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Súhrn 

Autori upozorňujú na závažnosť účinkov alkoholu na plod a ďalší vývin dieťaťa. Hlavné pre
javy fetálneho alkoholového syndrómu sú retardácia rastu plodu, dysfunkcia CNS a kraniofa
ciálna dysmorfia, ktoré sa často kombinujú s vrodenými chybami rôznych orgánov. Klinický 
obraz býva variabilný a melÚ sa s vekom dieťaťa. Upozorňuje sa na úskalia diagnostiky u novo
rodencov a na problémy s dôkazom konzumácie alkoholu v tehotnosti . 

K r ú č o v é s lov á : Fetálny alkoholový syndróm - abúzus alkoholu v tehotnosti - neo
natálny abstinenčný syndróm - poškodelÚe plodu účinkom alkoholu 

M. Huttová, H . Drobná: FETAL INJURY FROM ALCOHOL ABU SE 
IN PREGNANCY 

Summary 

Prenatal alcohol exposure is a cause of fetal growth retardation, mental r etardation and is 
associated with a wide range of others abnormalities: characteristic facial features and co ngeni
tal anomalies. This study documents the developmental changes of the malÚfestations of FAS 
from childhood to adolescence and describes a characteristic neonatal pattern of FAS. 

Key wo r ds: Feta! alcohol syndrome - maternal alcoholisIll - intrauterine alcohol exposu
re - neonatal abstinence syndrome 

Škodlivý účinok alkoholu bol známy už pred tisícročiami. Dôkazom je citát 
z Biblie, datovaný z obdobia okolo 1000 pred n. 1.: ... "nakoIko počneš a porodíš sy
na, odteraz nebudeš piť žiadne víno, ani iný alkohol" ... (Kniha Sudcov, 13:7). 
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Neskôr Platón varoval pred počatím v alkoholickom opojení: ... "lebo takéto deti sú 
neposlušné, slabomysefné a choré" ... (Potter, 1981). V starom Kartágu dokonca 
mali novomanželia zakázané piť víno (Thieme, 1980). Priamy dôkaz o toxickom 
účinku alkoholu na plod pochádza od Sulliwana z Liverpoolu. Známe je jeho pozoro
vaníe, že nútená abstinencia počas tehotnosti pomohla alkoholickým ženám, ktoré 
mali predtým defektné deti, porodiť zdravé dieťa. V štúdii z r. 1899 o 600 deťoch al
koholických matiek uviedol, že ich mortalita, morbidita a mortinatalita bola overa 
vyššia v porovnaní s populáciou (Sulliwan, 1899). Lemoine a kol. definovali v r . 
1968 štyri hlavné znaky u detí chronických alkoholičiek: faciálnu dysmorfiu, re
tardáciu rastu, vrodené chyby a psychomotorickú retardáciu. 

Podobné pozorovanie uviedol v r. 1970 Ulleland a o tri roky neskôr Jones a 
Smit.h (1973) t.úto klinickú jednot.ku nazvali fetálny alkoholový syndróm (FAS). Od 
tej doby aj ďalší autori potvrdili vzťah medzi chronickým ab úzom alkoholu v tehot
nosti a poškodením plodu. 

V súčasnosti sa akceptuje, že FAS je najčastejšou príčinou mentálnej retardácie 
v populácii (Gorlin, 1990). Vyskytuje sa u 30 - 50 % detí chronických alkoholičiek 
(Kolibáš, 1996) a jeho prevalencia je 1,7 - 3,3 na 1 000 živonarodených detí 
(KandaU, 1991: Abel, 1979; Ernhart, 1995; Spolu, 1995). Ak sa do tohto počtu 
zahrnú aj deti s fahším stupúom poškodenia, výskyt sa zvýši až na 300 na 1 000 ži
vonarodených (Olegartd, 1979). 

Alkohol ako klasický teratogénje zodpovedný za široké spektrum účinkov: spon
tálU1e potraty, mŕtvorodenosť a predčasné pôrody sú dvakrát častejšie ako v po
pulácii (Sokol, 1987). Výskyt intrauterinnej retardácie rastu je trikrát a vrodených 
chýb až štvornásobne vyšší ako u ostatných detí. Opakovane sa preukázalo, že vro
dené chyby podnietené účinkom alkoholu predstavujú viac ako 50 % zo všetkých 
VVeH v populácii (Sokol, 1981) . 

Vznik a závažnost poškodení plodu, vyvolaných účinkom alkoholu je variabilný, 
na čom má podiel fyzická a genetická vulnerabilita plodu, závažnosť alkoholizmu 
matky, jej životospráva a socioekonomický status. Majewskí a kol. (1976) jedno
značne ukázali , že závažnosť F AS u dieťaťa závisí nielen od množstva konzumo
vaného alkoholu v tehotnosti, ale aj od schopnosti matky metabolizovať alkohol. 
Preto je incidencia FAS najvyššia a poškodenie u dieťaťa najmarkantnejšie v prípa
doch chronického alkoholizmu matiek (Sokol, 1987). Predpokladá sa, že okrem al
koholu samotného sa v patogenéze FAS uplatúujú aj účinky alkoholových metaboli
tov, najmä acetaldehydu, nedostatok zinku, dôležitých aminokyselín a vitamínov 
(Sokol, 1987, 1981; Majewskí, 1976). Podla Leibera (1978) stačí denná dávka 60 g 
čistého alkoholu (čo zodpovedá množstvu V2 l vína) k tomu, aby alkohol, ktorý 
volne prechádza placentou mohol poškodiť proces organogenézy. Nevylučuje sa 
však, že aj menšie dávky alkoholu, najmä v prvých týždúoch tehotnosti môžu byť 
pre plod nebezpečné . 

Klinický obraz 

Hlavné prejavy FAS sú retardácia somatického rastu, dysfunkcia centrálneho 
nervového systému a kraniofaciálna dysmorfia . Kritériá pre FAS, uvedené v ta
bulke 1 formulovala v r . 1980 Research Society on Alcoholism (RSA) (Halliday, 
1982). 

14 



M. HUTTOV Á, H. DROBNÁ / ÚČINKY ALKOHOLU NA PLOD 

TabuIka 1. Kritéria pre fetálno-alkoholový syndróm 

1. Retardácia somatického rastu - prenatálna, alalebo postnatálna (hmotnosť, dľžka tela, 
obvod hlavy pod 10. percentilom populačnej normy); 

2. dysfunkcia centrálneho nervového systému (nervové odchýlky, psychomotorická 
retardácia, zIÚžená mentálna úroveň) 

3. kraniofaciálna dysmorfia (aspoň dva z troch znakov): 
a) mikrocefalia - obvod hlavy pod 3. percentilom; 
b) skrátenie očných štrbínlmikroftalmia; 
c) slabo vytvorené filtrum, t enká červeň hornej pery, hypoplázia maxily. 

1. Retardácia somatického rastu 

Približne 98 % detí s FAS má podpriemernú pôrodnú hmotnosť a dľžku tela (t. j. 
pod 10. percentilom populačných noriem) a 86 % detí má mikrocefaliu (Majewski 
1976; Blum, 1995). Takmer 50 % detí zaostáva v raste až do adolescentného veku a 
až 65 % adolescentov s FAS má mikrocefaliu (Spohr, 1995; Majewski, 1976; Coles, 
1993). U časti detí sa vyšetrili sérové hladiny rastového hormónu, kortizolu a gona
dotropínov, nezistili sa však odchýlky od normálnych hodnôt (Root, 1975; Tze, 
1976). Aj kostný vek u postihnutých detí bol paralelný s chronologickým vekom 
(Majewski, 1976). 

2. Dysfunkcia centrálneho nervového systému 

U niektorých detí bývajú už krátko po narodení typické prejavy neonatálneho 
abstinenčného syndrómu: poruchy respirácie (tachypnoe, apnoické pauzy, nepravi
delné dýchanie), častá je aj bradykardia . Najčastejšie prejavy dráždenia CNS sú: 
hyperaktivita, piskľavý krik, tras, hyperkinézy končatín, striedanie svalového to
nusu a znížené reflexy. Nie sú zriedkavé ani poruchy spánku a sania (Huttová, 
1994; Coles, 1987; Landesman-Dwyer, 1978). S pribúdajúcim vekom sa zvýrazúuje 
hyperaktivita, neposednosť, impulzívnosť, neschopnosť koncentrácie pozornosti, 
rýchle striedanie záujmov (Läser, 1989, 1992). Približne 90 % detí má zníženú 
mentálnu úroveú (Spohr, 1995; Halliday, 1982; Lemoine, 1992). Závažnosť men
tálneho a kognitívneho deficitu priamo súvisí so závažnosťou alkoholizmu matky. Z 
kognitívnych problémov sú najmarkantnejšie problémy s riešením aritmetických 
úloh, poruchy abstrakcie, priestorovej orientácie, tvorby úsudku, abstraktného 
myslenia, ktoré sa často kombinujú so zníženými pamäťovými schopnosťami a po
ruchou koncentrácie pozornosti (Spohr, 1985; Coles, 1993; Schydlower, 1993). Uve
dené defekty vo veľkej miere určujú školskú úspešnosť dieťaťa. Neprekvapuje, že 
sotva tretina detí s FAS, ktoré sledovali Spohr a kol. mohla navštevovať normálnu 
školu. Iní tvrdia, že žiadne dieťa nemohlo navštevovať strednú školu a väčšina detí 
bola zaradená buď do osobitných škôl, alebo škôl pre mentálne retardovaných 
(Majewski, 1976; Lemoine, 1992; Spohr, 1994, 1984). 

3. Kraniofaciálna dysmorfia 

Najčastejšie stigmatizácie spojené s FAS sú dlhá horná pera s hypoplastickým, 
alebo chýbajúcim filtrom, nazolabiálne rýhy, hypop"tastická dolná čelusť, tenká čer-

15 



M. HUTľOVÁ, H. DROBNÁ/ ÚČINKY ALKOHOLU NA PLOD 

veň hornej pery. krátky chrbát nosa s antevertova nými nosnými dierkami. krátke 
očné štrbiny a epikantus. Asi u tretiny detí sú nízkoodstupujúce ušníce. gotické 
podnebie a ptóza (obr. 1). 

Obrázok 1 Novorodenec V. v. s charakteristickou stigmatizáciou FAS. 
II. stupeň: krátky nos s anteverlovanými nosnými dierkami. 
dlhá plochá horná pera. hernia umbilicalis. retencia testes 

4. Fakultatívne symptómy 

Z fakultatívnych symptómov dominujú vrodené chyby oka (u 25 % - 54 % detí). 
genitálu (46 %). srdca (30 %) a uropoetického systému (10 %). Časté sú aj vrodené 
chyby skeletu a končatín: anomálne dlaňové brázdy (64 %) (obr. 3). brachy-klino
daktýlia 5. prstov a fovea coccygea (52 %). Bližšie údaje sú v tab. 2. 

Diagnóza 

Pre stanovenie diagnózy FAS je dôležitý dôkaz konzumácie alkoholu v tehotnos
ti . ŽiaI. získanie tohto dôkazu je najväčšou prekážkou diagnostiky. Z vlastných skú
seností môžeme potvrdiť. že väčšina matiek nepripúšťa pitie ani tých najmenších 
dávok alkoholu. Nie je výnímkou. že ani blízka rodina nevie. že v tajnosti pije . Nie
kedy nám pomôže charakteristický foetor ex ore. inokedy poruchy koordinácie. tre
mor, nezrozumiteIná reč, nadmerné potenie, zanedbaný vzhIad, či typické účelové 
správanie alkoholikov. Pozitívny dôkaz vo väčšine pripadov získavame až po usilov-
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nom pátram sociálnej sestry, z výpovede obvodných pediatrov, susedov, či prí
buzných. Žiar, jednoznačný biochemický marker alkoholizmu me je dostupný. Nie
ktorí autori odporúčajú vyšetrenie transamináz a GMT (Halliday, 1982). 

Tabuľka 2. Klinické symptómy FAS (Majewski, 1976; Blum, 1995) . 

Výskyt Počet bodov 

Retardácia rastu 

Prenatálna +++ 

Postnatálna ++ 3 

Dysfunkcia CNS 

Psychomotorická retardácia ++ 2/4/8 

Hyperaktivita + 4 

Porucha jemnej motoriky ++ -

Svalový hypotonus + 2 

Poruchy reči ++ -

Kraniofaciálna dysmorfia 

Mikrocefalia ++ 4 

Epikantus + 2 

Ptóza 2 

Blefarofunóza + 2 

Krátky nos + 3 

Nazolabiálne brázdy + l 

Úzka červeň hornej pery + l 

Hypoplázia mandibuly + 2 

Gotické podnebie 2 

Dlhá horná pera s plochým alebo chýbajúcim filtrom +++ -

Dysplázia ušníc + -

Hypertelorizmus 

Rázštep podnebia 4 

Fakultatívne symptómy 

Anomálne dlailOvé brázdy + 3 

Klinodaktýlia 2 

Kamptodaktýlia 2 

Hypoplázia posledných článkov prstov/nechtov l 

Radioulnárna synostóza 2 

Luxatio coxae 2 

Hernia umbilidingvinldiafragm. 2 

VVCH genitálu 2/4 

Srdca 3 

UPT 4 

Výskyt: +++ viac ako 90 %; ++ 80 - 90 %; + 50 - 80 % 
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Pri vyšetreru dieťaťa si všímame nutričný stav, pátrame po stigmatizáciách, 
vrodených chybách a prejavoch dysfunkcie CNS, uvedených v tab . 1 a 2. Keďže 
prognóza dieťaťa závisí od stupňa závažnosti FAS, používame Majewského (1984) 
hodnoterue jednotlivých symptómov, ktoré sme uviedli v tab . 2. Súčet počtu bodov 
umožňuje rozdelerue FAS na tri stupne závažnosti : 

I. stupeň (10 - 29 bodov): dieťa má retardáciu rastu, mikrocefalus, stigmatizácie 
tváre sú slabo naznačené, môžu aj chýbať . Vrodené chyby orgánov sú zriedkavé, 
mentálna úroveň je ľahko subnormálna, alebo normálna. 

II . stupeň (30 - 39 bodov): kraruofaciálna dysmorfia rue je výrazná, evidentná je 
retardácia rastu, mikrocefalus, zriedka sa zisťujú vrodené chyby. Dysfunkcia CNS 
sa prejavuje zružerum svalového tonusu a hyperaktivitou, psycho motorický vývin je 
mierne alebo stredne retardovaný. 

III. stupeň (40 a viac bodov): dysmorfia tváre je taká výrazná, že už na prvý 
pohľad umožňuje stanoverue diagnózy. Dieťa má ťažkú retardáciu rastu, mikrocefa· 
lus, mentálnu retardáciu a závažné neurologické prejavy. Vrodené chyby sú časté. 

Diagnostika FAS má v rôznych vekových obdobiach svoje špecifiká. S vekom sa 
zvýrazI1ujú poruchy správania a deficit mentálneho vývinu. Naopak, charakteri
stické stigmatizácie v tvárovej oblasti sa zvyčajne počas dojčenského veku 
zvýrazI1ujú a neskôr sú menej evidentné. 

Obrázok 2. Novorodenec V. V. z profilu. Typický tvar nosa, hypoplázia mandibuly 

U novorodenca sa FAS zriedka diagnostikuje (Majewski, 1976; Huttová, 1994; 
Spohr, 1994; Andrejková, 1996). Z hlavných znakov FAS sú pritomné: retardácia 
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intrauterinného rastu a mikrocefalia. Pri starostlivom vyšetreIÚ pozorujeme naj
viac typické stigmatá v tvári : krátky chrbát nosa s antevertovanými nosnými dier
kami (tvar nosa pripomina elektrickú zástrčku), horná pera býva dlhá, takmer -
alebo úplne hladká s tenkou červeňou, brada býva hypoplastická (obr.1 a 2). Tieto 
symptómy, spolu s charakteristickými dlaňovými brázdami : výrazná palcová a troj
prstová brázda s neúplnou, či chýbajúcou päťprstovou brázdou (obr. 3) nám pomohli 
stanoviť diagnózu u viac ako u 60 novorodencov. 

Obr. 3 

o b 

a) Normálne dlaňové brázdy 

1: Trojprstová brázda 
2: Päťprstová brázda 
3: Palcová brázda 

b) Dlaňové brázdy u dieťaťa s FAS 

Takmer u každého novorodenca už v prvý deň života pozorujeme hypoglykémiu 
a niektoré z prejavov abstinenčného syndrómu, ktoré sme uviedli vyššie (Huttová, 
1994). 

V dojčenskom a batoleneckom veku sa postihnutie diagnostikuje najčastej šie . 

Na možnosť FAS upozorIÚ málo ovplyvniteIné zaostávanie rastu, neprospievanie , 
mikrocefalia a hypotonus, kombinovaný s hyperaktivitou. Stigmatizácie v tvárovej 
oblasti sú u dojčiat oveIa výraznejšie ako u novorodencov. Nápadné sú aj časté in
fekcie a nechutenstvo. Niekedy sú v popredí klinických prejavov vrodené chyby s rd
ca, či uropoetického systému. 

V predškolskom veku je v popredí prejavov IÚzky vzrast, poruchy sústreďovania, 
hyperaktivita. Zvýrazňuje sa retardácia psychomotorického vývinu a mikrocefalus . 
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Môžu sa zhoršovať poruchy spánku a správania (agresívnosť, instabilnosť, negati· 
vizmus). 

V školskom veku pokračuje zaostávanie v raste, u väčšiny detí je mikrocefalia . 
Mnohé z kraniofaciálnych stigmatizácií sa zmierňujú. Z relatívne malého počtu 
ostávajúcich sú najmarkantnejšie krátke očné štrbiny, malé ústa, hypoplázia stred· 
nej časti tváre. Nos je relatívne veľký s prominujúcim koreňom. Častý je strabiz· 
mus, myopia, nepravideIné zuby, zvýrazňujú sa deficity mentálne a kognitívne 
(Spohr, 1994; 1984) . Zaujímavým nálezon okrem už spominaných je porucha prie· 
storovej orientácie, sociabilnosti, znížená verbálna inteligencia, problémy čítania 
a koordinácie (Coles, 1993). 

Záver 

Alkohol je v súčasnosti najvýznamnejší známy teratogén, ktorý spôsobuje závaž' 
né poškodenie centrálneho nervového systému dieťaťa a široké spektrum vrodených 
chýb a ďalších následkov. Hoci je prevalencia fetálneho alkoholového syndrómu vy. 
soká, diagnostikuje sa zriedka a takmer iba ojedinele v novorodeneckom veku. 
Včasná diagnostika FAS je mimoriadne dôležitá z viacerých dôvodov: 

1. Aj keď kauzálna liečba FAS nie je známa, umožňuje poskytnúť postihnutému 
dieťaťu zvýšenú starostlivosť, rehabilitáciu a psychoterapiu, ktoré môžu zmierniť 
následky poškodenia. 

2. Ušetri dieťaťu s retardáciou rastu zbytočné vyšetrenia, v snahe objasniť priči· 
nu problému. 

3. Závislosť matky od alkoholu sa zvyčajne spozná až pri charakteristickom kli· 
nickom obraze FAS - dispenzarizácia a liečenie matky môže ochrániť ďalšie dieťa 
pred postihnutím. 
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