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Анотація

◊ Розглянуто спектр розладів, що включають фетальний алкогольний синдром, частковий
алкогольний синдром плода, нейроонтогенетичний розлад, пов'язаний з алкоголем та
вроджені дефекти, пов'язані з алкоголем.

◊ Спричиняються впливом алкоголю на плід під час вагітності.

◊ Рання діагностика може запобігти вторинним порушенням, але багато клініцистів не знають
або плутають діагностичні критерії та термінологію.

◊ Лікування передбачає виявлення та роботу з певними сильними та слабкими сторонами
дитини; однак існує брак доказів ефективності специфічних методів лікування.

◊ Профілактика є пріоритетом, оскільки внутрішньоутробна травма головного мозку є
постійною і пов'язана з тяжкими проблемами у фізичному розвитку, поведінці, навчанні та
психічному здоров'ї.
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Визначення
Фетальний алкогольний спектр порушень (FASD) відноситься до групи станів, які можуть бути
результатом впливу алкоголю на плід.[1] Розлади включають фетальний алкогольний синдром
(FAS), частковий алкогольний синдром плода, нейроонтогенетичний розлад, пов'язаний з алкоголем
та вроджені дефекти, пов'язані з алкоголем. FAS характеризується антенатальною та постнатальною
затримкою росту, специфічною дисморфологією обличчя та структурними та/або функціональними
порушеннями центральної нервової системи. Ця монографія першочергово адресована FASD у дітей.

Епідеміологія
Існує географічна різниця в рівнях та особливостях випадків захворювання (наприклад, дослідження
на рівні населення чи клініки, активне або пасивне спостереження), які підраховуються і про
які повідомляється. Реєструють показники захворюваності, поширеності або поширеності при
народженні (наприклад, кількість дітей, народжених з вродженими вадами порівняно з 1000 всього
народжених живими за певний період часу).[4] [5]

Фетальні алкогольні спектри порушень (FASD) впливають на всі етнічні групи, однак рівні залежать
від країни. Частіше реєструють алкогольний синдром плода (FAS), ніж показники вроджених
дефектів, пов'язаних з алкоголем, та пов'язані з алкоголем порушення нервово-психічного розвитку,
які важче діагностувати. Тенденції та варіабельність показників можуть відображати обізнаність
професіоналів про розлади.

Оцінка поширеності при народженні в США для FASD в сукупності становить 10 на 1000 народжених,
а для FAS - від 0,5 до 2 на 1000 народжених.[6] За оцінками поширеність FASD серед першокласників
у 4 громадах США у період з 2010 по 2016 рр. становила від 1,1 до 5,0% з використанням
консервативного підходу. Ці дані можуть оцінювати поширеність у США більш точно, ніж попередні
дослідження, але вони не можуть бути універсальними.[7] Показники у США найвищі серед корінних
американців південно-західних рівнин (9,8 на 1000 народжених) і найнижчі серед азіатських
американців (0,03 на 1000 народжених).[6]

В інших країнах рівень захворюваності на FAS становить від 40 до 89 на 1000 дітей першого
класу в Південній Африці,[8] [9] 7,2 на 1000 живонароджених в Манітобі,[10] від 0,06 до 0,68
на 1000 живонароджених в Австралії,[11] [12] [13] і від 3,7 до 7,4 на 1000 дітей першого класу в
Італії.[14] Захворюваність в Австралії становить 1,14 на рік на 100000 дітей віком до 5 років.[12]
Показники в групах високорозвинених корінних народів можуть бути високими, як це видно з одного
австралійського дослідження.[15] [16]

Етіологія
Спричинене пошкодженням мозку плода при потраплянні алкоголю з материнського організму.[17]
[18] [19] [20] [21] Алкоголь є тератогенним, легко проникає крізь плаценту і може спричинити
широкий спектр структурних вроджених вад, із залученням центральної нервової системи, обличчя
та інших органів.[20] Споживання алкоголю є одним із небагатьох факторів ризику, які можна
модифікувати, та які спричиняють негативні результати на вагітність і дитину.

Уражаються не всі плоди, як піддались впливу, а ризик для плоду залежить від кількості, частоти
та режиму споживання матір'ю алкоголю та тривалістю під час вагітності.[17] "Безпечного" рівня
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споживання алкоголю під час вагітності не встановлено.[17] Очікується, що піковий рівень алкоголю
в крові плода визначає пошкодження плоду. Рівні алкоголю в крові плода схожі на рівні алкоголю в
крові матері, які, у свою чергу, визначаються кількістю та режимом споживання алкоголю та іншими
факторами з боку матері, включаючи генотип алкогольдегідрогенази. Час впливу протягом першого
триместру вагітності має вирішальне значення для визначення характерної картини вроджених вад.
Пошкодження мозку, що призводить до неврологічної дисфункції, може виникнути при впливі на
будь-якому етапі вагітності.[22] [23]

Ризик для окремого плоду можна модифікувати факторами з боку плода і матері, включаючи вік
матері, харчовий статус, стан здоров'я, кількість пологів, тілобудову, генотип алкогольдегідрогенази
та споживання алкоголю в минулому.[24]

Патофізіологія
Алкоголь чинить вплив на всі стадії розвитку центральної нервової системи (ЦНС) плода, а
функціональні проблеми, що спостерігаються у дітей у подальшому житті, можуть асоціюватись
з комбінацією індукованих алкоголем аномалій на будь-яких або на всіх стадіях розвитку ЦНС.
Особливо чутливі неокортекс, гіпокамп та мозочок. Алкоголь має несприятливий вплив на гліальний
розвиток, що може бути причиною нейрогліальних гетеротопій, агенезу мозолистого тіла та
передньої комісури, а також аномальної міграції нейронів.[25]

Кілька нейромедіаторних систем, які впливають на розвиток ЦНС, уражаються антенатальним
впливом алкоголю, що призводить до зменшення кількості нейронів, зниження рівня серотоніну,
дофаміну, норадреналіну (норепінефрину), гліцину та гістаміну, і зменшується кількість місць
захоплення нейромедіаторів та деяких нейротрансмітерних рецепторів. Антенатальний вплив
алкоголю також уражає гормони, які впливають на розвиток ЦНС, включаючи тироксин, і регуляцію
гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної осі.

Алкоголь може спричинити ураження безпосередньо через зміни функцій гліальних клітин,
зниження нейротрофічних факторів і рецепторів та зниження молекул клітинної адгезії.
Зниження нейротрофічної підтримки впливає на виживання та диференціювання нейронів. Висока
концентрація алкоголю в крові також може спричинити гіпоксію та ішемію в таких місцях, як
гіпокамп, і призвести до структурного пошкодження мозку.[25]

Алкоголь може спричинити ушкодження безпосередньо через незадовільне харчування матері,
внаслідок чого зменшується наявність необхідних поживних речовин, антиоксидантів та трофічних
факторів. Алкоголь також може індукувати пошкодження клітин та мембран внаслідок утворення
вільних радикалів та перекисного окислення ліпідів.[25]

Вплив на розвиток фронтального мозку спричиняє формуванню оптичних пухирців, що впливає на
розмір та/або розміщення очних щілин і розміщення нюхових плакод. Недорозвиненість медіального
носового відростка призводить до утворення довгого, гладкого підносового жолобка і тонкої межі
червоної кайми верхньої губи. Виявлені скелетні аномалії можуть відображати порушення розвитку
мозку (тобто, нормальний розвиток суглобів залежить від активності плода).[20]

Зміни плацентарної структури (зниження ваги плаценти, інфаркт ворсинок хоріону) та
функції (зміни рівня гормонів та інших важливих регуляторних ендогенних впливів, цитокінів
та надходження поживних речовин), зумовлені плацентарною вазоконстрикцією, змінами
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співвідношення тромбоксану та простацикліну й оксидативний стрес можуть погіршити
антенатальний розвиток і сприяють пошкодженню ЦНС.[26]

Класифікація

Міжнародна класифікація хвороб (ICD)-10[2]
Q86: синдроми вроджених вад розвитку через відомі екзогенні причини, не класифіковані в інших
рубриках:

Q86.0: алкогольний синдром плода (дисморфний)

Діагностичні і статистичні рекомендації з психічних захворювань
(DSM-5)[3]
Порушення нервово-психічного розвитку, пов'язане із пренатальним впливом алкоголю (ND-
PAE), були недавно включені у додаток до п'ятого видання DSM-5 Американської психіатричної
асоціації.[3] ND-PAE використовується як приклад для "інших специфічних розладів нервово-
психічного розвитку" і зазначається як стан, що потребує подальшого вивчення. Це є першим кроком
у розпізнаванні фетальних алкогольних спектрів порушень (FASD) як "підтвердженого" діагнозу, який
допоможе клініцистам та батькам бути посередниками в обслуговуванні та лікуванні при FASD.
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Первинна профілактика
Для запобігання фетальному алкогольному спектру порушень (FASD) необхідний широкомасштабний
підхід, від загальнонародних програм до цілеспрямованих заходів для осіб з високим ступенем
ризику.[30] Причинний шлях для FASD передбачає складні взаємодії між різними соціальними,
політичними, екологічними та генетичними чинниками ризику. На шляху впровадження запобіжних
заходів від рівня громади до індивідуума є багато пунктів.[31]

Національні стратегії включають розробку національних рекомендацій щодо споживання алкоголю
під час вагітності, громадських освітніх програм та кампаній з охорони громадського здоров'я,
поліпшення здоров'я, житлових та громадських послуг і законодавчі заходи. Законодавчі акти можуть
включати оподаткування, маркування алкогольних напоїв, обов'язкові попередження в приміщеннях,
де дозволений продаж алкоголю, про небезпеку алкоголю під час вагітності, та законодавчі акти, які
забороняють продаж алкоголю та напоїв з високим вмістом алкоголю в суспільстві, або абсолютне
запровадження "сухого закону" у громадах. Законодавчі заходи відрізняються між країнами та
всередині кожної з них.  [Centers for Disease Control and Prevention: fetal alcohol spectrum disorders
(FASDs)]  Багато країн рекомендують, що утримання від алкоголю є найбезпечнішим вибором для
вагітних жінок, тих, які планують вагітність або можуть завагітніти.[32] [33] [34]

Систематичний огляд психологічних та навчальних втручань щодо зменшення споживання
алкоголю у вагітних жінок та жінок, які планують вагітність, продемонстрував, що навчальні
та консультативні втручання можуть заохочувати вагітних жінок зменшувати або припиняти
споживання алкоголю.[35] Програми профілактики в громадах корінних народів, де поширені високі
рівні споживання алкоголю, мають взяти до уваги культурні особливості, мають бути засновані на
доказах та розроблені у співпраці з членами громади. В огляді доказових підходів для зменшення
вживання алкоголю до та під час вагітності у корінних жителів штату Індіана та штату Аляска було
виявлено низку потенційних втручань. Незначну кількість ретельно оцінили, вони є пріоритетом на
майбутнє.[36]

Короткочасне втручання та мотиваційні опитування - це підходи, які можуть бути використані для
зменшення споживання алкоголю вагітними жінками.[37] Короткочасне втручання передбачає
виявлення споживання алкоголю, оцінку рівня ризику, інформування жінки про наслідки споживання
алкоголю під час вагітності та використання методу, який сприяє та контролює зміни поведінки.
Короткочасне втручання має включати огляд:

• Загального стану здоров'я
• Перебігу вагітності
• Змін способу життя з моменту зачаття
• Рівня мотивації для зміни поведінки щодо випивки
• Постановки цілей
• Ситуацій, в яких жінка, швидше за все, буде випивати.

Мотиваційні інтерв'ю - це техніка, яку можна використати як короткочасне втручання. Воно має
на меті збільшити готовність жінки до змін, допомагаючи їй вирішити неоднозначність щодо змін
поведінки. Ключові навички, використані в мотиваційних інтерв'ю:[38]

• Відкрите опитування
• Підтвердження
• Заохочення до дискусії щодо зміни поведінки
• Підсумки
• Рефлексивне слухання

Існує рандомізоване контрольоване дослідження (РКД), яке свідчить про те, що множинні сеанси
мотиваційного інтерв'ювання є більш ефективними у зменшенні кількості випитого у день вживання
алкоголю, при неефективному використанні контрацепції та відсутності ризику впливу алкоголю
під час вагітності через 6 місяців після втручання (217 жінок при наявності ризику вживання
алкоголю під час вагітності). Ефект більший після кількох, ніж після одного сеансу.[39] Короткочасні
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інтерв'ю по телефону настільки ж ефективні, як особисті інтерв'ю та можуть бути більш економічно
вигідними.[40]

Скринінг
В ідеалі під час першого антенатального візиту всім жінкам слід поставити запитання щодо
споживання алкоголю, включаючи кількість і частоту прийому, а також режим споживання протягом
3 місяців до і під час вагітності, в тому числі до того, як дізнались про вагітність.[17] [37] [67]
[68] Скринінг допомагає лікарям визначати жінок (та їх ненароджених дітей), які знаходяться в
групі ризику та оцінити рівень ризику. Це також дає змогу оцінити необхідність направлення для
відповідного лікування.

Скринінг безсимптомних дітей є недоцільним на популяційному рівні, але цілеспрямоване
відстеження груп високого ризику можна використати для виявлення дітей з фетальним
алкогольним спектром розладів (FASD) серед дітей, які, як відомо, зазнали впливу алкоголю. Рання
діагностика FASD пов'язана зі зниженням ризику розвитку вторинної інвалідності та проблем
у підлітковому і дорослому віці, включаючи переривання освіти, проблеми з наркотиками та
алкоголем, розлади психічного здоров'я, проблеми з законом або позбавлення волі та високий рівень
безробіття.[48]

Скринінгові тести на вживання алкоголю під час вагітності
Усім вагітним жінкам слід задати питання щодо їхнього споживання алкоголю.[37] [69] [70]
Необхідно рутинно запитувати про частоту та кількість споживання алкоголю жінкою і записувати
інформацію, в ідеалі за допомогою перевіреного, стандартизованого інструменту.[71] Доступно
чимало інструментів скринінгу (включаючи TWEAK, T-ACE та AUDIT), які складаються з короткої
анкети. Проте більшість з них були розроблені для визначення зловживання, а не низького рівня
споживання випивки.[17] Канадська Асоціація центрів дитячої охорони здоров'я за фінансуванням
Агенції охорони здоров'я Канади нещодавно опублікувала інструмент, який дає медичним
працівникам змогу контролювати споживання алкоголю під час вагітності. Щоб збільшити
ймовірність того, що інструмент змінить практику на рівні первинної медико-санітарної допомоги, в
посібнику міститься інформація про цінний 3-етапний план перекладу знань.[70]

Скринінг біомаркерів
Етилові ефіри жирних кислот (FAEE) можна виявити у материнському волоссі або меконії.[72]
[73] Аналіз материнського волосся - це новий інструмент для скринінгу, який визначає вживання
алкоголю за 6 місяців до отримання зразків.[73] Аналіз меконію на FAEE (>2 нмоль/г) виявляє
надмірний вплив алкоголю на плід. Меконій необхідно збирати протягом 72 годин після
народження. Цей тест не фіксує споживання алкоголю в першому триместрі.[72]

Антенатальна ультрасонографія
Антенатальну ультрасонографію можна використати у вагітних жінок, які зловживають алкоголем,
щоб оцінити параметри росту плода та виявити вади розвитку.

Фотографія обличчя
Цифрову фотографію обличчя, що використовується разом із діагностичною програмою для
обличчя, застосували для скринінгу прийомних дітей у сім'ях, які направляються для детальної
оцінки в діагностичну клініку FASD, якщо вони мають риси обличчя, що свідчать про алкогольний
синдром плода (FAS).[55] Зіставлення стереозображень було використано для аналізу 3-мірних (3-
D) зображень, які допомагають у скринінгу FAS.[60] У майбутньому 3-D зображення може стати ще
ціннішим для скринінгу та діагностики.[56]
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Перелік запитань для скринінгу алкогольного синдрому плода
Контрольний список використовувався для скринінгу дітей в дошкільному віці для FASD.
Контрольний список містить 32 пункти, включаючи риси обличчя, аномалії опорно-рухового апарату
та розвитку. Чутливість становила 100%, специфічність 94%, а позитивна прогностична цінність -
92%.[74]

Вторинна профілактика
Матері дітей з FASD мають бути освічені щодо взаємозв'язку між споживанням алкоголю під
час вагітності та FASD, а також направлені на консультування та лікування з приводу вживання
алкоголю та препаратів, намагаючись запобігти подібному впливу на майбутніх дітей. Половина
дітей, у яких діагностовано алкогольний синдром плоду, мають уражених сестер або братів,
що свідчить про втрату можливостей для профілактики.[12] Немає доказів щодо ефективності
фармакологічних та психосоціальних втручань для вагітних, які беруть участь у програмах
лікування зловживання алкоголем.[99] [100] Крім того, немає ніяких доказів ефективності програм
відвідування в антенатальному або постнатальному періоді жінок із споживанням алкоголю у
зменшенні кількості впливу алкоголю на плід або покращенні результатів для матері чи дітей.[101] П
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Анамнез захворювання

Анамнез захворювання #1
Дівчинку народила жінка з алкогольною залежністю, яка поступила після початку пологової
діяльності і якій не проводили антенатального моніторингу. Дитина народилась передчасно
(вагітність - 35 тижнів), маленька для гестаційного віку і з низькою вагою при народженні. Вона
роздратована і погано їсть. Під час огляду новонародженої педіатр виявляє низку відхилень.
Обхват голівки дитини становить 30 см (<10-й процентиль), а її довжина 40 см (<10-й
процентиль). Вона має систолічний серцевий шум, що відповідає дефекту міжшлуночкової
перегородки, який пізніше підтвердився під час ехокардіографії. Її розріз очей вкорочений
(довжина 1,4 см, <10-й процентиль), у неї є тонка верхня губа (5 ступінь в 4-значному
діагностичному коді) та нечіткий (плоский) губний жолобок, плоска середня частина обличчя і
невелике підборіддя. Підозрюється алкогольний синдром плода.

Анамнез захворювання #2
6-річний хлопчик поступає для проведення операційного втручання, привезений бабусею,
його постійним опікуном. Вона описує його як "складного" і каже, що в нього зараз виникають
проблеми в школі, у нього знижена концентрація, він гіперактивний та демонструє ризиковану
поведінку. Вчитель сказав, що він руйнує клас, його важко дисциплінувати, і йому тяжко даються
читання і арифметика. При огляді його зір в нормі, але виявлено легку сенсороневральну
втрату слуху. Бабуся каже, що він "повільно розвивається", але вона не знає його підводних
каменів, бо він жив з матір'ю до чотирьох років. У минулому йому проводили реабілітаційну
терапію, намагаючись поліпшити його моторні навички. Його мати під час вагітності випивала та
курила, але, ймовірно, не використовувала ніяких інших лікарських препаратів або заборонених
препаратів. Підозрюють порушення нервово-психічного розвитку, пов'язане з алкоголем.

Інші описи випадку захворювання
Безсимптомні діти можуть поступати з батьками/опікунами через побоювання щодо впливу
алкоголю під час вагітності та його можливих несприятливих наслідків. Діти також можуть
поступати з вродженими вадами, постнатальним порушенням росту, проблемами психічного
здоров'я та різними проблемами розвитку, медичної, соціальної, поведінкової та проблемами
навчання. Деяких дітей виявляють за допомогою програм скринінгу, в тому числі до усиновлення.
Інших виявляють, коли вони не успішні в школі. Підлітки можуть поступати з психічними
розладами та/або проблемами з наркотиками та алкоголем, незадовільною успішністю у
навчанні, неприйнятною сексуальною чи антисоціальною поведінкою. Також поширеними є
проблеми із законом та/або позбавлення волі.
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Поступовий діагностичний підхід
Введення
Діагностика ґрунтується на ретельно зібраному анамнезі та обстеженні; ніякі специфічні
діагностичні тести не підтверджують діагноз фетального алкогольного спектру розладів (FASD).
Існує ряд діагностичних критеріїв.[41] [42] [43] [44] [45] [46] Хоча ці критерії мають певні
загальні риси, особливі відмінності, включаючи термінологію між ними, можуть заплутати лікарів
і це необхідно розглядати як міжнародний пріоритет для стандартизації діагностичного процесу.

Діагностика дітей з FASD має вирішальне значення з кількох причин.

• Для батьків та опікунів діагноз часто встановлюється після років невизначеності та
забезпечує полегшення.[47] Це дає пояснення проблем їхньої дитини та можливість:

• Визначити слабкі та сильні сторони дитини
• Упорядкувати їхні сподівання
• Розвивати сильні сторони дитини.

• Рання діагностика дає змогу проводити раннє втручання. Є докази щодо того, що рання
діагностика знижує ризик вторинної інвалідності у підлітків та дорослих.[48]

• Встановлення діагнозу може мати практичні переваги: наприклад, надає право опікунам
на "допомогу на інвалідність" чи іншу державну фінансову підтримку, підтримку щодо
медичних втручань, надає позаштатних вчителів або корекційне навчання у класі та
безкоштовний доступ до приладів (наприклад, слухових апаратів).

• Важливо зазначити, що виявлення дитини з FASD дасть змогу ідентифікувати жінок, які
мають ризик виникнення уражень внаслідок дії алкоголю, і дасть змогу спрямовувати їх на
консультацію та лікування. Це, у свою чергу, може запобігти народженню наступної дитини
з вадами розвитку.

Анамнез.
Анамнез матері має включати питання щодо споживання алкоголю (тобто кількість і частоту у
цей момент і під час вагітності), медикаментозного і тератогенного впливу під час вагітності (в
тому числі заборонених та призначених препаратів для виключення диференційних діагнозів) та
медичних захворювань. У сімейному анамнезі можна виявити генетичні захворювання, сімейні
вроджені вади або картину вад розвитку. Необхідно також з'ясувати інформацію про вагітність,
затримку внутрішньоутробного розвитку, вагу при народженні, порядок народження та наявність
вроджених вад.

Середній вік встановлення діагнозу коливається від 3,3 до 10 років.[12] [48] Тільки 7% хворих
дітей діагноз встановлюють при народженні, а 63% - діагноз встановлюють до 5 років.[12] FASD
недостатньо діагностують в періоді новонародженості, навіть якщо наявні фізичні ознаки.[12] [49]
Перешкодою до ранньої діагностики є те, що діагностичні критерії FASD щодо нервово-психічного
розвитку не можна оцінити в дитинстві.[49] Виклики щодо встановлення діагнозу у дорослому
віці включають труднощі в отриманні достовірної інформації про антенатальний вплив алкоголю
та можливе згасання характерних рис обличчя з віком.[50]

Якщо клінічні прояви виникають пізніше, необхідно виявляти анамнез розвитку дитини, в тому
числі, чи були етапи затримки розвитку. Зокрема, анамнез може включати:
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• Немовлята: незадовільне харчування, затримка росту, дратівливість або затримка розвитку,
у тому числі етапи затримки моторного розвитку, розмови та мови

• Діти: затримка росту або проблеми з мовою, розмовою, слухом, зором, навчанням,
поведінкою та навчальними здобутками

• Підлітки: зловживання наркотиками та алкоголем, незадовільна освітня діяльність
(наприклад, низькі оцінки у школі, особливо з арифметики та грамотності, залишення у
тому ж класі на наступний рік), погані соціальні навички (наприклад, ізоляція, формування
слабких стосунків, неприйнятна сексуальна поведінка), контакти з правосуддям у справах
неповнолітніх або позбавлення волі.

Симптоми неуважності, гіперактивності, імпульсивності або ризикованих розмов можуть стати
причиною синдрому гіперактивності з дефіцитом уваги (ADHD). У підлітків можуть спостерігатися
розлади психічного здоров'я. Суб'єктивізація поведінки включає тривогу та депресію; вираження
поведінки включає розлад поведінки, опозиційно-викличний розлад і ADHD.

Важливою є також інформація про братів і сестер, оскільки значна частина буде схожа на них.

Фізикальне обстеження.
Підтвердження діагнозу залежить від того, як пацієнт відповідає певним діагностичним критеріям.
Використовується декілька критеріїв і, хоча міжнародний консенсус буде оптимальним, вибір
залежить від місцевої медичної практики та лікарів. Критерії визначають специфічні особливості
4-х розладів, що утворюють FASD.

Зріст, вага та окружність голови необхідно виміряти та побудувати на графіках зросту
для відповідної популяції. Граничні значення перцентилів відрізняються залежно від
використовуваних діагностичних критеріїв. За більшістю критеріїв граничні точки для дітей з
алкогольним синдромом плода (FAS) - це визначення ваги та зросту нижче 10-го перцентилю для
віку та окружності голови <3 перцентилю. Може виникати мікроцефалія.

Характерна дисморфологія обличчя включає в себе такі особливості: коротка очна щілина, тонка
верхня губа або червоний край губи (ступінь 4 або 5 за рекомендаціями губа-підносовий жолобок)
та гладкий підносовий жолобок (ступінь 4 або 5 за рекомендаціями губа-підносовий жолобок).
Для вимірювання губно-підносового жолобка може використовуватись ілюстрована 5-ти точкова
масштабна лінійка, яка точно вимірює гладкість підносового жолобка та товщину верхньої губи. 
[FAS Diagnostic and Prevention Network: lip-philtrum guides]

Обличчя слід також оглянути для виявлення таких ознак: плоска середня частина, аномально
великі вуха, епікантні складки, гіпертелоризм (широко розставлені очі), птоз (слабкість повік),
мікрогнатія (недорозвивнена щелепа), мікрофтальмія (маленькі очі) і розщеплення губи та/або
піднебіння.

Необхідно оцінити наявність великих вроджених дефектів, а також незначних аномалій.

Серцеві аномалії включають:

• Дефект міжпредсердної перегородки
• Дефект міжшлуночкової перегородки
• Аномалії великих судин
• Тетрада Фалло
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• Конусоподібна грудна клітка.

Аномалії скелетно-м'язової системи включають:

• Гіпопластичні нігті
• Вкорочені мізинці
• Променево-ліктьовий синостоз
• Згинальні контрактури
• Камптодактилія
• Клинодактилія мізинця
• Лійкоподібна або клиноподібна деформація грудної клітки
• Синдром Кліпеля-Фейля
• Напівхребець
• Сколіоз
• Косо-поперечні складки долоні

Ниркові аномалії включають:

• Апластичні, диспластичні або гіпопластичні нирки
• Дуплікацію сечоводу
• Гідронефроз
• Підковоподібні нирки.

Очні аномалії включають:

• Косоокість
• Аномалії судин сітківки
• Порушення рефракції.

Також може бути кондуктивна та/або сенсоневральна втрата слуху. Формальна вікова оцінка
аудіологічних та офтальмологічних функцій необхідна всім дітям.

Необхідно ретельно провести неврологічне обстеження, включаючи силу, тонус, рефлекси,
координацію та функцію черепно-мозкових нервів. Можуть бути неврологічні сильні ознаки
(наприклад, аномальні рефлекси, сила або тонус) та слабкі ознаки (наприклад, дискоординація та
дзеркальні рухи).

Оцінка дисфункції центральної нервової системи має також стосуватися специфічних ділянок
дисфункцій, які були виявлені у дітей з FASD, включаючи проблеми з глобальним пізнанням (IQ),
виконавчим функціонуванням та абстрактним мисленням, моторною функцією (затримка або
дефіцит), увагою та гіперактивністю, пам'яттю , соціальними навичками, сенсорними відчуттями,
проблеми висловлювання та мови, прагматичної мови, низькі академічні здобутки, усвідомлення
внутрішніх та зовнішніх розладів та інші психічні та поведінкові розлади.[44] [51] Вибір тестів,
що використовуються для оцінки цих ділянок, ґрунтується на культурній чинності, наявності
тесту і залежить від віку пацієнта та від того, чому надає перевагу клініцист.[44] [52] [53]
Настанови з належної оцінки нервово-психічного розвитку передбачено в кількох діагностичних
рекомендаціях.[44] [54]

Обстеження
Спеціальних діагностичних тестів немає; однак у дитини з аномальними особливостями обличчя
можна використовувати цифрову фотографію разом з програмним забезпеченням для діагностики
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характерних особливостей обличчя для підтвердження діагнозу. Фото-діагностичне програмне
забезпечення FAS допомагає клініцисту аналізувати 2-D фотографічну форму обличчя, даючи
змогу точно вимірювати довжину очної щілини та розрахувати відсоткове значення. Це також дає
змогу обчислити циркулярність верхньої губи (зону) та визначити тяжкість аномалії верхньої губи
та підносового жолобка.[55]

Показано проведення кількох інших специфічних досліджень. Навпаки дослідження варто
проводити після ідентифікації аномальних симптомів та клінічних ознак. Наприклад,
електрокардіограму та ехокардіографію необхідно призначати у дитини з підозрою на
ваду серця, магнітно-резонансну томографію (МРТ) або комп'ютерну томографію голови у
дитини з мікроцефалією, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини у дитини
з утворенням,що відчувається пальпаторно, електроенцефалограму у дитини з судомами,
рентгенографію у дитини з підозрою на аномалії опорно-рухового апарату. Генетичне тестування
(хромосомний мікроматричний аналіз) показане всім дітям, оскільки це тестування потрібне
для виключення синдрому ламкої Х-хромомсоми як потенційної причини порушень нервово-
психічного розвитку. Багато клініцистів проведуть скринінгові проби (наприклад, визначення
рівня феритину, функції щитовидної залози, свинцю та креатинкінази) для виявлення поширених
розладів розвитку, які можна вилікувати.

Антенатальну ультрасонографію можна розглядати у разі надмірного споживання алкоголю
під час вагітності для виявлення затримки внутрішньоутробного розвитку, недостатнього росту
голови та/або специфічних вроджених вад.

Наявні дані свідчать, що функціональна МРТ, магнітно-резонансна спектроскопія та тривимірна
візуалізація обличчя[56] можуть стати цінним діагностичним інструментом. Існують нові дані
щодо епігенетичних маркерів антенатального впливу алкоголю на плід, але на сьогодні вони є
інструментом дослідження.[57]

Скерування на консультацію
Формальна оцінка психолога-педагога, нейропсихолога, профпатолога, логопеда, фізіотерапевта,
окуліста та/або аудіолога може бути доцільною у відповідь на дані з анамнезу або обстеження.
Специфічні тести, що застосовуються, будуть відрізнятися залежно від країни, населення, віку
дитини, лікаря та медичного навчального закладу, а також того, чому надає перевагу лікар.

Для підтвердження діагнозу та виключення альтернативних діагнозів може знадобитися
звернення до педіатра або генетика. Психіатрична оцінка також може бути доцільною. В ідеалі,
дітей, в яких підозрюють FASD, слід направити в міждисциплінарну клініку діагностики та
оцінки "one stop", призначеної спеціально для дітей, які внутрішньоутробно піддавалися впливу
алкоголю. Огляд міжнародних послуг підтвердив, що більшість таких клінік знаходяться в США, і
деякі з них залежать від фінансування досліджень і, таким чином, можуть бути непостійними.[51]

Діти з анамнезом впливу алкоголю, але без фізичних ознак FASD, потребують тривалого
спостереження, оскільки асоційовані проблеми з навчанням, поведінкою та психічним здоров'ям
можуть не проявлятись до шкільного віку.

Бар'єри для діагностики
Медичні працівники можуть не вдатися до діагностики FASD з низки причин. До них відносяться
відсутність знань про вплив на майбутню дитину алкоголізму під час вагітності та про відсутність
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опитування про вживання алкоголю під час вагітності та визначення вагітності, яка перебуває в
групі ризику.[58] [59] Фахівці у галузі охорони здоров'я можуть також мати недостатньо знань
щодо діагностичних особливостей та використовуваних на сьогодні діагностичних критеріїв, а
також можуть не мати впевненості у веденні пацієнта з FASD, включаючи невизначеність щодо
процесів направлення на консультацію, діагностичних послуг та лікування.[58] [59] Небажання
обговорити діагноз з батьками/опікунами та побоювання стигматизації дитини та сім'ї також
може стримувати лікарів.[58] [59]

Фактори ризику

Сильні
споживання матір'ю алкоголю під час вагітності

• Алкоголь є тератогенним і може спричинити широкий спектр структурних вроджених вад із
залученням центральної нервової системи, обличчя та інших органів.[20]

• Жінки, які народили дітей з вадами, частіше споживають алкоголь протягом усіх триместрів
вагітності.[27] Матері, які випивали п'ять або більше напоїв за один раз (наприклад, запій),
більш імовірно, народять дитину з функціонально вираженими проблемами розвитку.[24]

• Матір необхідно розпитати про споживання алкоголю до і під час вагітності, включаючи
кількість, тривалість і режим споживання та частоту запою.

поточне вживання алкоголю матір'ю

• Жінки, які народили дітей з вадами, більш ймовірно випивають на час опитування, споживають
більше алкоголю на час огляду та мали один або більше епізодів запою (тобто 5 або більше
випивок за один раз) протягом минулого тижня.[24]

більша кількість пологів/вагітностей

• Асоціюється з підвищеним ризиком розвитку алкогольного синдрому плоду (FAS) у дітей, які
піддаються впливу алкоголю внутрішньоутробно.[24] [27]

народження дитини швидше

• Асоціюється з підвищеним ризиком розвитку FAS у дітей, які піддаються впливу алкоголю
внутрішньоутробно.[24] [27]

Слабкі
материнський ADH1B*1/ADH1B*3 або ADH1B*1/ADH1B*1 генотип

• Вважається, що різні алелі гена алкогольдегідрогенази матері (фермент, який каталізує стадію
метаболізму алкоголю, яка не може пришвидшуватись) відповідають або за захист, або за
підвищений ризик несприятливого результату для плода.

• Жінки з генотипом ADH1B*1/ADH1B*3, які вживають алкоголь під час вагітності, мають
підвищений ризик народження дитини з FAS.[28]

• Жінки з генотипом ADH1B*1/ADH1B*1, які вживають алкоголь під час вагітності, мають
підвищений ризик народження дитини з низькою вагою або дитини з нижчим показником
розвитку.[28]

• Генотип ADH1B може впливати на вживання алкоголю матір'ю (підвищене або знижене).[28]
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• Деякі дослідження демонструють, що генотип ADH1B*2/ADH1B*3 може бути захисним, але
результати є неоднозначними.[28]

наявність в анамнезі тривалого споживання алкоголю матір'ю

• Асоціюється з підвищеним ризиком розвитку FAS у дітей, які піддаються впливу алкоголю
внутрішньоутробно.[24] [27]

збільшення материнського віку

• Асоціюється з підвищеним ризиком розвитку FAS та порушень нервово-психічного
розвитку,[27] [29] хоча деякі дослідження суперечать цьому.[8] [24]

зменшені вага матері, зріст та окружність голови

• Матері дітей з FAS мають істотно нижчі індекс маси тіла, вагу, зріст та окружність голови. Це
може асоціюватись з незадовільним харчуванням та ризикованим споживанням алкоголю, а
в деяких випадках може відображати вплив алкоголю на внутрішньоутробний період.[8] [24]
[27]

куріння матері під час вагітності

• Асоціюється з підвищеним ризиком розвитку FAS у дітей, які піддаються впливу алкоголю
внутрішньоутробно.[8] [24] [27] Поточне куріння протягом усіх триместрів вагітності також
підвищує ризик.

низький соціоекономічний статус матері

• Асоціюється з підвищеним ризиком розвитку FAS у дітей, які піддаються впливу алкоголю
внутрішньоутробно.[8] [24] [27]

наявність в анамнезі споживання алкоголю матір'ю

• Асоціюється з підвищеним ризиком розвитку FAS у дітей, які піддаються впливу алкоголю
внутрішньоутробно.[8] [24] [27]

корінна етнічна приналежність матері

• Вищі зареєстровані показники FAS у корінних громадах можуть відображати той факт, що
корінні жінки мають численні фактори ризику, пов'язані з низьким соціально-економічним
статусом, і на них фокусуються дослідження FAS у цих громадах.

Історія та фактори дослідження

Ключові діагностичні чинники
наявність чинників ризику (поширений)

• Основні чинники ризику включають вживання матір'ю алкогольних напоїв під час вагітності,
поточне споживання матір'ю алкогольних напоїв, більша кількість пологів/вагітностей та
першу за порядком народжену дитину.

термін вагітності <37 тижнів (поширений)

• Діти часто недоношені і мають низьку вагу для гестаційного віку. Затримка
внутрішньоутробного росту може бути очевидною під час вагітності.
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зменшені зріст, вага та окружність голови (поширений)

• Ці вимірювання мають будуватись на графіках зросту для відповідної популяції. Визначені
зріст та вага становитимуть <10 перцентилю для віку та окружність голови <3 перцентилю.
Постнатальний ріст також може становити <10 перцентилю.

характерна дисморфологія обличчя (поширений)

• Діти можуть мати такі особливості: коротка очна щілина (<10-й перцентилю для віку), тонку
верхню губу або червоний край губи (ступінь 4 або 5 за рекомендаціями губа-підносовий
жолобок) та гладкий підносовий жолобок (ступінь 4 або 5 за рекомендаціями губа-підносовий
жолобок).

• Обличчя слід оглянути для виявлення таких ознак: плоска середня частина, аномально великі
вуха, епікантні складки, гіпертелоризм (широко розставлені очі), птоз (слабкість повік),
мікрогнатія (недорозвивнена щелепа), мікроофтальмія (маленькі очі) і розщеплення губи та/
або піднебіння.

наявність вроджених вад розвитку (поширений)

• Серцеві аномалії включають дефекти міжпередсердної перегородки, дефекти міжшлуночкової
перегородки, аномалії великих судин, тетраду Фалло та конусоподібну грудну клітку.

• До скелетно-м'язових аномалій належать гіпопластичні нігті, укорочені мізинці, променево-
ліктьовий синостоз, згинальні контрактури, камптодактилія, клинодактилія мізинця,
лійкоподібна або клиновидна грудна клітка, синдром Кліпеля-Фейла, напівхребець, сколіоз та
поперечно-косі складки долоні.

• Ниркові аномалії включають апластичні, диспластичні або гіпопластичні нирки; дуплікацію
сечоводу; гідронефроз; або підковоподібну нирку.

• Очні аномалії включають косоокість, судинні аномалії сітківки або проблеми з рефракцією.

проблеми затримки розвитку та поведінки (поширений)

• У немовлят можна виявити затримку розвитку, у тому числі етапи затримки моторного
розвитку, розмови та мови

• Діти можуть мати проблеми з мовою, розмовою, навчанням або поведінкою.
• У підлітків можна виявити незадовільну освітню діяльність або погані соціальні навички

та наявність в анамнезі зловживання наркотиками/алкоголем або контакту з правосуддям/
ув'язнення.

проблеми з психічним здоров'ям (поширений)

• Підлітки можуть відчувати тривогу, депресію та/або розлади особистості.

брат або сестра з подібними симптомами (поширений)

• Значна частка братів і сестер також мають схожі ураження.

Інші діагностичні чинники
порушення слуху або зору (поширений)

• Може бути кондуктивна та/або сенсоневральна втрата слуху.
• Очні аномалії включають косоокість, судинні аномалії сітківки і проблеми з рефракцією.
• Формальна вікова оцінка аудіологічних та офтальмологічних функцій необхідна всім дітям з

підозрюваним діагнозом.
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проблеми з вигодовуванням (поширений)

• Неспецифічні симптоми у немовлят.

дратівливість; (поширений)

• Неспецифічні симптоми у немовлят.

Діагностичні дослідження

1 - ше дослідження для приписування ліків

Дослідження Результат
фотографічна оцінка обличчя

• Спеціальних діагностичних тестів немає; однак у дитини з
аномальними особливостями обличчя можна використовувати
цифрову фотографію разом з програмним забезпеченням
для діагностики характерних особливостей обличчя для
підтвердження діагнозу.

• Фото-діагностичне програмне забезпечення алкогольного
синдрому плода (FAS) допомагає клініцисту аналізувати 2-D
фотографічну форму обличчя, даючи змогу точно вимірювати
довжину очної щілини та розрахувати відсоткове значення для
віку.

• Дає змогу обчислити циркулярність верхньої губи (зону) та
визначити тяжкість аномалії верхньої губи та підносового
жолобка.[55]

• Ця цінна і недорога діагностична допомога проста у
використанні, потребує лише цифрової камери та комп'ютерного
програмного забезпечення.

• Зіставлення стереозображень було використано для аналізу 3-
мірних (3-D) зображень, які допомагають у діагностиці FAS.[60]
У майбутньому 3-D зображення може стати ще ціннішим для
скринінгу та діагностики.[56]

короткі очні щілини,
згладжений губний
жолобок (ступінь 4 чи 5),
тонка верхня губа (ступінь
4 чи 5)

Інші дослідження для розглядання

Дослідження Результат
антенатальна ультрасонографія плода

• Можна розглядати, якщо було відомо, що під час вагітності
жінка зловживала алкоголем.

внутрішньоутробна
затримка росту,
незадовільний ріст голови
та/або специфічні вроджені
вади у плода

ЕКГ

• Показано, коли підозрюється ураження серця. Серцеві аномалії
включають дефекти міжпередсердної перегородки, дефекти
міжшлуночкової перегородки, аномалії великих судин, тетраду
Фалло та кардіофаціальні дефекти.

аномалії пульсу та ритму,
відхилення осі серця,
тривалість і амплітуда
комплексів QRS
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Дослідження Результат
ехокардіограма

• Показана при підозрі на ураження серця для виявлення
характерних структурних аномалій дефекту міжпередсердної
перегородки, дефекту міжшлуночкової перегородки, аномалії
великих судин, тетради Фалло та кардіофаціальних дефектів та
уражень клапанів.

структурні аномалії серця

ЕЕГ

• Показано у разі підозри на епілепсію.

відхилення від норми

МРТ/КТ голови

• Показана, коли дані анамнезу та/або обстежень вказують на
мікроцефалію або неврологічну дисфункцію.

аномальні структури ЦНС

УЗД нирок

• Показана, коли підозрюється ураження нирок. Ниркові аномалії
включають апластичні, диспластичні або гіпопластичні нирки;
дуплікацію сечоводу; гідронефроз; і підковоподібну нирку.

аномалії нирок

рентгенографія кісток скелету

• Показана у разі підозри на проблеми з опорно-рухово системою.
До скелетно-м'язових аномалій належать укорочені мізинці,
променево-ліктьовий синостоз, згинальні контрактури,
камптодактилія, клинодактилія мізинця, лійкоподібна
або клиновидна грудна клітка, синдром Кліпеля-Фейла,
напівхребець і сколіоз.

аномалії скелетно-м'язової
системи

скринінгові аналізи крові

• Багато клініцистів проводять рутинні скринінгові проби
(наприклад, визначення рівня феритину, функції щитоподібної
залози, свинцю та креатинкінази) для виявлення поширених
розладів розвитку, які можна вилікувати.

у нормі

хромосомний мікроматричний аналіз

• Генетичне тестування за допомогою хромосомного
мікроматричного аналізу показане, якщо підозрюються
генетичні розлади і для виключення аномалій, таких як синдром
ламкої Х-хромосоми - потенційної причини порушень нервово-
психічного розвитку.

аномалій не виявлено

Невідкладні дослідження

Дослідження Результат
функціональна МРТ

• Може продемонструвати ознаки порушень активації в зонах,
пов'язаних з робочою пам'яттю у дітей з фетальним алкогольним
спектром порушень.[61]

характеристики порушень
активації

магнітно-резонансна спектроскопія

• Можлива кореляція із збільшенням ступеня вираженості 4-
значного коду FAS фенотипу обличчя.[62]

знижений рівень холіну у
білій речовині фронтальної
зони
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Дослідження Результат
3-вимірна зйомка обличчя

• Може забезпечити поглиблене розуміння дисморфології
фетального алкогольного спектру порушень (FASD) за
допомогою 3-вимірного аналізу зображень.

виявляє дисморфні
особливості

Диференційний діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Фетальний гідантоїновий
синдром

• Наявність в анамнезі
вживання фенітоїну
матір'ю під час вагітності.

• Вдавлене перенісся і
короткий ніс із схиленою
верхньою губою.[43] [63]

• Відсутні тести для
проведення диференціації;
діагноз ґрунтується на
даних анамнезу та огляду.

Фетальний вальпроатний
синдром

• Наявність в анамнезі
вживання вальпроату
матір'ю під час вагітності.

• Високий лоб,
інфраорбітальна впадина
або борозна, малий рот і
вузький біфронтальний
діаметр.[43] [63]

• Відсутні тести для
проведення диференціації;
діагноз ґрунтується на
даних анамнезу та огляду.

Толуолова ембріопатія • Наявність в анамнезі
впливу толуолу на матір
під час вагітності.

• Велике переднє тім'я,
опущені вниз кутики рота,
патологічні зміни волосся,
а також аномалії вух.[23]
[43]

• Відсутні тести для
проведення диференціації;
діагноз ґрунтується на
даних анамнезу та огляду.

Синдром Вільямса • Широкий рот із пухлими
губами, зірчастий
візерунок райдужної
оболонки, багатослівна
(балакуча) особистість,
а також проблеми з боку
опорно-рухового апарату і
серця.[43] [63] [64]

• Делеція однієї копії гена
еластину в ділянці 7q11,23
7 хромосоми, яку видно
при флюоресцентній
гібридизації in situ.

• Підвищений рівень
кальцію в сироватці
(гіперкальціємія).

• Надклапанний стеноз
аорти, легеневий стеноз
або периферичний
легеневий стеноз під час
ехокардіографії.

Синдром Брахмана-Ланге • Зрощені густі брови
(синофрозія), довгі вії,
опущений рот, високе
аркоподібне піднебіння і
короткі кінцівки.[43] [63]

• Генетичний аналіз може
свідчити про мутації в
генах NIPBL та SMC1A.
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Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Фенілкетонурія у матері • Малий, кирпатий
ніс, кругле обличчя
та виступаюче
надперенісся.[43] [63]

• Підвищений рівень
фенілаланіну у матері.

• Генетичний аналіз виявляє
одну з численних мутацій,
які були виявлені в генах,
який кодує фенілаланін
гідроксилазу в хромосомі
12 у регіоні q22-24,1.

Діагностичні критерії

Введення
На сьогодні використовується низка діагностичних критеріїв, які представлені тут згідно з
публікацією. Вибір діагностичних критеріїв відрізняється залежно від країни та всередині країн.[51]
Існує низка виразних, але важливих відмінностей між критеріями, особливо щодо рис обличчя та
критеріїв з боку центральної нервової системи (ЦНС). Термінологічні та діагностичні категорії також
різняться.

У нещодавньому опитуванні спеціаліста клініки з питань фетального алкогольного спектру порушень
(FASD)[51] найчастіше використовувані діагностичні критерії в США - 4-значний діагностичний
код,[42] далі будуть критерії Пояснення Інституту медицини (IOM) для алкогольного синдрому
плода (FAS),[45] та критерії Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) для FAS.[43]
Після публікації критеріїв IOM, різні групи опублікували переглянуті критерії, з метою зробити
діагноз більш специфічним, точним та клінічно корисним.[41] [44] [54]

Критерії Інституту медицини для алкогольного синдрому плода[41]

Розроблені експертною групою, базуються на огляді великої кількості дітей з клінічними
аномаліями, які народилися після підтвердження внутрішньоутробного вживання алкоголю. Ці
критерії забезпечили перший системний підхід до розмежування категорій діагностики для дітей,
які зазнали внутрішньоутробного впливу алкоголю. Категорії такі: FAS, частковий FAS, порушення
нервово-психічного розвитку, пов'язані з алкоголем (ARND) та вроджені дефекти, пов'язані з
алкоголем (ARBD).

FAS (діагностика потребує всіх 4 критеріїв):

1. Підтверджений або непідтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Особливості обличчя - докази характерної картини аномалій обличчя, яка включає такі
особливості, як короткі очні щілини та аномалії міжщелепної ділянки (наприклад, плоска верхня
губа, згладжений підносовий жолобок та плоска середня частина).

3. Затримка росту - принаймні одне з:

• Низька вага при народження для гестаційного віку
• Зниження ваги з часом, не пов'язане з харчуванням
• Диспропорція низької ваги і зросту.

4. Аномалії нервово-психічного розвитку ЦНС - принаймні одне з:
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• Зменшення розмірів черепа при народженні
• Структурні аномалії мозку
• Неврологічні сильні чи слабкі ознаки (відповідно до віку).

Частковий FAS (діагноз потребує наявності пунктів 1 і 2, і одного іншого):

1. Підтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Риси обличчя - наявність деяких компонентів характерних аномалій обличчя.

3. Затримка росту - принаймні одне з:

• Низька вага при народження для гестаційного віку
• Зниження ваги з часом, не пов'язане з харчуванням
• Диспропорція низької ваги і зросту.

4. Аномалії нервово-психічного розвитку ЦНС - принаймні одне з:

• Зменшення розмірів черепа при народженні
• Структурні аномалії мозку
• Неврологічні сильні чи слабкі ознаки (відповідно до віку).

5. Докази складної картини поведінкових або когнітивних аномалій, які не відповідають рівню
розвитку та які не можна пояснити лише сімейним оточенням або навколишнім середовищем,
наприклад, труднощами в навчанні; дефіцит сприймання та вираження мови вищого рівня; низька
здатність до абстракції або метакогнітивних процесів; специфічний дефіцит математичних навичок;
або проблеми з пам'яттю, увагою чи судженнями.

Розлад ARND (для діагностики потрібно пункт 1, і один інший):

1. Підтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Аномалії нервово-психічного розвитку ЦНС - будь-який з:

• Зменшення розмірів черепа при народженні
• Структурні аномалії мозку
• Неврологічні сильні чи слабкі ознаки (відповідно до віку).

3. Докази складної картини поведінкових або когнітивних аномалій, які не відповідають рівню
розвитку та які не можна пояснити лише сімейним оточенням або навколишнім середовищем,
наприклад, труднощами в навчанні; дефіцит сприймання та вираження мови вищого рівня; низька
здатність до абстракції або метакогнітивних процесів; специфічний дефіцит математичних навичок;
або проблеми з пам'яттю, увагою чи судженнями.

ARBD:

Підтверджений вплив алкоголю на матір та одна або більше вроджених вад:

• Серцеві аномалії:

• Дефект міжпредсердної перегородки
• Дефект міжшлуночкової перегородки
• Аномалії великих судин
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• Тетрада Фалло.

• Скелетні аномалії:

• Гіпопластичні нігті
• Вкорочені мізинці
• Променево-ліктьовий синостоз
• Згинальні контрактури
• Камптодактилія
• Клинодактилія
• Лійкоподібна і клиноподібна деформація грудної клітки
• Синдром Кліпеля-Фейля
• Напівхребець
• Сколіоз.

• Аномалії нирок:

• Апластичні, диспластичні або гіпопластичні нирки
• Дуплікацію сечоводу
• Гідронефроз
• Підковоподібні нирки.

• Очні аномалії:

• Косоокість
• Аномалії судин сітківки
• Проблеми рефракції є вторинними щодо малого розміру очного яблука.

• Аномалії слуху:

• Кондуктивна втрата слуху
• Сенсороневральна втрата слуху.

Інші вади розвитку.

4-значний діагностичний код фетального алкогольного спектру
порушень[42] [65]

Ці критерії були розроблені для забезпечення об'єктивності та відтворюваності при діагностиці
FAS шляхом визначення граничних точок (наприклад, для параметрів росту та довжини очної
щілини). Поняття 4-значного діагностичного коду було введено з метою збільшення діагностичних
можливостей для опису дітей, які зазнали негативного впливу алкоголю, але які не відповідали
діагностичним критеріям для FAS. Ця система вводить низку інших термінів для опису клінічних
моделей, включаючи терміни "статична енцефалопатія - внаслідок впливу алкоголю" та "нервово-
психічний розлад - внаслідок впливу алкоголю".

FAS (діагностика потребує всіх 4 критеріїв):

1. Підтверджений або непідтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Риси обличчя - всі 3 з:
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• Підносовий жолобок ступінь 4 або 5
• Верхня губа ступінь 4 або 5
• Очна щілина, довжина <3 перцентилю.

3. Затримка росту: антенатальний або постнатальний зріст або вага ≤10 перцентилю.

4. ЦНС - принаймні один з:

• Структурні докази пошкодження ЦНС (наприклад, окружність голови <3 перцентилю, значні
аномалії головного мозку при нейровізуалізації)

• Неврологічні ознаки пошкодження ЦНС
• Значне погіршення в 3 або більше зонах функцій мозку (загалом ≤2 стандартних відхилень).

Ділянки включають виконавчу функцію, пам'ять, пізнання, соціальні/адаптивні навички,
академічні досягнення, мову, моторику, увагу та рівень активності.

Частковий FAS (діагноз потребує наявності пунктів 1 і 2 і 3):

1. Підтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Риси обличчя - принаймні 2 з:

• Підносовий жолобок ступінь 4 або 5
• Верхня губа ступінь 4 або 5
• Очна щілина, довжина <3 перцентилю.

3. ЦНС - принаймні один з:

• Структурні докази пошкодження ЦНС (наприклад, окружність голови <3 перцентилю, значні
аномалії головного мозку при нейровізуалізації)

• Неврологічні ознаки пошкодження ЦНС
• Значне погіршення в 3 або більше зонах функцій мозку (загалом ≤2 стандартних відхилень).

Ділянки включають виконавчу функцію, пам'ять, пізнання, соціальні/адаптивні навички,
академічні досягнення, мову, моторику, увагу та рівень активності.

ARND або ARBD:

• 4-значний код використовує різні категорії та термінологію для опису дітей з порушенням
нервово-психічного розвитку, деякі з яких можна порівняти з ARND.

Критерії Центру з контролю та профілактики захворювань для
алкогольного синдрому плода[43]

Комітет експертів, уповноважений Федеральним законом США, був скликаний CDC для оновлення та
уточнення діагностичних критеріїв для FAS. Критерії були розроблені тільки для FAS, оскільки була
відсутність доказів для підтримки розробки надійних критеріїв діагностики для решти спектру.

FAS (діагностика потребує всіх 4 критеріїв):

1. Підтверджений або непідтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Риси обличчя - всі 3 з таких:
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• Підносовий жолобок ступінь 4 або 5
• Верхня губа ступінь 4 або 5
• Очна щілина, довжина ≤10 перцентилю.

3. Затримка росту: антенатальний або постнатальний зріст або вага ≤10 перцентилю.

4. ЦНС - принаймні один з:

• Структурні аномалії: окружність голови ≤10 перцентилю (або ≤3 перцентилю для дітей, у
кого вік і вага ≤10 перцентилю) або клінічно значущі аномалії мозку при нейровізуалізації

• Неврологічні аномалії: судоми, не пов'язані з постнатальними причинами або слабкими
неврологічними ознаками

• Функціональні аномалії: глобальний когнітивний дефіцит або значна затримка у розвитку
(оцінка IQ ≤2 стандартного відхилення) або дефіцит в ≥3 специфічних функціональних зонах
(≤16 перцентилю або 1 стандартне відхилення). Ділянки включають когнітивні дефіцити
або суттєві невідповідності у розвитку, виконавче функціонування, затримка або дефіцит
моторного функціонування, проблеми уваги та гіперактивності, проблеми соціальних навичок,
сенсорні проблеми, дефіцит пам'яті або прагматичні мовні проблеми.

Пояснення критеріїв Інституту медицини для алкогольного синдрому
плода[46]
Автори намагалися прояснити критерії діагностичних категорій, описані у цих рекомендаціях, щоб
зробити їх якомога специфічнішими і кориснішими для лікарів. Зокрема ці критерії включали в себе
специфічні граничні точки для таких вимірювань, як зріст і довжина очної щілини. Критерії для
ARBD були більш жорсткими, потребуючи наявності 2 чи більше характерних рис обличчя FAS , крім
зазначених вроджених вад. Опубліковано оновлені рекомендації на основі цих критеріїв.[46]

FAS (діагностика потребує всіх 4 критеріїв):

1. Підтверджений або непідтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Риси обличчя - 2 чи більше з:

• Підносовий жолобок ступінь 4 або 5
• Верхня губа ступінь 4 або 5
• Очна щілина, довжина ≤10 перцентилю.

3. Затримка росту: антенатальна або постнатальна вага або зріст ≤10 перцентилю.

4. ЦНС - принаймні один з:

• Структурні аномалії мозку
• Окружність голови ≤10 перцентилю.

Частковий FAS (діагноз потребує наявності пунктів 1 і 2 і принаймні одного іншого):

1. Підтверджений або непідтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Риси обличчя - 2 чи більше з:

• Підносовий жолобок ступінь 4 або 5
• Верхня губа ступінь 4 або 5
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• Очна щілина, довжина ≤10 перцентилю.

3. Затримка росту: антенатальна або постнатальна вага або зріст ≤10 перцентилю.

4. ЦНС - принаймні один з:

• Структурні аномалії мозку
• Окружність голови ≤10 перцентилю.
• Докази складної поведінкової або когнітивної аномалії, несумісної з рівнем розвитку, яку не

можна пояснити генетичною схильністю, сімейним оточенням або середовищем. Клінічна
картина включає помітне погіршення у виконанні складних завдань (наприклад, комплексне
вирішення проблем, планування, судження, абстракція, метакогнітивні функції та арифметичні
завдання), дефіцити сприйняття і вираження мови вищого рівня та порушення поведінки
(наприклад, особисті труднощі, емоційна лабільність, дисфункція мозку, низька академічна
успішність і недостатня соціальна взаємодія).

ARND (для діагностики потрібно пункт 1 і 2):

1. Підтверджений вплив алкоголю на матір.

2. ЦНС - принаймні один з:

• Структурні аномалії мозку
• Окружність голови ≤10 перцентилю.
• Докази складної поведінкової або когнітивної аномалії, несумісної з рівнем розвитку, яку не

можна пояснити генетичною схильністю, сімейним оточенням або середовищем. Клінічна
картина включає помітне погіршення у виконанні складних завдань (наприклад, комплексне
вирішення проблем, планування, судження, абстракція, метакогнітивні функції та арифметичні
завдання), дефіцити сприйняття і вираження мови вищого рівня та порушення поведінки
(наприклад, особисті труднощі, емоційна лабільність, дисфункція мозку, низька академічна
успішність і недостатня соціальна взаємодія).

ARND (для діагностики потрібно всі 3 критерії):

1. Підтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Риси обличчя - 2 чи більше з:

• Підносовий жолобок ступінь 4 або 5
• Верхня губа ступінь 4 або 5
• Очна щілина, довжина ≤10 перцентилю.

3. Вроджені структурні дефекти в одній або декількох категоріях (≥2, якщо пацієнт має лише
незначні аномалії):

• Серцеві аномалії:

• Дефект міжпредсердної перегородки
• Дефект міжшлуночкової перегородки
• Аномалії великих судин
• Конусоподібна грудна клітка.

• Скелетні аномалії:
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• Променево-ліктьовий синостоз
• Дефекти сегментації хребта
• Контрактури великих суглобів
• Сколіоз.

• Аномалії нирок:

• Апластичні, диспластичні або гіпопластичні нирки
• Дуплікацію сечоводу
• Підковоподібні нирки.

• Очні аномалії:

• Косоокість
• Птоз
• Аномалії судин сітківки
• Гіпоплазія зорового нерва.

• Вуха:

• Кондуктивна втрата слуху
• Сенсороневральна втрата слуху.

• Незначні аномалії:

• Гіпопластичні нігті
• Короткий мізинець
• Камптодактилія
• Клинодактилія мізинця
• Лійкоподібна або клиноподібна деформація грудної клітки
• Косо-поперечні складки долоні
• Порушення рефракції
• Великі вуха.

Фетальний алкогольний спектр порушень: Канадські рекомендації для
діагностики
Попередні Канадські рекомендації[66] містять елементи як критеріїв IOM, так і 4-значного
діагностичного коду та надають конкретні граничні значення для параметрів зросту. Критерії
залучення ЦНС є більш жорсткими, ніж інші класифікації, що потребують доказів залучення 3-х і
більше ділянок ЦНС.

FAS (діагностика потребує всіх 4 критеріїв):

1. Підтверджений або непідтверджений вплив алкоголю на матір.

2. Риси обличчя - всі 3 з:

• Підносовий жолобок ступінь 4 або 5
• Верхня губа ступінь 4 або 5
• Очна щілина, довжина ≤3 перцентилю.
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3. Затримка росту - принаймні одне з:

• Вага при народженні або зріст ≤10 перцентилю для гестаційного віку
• Вага або зріст ≤10 перцентилю
• Непропорційно низьке співвідношення низької маси до зросту (≤10 перцентилю).

4. ЦНС - докази ураження в 3 або більше з таких ділянок ЦНС з порушенням, що характеризується
функцією ≥2 стандартних відхилень від середнього:

• Сильні або слабкі неврологічні ознаки
• Структура мозку
• Пізнання
• Комунікація
• Академічна успішність
• Пам'ять
• Виконавче функціонування та абстрактне мислення
• Дефіцит уваги/гіперактивність
• Адаптивна поведінка
• Соціальні навички
• Соціальна комунікація.

Частковий FAS (діагностика потребує всіх 3 критеріїв):

1. Підтверджений вплив алкоголю на матір та плід.

2. Риси обличчя - 2 чи більше з:

• Підносовий жолобок ступінь 4 або 5
• Верхня губа ступінь 4 або 5
• Очна щілина, довжина <3 перцентилю.

3. ЦНС - докази порушення в 3 або більше ділянках ЦНС:

• Сильні або слабкі неврологічні ознаки
• Структура мозку
• Пізнання
• Комунікація
• Академічна успішність
• Пам'ять
• Виконавче функціонування та абстрактне мислення
• Дефіцит уваги/гіперактивність
• Адаптивна поведінка
• Соціальні навички
• Соціальна комунікація.

ARND (для діагностики потрібно пункт 1 і 2):

1. Підтверджений вплив алкоголю на матір.

2. ЦНС - докази порушення в 3 або більше ділянках ЦНС:

• Сильні або слабкі неврологічні ознаки
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• Структура мозку
• Пізнання
• Комунікація
• Академічна успішність
• Пам'ять
• Виконавче функціонування та абстрактне мислення
• Дефіцит уваги/гіперактивність
• Адаптивна поведінка
• Соціальні навички
• Соціальна комунікація.

Опублікована оновлена версія Канадських рекомендацій.[44] Ключовим в оновлених рекомендаціях
є використання терміну FASD (з або без 3-х контрольних рис обличчя) як діагнозу, а не паралельного
терміну, який охоплює FAS, частковий FAS та ARND. Менша увага приділяється зросту як критерію
діагностики та модифікуються ділянки порушень нервово-психічного розвитку. Нові Австралійські
рекомендації з діагностики FASD приймають деякі елементи Канадських рекомендацій.[54]

Необхідно терміново використовувати різноманітні критерії на міжнародному рівні для покращення
ясності для клініцистів та забезпечення точної діагностики та раннього втручання.
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Поступовий підхід лікування

Введення
Діти з фетального алкогольного спектру розладами (FASD) мають широкий спектр медичних,
розвиток, поведінкових та труднощів навчання. Кожна дитина унікальна у своїх проявах;
отже, немає "магічної кулі" для лікування уражених дітей та немає терапії, яка б призвела до
вилікування.

Недавній систематичний огляд підкреслює брак якісних, сильних, рандомізованих
контрольованих досліджень, що оцінюють втручання у разі FASD.[75] Лікування цілком залежить
від конкретних потреб дитини.

Індивідуальна оцінка
Цілком імовірно, що багато дітей з FASD формально не проходять діагностику. Таким чином,
першим кроком у лікуванні є усвідомлення уражених дітей, діагностика та повна клінічна та
психологічна оцінка для визначення специфічних сильних і слабких сторін дитини. Потім варто
рекомендувати втручання для вирішення конкретного профілю сили та вразливості дитини.

Академічні або труднощі в навчанні
Для дітей, які мають академічні або навчальні труднощі рекомендують різні стратегії.
Встановлено, що когнітивна терапія контролю (яка стосується положення тіла, рухів та
обізнаності, уваги та обробки інформації, контролю та класифікації), призводить до поліпшення
поведінки дітей з алкогольним синдромом плода (FAS).[76]

Було продемонстровано, що мовні тренування та вправи з грамотності (тобто поєднання мовної
терапії, фонологічного усвідомлення та навчання з грамотності, проведеної логопедом) суттєво
покращують навички грамотності, читання та письма.[77] [78]

Доведено, що математичні вправи покращують знання з математики, які зберігаються при 6-
місячному спостереженні, у дітей з FAS або частковим FAS та IQ понад 50.[79] [80] Оцінка
до і після тестування у цих дітей також передбачала поліпшення поведінки після цих занять.
Втручання щодо математики - Досвід інтерактивного вивчення математики (MILE), який базується
на теорії про те, що існують основні когнітивні функції, які підтримують математичні знання, і які
впливають на академічну успішність та вміння адаптуватися.

Ігри у віртуальній реальності також оцінювалися для дітей з FAS або частковим FAS, які
навчались.[81] Комп'ютерні ігри у віртуальній реальності можуть бути розроблені, щоб навчати
дітей нових навичок (наприклад, пожежної безпеки). Діти, які брали участь у навчанні в
режимі віртуальної реальності, значно підвищили рівень знань, який підтримувався протягом 1
тижня.[81]

Виконавчі функції
У РКТ (n = 78) групові нейрокогнітивні адаптаційні втручання покращили виконавчі функції
та навички у вирішенні проблем у дітей з FAS та порушеннями нервово-психічного розвитку,
пов'язаними з алкоголем (ARND), які живуть у дитячих будинках або усиновлені.[82]
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Дефіцит соціальних навичок
Тренування соціальних навичок може бути корисним для дітей, які мають цей тип дефіциту.
Тренування із заохоченням дружби між дітьми, програма навчання соціальних навичок, заснована
на теорії соціального навчання, показала значне покращення знань про соціальні навички у дітей
з FAS, частковим FAS чи ARND, які мають дефіцит соціальних навичок та показник вербального
IQ 70 чи вище. Навички зберігались протягом 3 місяців.[83] Батьки повідомили про поліпшення
соціальних навичок та зменшення проблемної поведінки. Проте вчителі не повідомляли про
істотні відмінності.[83]

Проблеми екстерналізації або проблеми з увагою
Батьківські програми, такі як Програма "Сімейний рух вперед", оцінювались у дітей з FASD, які
мають проблеми екстерналізації або з увагою, а також вербальний IQ 70 і вище.[84] Ця програма
використовує низькоінтенсивну модель підтримуючих поведінкових консультацій, які тривали
9-11 місяців, і продемонструвала суттєве покращення самореалізації та залучення батьків до
самоконтролю та послаблення викличної та руйнівної поведінки.[84]

Нейрокогнітивна адаптація була розроблена як систематичні тренування (навчання) для
дітей з діагнозом FAS або ARND у системі надання допомоги в межах дитячих будинків.[84]
Програма передбачає підтримку та навчання сімей та зосереджена на підвищенні виконавчого
функціонування дітей, що призводить до покращення при вимірюванні навичок виконавчого
функціонування.[84]

Синдром гіперактивності з дефіцитом уваги (ADHD)
Тренування уваги - програма, призначена для зосередження уваги та концентрації в осіб з
пошкодженням головного мозку шляхом звертання до процесу зосередження уваги, показала
значно підвищені показники постійної уваги та невербальних міркувань, але не міри виконавчої
функції у дітей як з FASD, так і з ADHD.[85]

Стимулятори центральної нервової системи необхідно розглядати у дітей з FASD , які мають
симптоми ADHD.[86] Показники гіперактивності-імпульсивності значно знизились при лікуванні,
але у дітей з діагнозом ADHD, окрім FAS або часткового FAS, увага не покращилася.[87] [88] Діти
з ADHD і FASD можуть краще реагувати на дексамфетамін, ніж на метилфенидат.[89]

Вроджені вади
Можливо, знадобиться хірургічне втручання залежно від конкретної вродженої вади.

Загальні відомості про лікування
Консультуйтеся зі своєю місцевою фармацевтичною базою даних про повноцінну інформацію
лікарських засобів включаючи протипоказання, лікарські взаємодії та альтернативне дозування.
( (див. Відмова від відповідальності )

Триваюча ( анотацію )

усі пацієнти

1ше оцінка сильних і слабких сторін
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Триваюча ( анотацію )
з академічними або
труднощами в навчанні

плюс освіта та стратегії навчання

проблеми з виконавчими
функціями

плюс нейрокогнітивна адаптаційна терапія

з дефіцитом соціальних
навичок

плюс Тренування соціальних навичок

з проблемами
екстерналізації або уваги

плюс батьківської програми

з синдромом
гіперактивності і дефіциту
уваги (ADHD)

плюс стимулятори

плюс поведінкова терапія

з вродженими вадами допоміжний
засіб

хірургічні операції
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Варіанти лікування

Триваюча

усі пацієнти

усі пацієнти 1ше оцінка сильних і слабких сторін

» Першим кроком у лікуванні є усвідомлення
уражених дітей, діагностика та повна
клінічна та психологічна оцінка для
визначення специфічних сильних і слабких
сторін дитини.

» Потім необхідно рекомендувати втручання
для вирішення конкретного профілю сили та
вразливості дитини.

з академічними або
труднощами в навчанні

плюс освіта та стратегії навчання

» Встановлено, що когнітивна терапія
контролю (яка стосується положення тіла,
рухів та обізнаності, уваги та обробки
інформації, контролю та класифікації),
призводить до поліпшення поведінки дітей з
алкогольним синдромом плода (FAS).[76]

» Було продемонстровано, що мовні
тренування та вправи з грамотності
(поєднання мовної терапії, фонологічного
усвідомлення та навчання з грамотності,
проведеної логопедом) суттєво покращують
навички грамотності, читання та письма.[77]
[78]

» Доведено, що математичні вправи (Досвід
інтерактивного вивчення математики [MILE])
покращують знання з математики, які
зберігаються при 6-місячному спостереженні,
у дітей з FAS або частковим FAS та IQ понад
50.[79] [80] MILE базується на теорії про
те, що існують основні когнітивні функції,
які підтримують математичні знання, і які
впливають на академічну успішність та
вміння адаптуватися.

» Ігри у віртуальній реальності оцінювалися
для дітей з FAS або частковим FAS,
які навчались.[81] Комп'ютерні ігри у
віртуальній реальності можуть бути
розроблені, щоб навчати дітей нових навичок
(наприклад, пожежної безпеки). Діти, які
брали участь у навчанні в режимі віртуальної
реальності, значно підвищили рівень знань,
який підтримувався протягом 1 тижня.[81]

проблеми з виконавчими
функціями

плюс нейрокогнітивна адаптаційна терапія

» Нейрокогнітивні адаптаційні втручання
продемонстрували поліпшення виконавчих
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Триваюча
функцій та навичок вирішення проблем у
дітей з фетальним алкогольним спектром
розладів (FASD) та порушенням нервово-
психічного розвитку, пов'язаним з алкоголем
(ARND).[82]

з дефіцитом соціальних
навичок

плюс Тренування соціальних навичок

» Тренування із заохоченням дружби між
дітьми, програма навчання соціальних
навичок, заснована на теорії соціального
навчання, показала значне покращення
знань про соціальні навички у дітей з FAS,
частковим FAS чи ARND, які мають дефіцит
соціальних навичок та показник вербального
IQ 70 чи вище. Навички зберігались
упродовж 3-х місяців спостереження.[83]

» Батьки повідомили про поліпшення
соціальних навичок та зменшення
проблемної поведінки. Проте вчителі не
повідомляли про істотні відмінності.[83]

з проблемами
екстерналізації або уваги

плюс батьківської програми

» Програма "Сімейний рух вперед",
оцінювалась у дітей з FASD, які мають
проблеми екстерналізації або з увагою,
а також вербальний IQ 70 і вище.[84] Ця
програма використовує низькоінтенсивну
модель підтримуючих поведінкових
консультацій, які тривали 9-11 місяців,
і продемонструвала суттєве покращення
самореалізації та залучення батьків до
самоконтролю та послаблення викличної та
руйнівної поведінки.[84]

» Нейрокогнітивна адаптація була
розроблена як систематичні тренування
(навчання) для дітей з діагнозом FAS або
ARND у системі надання допомоги в межах
дитячих будинків.[84] Програма передбачає
підтримку та навчання сімей та зосереджена
на підвищенні виконавчого функціонування
дітей, що призводить до покращення
при вимірюванні навичок виконавчого
функціонування.[84]

з синдромом
гіперактивності і дефіциту
уваги (ADHD)

плюс стимулятори

» Необхідно розглянути дослідження
стимуляторів центральної нервової системи у
дітей з FASD , які мають симптоми ADHD.[86]

» Показники гіперактивності-імпульсивності
значно знизились при лікуванні, але у дітей
з діагнозом ADHD, окрім FAS або часткового
FAS, увага не покращилася.[87] [88] Діти
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Триваюча
з ADHD і FASD можуть краще реагувати на
дексамфетамін, ніж на метилфенидат.[89]

» Дози та препарати відрізняються від тих,
що застосовуються у разі лише ADHD.

плюс поведінкова терапія

» Тренування уваги - програма, призначена
для зосередження уваги та концентрації
в осіб з пошкодженням головного мозку
шляхом звертання до процесу зосередження
уваги, показала значно підвищені показники
постійної уваги та невербальних міркувань,
але не міри виконавчої функції у дітей як з
фетальним алкогольним спектром розладів
(FASD), так і з ADHD.[85]

з вродженими вадами допоміжний
засіб

хірургічні операції

» Можливо, знадобиться хірургічне втручання
залежно від конкретної вродженої вади.
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Невідкладні

Атомоксетин
На сьогодні проводять два дослідження для оцінки ефективності атомоксетину (не стимулятора) у
дітей з супутнім з синдромом гіперактивності і дефіциту уваги.[53]

Холін
У доклінічних дослідженнях додавання холіну знижувало труднощі в навчанні, включаючи втрату
пам'яті, пов'язану з фетальним алкогольним спектром розладів (FASD).[90] Більше 50% дітей
з FASD не дотримуються рекомендованого дієтичного споживання холіну.[91] У невеликому
рандомізованому контрольованому дослідженні серед дітей віком від 2,5 до 4,9 років лише з з
FASD (n = 20) холін порівнювали з плацебо. Лікування було можливим і добре переносилося,
тяжких побічних ефектів не було, а прихильність була високою (82-87%). Оцінка впливу холіну
продовжується далі.
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Рекомендації

Моніторинг
Діти мають на первинній ланці мати педіатра та/або сімейного лікаря, який може щороку їх
оглядати (або частіше за потреби), щоб координувати їхній догляд та визначити необхідність
додаткових оцінок та підтримки, коли дитина дорослішає, і направлення до інших медичних
працівників, якщо це необхідно. Зокрема, у дітей слід стежити за:

• Порушення розвитку, включаючи моторику та розмову/мову
• Проблеми з освітою
• Проблеми з соціальними навичками
• Поведінкові та проблеми психічного стану
• Проблеми з алкоголем і споживанням препаратів
• Ускладнення будь-яких вроджених вад.

Інструкції пацієнтів
Батькам або опікунам слід надавати інформацію про фетальний алкогольний спектр розладів
(FASD), включаючи причину, загальні нервово-психічні аспекти (наприклад, труднощі в навчанні,
проблеми з виконавчою функцією, неможливість узагальнення навчання) та прогноз. Їх необхідно
поінформувати про громадські послуги та урядові та освітні послуги, які можуть бути доступними
для оцінки та лікування їхньої дитини. Їх також необхідно проінформувати про місцеві групи
підтримки батьків, які надають інформацію та підтримують пацієнтів та їх сімей.  [FAS World]  
[SAMHSA Fetal Alcohol Spectrum Disorders Center for Excellence]   [National Organization on Fetal
Alcohol Syndrome]   [FASD Hub Australia]

Ускладнення

Ускладнення Період часу Ймовірність
депресія довготривалі високі

Великі депресивні розлади розвиваються у 44% підлітків та дорослих з фетальним алкогольним
спектром порушень (FASD).[48] [95]

Зверніться до відповідних фахівців у галузі психічного здоров'я для оцінки та лікування.

психоз довготривалі високі

Психози розвиваються в 40% підлітків та дорослих з FASD.[48] [95]

Зверніться до відповідних фахівців у галузі психічного здоров'я для оцінки та лікування.

Зловживання наркотиками чи алкоголем довготривалі високі
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Ускладнення Період часу Ймовірність
Проблеми зі зловживанням незаконних препаратів та алкоголем є поширеними у підлітків
(29%) та у дорослих (46%) з FASD.[48] Алкоголь частіше призводить до зловживання, ніж
заборонені препарати, але 65% тих, хто споживав алкоголь, продовжують застосовувати незаконні
препарати.[48] Дорослі з FASD мають високі показники госпіталізації з приводу для зловживання
алкоголем (9% проти 2%).[93]

Діти з антенатальним впливом алкоголю, але без FASD, мають значно підвищений ризик
алкогольних розладів до 21 року, незалежно від сімейного анамнезу алкогольних розладів.[96]
[97]

Зверніться до відповідних служб з надання допомоги при зловживанні препаратами й алкоголем
для оцінки та лікування.

постійний когнітивний дефіцит довготривалі високі

Був виявлений у дорослих, які мають нормальний рівень IQ. Включає труднощі з увагою,
вербальним навчанням та виконавчим функціонуванням.[98] Частота і тяжкість проблем вища, ніж
можна було б передбачити за IQ.

Загальний тривожний розлад довготривалі середні

У 20% підлітків та дорослих з FASD розвивають тривожні розлади.[48] [95]

Зверніться до відповідних фахівців у галузі психічного здоров'я для оцінки та лікування.

розлади особистості довготривалі середні

Антисоціальне захворювання особистості спостерігається у 19% дорослих осіб, що страждають
FASD.[95]

Зверніться до відповідних фахівців у галузі психічного здоров'я для оцінки та лікування.

Прогноз

Фетальний алкогольний спектр порушень (FASD) є пожиттєвим станом. Не існує методів лікування,
які б призвели до одужання пацієнта. Прогноз залежить від тяжкості вроджених вад, необхідності
проведення хірургічних та лікувальних процедур, а також ефективності лікування. Уражені діти
схильні до низки обмежень можливостей внаслідок проблем нервово-психічного розвитку.[48] Дітям
можна допомогти реалізувати свій потенціал, використовуючи цільові навчальні та поведінкові
заходи.

Оцінюючи ризик несприятливих наслідків, є докази того, що прогноз можна покращити ранньою
діагностикою.[48] Встановлення діагнозу до 12 років знижує ризик виникнення низки несприятливих
результатів у дорослих жінок у 2-4 рази.[48] Інші захисні чинники включають проживання в
стабільності, виховання вдома без фізичного, сексуального або домашнього насильства.[48]

Соціальне функціонування.
Тільки 14% молодих людей живуть незалежно, тоді як 27% живуть в установах та 35% - в умовах із
забезпеченням часткового догляду.[92] Дорослі з FASD, швидше за все, будуть безробітними,[93] і
лише 13% дорослих отримали звичайну роботу до 21 року.[92]
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Результати навчання є низькими і впливають на низку інших результатів, включаючи зайнятість.
Серед підлітків 53% пішли в академвідпуску зі школи, 29% були виключені, а 25% залишили
школу.[48] Тільки 13% молодих отримали вищу освіту;[92] 96% дітей та підлітків отримали
спеціальну освіту.[94]

Неадекватна сексуальна поведінка зростає з віком до 52% у дорослих.[48] Поширені проблеми у
підлітків та дорослих - розпусність (26%) та невідповідність сексуального прогресу (18%).[48]

Близько 60% підлітків та дорослих мали проблеми із законом, а 35% - сидять у в'язницях за
злочин.[48] Проте в одному дослідженні зазначалося, що рівень кримінальних правопорушень був
аналогічний такому для контрольного населення.[93]

У лікарнях рівень споживання алкоголю та психічних розладів вищі у дорослих з FASD.[93]
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Діагностичні, методичні рекомендації

Північна Америка

Updated clinical guidelines for diagnosing fetal alcohol spectrum disorders
Видано: Institute of Medicine В останній раз видане: 2016

Fetal alcohol spectrum disorder: a guideline for diagnosis across the lifespan
Видано: Canada Fetal Alcohol Spectrum Disorder Research Network В останній раз видане: 2016

Fetal alcohol syndrome: guidelines for referral and diagnosis
Видано: National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities;
Centers for Disease Control and Prevention

В останній раз видане: 2005

FASD 4-digit diagnostic code
Видано: FAS Diagnostic & Prevention Network В останній раз видане: 2004

Океанія

Report to the Australian Government Department of Health: Australian guide to the
diagnosis of fetal alcohol spectrum disorder
Видано: The University of Western Australia; University of Sydney В останній раз видане: 2016

Рекомендації з лікування

Північна Америка

Fetal alcohol syndrome: diagnosis, epidemiology, prevention, and treatment
Видано: Institute of Medicine В останній раз видане: 1996

Океанія

Australian guidelines to reduce health risks from drinking alcohol
Видано: National Health and Medical Research Council, Australia В останній раз видане: 2009
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