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„Jak się rozpoznaje FASD? Spojrzenie lekarza pediatry, genetyka” 
Wykład wygłoszony podczas konferencji w ramach I Pomorskich Obchodów Światowego Dnia 

FAS – Chmielno, 2014 r. 

 

Znajomość przyczyny zaburzenia rozwoju u dziecka pozwala określić rokowanie, właściwe dalsze 

postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne, a także umożliwia ustalenie odpowiedniego schematu 

postępowania rehabilitacyjnego. Właściwe rozpoznanie zaburzenia rozwoju u dziecka ma istotne 

znaczenie także dla poradnictwa genetycznego obejmującego zarówno pacjenta (również w wieku 

dorosłym), jak i jego rodzinę, w tym poradnictwa przedkoncepcyjnego (przed zajściem w 

planowaną ciążę) i prenatalnego (w przypadku istniejącej już ciąży).  

Innymi słowy wiedząc dlaczego u dziecka występuje zaburzenie w rozwoju, czy dlaczego 

dziecko urodziło się z  wadą rozwojową, wiemy jako rodzice, opiekunowie i terapeuci czego 

oczekiwać i w którą stronę podążać, żeby najlepiej jak można wspomagać dziecko w jego rozwoju. 

Dotyczy to zarówno przyczynowego leczenia konkretnych wad rozwojowych, rehabilitacji 

psychoruchowej i logopedycznej, zapobieganiu oraz odpowiedniej profilaktyce możliwych 

współistniejących chorób, jak i ich leczenia objawowego. Całość działania medycznego, wraz z 

odpowiednim w aspekcie społecznym, godnym i holistycznym podejściem do dziecka z 

niepełnosprawnością, poprawia jakość jego życia i jego rodziny.   

 Zastosowanie w badaniach diagnostycznych nowoczesnych metod cytogenetyki i biologii 

molekularnej (badania do mikromacierzy, sekwencjonowanie nowej generacji) umożliwia 

wyjaśnienie etiologii wielu zaburzeń fenotypowych u pacjentów. Stały rozwój tych dziedzin 

medycyny powoduje wzrost możliwości ustalenia podłoża etiopatogenetycznego zaburzeń 

rozwojowych. Jednak nadal istnieje wiele konkretnych zaburzeń rozwojowych, w których brak jest 

możliwości ich potwierdzenia w obiektywnym badaniu biochemicznych czy genetycznym. Takimi 

zaburzeniami są min.: zespoły dysmorficzne o nieokreślonej etiologii, wady rozwojowe izolowane 

bądź skojarzone z innymi zaburzeniami oraz niektóre sytuacje wynikające z teratogennego 

działania czynników matczynych bądź środowiskowych na płód. 

 Zaburzenia rozwoju i wady wrodzone 

 Częstość występowania wrodzonych zaburzeń rozwojowych wśród noworodków żywo 

urodzonych wynosi w krajach rozwiniętych około 2-3%, zaś wśród martwo urodzonych do 10%. 

Definicja wrodzonego zaburzenia rozwojowego czy wady rozwojowej jest bardzo szeroka i 

obejmuje każdą nieprawidłowość anatomiczną obecną przy urodzeniu. Mając na uwadze złożoność 
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i precyzyjność prawidłowego rozwoju człowieka oraz wielość procesów zachodzących w okresie 

zarodkowym i płodowym należy uznać, że do wystąpienia wady wrodzonej może dojść wskutek 

zaburzenia każdej integralnej części skomplikowanego procesu rozwoju człowieka. Wady 

rozwojowe występowały i zawsze będą występować z uwagi na skomplikowany rozwój człowieka. 

Wielu z nich nie da się przewidzieć, bo ich powstanie nie zależy od naszego sposobu życia, 

występują sporadycznie, są dziełem przypadku. Natomiast możemy i z pewnością powinniśmy 

wyraźnie wpływać na czynniki środowiskowe uczestniczące w powstawaniu zaburzeń (wad) 

rozwojowych zmniejszając w ten sposób częstość ich występowania. Służy temu min.: szeroko 

rozumiana profilaktyka.  

 Profilaktyka zaburzeń (wad) rozwojowych  

 Profilaktyka zaburzeń (wad) rozwojowych jest wielokierunkowym działaniem w 

zapobieganiu powstawaniu wad wrodzonych i dzieli się na profilaktykę I, II i III stopnia. 

 Profilaktyka I stopnia (pierwotna) dotyczy wad uwarunkowanych działaniem czynników 

środowiskowych i polega na eliminacji szkodliwych teratogenów. Tutaj należy podkreślić, że 

zdrowie kobiety jest zdrowiem społeczeństwa. Przykładem profilaktyki wad rozwojowych I 

stopnia jest min.: 

• odpowiednie odżywianie się kobiet w okresie rozrodczym 

• unikanie czynników potencjalnie teratogennych dla płodu w okresie okołokoncepcyjnym i 

tym bardziej w okresie ciąży 

• niespożywanie alkoholu i innych używek w okresie okołokoncepcyjnym oraz w czasie ciąży 

• suplementacja kwasu foliowego u kobiet w wieku rozrodczym 

• szczepienia ochronne np.: przeciwko wirusowi różyczki, grypy  

• badanie ciężarnej na choroby odzwierzęce np.: toksoplazmozę 

 Profilaktyka II stopnia umożliwia wczesną diagnostykę wielu zaburzeń rozwojowych płodu, 

warunkuje właściwe prowadzenie ciąży, dobór optymalnej metody rozwiązania ciąży oraz 

umożliwia podjęcie najwcześniejszego, optymalnego leczenia w ośrodku specjalistycznym oraz 

rehabilitacji dziecka z wadami, co przyczynia się do poprawy skuteczności leczenia, a tym samym 

jakości życia dzieci z wadami. Obecnie największą rolę w diagnostyce prenatalnej wrodzonych wad 

rozwojowych odgrywa badanie ultrasonograficzne płodu.  

 Ostatnim poziomem profilaktyki (III stopnia) wad rozwojowych jest wielokierunkowe 

działanie specjalistyczne mające na celu korekcję wad wrodzonych, rehabilitację osób z wadami 

oraz szeroko rozumiane działania społeczne ułatwiające osobom z wadami i ich rodzinom adaptację 

i funkcjonowanie w środowisku. 

  Zespoły dysmorficzne 

 Zespoły dysmorficzne obejmują unikalne, patogenetycznie powiązane ze sobą objawy, takie 
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jak odrębności w budowie i wyglądzie ciała, niejednokrotnie wady rozwojowe różnych narządów 

oraz często opóźnienie rozwoju psychoruchowego/intelektualnego. Obecnie znanych jest kilka 

tysięcy zespołów dysmorficznych. Ich rozpoznanie, i co za tym idzie, wiedza o przebiegu 

naturalnym choroby są niezwykle istotne dla optymalizacji opieki lekarskiej (m.in. profilaktyki 

mającej na celu zapobieganie potencjalnym powikłaniom charakterystycznym dla danego zespołu, 

określenia rokowania oraz odpowiedniego postępowania terapeutycznego), wiarygodnego 

poradnictwa genetycznego w rodzinach osób chorych oraz dla celów poznawczych określających 

przyczyny i mechanizmy powstawania wrodzonych zespołów dysmorficznych. 

 Etiologia zaburzeń rozwojowych  

 Zaburzenia rozwoju i wady wrodzone mają różnorodną etiologię. Lekarz zajmujący się ich 

diagnostyką, czasami jest w stanie rozpoznać zespół genetyczny od pierwszego kontaktu z 

pacjentem (Strassen Diagnose), z reguły ze względu na specyficzny wygląd twarzy (facial gestalt). 

Niejednokrotnie jednak diagnostyka zaburzeń rozwojowych wymaga długich, pracochłonnych oraz 

kosztownych badań, które nie zawsze kończą się sukcesem. Znanych jest kilka tysięcy zespołów 

dysmorficznych u dzieci, współistniejących z wadami rozwojowymi. Ta mnogość oraz 

różnorodność zespołów dysmorficznych, stosunkowo niska częstość ich występowania, trudności w 

ocenie cech dysmorficznych oraz zmieniające się wraz z wiekiem dziecka cechy fenotypowe 

powodują trudności w sformułowaniu ostatecznego rozpoznania. W prawie 40% przypadków 

dokładne przyczyny zaburzeń rozwoju pozostają nieokreślone.  

 Spośród czynników etiologicznych zaburzeń rozwojowych należy wymieć czynniki 

genetyczne (aberracje chromosomowe, choroby monogenowe oraz zespoły oligo-/poligenowe), 

działanie wieloczynnikowe (czynniki środowiskowe niejednokrotnie powiązane z wieloma 

czynnikami genetycznymi) oraz czynniki teratogenne (czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne 

pochodzenia endo- bądź egzogennego).  

 Diagnostyka zaburzeń rozwojowych 

 Diagnostyka dysmorfologiczna swoim zasadniczym schematem nie odbiega od 

tradycyjnego modelu diagnostycznego w innych specjalnościach medycznych (Tabela 1). 

Szczególnie istotne i warte podkreślenia jest, aby wywiad rodzinny i chorobowy został zebrany 

bardzo dokładnie, a badanie przedmiotowe polegało na identyfikacji wszystkich, zarówno dużych, 

jak i drobnych, nieprawidłowości. Umożliwia to następowe powiązanie stwierdzonych 

anomalii/wad rozwojowych w logiczną całość, a w dalszej kolejności zaplanowanie odpowiednich 

badań dodatkowych. 

 

Tabela 1. Etapy diagnostyki zaburzeń rozwojowych.   

Rozpoznanie kliniczne 
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1. Wywiad rodzinny 

2. Wywiad chorobowy 

3. Badanie przedmiotowe (dysmorfologiczne) 

4. Konsultacje i inne badania dodatkowe (m. in. neurologiczne, okulistyczne, 

metaboliczne, immunologiczne, endokrynologiczne, gastrologiczne, psychologiczne, 

radiologiczne – np.: obrazowanie mózgowia, kośćca, audiologiczne - badanie słuchu)  

5. Diagnostyka laboratoryjna, w tym genetyczna 

 

 Wywiad lekarski  

Podstawą klinicznego ustalenia rozpoznania choroby genetycznej jest wywiad - dotyczący 

rodziny (dane o spokrewnieniu, pochodzeniu etnicznym, występowaniu poronień samoistnych albo 

niewyjaśnionych martwych urodzeń lub zgonów po urodzeniu, zdrowiu rodziców i innych 

członków rodziny), okresu ciąży (okres rozpoznania ciąży, choroby matki, używanie leków, 

znanych czynników teratogenych czy potencjalnie teratogennych dla płodu), porodu, okresu 

noworodkowego oraz przebiegu choroby (min.: rozwój psychoruchowy, wiek osiągnięcia 

samodzielnego siadania, chodzenia, pierwszych słów). Wywiad chorobowy musi być zebrany 

bardzo dokładnie.  

W ocenie potencjalnej przyczyny zaburzeń rozwojowych wynikających z teratogennego 

działania alkoholu na płód kluczowe znaczenie ma wywiad prenatalny i środowiskowy 

(udowodnione problemy matki dziecka z używkami, leczenie odwykowe) w kierunku  teratogenów, 

na które narażona była ciężarna. Określane jest prawdopodobieństwo ekspozycji matki na 

zewnętrzne czynniki teratogenne, takie jak alkohol, narkotyki, nikotyna, ale także leki, w tym leki 

przeciwpadaczkowe (hydantoina, fenobarbital, kwas walproinowy oraz  trimethadione) oraz inne 

używki i zewnętrzne czynniki środowiskowe. 

 Zasady badania dysmorfologicznego 

 Badanie dysmorfologiczne swoim zasadniczym schematem nie odbiega od tradycyjnego 

badania lekarskiego. Szczególnie istotne jest, aby badanie przedmiotowe polegało na identyfikacji 

wszystkich, zarówno dużych, jak i drobnych, nieprawidłowości.  

 Najważniejszym elementem diagnostyki dysmorfologicznej jest badanie przedmiotowe 

dziecka, które charakteryzuje się pewnymi prawidłowościami. Objawy zespołów genetycznych są 

bardzo różnorodne -  obejmują wady rozwojowe narządów wewnętrznych, cechy dysmorficzne 

całego ciała, twarzy, czaszki, włosów, skóry, szyi, tułowia, kończyn, paznokci i zewnętrznych 

narządów płciowych, a także zaburzenie rozwoju psychoruchowego oraz somatycznego (pre- i 

postnatalnego). Niektóre zespoły genetyczne manifestują się zestawem licznych typowych objawów 

klinicznych. W praktyce klinicznej przyjęte jest sformułowanie facial gestalt. Czasem objawy 
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fenotypowe twarzy układają się w bardzo charakterystyczny wzór cech, które można wyłonić z 

obrazu twarzy, czy innych części ciała jak dłoni oraz stóp i od pierwszego wejrzenia postawić 

rozpoznanie. Czasem te cechy są nawet trudne do opisania słowami, ale widoczny jest ich 

charakterystyczny układ. Takich zespołów jest co najmniej kilkadziesiąt, np. twarz dziecka z 

zespołem Downa (trisomia 21), z zespołami: Cornelii de Lange, Williamsa oraz omawianego w tym 

artykule pełnoobjawowego FAS. 

 Niejednokrotnie w badaniu dysmorfologicznym korzystamy z zasady określonej jako first 

look, don’t touch – zanim zaczniesz badać, obserwuj, patrz, analizuj - dotyczy to zachowania 

dziecka, kontaktu z otoczeniem, sprawności ruchowej i koordynacji oraz ogólnej budowy fizycznej 

i postawy ciała. Ponadto w badaniu dysmorfologicznym niezbędna jest antropometryczna ocena 

cech somatycznych (podstawowe: pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu i długości głowy, ponadto 

m.in. rozstawu oczu, długość szpar powiekowych, rozstawu ramion, długości kończyn i inne, w 

zależności od potrzeb i budowy ciała). Podczas każdego badania dysmorfologicznego dane te 

muszą być ocenione, spisane i porównane do rówieśników (lokalizacja danych na siatkach 

centylowych, wielkość odchylenia standardowego). Ważnym elementem diagnostyki 

dysmorfologicznej jest także wykonanie zawsze za zgodą rodziców i opiekunów dokumentacji 

fotograficznej obserwacjach cechy dysmorfia. Każde dziecko zmienia się wraz z wiekiem, również 

to z zaburzeniem rozwoju. Jedne cechy zanikają, inne się pojawiają, naprowadzając czasem na trop 

diagnostyczny dopiero po kilku latach (klucz diagnostyczny). 

 W diagnostyce dysmorfologicznej zaburzeń rozwojowych, pomimo postępu biologii 

molekularnej, nadal wymagana jest umiejętność analizowania poszczególnych, nawet drobnych 

elementów składowych danego zespołu i łączenia tych cech w jeden określony problem rozwojowy. 

Czasem tym pozornie mało istotnym elementem wiodącym do rozpoznania zespołu dysmorficznego 

jest odrębna (inna) budowa ucha, nosa, warg, dłoni czy stóp, a nawet poszczególnych palców. Pracę 

dysmorfologa można porównać do pracy detektywa. W nawiązaniu do sławnej w literaturze 

brytyjskiej kryminologii, można wyróżnić model strategii diagnostycznej Sherlocka Holmesa, 

doktora Watsona, czy model Scotland Yardu. We wszystkich modelach różnymi ścieżkami i 

sposobami poszukuje się klucza diagnostycznego, czyli tego, co jest najważniejszym objawem, 

który może zaprowadzić do właściwego rozpoznania. 

 Elementem nie do przecenienia w diagnostyce dysmorfologicznej jest wiedza teoretyczna 

obejmująca etiologię i patogenezę zaburzeń rozwoju oraz doświadczenie osoby badającej połączone 

z zapamiętywaniem konkretnych fenotypów (gestalt), a niekiedy nawet pojedynczych pacjentów.  

 Kolejnym czynnikiem decydującym o powodzeniu jest właściwe korzystanie z pomocy 

źródłowych (literatura fachowa, bazy dysmorfologiczne, własne kolekcje fotograficzne); 

decydujące może się tu okazać odpowiednie nazwanie obserwowanego objawu klinicznego, co 
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umożliwia jego odszukanie w bazach danych. Pomocą winni służyć także koledzy dysmorfolodzy z 

większym doświadczeniem klinicznym lub którzy widzieli w swojej praktyce podobną konstelację 

objawów klinicznych. Nieocenioną wartość mają organizowane cyklicznie spotkania 

dysmorfologiczne lekarzy genetyków klinicznych. 

 Spektrum zaburzeń powodowanych przez teratogenny wpływ alkoholu na płód w 

okresie prenatalnym 

 Uszkodzenie płodu, a w konsekwencji zaburzenia u dziecka spowodowane teratogennym 

wpływem alkoholu na płód w okresie ostatnich kilku dekad były określane różnymi nazwami w 

zależności od stopnia uszkodzenia i liczby objawów oraz znajomości wywiadu prenatalnego i 

środowiskowego. Były to: płodowy zespół alkoholowy (FAS – fetal alcohol syndrome), efekty 

teratogennego działania alkoholu (FAE - fetal alcohol effect), zaburzenia neurorozwojowe 

spowodowane alkoholem (ARND – alkohol related neurodevelopmental disorder), a końcu 

zaburzenia ze spektrum płodowego zespołu alkoholowego (FASD – fetal alcohol spectrum 

disorders), które zawierają w sobie dziesiątki konkretnych rozpoznań. W tym artykule będzie 

używany termin FASD opisujący liczne jednostki chorobowe wynikające z teratogennego działania 

alkoholu na płód. Należy jednak podkreślić, że termin FASD nie jest sam w sobie terminem 

diagnostycznym. 

 Zaburzenia u płodu i dziecka wynikające z teratogennego działania alkoholu zostały po raz 

pierwszy opisane przez P.Lemoine i innych w 1968 roku we Francji. Kolejna ważna publikacja 

naukowa, która zdefiniowała problem używania alkoholu w okresie ciąży oraz znacząco wpłynęła 

na postęp dalszych badań nad FASD był artykuł Kenneth L. Jones i Davida W. Smitha oraz 

współpracowników opublikowany w czasopiśmie Lancet w 1973 roku. Częstość występowania 

FASD w Europie została oceniona na 0,08 do 1,0 na 1000 żywo urodzonych i jest zależy od 

pochodzenia etnicznego i narodowego. Natomiast w niektórych państwach południowej Afryki 

część FASD wynosi nawet na 68-89 na 1000.  

 Właściwa diagnostyka FASD nie ma na celu stygmatyzowanie (etykietowanie) dzieci (co 

często jest argumentem lekarzy, terapeutów wczesnej interwencji), ale pozwala na włączenie 

odpowiedniego postępowania terapeutycznego i rehabilitacyjnego. Z drugiej strony trzeba 

podkreślić, że należy unikać automatycznego rozpoznania chorób z grupy FASD u dziecka z 

zaburzeniem rozwoju i zaburzeniem w uczeniu się tylko dlatego, że podejrzewane jest używanie 

alkoholu u matki biologicznej w czasie jej ciąży. Ponadto należy pamiętać, że dzieci z określonymi 

zespołami genetycznymi oraz zespołami dysmorficznymi bez określonej przyczyny są rodzone 

zarówno przez kobiety zdrowe, jak i w równym stopniu przez te, które nadużywają alkoholu. 

Świadczy o tym wiele opracowań naukowych i prezentacje przypadków medycznych, które opisują 

wiele różnych zaburzeń genetycznych u dzieci  
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z obciążonym wywiadem środowiskowych i prenatalnym. Podsumowując w diagnostyce FASD 

powinniśmy mieć świadomość o zgubnych skutkach nadrozpoznawalności (overdiagnosis) oraz z 

drugiej strony niedorozpoznawalności (underdiagnosis) oraz niewłaściwego rozpoznania 

(misdiagnosis) zaburzeń ze spektrum płodowego zespołu alkoholowego. 

 Brak jest obiektywnego badania biochemicznego (marker biologiczny) na podstawie, 

którego  diagnozuje FASD. W związku z czym można podkreślić, że FASD diagnozuje się nie tylko 

w badaniu fizykalnym i na podstawie wywiadu pre- i postnatalnego, ale przede wszystkim poprzez 

wykluczanie! Proces diagnostyczny FASD jest złożony  

i wielospecjalistyczny. Dlatego powstało kilka schematów będących klinicznymi narzędziami 

pomocnymi w diagnostyce FASD. Po raz pierwszy diagnostyczny system punktowy został 

zaproponowany  przez prof. Susan Astley z Seattle (waszyngtoński diagnostyczny system 4-

stopniowy - 4-digit score) już 18 lat temu. Ponadto istnieją inne systemy stosowane  

w praktyce, jak kryteria Narodowego Centrum Kontroli Chorób w USA, amerykańskiego Instytutu 

Medycyny – IOM (Hoyme i in.) oraz system kanadyjski (Chudley i in). 

 Przewodnik diagnostyczny utworzony przez amerykankę z Waszyngtonu, prof. Susan Astley 

do celów diagnostycznych dzieci z objawami ze spektrum płodowego zespołu alkoholowego 

pozwala na postawienie klinicznego rozpoznania FASD w 22 kategoriach i 156 kombinacjach 

(http://depts.washington.edu/fasdpn/pdfs/guide2004.pdf). Według skali 4-stopniowej dla FASD 

ocenia się wzrost i masę ciała dzieci, objawy dysmorficzne twarzy, uszkodzenia strukturalne bądź 

funkcjonalne CUN oraz wywiad prenatalny, czy jest obciążony spożywaniem alkoholu przez matkę 

w czasie ciąży (informacja pewna, prawdopodobna, brak informacji). 

 Objawy ze spektrum FAS 

 Dzieci z płodowym zespołem alkoholowym i pokrewnymi chorobami rodzą się  

z niedoborem mały ciała, w okresie dzieciństwa są niskie i drobne, ich masa ciała i wzrost  

z reguły są poniżej 3 centyla bądź pomiędzy 3-10 centylem. Zaburzenia wzrostu obecne już przed 

urodzeniem się dziecka określa się jako wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu (IUGR). U 

części dzieci z FASD problemy somatyczne ze wzrostem i masą ciała rozwiązują się wraz z 

wiekiem. 

 Dzieci z FASD rozwijają się globalnie z opóźnieniem w stopniu lekkim  

i umiarkowanym, dotyczy to zarówno rozwoju psychoruchowego jak i intelektualnego. Spośród 

strukturalnych wad mózgowia u dzieci z FASD wymienia się: małogłowie (cecha najczęstsza), ale 

także wodogłowie (ventrikulomegalia – powiększone komory mózgu), czy heterotopię istoty szarej, 

niedorozwój ciała modzelowatego, jamy przegrody przeźroczystej  

i oliwki i inne (holoprosencefalia, schizencefalia). Natomiast zaburzenia funkcjonowania mózgowia 

u osób z FASD obejmują min:  
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⁻ zaburzenia ssania/połykania 

⁻ zaburzenia mowy 

⁻ zaburzenia pamięci 

⁻ deficyt uwagi, zaburzenia koncentracji 

⁻ zaburzenia motoryki dużej i małej 

⁻ zaburzenia integracji sensorycznej 

⁻ labilność emocjonalna/nadpobudliwość/impulsywność 

⁻ trudności w uczeniu się/perseweracyjne podejście do problemów i inne 

 Głównymi objawami fenotypowymi w obrębie twarzy u dzieci z FASD są bardzo 

charakterystyczne cechy dysmorficzne takie jak małogłowie, krótkie szpary powiekowe mierzone 

od wewnętrznych do zewnętrznych kącików oka i dające obraz szeroko rozstawionych oczu, 

wygładzona rynienka nosowo-wargowa pomiędzy kolumienką nosa a wargą górną oraz cienka 

warga górna. Szpary powiekowe powinno się oceniać jako cecha subiektywna, można mierzyć 

odległość między kącikami oka i odczytać wartość w SD (odchylenia standardowe) w siatkach 

centylowych dla wieku i płci pacjenta. Długość szpar powiekowych poniżej -2SD jest cechą typową 

FASD. Natomiast stopień wygładzenia rynienki nosowo-wargowej oraz grubości wargi górnej 

mierzy się obiektywnie w skali 1-5 wg fotograficznych wzorców 

(https://depts.washington.edu/fasdpn/pdfs/astley-rank4philtrum.pdf ). 

 Spośród wszystkich objawów FASD można wyróżnić ponadto wiele innych cech dysmorfii 

twarzy (min.: opadanie powiek, hirsutyzm, zmarszczki nakątne, hipoplazja środkowej części twarzy 

i szczęki), dłoni (najczęściej krótkie paliczki dystalne, klinodaktylia palców V, małe i dysplastyczne 

paznokcie oraz przykurcze palców, oligodaktylia, w tym brak lub hipoplazja kciuka, dodatkowe 

palce przedosiowe, dodatkowe kości śródręcza), skóry (nieprawidłowe dermatoglify  - linie 

papilarne dłoni, które są głębokie i o nietypowym ułożeniu, naczyniaki jamiste i płaskie 

malformacje naczyniowe), klatki piersiowej (dodatkowe brodawki sutkowe, klatka wklęsła i kurza, 

dodatkowe żebra). Ponadto u dzieci z FASD mogą wystąpić wady dodatkowe narządów 

wewnętrznych, najczęściej wady serca (VSD, ASD, TOF), nerek czy wargi i podniebienia 

(rozszczep), ale także wady tchawicy, krtani, przełyku i XII-cy (zarośnięcie, przerostowe zwężenie 

odźwiernika), wady kończyn i kości (min.: ograniczona ruchomość w stawie łokciowym, hipoplazja 

kości łokciowej). Charakterystyczne są także niedosłuch i zaburzenia okulistyczne, począwszy od 

hipoplazji nerwów wzrokowych, małoocza, zaćmy, zaburzeń przedniego odcinka oka, anomalii 

Petersa oraz nieprawidłowości naczyń siatkówki aż do zaburzeń ustawienia gałki ocznej (zez) 

włącznie. 

 Diagnostyka różnicowa FASD 
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 Narażenie na szkodliwe czynniki środowiskowe w życiu prenatalnym nie zwalnia od 

poszukiwania innych przyczyn występowania zaburzeń rozwoju obserwowanych u pacjenta. Cechy 

dysmorficzne twarzy, które tworzą charakterystyczny jej wygląd, wady wrodzone obejmujące wiele 

narządów, opóźniony rozwój psychoruchowy i niepełnosprawność intelektualna są częstymi 

objawami nieprawidłowości materiału genetycznego. Dlatego każdy pacjent, który prezentuje 

wymienione zaburzenia powinien zostać poddany wnikliwej diagnostyce różnicowej w kierunku 

wrodzonych zespołów dysmorficznych. 

 Diagnostyka różnicowa FASD wiąże się głównie z podobieństwem fenotypu 

morfologicznego pacjenta z FASD do fenotypu pacjentów z konkretnymi zespołami 

dysmorficznymi. W szczególności diagnostyka różnicowa opiera się na podobnej dysmorfii 

twarzoczaszki (małogłowie, krótkie szpary powiekowe, płaska i długa rynienka nosowo-wargowa 

oraz cienka warga górna), podobnych zaburzeń somatycznych (pre- i postnatalne zaburzenie 

wzrostu) czy neurologicznych i behawioralnych. Przykładowe zespoły dysmorficzne brane pod 

uwagę w diagnostyce różnicowej FASD to matczyna fenyloketonuria, zespół Willimasa, zespół 

Aarskoga, zespół Dubowitza, zespół Nonnan, zespół Blooma, zespół Cornelia de Lange, zespół 

podniebienno-sercowo-tawrzpowy (VCFS velo-cardio-facial syndrome), czyli zespół DiGeorgea 

oraz zespoły z współistniejąca niepełnosprawnością intelektualna sprzężoną z chromosomem X czy 

zespoły wynikające z niedoborów mitochondrialnego łańcucha oddechowego. 

 Matczyna fenyloketonuria 

 Klasycznym przykładem metabolicznej choroby monogenowej powodującej powstanie 

głębokiej niepełnosprawności intelektualnej jest fenyloketonuria (PKU), po raz pierwszy opisana 

przez norweskiego lekarza Asbiorna Főllinga w 1934 roku. Częstość występowania PKU w 

populacji europejskiej wynosi 1:8-12 tysięcy urodzeń, natomiast nosicielstwo defektu PAH w 

jednym genie wynosi 1:40. Dzięki powszechnym badaniom przesiewowym wykonywanym w 

Europie i w Polsce od lat siedemdziesiątych (wczesne rozpoznanie choroby) oraz dzięki 

skutecznemu leczeniu dietetycznemu (drastyczne ograniczenie fenyloalaniny w diecie dziecka), 

główny objaw fenyloketonurii, jakim jest ciężkie upośledzenie umysłowe został prawie 

wyeliminowany. Nowym problemem medycznym w przebiegu PKU jest jej postać matczyna, która 

polega na teratogennym działaniu na płód podwyższonego poziomu fenyloalaniny we krwi matki 

chorej na PKU powodując poważne uszkodzenie płodu. Dysmorfia twarzy (małogłowie, okrągła 

twarz, zmarszczki nakątne, krótkie szpary powiekowe, mały, zadarty nosek, długa i wygładzona 

rynienka nosowo-wargowa, cienka warga górna), zaburzenia okulistyczne fenotyp somatyczny i 

zaburzenie rozwoju psychoruchowego i intelektualnego dzieci z matczyną fenyloketonurią są 

podobne do fenotypu dzieci z klasyczna postacią pełnoobjawową FAS. 

 Zespół Williamsa 
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 Zespół Williamsa jest spowodowany submikroskopową delecją fragmentu długiego 

ramienia chromosomu 7 (7q11.23) zawierającym 26 różnych genów. Mikrodelecja 7q11.23 

powoduje bardzo charakterystyczny fenotyp behawioralny, niepełnosprawność intelektualną o 

różnym stopniu, wady serca lub naczyń, zaburzenia rozwoju somatycznego oraz liczne cechy 

dysmorficzne twarzy. Częstość występowania zespołu Williamsa wynosi 1/25 tysięcy urodzeń. 

Cechą wspólną dla FASD oraz zespołu Williamsa są niektóre cechy dysmorficzne twarzy, które 

wykazują większe podobieństwo do cech FASD u mniejszych dzieci. Są to min.: małogłowie, 

krótkie szpary powiekowe, zmarszczki nakątne, zez, przodopochylenie nozdrzy, długa i szeroka 

rynienka nosowo-wargowa, hipoplazja szczęki oraz małe, szeroko rozstawione zęby i mała żuchwa. 

Spośród objawów podobnych w FASD i zespole Williamsa są także zaburzony rozwój somatyczny 

oraz nieprawidłowy fenotyp behawioralny.  

 Zespół Cornelia de Lange  

 Zespół Cornelia de Lange (CdLS) występuje z częstością 1:10,000 – 1: 200,000 urodzeń. 

CdLS charakteryzuje się dużą różnorodnością w nasileniu objawów. CdLS jest chorobą 

monogenową, autosomalną i dominującą. Opisano już wiele genów, których uszkodzenie powoduje 

CdLS. Najczęściej opisuje się mutacje w genie NIPBL położonym na ramieniu krótkim 

chromosomu 5.  

 Oprócz zaburzeń somatycznych i ogólnorozwojowych u dzieci z CdLS opisuje się typowe 

cechy dysmorfii twarzoczaszki, które czasem wykazują podobieństwo do cech charakterystycznych 

dla FASD. Są to min.: małogłowie, długa rynienka nosowo-wargowa, krótki nos, zapadnięty most 

nosa, przodopochylenie nozdrzy, cienka warga górna, mała i kwadratowa bródka, szeroko 

rozstawione zęby, opadanie powiek. Ponadto spośród innych objawów podobieństwo obejmuje 

zaburzenia okulistyczne, niedosłuch oraz specyficzne zaburzenia zachowania (problemy ze 

skupieniem uwagi, nadpobudliwość, wpadanie w złość, agresja, zachowania autystyczne). 

 Zespół podniebienno-sercowo-tawrzpowy (VCFS velo-cardio-facial syndrome) - zespół 

DiGeorgea). 

   Zespół DiGeorgea (DGS) jest spowodowany mikrodelecją regionu 22q11.2. DGS może być 

dziedziczony dominująco, co się wiąże z przekazywaniem choroby na kolejne pokolenia z 

ryzykiem 50%. Dawniej zespół DiGeorgea był określany akronimem CATCH22 (Cardiac defects, 

Abnormality/abnormal facies, T-cell deficit or Thymic hypoplasia, Cleft palate/palate dysfunaction, 

Hypocalcaemia). Patogeneza objawów zespołu CATCH 22 jest złożona. Najwcześniejsze badania 

wskazywały nieprawidłowości w rozwoju embrionalnym narządu skrzelowego, a dokładnie III i IV 

łuku gardłowego i kieszonki gardłowej, z których powstają struktury twarzoczaszki, szyi, w tym 

grasicy i gruczołów przytarczycznych oraz regionu wspólnego pnia tętniczego i opuszki serca. 

Zespół DiGeorgea występuje z częstością 1:4000-5000 urodzeń. Delecja 22q11.2 występuje u 

Strona 10 z 11 
 



przynajmniej 5 do 20% chorych z wrodzoną wadą serca. Spośród cech dysmorfi twarzoczaszki 

zespołu DiGerogea, które są podobne do cech FASD wymienić należy min.: krótkie szpary 

powiekowe, płaską twarz, małożuchwie, małoocze, niedosłuch czy rozszczep podniebienia. 
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