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Płodowy zespół alkoholowy występuje od stuleci, bowiem od wieków 

społeczeostwa piły alkohol. Rodziły się więc dzieci z FAS, ale aż do II połowy XX 

wieku nie wyodrębniono tego zespołu. Historia tego zagadnienia jest więc z 

jednej strony bardzo długa, z drugiej wyjątkowo nowa.  

 Dopiero w 1968 roku doktor Paul Lemoine, skromny pediatra z Bretanii, 

jako pierwszy w historii opisał przypadki wpływu alkoholu na organizm dziecka. 

Jego badania obejmowały bardzo dużą grupę niemowląt, aż 127. Natomiast 

obserwację  swoich pacjentów prowadził przez 30 lat, co dało duży zasób 

informacji. Wyłoniły się w ten sposób podstawowe cechy płodowego zespołu 

alkoholowego: zwężone szpary powiekowe, cienka czerwieo wargowa, 

wygładzona rynienka podnosowa, a także zaburzenia rozwoju 

psychomotorycznego, nadpobudliwośd, brak dojrzałości szkolnej. Mimo 

cennych spostrzeżeo Paul Lemoine nie przebił się z nimi w poważnym 

piśmiennictwie medycznym i dlatego dopiero w 1973r. wprowadzono termin 

FAS – Fetal Alcohol Syndrome. Doprowadzili do tego amerykaoscy badacze 

David Weyhe Smith i Kenneth Lyons Jones z University of Washington Medical 

School w Seatle publikując w „Lancecie” artykuł dotyczący ośmiu przypadków z 

wadami poalkoholowymi. Wady te występowały u dzieci matek, które w czasie 

ciąży piły wysokoprocentowy alkohol, ale nie wszystkie z nich były 

alkoholiczkami. U dzieci stwierdzono dysmorfie twarzoczaszki, prenatalne i 

postnatalne opóźnienie wzrostu, niską masę urodzeniową, zaburzenia 

rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego. Dla porządku należy odnotowad 

prekursorski wkład w wyodrębnienie FAS – Christy Ulleland z Uniwersytetu 

Waszyngtooskiego, która prowadziła swoje badania w latach 1968-1969 i także 

zauważała skutki picia alkoholu przez ciężarne. Oficjalnie opublikowane przez 

Jonesa i Smitha w 1973r. dane o FAS zapoczątkowały serię artykułów, opisów 

kolejnych przypadków przez następnych badaczy.  



W 1980r. „Towarzystwo Badao nad Alkoholizmem” w USA w ramach 

zespołu badao nad FAS ogłosiło kryteria rozpoznania płodowego zespołu 

alkoholowego. Można więc z całą odpowiedzialnością stwierdzid, że dopiero 

pod koniec XX wieku konsekwencje picia alkoholu przez ciężarne zostały 

nazwane, opisane, przeanalizowane i nagłośnione. Nie znaczy to jednak, że 

dotarły do świadomości społecznej. W XXI wieku nadużywanie alkoholu przez 

ciężarne nie jest niestety rzadkością.  

Jak podano w „Lancet Global Health” z 2017r. FAS odnotowuje się 

najczęściej na Białorusi, we Włoszech, Irlandii, Chorwacji i Południowej Afryce 

chod z wielu krajów brak rzetelnych danych. Średnia częstośd FAS na świecie to 

146:10000. I chociaż wiadomo, że alkohol spożywany przez ciężarną szkodzi 

dziecku, aż 10% kobiet na świecie w czasie ciąży pije alkohol. Każdego roku 

rodzą się miliony dzieci z FAS. Statystyka w Polsce nie nastraja do optymizmu 

bowiem średnie spożycie alkoholu przez ciężarne kształtuje się na poziomie 

nieco większym niż średnia światowa tzn. 15-25% a przed ciążą 44-66%.  

Paostwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadziła także ważny projekt „ALICJA - Alkohol i Ciąża - Jak pomóc 

dziecku” dotyczący Spektrum Płodowych Zaburzeo Alkoholowych FASD (Fetal 

Alcohol Spectrum Disorder). Projekt ów był realizowany we współpracy ze 

Światową Organizacją Zdrowia (WHO), był też firmowany przez Komisję 

Bioetyczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPIN) w Warszawie. Pod pojęciem 

FASD rozumie się zarówno Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), częściowy pFAS, 

Neurorozwojowe Zaburzenia Zależne od Alkoholu (ARDN). Projekt „ALICJA” 

dotyczył 2500 dzieci w wieku 7 - 9 lat. Był próbą rozpoznania jak wiele osób z 

tej grupy ma problemy zdrowotne będące wynikiem działania alkoholu na 

rozwijający się płód. Wykluczono choroby genetyczne, przeprowadzono 

badanie przesiewowe, diagnozę neuropsychologiczną, diagnozę podstawową 

medyczną a potem pogłębioną medyczną. Docelowo dzieci  z rozpoznaniem 

FASD były kierowane na specjalistyczną terapię a ich rodziny otrzymały 

psychologiczne wsparcie. W materiałach opublikowanych w 2015 r. przez 

PARP-ę (Paostwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) jako 

efekt przeprowadzonych analiz, FASD występuje rzadziej niż u 20 na 1000 dzieci 

w wieku    7 - 9 lat , w tym pełonoobjawowy FAS u 4 na 1000, częściowy pFAS 8 

na 1000, ARND 8 na 1000. Wyniki mogą byd zaniżone, bo do rozpoznania 



konieczne było potwierdzenie przez matkę, że w czasie ciąży piła alkohol, a 

przecież nie każda pijąca ujawniła się z tym faktem .  

FAS - najkrócej ujmując, jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeo 

będących skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. 

Szczególnie wrażliwy na ekspozycję alkoholową jest pierwszy trymestr ciąży. 

Alkohol spożywany przez ciężarną jest czynnikiem sprawczym późniejszych 

kłopotów dziecka, kłopotów które najczęściej nie są zrozumiałe dla otocznia. 

Zbyt niska wiedza w społeczeostwie    na temat FAS powoduje opóźnienie w 

diagnozie lub jej brak. Punktem wyjścia do rozważenia alkoholowego zespołu 

płodowego jest oczywiście substytucja alkoholu w okresie prenatalnym, ale 

fizycznym tego wyrazem są dysmorfie twarzy dziecka. Cechami 

pierwszorzędowymi są: wygładzenie rynienki podnosowej, zcieoczenie 

czerwieni wargowej górnej i zmniejszenie szpar powiekowych. Natomiast 

cechami drugorzędowymi są : fałdy nakątne, opadające powieki, małożuchwie, 

krótki i zadarty nos przy szerokiej nasadzie nosa, uszy nisko osadzone, 

zrotowane ku tyłowi najczęściej ze słabo ukształtowaną małżowiną, linie tzw. 

stick hockey na dłoniach. Do innych cech fizycznych, które mogą wystąpid ale 

nie muszą, wszakże bardzo często są współwystępującymi należą : hipotonia, 

mikrocefalia, niedobór wzrostu i masy zarówno w okresie pre jak i 

postnatalnym, zadma, zez, krótkowzrocznośd, małoocze, zaburzenia 

pigmentacji siatkówki, hypoplastyczna szczęka, małe zęby z nieprawidłowym 

szkliwem, klatka piersiowa szewska lub kurza, ograniczony zakres ruchów w 

stawach, syn-, klino- lub kampodaktylia, niedorozwój paznokci, zrost 

promieniowo-łokciowy, skolioza, marmurkowata skóra, liczne wiry we włosach.  

Zmiany mogą dotyczyd różnych układów i generowad liczne wady 

rozwojowe. Do najbardziej spotykanych należą anomalie dużych naczyo, 

przepukliny przeponowe, pachwinowe, pępkowe, wady odbytu, niedorozwój 

warg sromowych, spodziectwo, atopowe i zrotowane nerki, wodonercze. Przy 

konkretnych fizycznych deficytach obserwuje się przede wszystkim 

nieprawidłowe funkcjonowanie dzieci z FAS. Mogą więc byd w tej grupie dzieci 

na przykład z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami mowy, zaburzeniami 

koordynacji ruchów, nadpobudliwością ruchową. Wszystkie wymienione 

powyżej deficyty, wady, nieprawidłowości, cechy nie muszą występowad 

jednocześnie, ale wszystkie one są typowe dla zespołu FAS i ważna jest 



konfiguracja tych cech stąd stosuje się bardzo konkretne kryteria, aby można z 

pełną odpowiedzialnością zespół ten rozpoznad. Każda z wad wchodząca w 

skład płodowego zespołu alkoholowego może wystąpid pojedynczo lub w 

połączeniu z pozostałymi . 

 Rozpoznanie FAS wymaga wszystkich trzech kryteriów czyli 1) trzy 

dysmorfie pierwszorzędowe, 2) deficyt wagi i/lub wzrostu, 3) nieprawidłowości 

ośrodkowego układu nerwowego. Bardzo istotne jest postawienie diagnozy 

odpowiednio wcześnie, gdyż cechy dysmorficzne obecne u noworodka, 

niemowlęcia, małego dziecka już w okresie 5-6 lat zanikają, „rozchodzą” się, bo 

zmieniają się rysy twarzy. Wówczas bardziej dają o sobie znad jego trudności w 

funkcjonowaniu społecznym. W wieku szkolnym, a więc od 6 roku życia, kiedy 

dzieci stają przed określonymi obowiązkami, kiedy egzekwowane są konkretne 

polecenia obnażają się też trudności. Wtedy to u dzieci FAS-owych są kłopoty z 

koncentracją, z utrzymaniem dystansu, z planowaniem, z rozumieniem norm, 

zasad, regulaminów, z oceną zadania, zrozumieniem zadania, z tempem pracy, 

z prowadzeniem dialogu, ze współdziałaniem w zespole, z komunikacją w 

środowisku, z wyrażaniem emocji np. z rozpoznawaniem  i okazywaniem uczud 

itd. Zacierają się dysmorfie, niektóre wady udaje się wyleczyd operacyjnie i 

często trudno powiązad niepowodzenia szkolne ucznia z zespołem chorobowym 

u podłoża którego „sączy” się alkohol.  

Alkohol jest silnym teratogenem neurobehawioralnym, ponieważ bardzo 

swobodnie przenika przez łożysko matki, które ma chronid płód przed wpływem 

wszelkich toksyn i drobnoustrojów. Średnio 30-40 minut od spożycia przez 

ciężarną alkoholu, jego stężenie we krwi płodu jest zbliżone do stężenia we 

krwi matki. Zależnośd jest więc następująca: im większa ilośd alkoholu tym 

rozleglejsze są uszkodzenia i mogą byd one trwałe. Najbardziej narażony na 

poalkoholowe skutki jest ośrodkowy układ nerwowy.  

Pomimo wielu badao szacunkowych nie udało się określid bezpiecznej dla 

płodu dawki etanolu. Natomiast każde 50 ml spożytego alkoholu powoduje 

śmierd 20 milionów komórek nerwowych, a moment największej wrażliwości 

układu nerwowego – to pierwsze osiem tygodni ciąży, co wynika  z 

embriologicznego rozwoju płodu. Następne tygodnie także obfitują w ważne 

procesy rozwojowe: neurogenezę, gliogenezę, synaptogenezę a alkohol je 

zaburza wywołując apoptozę komórek, nieprawidłowe różnicowanie 



neuronów, nieprawidłową migrację neuronów, wadliwe połączenia 

interneuronalne, uszkodzenia astrocytów. W konsekwencji najbardziej dotkliwy 

wpływ alkoholu jest w obrębie płatów czołowych, ciała modzelowatego, 

móżdżku, jąder podstawy, hipokampa. Wszystkie wymienione struktury 

wykazują hipoplazję. Dlatego dzieci z FAS mają zaburzenia pamięci 

krótkotrwałej, trudności w wyciąganiu wniosków z sytuacji i analizowaniu 

własnych doświadczeo. Wykazują ogromny deficyt uwagi, nie panują nad sobą i 

są bardzo podatne na wszelkie impulsy, brak kontroli nad impulsami prowadzi 

do licznych konfliktów, zatargów w otoczeniu. Do tego należy podkreślid 

wydłużony czas reakcji, nadruchliwośd, trudności z rozumieniem pojęd 

abstrakcyjnych, niedojrzałośd społeczną, zaburzenia poczucia czasu, a także 

zaburzenia integracji sensorycznej. W ostatnich latach wiele uwagi 

neurofizjolodzy poświęcili układom sensorycznym i ewidentnie wykazano 

dysfunkcję dzieci FAS-owych w zakresie układu dotykowego, 

proprioceptywnego, przedsionkowego. Dzieci z FAS mają bardzo często 

podwyższony próg bólu, zaburzenia czucia temperatury, nadwrażliwośd 

smakową, węchową przedsionkową, proprioceptywną, wzrokową, słuchową, 

dotykową, różnicowania dotykowego, zaburzenia koordynacji ruchowej. Jeśli 

wyobrazimy sobie dziecko z powyższymi dysfunkcjami w rzeczywistości 

szkolnej, nie powinno nikogo dziwid, że ma ono trudności szkolne. Dziecko nie 

jest wstanie samodzielnie je pokonad. Wymaga specjalistycznej pomocy. 

 Często pierwszym krokiem jest postawienie diagnozy FAS, co od razu 

tłumaczy trudności. Dysponując diagnozą – wiadomo jak pracowad z dzieckiem. 

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest terapia FAS/FASD wykorzystująca 

techniki neurorozwojowe, psychodynamiczne, relaksacyjne. Psychoedukacja 

dotycząca postępowania z dzieckiem z FAS jest wyzwaniem współczesnej 

szkoły, jak również bywa pomocna w relacji w domu, bo dzieci z FAS mają 

problem w ocenie konsekwencji zachowao. Z tego powodu mają znacznie 

częściej problemy z prawem, tendencje do prób samobójczych, samookaleczeo, 

ucieczek z domu, konfliktów z bliskimi. Nakładają się na powyższe problemy 

zaburzenia depresyjne, lękowe, skłonnośd do uzależnieo i wreszcie choroby 

psychiczne. Dziecko z FAS jest więc „wyposażone” w bagaż licznych kłopotów, 

które nie zawsze w porę udaje się rozpoznad. Stanowi to wyzwanie dla licznych 

placówek zajmujących się pracą z dziedmi i młodzieżą, aby właściwie rozczytad 

co leży u podstaw trudności. Postawienie diagnozy FAS jest pierwszym krokiem, 



terapia najważniejszym, a następnym odnalezienie swego miejsca w 

społeczeostwie. Ale z alkoholowego zespołu płodowego się nie wyrasta i 

konsekwencje nosi się do kooca życia, a przecież można było ich uniknąd, gdyby 

przyszłe matki wykazały abstynencję w okresie ciąży. 
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