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„Dziecko z FASD: pierwotne deficyty neurorozwojowe i wtórne zaburzenia 

psychospołeczne” 
Wykład wygłoszony podczas konferencji w ramach I Pomorskich Obchodów Światowego Dnia 

FAS – Chmielno, 2014 r. 

 

Teratogenne działanie alkoholu na rozwijający się mózg u płodu jest znane naukowcom od dawna, 

jednakże rozpoznanie tzw. Alkoholowego Zespołu Płodowego (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) lub 

Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych  (Fetal Acohol Spectrum Disorder  

- FASD) pojawiło się niedawno (w 1973r. – pojęcie FAS wprowadzili Jones i Smith, w 2000r. 

O'Malley i Streissugth wprowadzili termin FASD, rozwinięty w 2004r. w 22 kategorie 

diagnostyczne przez Astley i współpracowników); aktualnie uważa się, że działanie alkoholu 

podczas życia płodowego zmniejsza plastyczność mózgu, czyli zdolność tworzenia się nowych 

połączeń nerwowych na kolejnych piętrach rozwoju ośrodkowego układu nerwowego (por. Reed, 

Warner-Rogers, 2008).  

 Pośmiertne badania mózgów płodów z FASD wykazują wiele zmian świadczących  

o niedorozwoju ośrodkowego układu nerwowego oraz o zaburzeniach migracji i organizacji 

komórkowej (np. gładkomózgowie, szerokozakrętowość lub drobnozakrętowość, heterotopii istoty 

szarej, szczeliny mózgu, anomalii ciała modzelowatego, anomalie móżdżku, anomalie hipokampa, 

przemieszczenie części astrocytów w obręb opony miękkiej), por. Janas-Kozik, Klecka, 2009. 

Natomiast specyficzne cechy dysmorficzne twarzoczaszki, mogące naprowadzić badacza na trop 

zaburzeń typu FASD nie są prawidłowo rozpoznawane przez niewprawnych diagnostów, 

ignorowany jest również wywiad dotyczący prenatalnej ekspozycji na alkohol, co utrudnia 

monitorowanie rozwoju oraz wyciąganie wniosków diagnostycznych na podstawie wyników 

przeprowadzonych badań.  

 Pełnoobjawowy Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) charakteryzuje się niedoborem wzrostu, 

określonym zestawem łagodnych deformacji twarzy oraz objawami dysfunkcji ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN) przy jednoczesnej ekspozycji pacjenta na alkohol w okresie prenatalnym. 

FAS (Fetal Alcohole Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy) oraz FASD (Fetal Alcohol 

Spectrum Disorders – Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), obok 

Zespołu Aspergera, ADHD czy Autyzmu uznawane są za tzw. ukryte niepełnosprawności, w 

których dominującym problemem są zaburzenia myślenia i zaburzenia zachowania (na bazie zmian 
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strukturalnych i/lub neurochemicznych mózgu).  

Osoby z FASD wykazują dwa typy zaburzeń: pierwotne i wtórne. Zaburzenia pierwotne to 

takie, z którymi dziecko się rodzi; są spowodowane uszkodzeniem OUN. Zaburzenia wtórne zaś to 

takie, z którymi osoba nie przychodzi na świat, rozwijają się one w toku życia,  

a których przypuszczalnie można uniknąć poprzez lepsze zrozumienie problemu i właściwą 

interwencję opiekuńczo-wychowawczą (dostrojenie oddziaływań terapeutycznych  

i wychowawczych do potrzeb i trudności rozwojowych dziecka). 

Rozpoznanie płodowego zespołu alkoholowego pociąga za sobą problemy edukacyjne, 

społeczne i zdrowotne. Trudności szkolne i zaburzenia zachowania występują często pomimo 

prawidłowego poziomu intelektualnego. Nie wszyscy jednak pacjenci narażeni na działanie 

alkoholu podczas ciąży mają zespół FAS. W rzeczywistości wielu pacjentów po prenatalnej 

ekspozycji na alkohol wykazuje tylko część klasycznych cech typowych dla tego zespołu. 

Niezaprzeczalnie jednak obserwuje się u nich występowanie problemów behawioralnych lub 

poznawczych, wynikających z organicznego uszkodzenia mózgu, które nie są w wyraźny sposób 

związane z tłem genetycznym lub wpływem czynników środowiskowych i które są odporne na 

tradycyjnie skuteczne techniki interwencji.” 

 Dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol są często diagnozowane jako nadpobudliwe, 

autystyczne bądź nieharmonijnie rozwijające się; małe dzieci z FAS są pobudzone, mają trudności z 

jedzeniem, są nadwrażliwe na bodźce; mają zbyt duże (hipertonia) lub małe (hipotonia) napięcie 

mięśniowe. Często występuje deficyt uwagi i pamięci, nadaktywność, trudności z rozumieniem 

pojęć abstrakcyjnych, trudności z rozwiązywaniem problemów, słaba ocena sytuacji, niedojrzałe 

zachowanie; przy czym problemy rosną wraz z dzieckiem  

i później pojawiają się problemy z uczeniem i zaburzenia zachowania (najczęściej objawy ADHD i 

zaburzenia opozycyjno-buntownicze), trudności z nawiązywaniem relacji rówieśniczych; w wieku 

dorosłym osoby te mają trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, popadają w konflikty z 

prawem, mają skłonność do uzależnień (najczęściej alkohol). 

 FAS to nie tylko charakterystyczne cechy dysmorfii twarzy (m.in. spłycenie rynienki 

podnosowej, zwężenie górnej czerwieni wargowej, skrócenie szpar powiekowych)  

i zaburzenia rozwoju organów wewnętrznych (serce, nerki, przewód pokarmowy, kościec, np. 

osteoporoza czy kościozrost), ale przede wszystkim zmiany strukturalne i neurochemiczne mózgu 

(szczególnie dotknięte są okolice przedczołowe oraz swoiście zmniejszone jądro ogoniaste, 

ścieńczenie lub agenezję ciała modzelowatego oraz zmniejszoną masę hipokampa  

i móżdżku). 

 Płód jest najbardziej podatny na uszkodzenia w 4.-10. tygodniu ciąży, niemniej do szkód  

w wyniku spożycia alkoholu może dojść w każdym okresie ciąży, nieznana jest bezpieczna dawka 
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alkoholu, gdyż zależy to od metabolizmu matki oraz samego płodu. Nawet niewielka dawka może 

mieć skutki teratogenne, niezwykle szkodliwe dla rozwijającego się dziecka jest picie przez matkę 

np. jednorazowo, ale w większej ilości. 

W każdym trymestrze mogą wystąpić specyficzne skutki spożywania alkoholu:  

w I.trymestrze dochodzi do zaburzeń migracji komórek (wynikiem mogą być samoistne poronienia 

lub wady rozwojowe), w II.trymestrze powstaje najwięcej zmian dymorficznych  

i uszkodzeń OUN, w III.trymestrze następuje pogłębianie uszkodzeń powstałych wcześniej,  

w tym trymestrze szczególnie wrażliwy na intoksykację alkoholową jest hipokamp. 

Należy pamiętać, iż w tym zespole zaburzeń występują deficyty neurorozwojowe (rozwojowe 

zaburzenia odruchowości i przetwarzania sensorycznego) i poznawcze mające swoje źródło w 

uszkodzeniach struktur głębokich OUN oraz zaburzeniach neuroprzekaźnictwa.    

Szczególnym typem zaburzeń są deficyty rozwoju językowego: 

* zarówno prawopółkulowe (trudności z używaniem języka w skomplikowanym kontekście 

społecznym, kłopoty z rozumieniem metafor i pozajęzykowe trudności w porozumiewaniu się – 

trudności ze zrozumieniem kontekstu wypowiedzi, tonu, melodii czy ukrytych znaczeń 

pozawerbalnych o charakterze zaburzeń rozpoznawania prozodii mowy) 

* jak i lewopółkulowe o typie dysleksji (szczególnie analiza i synteza fonologiczna oraz trudności z 

szybkich przetwarzaniem informacji leksykalnych 

 

A także deficyty funkcji wykonawczych: 

− problemy z koncentracją uwagi 

− problemy z pamięcią krótkotrwałą  

− zaburzenia pamięci operacyjnej 

− trudności z pojęciami abstrakcyjnymi (rozumienie czasu, kalendarza, wartości pieniądza) 

− trudności z myśleniem przyczynowo – skutkowym, wyobraźnią - osoby z FAS nie potrafią 

wyobrazić sobie tego, czego nie doświadczyły 

− kłopoty w zorganizowaniu świata, niekiedy w wykonywaniu złożonych codziennych 

czynności (osoby te potrzebują ciągłego przypominania, ukierunkowywania) 

− uogólnianiem – brak plastyczności w procesie myślenia (przy zmianie nawet części rutyny, 

konieczność stworzenia całkowicie nowej rutyny)  

− myśleniem arytmetycznym i operacjonalizacją zmiennych 

− zaburzenia zapamiętywania sekwencji motorycznych 

 

 Literatura tematu dotycząca osób z FASD mówi także, iż osoby z tym syndromem w rozwoju 

emocjonalno-społecznym nie przekraczają granicy 12 lat, w związku z czym przez całe życie 
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wymagają wspomagania i nadzoru (por. Badach, 2011, Liszcz 2011). 

Dzieci z FASD sprawiają wrażenie, że stać je na więcej, często wyrażają słowami pojęcia, 

których naprawdę nie rozumieją. 

 Z perspektywy neurorozwojowej, zakładającej, iż rozwój ośrodkowego układu nerwowego 

polega na stopniowym przejmowaniu kontroli wyższych partii mózgu (kory mózgowej) nad 

niższymi (ośrodkami podkorowymi), a przedłużająca się aktywność ośrodków podkorowych i 

dominacja czynności odruchowych nad czynnościami celowymi, dowolnymi wpływa negatywnie 

na zachowanie, emocjonalność i umiejętność uczenia się (por Goddard-Blythe, 2011) u dzieci z 

FASD obserwuje się utrudnienie w przejmowaniu kontroli przez wyższe partie mózgu 

(najprawdopodobniej na skutek zmian anatomicznych niektórych struktur mózgu, między innymi 

formacji hipokampa, układu limbicznego, móżdżku,  

jak i zmian biochemicznych utrudniających neurogenezę i mielinizację). 

W związku z tym u dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń 

Rozwojowych) można zaobserwować zaburzenia funkcjonalne w takich obszarach jak:  

* Integracja sensomotoryczna (deficyty przetwarzania sensorycznego w podstawowych systemach 

sensorycznych : przedsionkowym, dotykowym i proprioceptywnym oraz w obszarach zmysłów 

zależnych: wzroku, słuchu, węchu, smaku) 

* Kontrola czynności motorycznych / praksja oralna 

* Orientacja w przestrzeni i pamięć przestrzenna 

* Planowanie / Umiejętności organizacyjne 

* Myślenie abstrakcyjne / Zdolność osądzania 

* Pamięć / Uczenie się / Przetwarzanie informacji 

* Regulacja zachowania / Umiejętności społeczne i zachowania przystosowawcze 

 

Każdy z tych obszarów wymaga szczególnego traktowania i zaplanowania specyficznej 

interwencji (np.terapia deficytów sensomotorycznych, integracja odruchów, terapia deficytów 

przetwarzania słuchowego, rehabilitacja ruchowa) 

Dzięki terapii deficytów sensomotorycznych nie naprawimy co prawda uszkodzonego mózgu, 

ale dzięki jego plastyczności i stymulacji rezerw neuronalnych możemy zmniejszyć blokady dla 

rozwoju wyższych funkcji korowych. 

W dalszej kolejności terapeuci powinni zastanowić się nad wykorzystaniem dotychczas 

skutecznych metod stymulacji i terapii funkcji poznawczych i wykonawczych (programy skuteczne 

dla osób po uszkodzeniu mózgu) w rehabilitacji młodzieży i dorosłych z FASD, aby zapobiegać 

wtórnym zaburzeniom charakterze psychospołecznym.  

 Zaliczamy do nich takie problemy jakie wyróżniła w 2000r. prof. Streissguth z zespołem po 
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długoletnich badaniach podłużnych: 

1. problemy ze zdrowiem psychicznym – ponad 90% badanych maiło problemy, 80% było w 

leczeniu. W grupie dzieci dominowały deficyty pamięci, w grupie dorosłych-  depresje, 

2. przerwana nauka szkolna – 60% nastolatków i dorosłych nie ukończyła szkoły. W grupie, która 

przetrwała do najczęstszych problemów należało: deficyt uwagi – 70%, nieukończone zadania 

szkolne – 60%, konflikty z kolegami – 60%, przeszkadzanie w klasie 55-60%, 

3.kłopoty z prawem – 60% nastolatków i dorosłych miało konflikt z prawem, w grupie powyżej 12 

lat 60% znalazło się w ośrodkach resocjalizacyjnych, 40% w ośrodkach wychowawczych, 

4.  instytucjonalizacja – około 50% korzystało z opieki instytucji; więzienie (do 42%), oddziały 

psychiatryczne 28%, oddziały odwykowe 12-20%, 

5.  nieprawidłowe zachowania seksualne – to najpowszechniejsze zaburzenia w grupie dzieci; 

najczęstsze zachowania to: przygodny seks, lubieżny dotyk, rozwiązłość, 

6. problemy z alkoholem i narkotykami – około 30%. 

 

 Klinicyści pracujący na co dzień z osobami z FASD mówią natomiast bardziej szczegółowo o 

takich problemach swoich podopiecznych jak: 

* lęk, złość, unikanie, wycofanie 

* wejście w rolę ofiary lub prześladowcy 

* zamknięcie się w sobie, kłamstwa, ucieczki z domu 

* przerwanie nauki szkolnej 

* bezrobocie 

    * zależność od innych, chęć zadowolenia innych 

* choroby psychiczne, depresja, samookaleczanie się , tendencje i próby samobójcze 

* gwałtowne i szokujące zachowania 

* impulsywność 

* kłopoty z prawem 

* skłonność do uzależnień  

(por. Banach, 2011) 

 Na zaburzenia pierwotne, wynikające z uszkodzeń wywołanych przez teratogenne działanie 

alkoholu nie mamy wpływu, istnieje natomiast cała gama środowiskowych czynników ochronnych 

przed rozwojem zaburzeń wtórnych, modyfikujących przebieg rozwoju, do których zaliczamy: 

1. życie w stabilnym i zaspokajającym potrzeby dziecka środowisku przez co najmniej 3/4 trwania 

dotychczasowego życia 

2. postawienie diagnozy FAS / FASD przed 6 r. ż. 

3. przebywanie w dobrej, rodzinnej atmosferze w wieku od 8 do 12 r. ż. 

Strona 5 z 7 
 



4. brak odnotowanych przypadków przemocy wobec osoby z FAS 

5. zakwalifikowanie do korzystania z pomocy specjalistów 

6. stałość i przewidywalność środowiska 

7. życie rodzinne pozbawione przemocy 

8. dostęp do fachowej pomocy  

 Okazuje się, że te osoby, u których FAS/FASD został rozpoznany we wczesnym dzieciństwie miały 

mniej zaburzeń wtórnych, potrafiły utrzymać pracę i funkcjonowały zgodnie ze swoimi 

możliwościami. 

 WNIOSKI: 

 Dzieci narażone na działanie alkoholu w okresie prenatalnym prezentują szeroką gamę 

objawów, z których większość nie jest bezpośrednio związana ze spożywaniem alkoholu przez 

matkę w ciąży i które często objawiają się różnorodnie w kolejnych etapach życia dziecka. 

Konieczna jest zatem współpraca specjalistów z wielu  dziedzin nauki (medycyna, psychologia, 

logopedia, terapia zajęciowa itp.), którzy będą w stanie precyzyjnie określić i zinterpretować szereg 

objawów pozwalających na postawienie rozpoznania. Stopień nasilenia objawów zależy od czasu i 

częstości spożywania alkoholu oraz jego ilości  

(co rzadko da się precyzyjnie określić) i często mylony jest z innymi niepożądanymi czynnikami 

oraz zdarzeniami w okresie pre- i postnatalnym.   

 Z perspektywy klinicznej błędna klasyfikacja diagnostyczna prowadzi do nieodpowiedniej 

opieki nad pacjentem, zwiększonego  ryzyka wystąpienia zaburzeń wtórnych oraz utraty szans na 

prewencję, a w sytuacji  braku dokładnych, precyzyjnych i obiektywnych metod pomiaru i 

rejestrowania stopnia narażenia  płodu na działanie alkoholu oraz nasilenia objawów u 

poszczególnych pacjentów, rozpoznania postawione w  różnych  ośrodkach znacząco różnią się 

między sobą (por. Astley, 2004).  
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