTACE A ROZVOJ ABSTINENČNÍHO SYNDROMU 

NOVOROZENCE 

Časnou poporodní adaptaci novorozenců jsme hodnotili v 1., 5. a 10. minutě života 

pomocí Apgar skóre a pH pupečníkové krve. Nejnižší Apgar skóre bylo při všech třech 

hodnoceních ve skupině žen užívajících buprenorphin, nejvyšší u žen substituovaných 

metadonem (graf 8). 

 Při vyšetření pH pupečníkové krve nebyly prokázány statisticky významné rozdíly při 

srovnání jednotlivých skupin (graf 9). 
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Graf 8. Srovnání Apgar skóre v 1., 5. a 10. minutě života 

 

Graf 9. Srovnání pupečníkového pH 

 

Po porodu byli u novorozenců sledován nástup abstinenčních příznaků a jeho závažnost 

hodnocena pomocí skóre dle Finneganové (graf 10). Nejtěžší průběh abstinenčního syndromu 

jsme zaznamenali u novorozenců žen substituovaných metadonem a to na vysoké hladině 

významnosti při srovnání se skupinou žen substituovaných buprenorphinem i žen závislých na 

heroinu (p<0,001).  
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Graf 10. Závažnost abstinenčního syndromu 

  

Nejdelší léčbu vyžadoval abstinenční syndrom novorozence u žen substituovaných 

metadonem (graf 11) ve srovnání se skupinou substituovanou buprenorphinem i se skupinou žen 

závislých na heroinu (p<0,001). 

Graf 11. Délka léčby abstinenčního syndromu novorozence 
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4 DISKUZE 

Těhotné ženy na substituční terapii jsou starší než ženy závislé na opioidech. Souvisí to 

s tím, že substituční terapie je léčbou závislosti a ženy jsou do ní zařazovány obvykle po 

několikaleté anamnéze závislosti na opiátech. V našem souboru byl průměrný věk žen závislých 

na heroinu 23 let, ve skupině na substituci metadonem 27 let a buprenorphinem 29 let. 

Metadonová a buprenorphinová substituce řeší problém opioidové závislosti u klientů, u kterých 

selhaly jiné pokusy o abstinenční léčbu. Dlouhodobě stabilizovaný klient se často zařazuje do 

pracovního procesu, dokončuje vzdělání a je schopen se zcela zařadit do normální společnosti. 

Také v našem souboru bylo statisticky významně více zaměstnaných žen v obou skupinách žen 

na substituční terapii ve srovnání se ženami závislými na heroinu. Odstraňují se rizika injekční 

aplikace často nečištěné drogy, snižuje se rizikové chování při užívání návykových látek, snižuje 

se kriminalita, zlepšují se rodinné a sociální vztahy (Amato et al., 2006, Jarvis, 1995). V našem 

souboru jsme nezaznamenali rozdíl mezi jednotlivými skupinami v počtu žen žijících 

v manželství.  

Substituce buprenorphinem pomáhá řešit závislost na látkách opioidního typu, kde denní 

ekvivalent dávky nepřesahuje 60 mg metadonu a není možná léčba orientovaná k abstinenci. 

Zařazení do programu podporuje rovněž závislost opiátového typu v kombinaci se 

zneužíváním jiné látky (kokain, pervitin). 

Statistický významně stoupá počet těhotných žen navštěvujících prenatální poradnu po 

přechodu na substituční terapii. Velká část žen závislých na heroinu přichází do nemocnice až 

k porodu bez jakékoliv prenatální péče. Pokud již prenatální poradnu navštěvují, bývají jejich 

návštěvy spíše ojedinělé a spolupráce s lékařem bývá nedostatečná. Ženy zařazené do 

substitučního programu naopak spolupracují dobře a počet návštěv v poradně je srovnatelný 

s těhotnými ženami bez závislosti v anamnéze. V našem souboru ženy na substituci navštívily 

prenatální poradnu průměrně 9x, resp. 10x, zatímco ženy závislé na heroinu pouze 4x. 

S rostoucí závislostí, tak jak se zhoršuje sociální a majetkové zázemí u závislých na 

opiátech, se objevuje zanedbávání hygienických pravidel a malnutrice. Dochází ke snižování 

tělesné hmotnosti (Fisher et al., 2000, Fisher et al., 2006). V našem souboru byla průměrná 

hmotnost uživatelek heroinu 56 kg proti 62 resp. 64 kg u substituovaných žen. V průběhu 

těhotenství byl zaznamenán nejvyšší hmotnostní přírůstek u žen substituovaných 

buprenorphinem, nejnižší hmotnostní přírůstek byl u žen se závislostí na heroinu.  
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Drogová závislost je spojena s rizikovým chováním. Podle zahraničních údajů je 

prevalence syphylis v populaci těhotných narkomanek až 28% a jiných sexuálně přenosných 

chorob až 24% oproti 2% v běžné populaci. V našem souboru jsme zaznamenali 2 případy 

aktivní lues v heroinové skupině (4%). U žádné těhotné nebyla diagnostikována pozitivita HIV.  

S intravenózní aplikací souvisí vysoký výskyt seropozitivity hepatitis C. Nejvíce 

seropozitivních žen bylo ve skupině substituovaných metadonem, tedy u žen s anamnézou 

intravenózní aplikace opiátů ve vyšších dávkách. Vzhledem k tomu, že léčba interferonem je 

v těhotenství kontraindikovaná, jsou tyto ženy sledovány ve spolupráci s infekčním oddělením 

a léčba je plánovaná po ukončení gravidity.  

Podle některých literárních údajů rodí předčasně až 50% drogově závislých žen 

(Finnegan, 1996, Nair, 1997). Naše zkušenosti odpovídají spíše studiím, kde předčasné porody 

představují 23-29,4%. Nesetkáváme se s přenášením nebo hypertrofickými plody. Pozorovali 

jsme však výrazně nižší práh bolesti, což se projevuje při chování těchto rodiček na porodním 

sále a vyššími nároky na analgetickou terapii. Velmi se nám osvědčilo vést tyto porody 

v epidurální analgézii. 

Délka trvání těhotenství u žen závislých na heroinu i metadonu byla téměř shodná (grav. 

hebd. 38+1 a grav. hebd. 38+2), délka těhotenství u žen substituovaných buprenorphinem byla 

v průměru grav. hebd. 39+4. Těhotenství u těchto žen bylo tedy o více než týden delší. Tento 

rozdíl však nebyl v našem souboru statisticky významný. V této skupině byla rovněž 

zaznamenána největší frekvence císařských řezů (8 tedy 33,3%). Může to do jisté míry souviset 

s vyšším podílem indukovaných porodů v této skupině. Rovněž jsme v této skupině indikovali 

2 ukončení per s. c. pro polohu koncem pánevním u prvorodičky. 

Změny na placentě, snížená placentární perfúze, malnutrice matky, ale i přímý účinek 

drog mají vliv na porodní hmotnost novorozence (Shankaran et al., 2004). V našem souboru byla 

statisticky významně nejnižší porodní hmotnost u novorozenců žen závislých na heroinu, jejich 

průměrná porodní hmotnost byla 2600 g, ve skupině uživatelek buprenorphinu to byly 3050 g 

a ve skupině uživatelek metadonu 2900 g. Při pokusech na zvířatech bylo prokázáno, že 

podávání heroinu přímo králičím plodům snižuje jejich hmotnost. Úbytek hmotnosti do 3. dne po 

porodu byl největší u novorozenců žen substituovaných metadonem. Je možno to připsat 

pomalejší poporodní adaptaci těchto novorozenců a také stresem ve formě závažného 

abstinenčního syndromu novorozence. 

Změny na placentě jsou u uživatelek opioidů způsobeny kolísáním hladiny drogy 

i opakováním abstinenčního syndromu (Syme et al, 2004). U našich rodiček jsme vedle 
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zvýšeného výskytu intervillózních a perivillózních mikrofibrinových depozit, zvýšené 

vaskularizaci villů dále zaznamenali známky proliferace, ložiska fibrinové exsudace na povrchu 

choriových klků, trombózu pupečníkové žíly, známky funiculitis, umbilikální flebitis, 

chorioamniitidy. Dochází k rozvoji placentární insuficience a IUGR. Proto provádíme ve třetím 

trimestru měření biometrie plodu v intervalu 14 dní, hodnocení množství plodové vody a měření 

průtoku v a. umbilicalis i v a. cerebri media. V našem hodnocení jsme nejvíce změn na placentě 

nalezli u žen závislých na heroinu, při srovnání obou skupin substituovaných žen bylo více změn 

na placentách žen užívajících metadon. Ve shodě s tím se nejvíce novorozenců s IUGR narodilo 

ženám závislým na heroinu. Při srovnání obou skupin substituovaných žen jsme nenalezli 

statisticky významný rozdíl v počtu novorozenců s IUGR. Usuzujeme, že to souvisí s čistotou 

podávané látky. Ilegálně prodávaný heroin je smíšen s celou řadou dalších látek (křída, prášek do 

pečiva), může obsahovat částečky bavlny i různé bakterie. Tyto látky potom mohou vést ke 

změnám na placentě, k rozvoji chorioamniitidy či tvorbě mikrotrombů a infarktů. Naproti tomu 

látky užívané k substituci jsou chemicky čisté, užívají se perorálně či sublinguálně. 

Soubor příznaků, které se objevují u novorozenců po expozici opiátům 24-48 hodin po 

narození se označují jako novorozenecký abstinenční syndrom (NAS). Po metadonu se mohou 

objevit později, což je způsobeno uvolňováním z depozit v organizmu novorozence. Pro 

hodnocení NAS jsme zvolili skórovací systém podle Finneganové. Tato metoda je pro svou 

jednoduchost a rychlost posouzení stavu novorozence  klinické praxi nejrozšířenější. K léčbě 

bylo užito opiové tinktury, jen v několika málo případech phenobarbitalu. K užití malých dávek 

metadonu v léčbě novorozeneckého abstinenčního syndromu neexistuje jednotný názor. Někteří 

autoři uvádějí četná schémata k jeho podávání, jiní jej naprosto odmítají a udávají přísnou 

kontraindikaci podání metadonu v novorozeneckém období (Bakstad et al., 2009). U nás se 

metadon novorozencům k léčbě novorozeneckého abstinenčního syndromu nepodává. Nejtěžší 

průběh NAS jsme pozorovali u novorozenců žen substituovaných metadonem, kteří dosahovali 

skóre v průměru 17 bodů. Tito novorozenci rovněž vyžadovali nejdelší léčbu – v průměru 

19 dnů. To souvisí s postupným uvolňováním metadonu z tkání novorozence. U novorozenců 

buprenorphinové skupiny byly příznaky nejméně vyjádřeny a v průměru dosáhly skóre 9, léčba 

si vyžádala v průměru 11 dní. U dětí uživatelek heroinu trvala léčba NAS v průměru týden, 

příznaky však byly závažnější a dosáhly v průměru skóre 11. Častěji docházelo u těchto 

novorozenců k rozvoji křečí a dalších příznaků podráždění CNS. 
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5 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ II. ČÁST 

1. V roce 2017 bylo v ČR odhadnuto 47,8 tis. problémových uživatelů pervitinu a opioidů 

(PUPO), z toho 34,7 tis. uživatelů pervitinu a 13,1 tis. uživatelů opioidů. Z nich bylo 3,9 

tis. uživatelů heroinu, 6,9 tis. uživatelů buprenorfinu a 2,3 tis. uživatelů jiných opioidů. 

Odhadovaný počet injekčních uživatelů drog (IUD) dosáhl 43,7 tis. Počet PUPO se 

v roce 2017 meziročně mírně zvýšil - nárůst se týká jak počtu uživatelů pervitinu, tak 

opioidů. Znepokojivý je především meziroční nárůst uživatelů heroinu a rostoucí míra 

užívání dalších opioidů. 

2. Pro těžce drogově závislé ženy nebývá těhotenství důvodem k přerušení abúzu nebo 

léčbě. Prenatální péče je insuficientní a děti jsou dávány k adopci.  

3. V současnosti jsou problémovým uživatelům opiátů navrhovány 2 typy substituční léčby, 

a to metadon a  buprenorphin. 

4. Substituční programy přinášejí uživatelkám opiátů sociálněekonomickou stabilizaci, což 

se projevuje také vyšší zaměstnaností. Odstraňují se rizika injekční aplikace často 

nečištěné drogy, snižuje se rizikové chování při užívání návykových látek, snižuje se 

kriminalita, zlepšují se rodinné a sociální vztahy.  

5. Těhotenství bývá u těchto žen také výrazně častěji chtěné a plánované. Počet návštěv 

v poradně odpovídá počtu návštěv u žen bez závislosti. 

6. Většina substituovaných žen má v anamnéze rizikové intravenózní podávání drogy, tedy 

vysoké riziko HCV pozitivity. V naší praxi jsme se dosud nesetkali s těhotnou ženou, ať 

již závislou nebo na substituci, která by byla HIV pozitivní. 

7. U žádného z plodů nebyla prokázána vrozená vývojová vada 

8. Změny na placentě, snížená placentární perfúze, malnutrice matky, ale i přímý účinek 

drog mají vliv na nízkou porodní hmotnost novorozence. Porodní hmotnost novorozenců 

žen na substituci je statisticky významně vyšší. 

9. Délka porodních dob není podávanou látkou ovlivněna. U uživatelek heroinu jsme 

pozorovali výrazně nižší práh bolesti, což se projevuje při chování těchto rodiček na 

porodním sále a vyššími nároky na analgetickou terapii. Velmi se nám osvědčilo vést tyto 

porody v epidurální analgézii. 
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10. Při změnách na placentě dochází k rozvoji chronické placentární insuficience, která může 

vést k IUGR. Statisticky významně nejvíce novorozenců s příznaky IUGR se narodilo 

ženám závislým na heroinu. Ve třetím trimestru je proto vhodné provádět každých 14 dní 

biometrii plodu, měření množství plodové vody a průtoků a. umbilicalis. 

11. Nejtěžší průběh abstinenčního syndromu a nutnost nejdelší léčby jsme zaznamenali 

u novorozenců žen substituovaných metadonem. Z tohoto pohledu se zdá substituce 

buprenorphinem výrazně šetrnější. 
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9 SEZNAM ZKRATEK 

CNS centrální nervový systém 

LSD amid kyseliny lysergové 

PRT pozitronová emisní tomografie 

MR magnetická rezonance 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

GABA  kyselina gama-amnio-máselná 

MDMA 3,4-methylendioxyamphetamin 

PCP phenylcyclohexylpiperidin 

THC tetrahydrocannabinol 

ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení 

LAAM 1-alfa-acetyl-methadol 

VVV vrozená vývojová vada 

GIT gastrointestinální trakt 

NAS novorozenecký abstinenční syndrom 

RT respirační trakt 

STD sexuálně přenosná onemocnění 

BMI body mass index 

KP konec pánevní 

s.c. sectio caesarea – císařský řez 

IUGR intrauterinní růstová retardace  

PUPO problémový uživatel pervitinu a opioidů 

IUD injekční uživatel drog 
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