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O možném poškození plodu při abúzu alkoholu matkou jsou prvnízmínky ze starého Řecka 
a Kartága, avšak poškození plodu při etylizmu matky popsali jako fetální alkoholový syndrom roku 
1968 Lemoine ve Francii a roku 1973 Jones v USA. Pro diagnózu FAS je rozhodující pozitivní 
anamnéza matky (abúzus alkoholu) a plod má následující tři charakteristické známky poškození : 
- retardace růstu, - poškození CNS, - charakteristické kraniofaciální abnormality. Spolu s těmito 
příznaky se mohou vyskytovat další anomálie a nespecifické malformace pro FAS. Jedná se například 
o malformace srdce, urogenitální soustavy a pohybového aparátu. 

V západních společnostech se uvádí incidence FAS I ,9 na I 000 živě narozených a patří 
k nejčastěj ším vrozeným vadám. Prevence FAS je možná vyloučením nebo minimálním požíváním 
alkoholu před a v průběhu gravidity. Důležitou součástí prevence je informovanost veřejnosti 
o škodlivých účincích alkoholu v průběhu celé gravidity. 

Biochemický podklad teratogenního účinku etanolu není znám. Existuje několik teorií a hypotéz 
vzniku fetálního alkoholového syndromu, na kterém se bude podílet řada faktorů . Jedná se o přímý 
teratogenní účinek etanolu a acetaldehydu, změny vyvolané metabolizmem etanolu (deplece amino
kyselin , snížená hladina glukózy, změna poměru laktátu : pyruvátu a NADH/NAD+). Při metaboliz
mu etanolu se vytvářejí volné radikály, které poškozují jak organizmus matky tak plodu. Vzniká 
poškození genetické informace a chromozomální změny. Etanol se chová jako kompetitivní inhibitor 
přeměny retinolu na kyselinu retinovou v embryu i ve fétu, která se významně podílí na morfogenezi 
páteřního oblouku a nervového systému. 

K I í č o v á s I o v a : fetální alkoholový syndrom - alkohol - malformace 

T. Zima: FETAL ALCOHOL SYNDROME 

Summary 

The first report about effect ofalcohol on the fetus are from ancient Greece, but the fetal alcohol 
syndrome (FAS) was described in infants ofalcoholic mothers independently by Lemoine in France 
1968 and Jones in the USA 1973. The diagnose ofFAS is made in positive mother anamnese (abuse 
ofalcohol) and ifwe found all three typical signs in the infant - growth retardation , involvement of 
centra! nervous system and typical craniofacial abnormalities. We can find a high rate ofnonspecific 
malformations (e.g. heart, urogenital system, limbs). 

The world-wide incidence ofthe FAS i s estimated to be I ,9 per I 000 li ve birth and FAS i s now 
recognized as the leading known cause of the inborn abnormalities. The on ly prevention of FAS i s 
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abstinence or minima! intake ofalcohol before and during pregnancy. Information about deleterious 
effects of ethanol forms the hasíc part of prevention. 

The biochemical basis of teratogenic effect of ethanol is unknown. Some hypoteses about 
mechanism of fetal alcohol syndrome are described, but the mechanism would be multiťactorial. 
There are factors: direct teratogenic effect of ethanol and acetaldehyde, changes during metabolism 
of ethanol (depletion ofamino acids, hypoglycaemia, changes oflactate/pyruvate and NADH/NAD+ 
ratio ). The free radicals are formed during ethanol pathway, which damage not on ly mother, but also 
the fetus. The damage of genetic information and chromosomal alternation are also described . 
Ethanol is competitive inhibitor of the retinol oxidation to the retinoic acid in embryo and fetus, 
important compound ofthe morphogenesis ofthe nervous system and the spínal cord. 

K e y w o r d s : fetal alcohol syndrome- alcohol - malformation 

Úvod 

• O možném poškození plodu při abúzu alkoholu matkou jsou první zmínky ze starého 
Recka a Kartága se zákazem jeho požívání o svatební noci (Streissguth, 1978; Knott, 1986). 
Avšak poškození plodu při etylizmu matky popsali ve vědecké publikaci poprvé roku 1968 
Lemoine ve Francii a roku 197} Jones v USA a tento komplex příznaků označili jak fetálni 
alkoholový syndrom (FAS). Casné rozpoznání FAS není obtížné. Pro diagnózu FAS je 
rozhodující pozitivní anamnéza matky (abúzus alkoholu) a plod má následující tři charak
teristické známky poškození (Streissguth 1991) (tab. I) : 

- poškození CNS 
- retardace růstu 
- charakteristické kraniofaciální abnormality 
Spolu s těmito příznaky se mohou vyskytovat další anomálie a nespecifické malformace 

pro FAS . Jedná se například o malformace srdce (Fallotova tetralogie), kostí (radioulnárni 
synostóza), ledvin (hydronefróza) (Luke, 1990). 

Alkohol požívaný v graviditě vede k řadě možných poškození rozvíjejícího se embrya 
a plodu, z nichž některé se mohou projevit až řadu let po narození. 

Požívání alkoholu ženou před a v průběhu gravidity a u matek-alkoholiček nemusí vždy 
vést k FAS, ale pouze k poškození plodu vyvolanému alkoholem (Alcohol-related birth 
defects - ARBD) nebo též označovanému fetálnímu alkoholovému účinku (fetal alcohol 
efrect - FAE). U těchto syndromů se nevyskytují všechny příznaky a známky FAS, ale 
pouze některé nebo jen jeden z nich. Definice ARBD i FAE je u různých autorů odlišná 
(K.nott, 1986; Larroque, 1992). 

Metabolizmus etanolu ufétu a teorie vzniku FAS 

Etanol je v lidském organizmu metabolizován třemi možnými cestami - I. alkoholde
hydrogenázou (ADH); 2. mikrosomálním etanolovým oxidačním systémem (MEOS) 
a 3. katalázou (Lieber 1990). U fétu je nízká aktivita ADH, ale jíž v prvním roce života 
dosahuje stejné aktivity jako u dospělých (Wright, 1985). MEOS (cytochrom P450IIEI) 
není detekován v neonatálních játrech, ale jeho mRNA se objevuje již několik hodin po 
narození (Koop 1990). 

Biochemický podklad teratogenniho účinku etanolu není znám. Existuje několik teorií 
a hypotéz vzniku fetálního alkoholového syndromu, na kterém se bude podílet řada faktorů. 

I. Změny vyvolané etanolem a jeho metabolismem 

Je popisován přímý teratogenní účinek etanolu a acetaldehydu. Etanol mění fluiditu 
buněčných membrán a vede k útlumu - "narkóze" membrán (Tarashi, 1985). V amniové 
tekutině se hromadí alkohol a acetaldehyd, který nebyl dosud oxidován, a tím je prodlužo-
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Tab. 1 Charakteristické příznaky vyskytující se u FAS 
(upraveno podle Knotta, 1986; Luke, 1990 a Horáčka , 1992) 
Pozn.: tučně- výskyt více než u 80% pacientů 

kurzíva - výskyt méně než u 50% pacientů 

Příznaky Manifestace 

I. Dysfunkce CNS 

Intelektuální mírná až střední psychomotorická retardace 

Neurologické mikrocefalus 
porucha koordinace, svalová hypotonie 

Chování dráždivost v dětství (do 1 roku) 
hyperaktivita v dětství 

II . Poruchy růstu 

Prenatální odchylka více než 2SD (hmotnosti a délky) 

Postnatální odchylka více než 2SD (hmotnosti a délky) 
disproporce rozložení tukové tkáně 

III. Kraniofaciální abnormality 

Oči krátká oční stěrbina 
epikantus, ptoza, blefarofimóza 
mikrotalmie, hypoplazie n.optici 
strabizmus 

Nos krátký, zvednutý 
hypoplastické philtrum 

Maxi Ia hypoplastická 

Ústa tenké rty 
retrognatie v dětství, mikrognatie nebo relativní 
prognatie v adolescenci 
hypoplazie madnibuly, vysoké patro, 
rozštěp patra, malé zuby s poškozenou sklovinou 

Uši zadní rotace a špatně vytvořené konchy 
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ván jeho toxický účinek (Luke, 1990). Při etylizmu dochází k chronické depleci nejen 
esenciálních aminokyselin, ale i neesenciálních aminokyselin (Hagman, 1991). Jsou sní
žené hladiny zinku a kyseliny listové, vitaminů (Luke, 1990). Etanol snižuje hladinu 
glukózy v krvi a mění poměr laktátu: pyruvátu (Dittmar, 1978). Dochází ke změnám 
syntézy a degradace proteinů v těle matky (Poso, 1991 ). Při metabolizmu etanolu se mění 
poměr NADH/NAD+ s následnou celou řadu účinků na biochemizmus buněk (Lieber, 
1990). Při metabolizmu etanolu se vytvářejí volné radikály, vysoce reaktivní látky, které 
poškozují membrány peroxidací lipidů. Tento proces a vznik toxických degradačních 
produktů lipoperoxidace poškozuje jak organizmus matky tak plodu (Nordman, 1992). 

2. Poškození RNA, DNA a chromozomální změny 

Při abúzu dochází ke snížení metylace DNA fétu a zároveň acetaldehyd inhibuje 
DNA-metyltransferázovou aktivitu. Metylace DNA má významnou roli v regulaci exprese 
genu při embryogenezi. Jedná se převážně o metylaci cytosinu (Garro, 1991). Acetaldehyd 
je vysoce reaktivní látka a jeho elektrofilní vlastnosti vedou k reakcím s neutrofilními 
skupinami různých makromolekul jako je DNA. Kondenzační reakce s nukleovými bázemi 
mají vliv na syntézu DNA (aducts, cross-links) a chromozomové aberace (Topinka, 1991). 
U alkoholiků nacházíme více chromozomálních aberací (Kunda, 1988). Etanol, acetalde
hyd a vznikající volné radikály poškozují enzymy opravující DNA (excise). Etanol inter
feruje s o-6-metyl-guanin transferázou, která provádí změny v DNA vyvolané alkylujícími 
látkami, včetně acetaldehydu (Naccarato, 1991 ). Acetaldehyd může přímo poškozovat geny 
kódující opravné enzymy. Zvýšená spotřeba kyslíku při metabolizmu etanolu snižuje 
kapacitu pro opravy DNA (Topinka, 1991 ). 

3. Inhibice vzniku kyseliny retinové 

Embryonální rozvoj je také ovlivňován kyselinou retinovou, aktivní formou vitaminu 
A. Je to molekula se specifickou formací, kontrolující genovou expresi. Retinoldehydro
genázová aktivita, potřebná k přeměně retinolu na kyselinu retinovou se přisuzuje ADH 
(ADH-1) katalyzující přeměnu etanolu a retinolu. Etanol se chová jako kompetitivní 
inhibitor přeměny retinolu na kyselinu retinovou v embryu i ve fétu (Keir, 1991). Tato 
inhibice má kritickou roli v morfogenezi tkání. Kyselina retinová se významně podílí na 
q1orfogenezi páteřního oblouku a nervového systému při diferenciaci epiteliálních buněk. 
U č inek kyseliny retinové se přenáší vazbou na jaderný receptor, který v přítomnosti ligandu 
je přeměněn na transkripční faktor. Geny reagující s kyselinou retinovou byly identifiko
vány a charakterizovány jako retinoic-acid-response elementy, které regulují gen pro 
rt:1 stový hormon, laminin BI, receptor pro kyselinu retinovou a osteokalcin (Duester, 1991; 
Pullarkat, 1991 ). 

Epidemiologie a riziko vzniku FAS 

V USA je fetální alkoholový syndrom spolu s Downovým syndromem a spina bifida 
hlavní příčinou mentální retardace. Jeho incidence v západních společnostech se uvádí 1,9 
na 1 000 živě narozených (Luke, 1990; Garro, 1991 ). FAS yatří k nejčastějším vrozeným 
vadám v rozvinutých zemích s incidencí 1,5 v USA, 1,7 ve Svédsku, a 3,3 v severní Francii 
na 1000 živě narozených dětí. Napřiklad v Německu se ročně narodí 1500 - 3000 dětí 
s FAS (Larroque, 1992; Harrison, 1991; Horáček, 1992). U alkoholiček je incidence 25 a 
někteří autoři uvádějí až 90 na 1000 živě narozených dětí (Luke, 1990). 

Spolu s abúzem alkoholu je také častý abúzus léků i drog a výskyt pohlavních nemocí. 
Všechny tyto faktory poškozují plod (Harrison, 1991 ). Incidence FAS je také vyšší v slabší 
socioekonomické populaci a u starších matek. 
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Riziko FAS 

Názory na množství požitého alkoholu gravidní ženou a vznik FAS se u různých autorů 
liší a pohybují se od I - 4 sklenek alkoholu denně (tj. 20- 80 g čistého etanolu denně) 
(Kunda, 1988; Stressguth, 1978; Larroque, 1992). 

Klinický obraz FAS 

Alkohol je teratogenní s velmi devastujícím účinkem na rozvíjející se mozek. Jeho 
účinek se uplatňuje nejen v prvním trimestru gravidity, ale po celou její dobu. V experi
mentech dochází ve druhém trimestru ke snížení počtu pyramidových buněk v hippocampu. 
Ke snížení počtu pyramidových buněk dochází i ve třetím trimestru spolu se snížením počtu 
Purkyňových buněk a granulocytů s cévním poškozením a hypertrofií astroglie v neokor
texu (West, 1990). 

Toxické působení alkoholu může vyvolat narození mrtvého plodu nebo spontánní 
potraty ve druhém trimestru gravidity (Larroque, 1992). 

Akutní podání etanolu vyvolává útlum dýchacích pohybů, intrautrinní hypoxii, snížení 
elektrokortikografické a elektrookulografické aktivity. V raném fetálním období je přímý 
vztah ,mezi hladinou alkoholu a plazmatickou koncentrací prostaglandinů E2 ve fetální 
krvi. Utlum fetálních dýchacích pohybů je nejspíše vyvolán vzestupem prostaglandinů E2 
v dolním pontu a medule (Brien, 1991). 

Pří FAS dochází k zpomalení pre- i postnatálního růstu a ke kraniofaciálním abnorma
litám. Nacházíme mikrocefalii, arinencefalii, porencefalii, rozšíření komor, agenezu cor
pus calosum, redukci gyrů v nc.dentatus a spodní olivě, gastroschisis, kraniofaciální 
dysmorfogenezi (krátký nos, epicantus, ptosa, malé rty, mikrognatie). Mozkové malforma
ce nejsou uniformní, stejne jako klinický fenotyp alkoholové embryopatie (Peiffer, 1979). 
Jedním z hlavních symptomů a zároveň nejzávažnějším problémem FAS je psychomoto
rická retardace často spojená s tělesným postižením. U skupiny 61 ado lescentů a dospělých 
postižených fetálním alkoholovým syndromem se IQ pohybuje od 20 do I 05 s průměrem 
68 (Streissguth 1991 ). 

Vedle poškození CNS a kraniofaciálních abnormalit u pacientů s FAS nacházíme 
vrozené srdeční vady (defekt předsíňového i komorového septa, Fallotova tetralogie), 
poškození urogenitálního systému (hydronefróza, subklinický defekt tubulární renální 
resorbce a acidikikace moče, hypospadie, hypoplazie labií) (Assadi, 1990; Gage, 1991 ), 
pohybové soustavy (omezená hybnost kloubů, radioulnární synostóza, pectus carinatum), 
svalová hypotonie. FAS je spojován s imunodeficiencí a DiGeorgovým syndromem (Ewald, 
1989; Gottesfeld, 1991; Knott, 1986; Peiffer, 1979; Streissguth, 1991 ; Luke, 1990; Horá
ček, 1992; Rostand, 1990) (tab. 2) . 

Léčba FAS 

Většina poruch je ireverzibilních a nejčastější jsou paliativní a rekonstrukční výkony 
poškozených jedinců. Léčba matek závislých na alkoholu během gravidity snižuje ri ziko 
toxicity alkoholu a snižuje možnost jeho teratogenního působení . Bohužel k závažnějším 
poškozením CNS dochází v prvním trimestru , kdy žena ještě o těhotenství neví (Knott, 
1986). 

Prevence FAS 

Prevence FAS je možná vyloučením nebo minimálním poztvantm alkoholu před 
a v průběhu gravidity. U alkoholiček lze doporučit protialkoholickou l éčbu nejlépe před 
eventuálním početím, která může snížit riziko vzniku FAS. 
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Tab. 2 Další anomálie vyskytující se u FAS 
(upraveno podle Knotta, 1986; Luke, 1990 a Horáčka, 1992) 

Orgán Poškození 

Srdce defekt komorového septa 
dysplazie pulmonální arterie 
stenóza pulmonální arterie, 
ductus arteriosus 
defekt předsíňového septa 
Fallotova tetralogie 
arytmie 

Ledviny hypoplazie ledvin 
hydronefróza 
defekt tubulární resorbce a acidikikace moče 

Genitáli e hypoplazie labií 
hypospadie 

Imunita imunodeficience 
DiGeorgův syndrom 

K[1že hemangiomy 
hirsutizmus v dětství 

Pohybový omezená hybnost kloubů 
systém luxace kyčlí, omezení supinace 

radioulnární synostóza, 
skolióza 
pectus excavatum, pectus carinatum 
kontraktury flexorů 
klinodaktilie, kamptodaktilie 
polydaktilie 
hypop lazie posledních fa lang 
hypolazie nehtů 
Kleppel-Feilův syndrom 

Svaly brániční, umbilikální, inquinální hernie 
diastáza přímých břišních svalů 
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Důležitou součástí prevence je informovanost veřejnosti o škodlivých účincích alkoho
lu v průběhu celé gravidity (Knott, 1986). 
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