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Szacunkowe dane wskazują, że aż 80 % kobiet w wieku reprodukcyjnym życia spożywa alkohol. Ryzyko 

niezamierzonej wewnątrzmacicznej ekspozycji płodu na alkohol etylowy w populacji aktywnych seksualnie 

kobiet jest szczególnie wysokie. Co druga ciężarna we wczesnej ciąży była pod wpływem alkoholu, nie wiedząc 

jeszcze o tym fakcie. Co piata kobieta okazyjnie spożywa napoje alkoholowe przez cały okres ciąży. Aż 11% 

ciężarnych okresowo świadomie nadużywa alkoholu mając na celu wprowadzenie się w stan upojenia.  

Spożycie alkoholu w Polsce wynosi około 10 litrów/osobę powyżej 15 roku życia. Polacy preferują 

alkohole mocne (3,76 litra/osobę/rok) i piwo (5,36 litra/osobę/rok). Konsumpcja wina należy do najniższych  

w Unii Europejskiej (0,99 litra/osobę/rok). Co czwarta Polka spożywa alkohol co najmniej raz w tygodniu lub 2-3 

krotnie w miesiącu. Najwyższe spożycie alkoholu wśród Polek dotyczy kobiet pomiędzy 18 a 39 rokiem życia,  

a więc przedziału wiekowego, w którym potencjał reprodukcyjny kobiety jest najwyższy.  

Tylko 14-15% polskich matek nie spożywało alkoholu w okresie koncepcyjnym. Ponad 15% położnic 

deklarowało spożywanie alkoholu we wczesnej ciąży co najmniej raz w miesiącu. Ponad 7% respondentek 

przyznało się do konsumpcji alkoholu kilkakrotnie w okresie miesiąca (0,27%), z czego ponad 1,77% częściej niż 

czterokrotnie w tygodniu. Ciężarne Polki najczęściej spożywają wino oraz piwo. Alkohol wysokoprocentowy 

oraz mocne wina/likiery konsumowało odpowiednio 5,66 % oraz 0,99 %  ankietowanych matek.  

Większość kobiet polskich całkowicie zrezygnowało ze spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci po 

uzyskaniu informacji o zaistnieniu ciąży. Alarmującym jest fakt, że Polki deklarujące spożywanie alkoholu przed 

ciążą cztery i częściej razy w miesiącu oraz konsumujące alkohol raz w miesiącu lub rzadziej, nie rezygnowały 

całkowicie z jego przyjmowania, co najwyżej starały się jedynie ograniczyć jego spożycie.  

Tylko co drugi lekarz w Polsce w czasie porady prenatalnej poruszał problem możliwego 

teratogennego działania alkoholu na płód. Czterdzieści dwa procent lekarzy zalecało całkowitą abstynencję. 

Ponad 2% lekarzy w Polsce wręcz rekomendowało ciężarnym spożywanie niedużych ilości alkoholu.   

Spożycie alkoholu przez kobiety w ciąży jest uznanym czynnikiem ryzyka toksycznego uszkodzenia 

płodu. Alkohol etylowy i jego główny metabolit, aldehyd octowy, są substancjami o działaniu teratogennym, 

które z łatwością przenikają przez łożysko do płodu. Już po 30-40 minutach od spożycia alkoholu przez ciężarną 

jego stężenie we krwi płodu jest zbliżone do odnotowanego we krwi matki.  

Stopień poalkoholowego uszkodzenia tkanek płodu zależy od dawki etanolu oraz częstości intoksykacji.  

Nawet pojedyncza, niewielka dawka alkoholu etylowego może spowodować nieodwracalne uszkodzenia 

somatyczne płodu. Krytycznym czynnikiem poalkoholowego uszkodzenia płodu jest jego maksymalne stężenie 
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we krwi matki. Z tego powodu picie z zamiarem upojenia alkoholowego jest groźniejsze dla płodu niż taka sama 

dawka etanolu spożyta w ciągu kilku dni lub tygodni.  

 

Potencjalne efekty teratogennego działanie etanolu na płód w przebiegu ciąży. 

I trymestr ciąży - Malformacje OUN, deformacje twarzoczaszki, wady serca, uszkodzenie wątroby, obumarcie zarodka, 
poronienia 

- Okres największej wrażliwości na uszkodzenie poalkoholowe: 
§ Serce:  3,5 – 6,5 hbd 
§ Kończyny: 4-6 hbd 
§ Oczy: 4-8 hbd 
§ Nos: 4-7 hbd 
§ Zęby: 7-8 hbd 
§ Podniebienie twarde i zewnętrzne narządy płciowe: 7-12 hbd 
§ Uszy: 5-12 hbd 
§ OUN: 3-16 hbd 

II trymestr ciąży 
 

- Poronienia  
- Zaburzenia rozwoju OUN 
- Uszkodzenie tkanki mięśniowej, skóry, gruczołów wydzielania dokrewnego, kośćca 

III trymestr ciąży 
 

- Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu 
- Poród przedwczesny 
- Patologia łożyska 
- Zaburzenia neuropsychosomatyczne 

 

Nie dysponujemy żadnymi wiarygodnymi danymi dotyczącymi bezpiecznej ilości alkoholu, jaką może 

spożyć kobieta w ciąży bez narażenia płodu na toksyczne uszkodzenie jego tkanek. Nawet najmniejsza ilość 

alkoholu jest potencjalnie niebezpieczna dla rozwijającego się dziecka. Alkohol może uszkodzić płód nie tylko 

we wczesnej ciąży. Toksyczne działanie etanolu na tkanki płodu, zwłaszcza nieodwracalne chemiczne 

mikrouszkodzenia tkanki nerwowej mogą dotyczyć całego okresu ciąży.  

Nawet umiarkowane spożywanie alkoholu podczas ciąży zwiększa ryzyko poronienia  lub zahamowania 

wewnątrzmacicznego rozwoju płodu. Alkohol zwiększa 35-krotnie ryzyko porodu przedwczesnego. Kilkakrotnie 

zwiększa się ryzyko przedwczesnego oddzielenia łożyska, powikłań z powodu łożyska przodującego, 

preeklampsji a nawet zgonu wewnątrzmacicznego.  

Konsumpcja alkoholu w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu Downa oraz wad serca, układu 

moczowego, narządu wzroku, wrodzonej  głuchoty, anomalii szkieletowych czy hipoplazji paznokci.  

Masa urodzeniowa dzieci kobiet nadużywających alkoholu jest niższa w porównaniu do noworodków 

matek niepalących lub palących abstynentek.  

Udokumentowano toksyczny efekt etanolu na płuca noworodków. Alkohol pogarsza odpowiedź 

immunologiczną płodu zwiększając ryzyko fatalnego epizodu zapalenia płuc lub zgonu z powodu sepsy.  

U dzieci narażonych na działanie etanolu in utero spektrum nieprawidłowości związanych 

z toksycznych działaniem alkoholu na tkankę nerwową płodu jest szerokie: od dyskretnych, mniej lub bardziej 

nasilonych zaburzeń somatycznych i/lub psychoemocjonanych (poalkoholowe uszkodzenie płodu, Fetal Alcohol 

Spectrum Disorder, FASD) do wystąpienia klasycznego zespołu wad określanych jako płodowy zespół 

alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome, FAS). 

Ocenia się, że jedna na 33 ciężarne spożywa alkohol w dawce istotnie podwyższającej ryzyko 

wystąpienia FASD/FAS u płodu.  Spożywanie alkoholu w I, I oraz II oraz w przebiegu całej ciąży zwiększa ryzyko 

FAS odpowiednio: 12, 61 oraz 65 krotnie. Intensywność spożywania alkoholu, zwłaszcza częstość epizodów 
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upojenia alkoholowego, koreluje z ryzykiem wystąpienia anomalii twarzoczaszki, niską punktacją IQ, 

trudnościami w zachowaniu uwagi oraz problemami behawioralnymi. FASD jest najczęstszym czynnikiem 

etiologicznym upośledzenia umysłowego.  

U większości płodów intoksykowanych w ciąży alkoholem FASD/FAS nie jest rozpoznawany w okresie 

poporodowym.  

Możliwość toksycznego uszkodzenia płodu u matek uzależnionych od alkoholu etylowego występuje  

u dzieci z:  

• zahamowaniem wzrostu płodu pod koniec ciąży 

• u niemowląt/dzieci z niskim wzrostem  i/lub niedowagą 

• objawami świadczącymi o dysfunkcji tkanki nerwowej (zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju, 

nietypowe lub patologiczne zachowania, upośledzenie umysłowe, wady rozwojowe czaszki i/lub 

mózgu 

• charakterystycznymi deformacjami twarzy (krótkie szpary powiekowe, tzw. otwarte oczy, cienka warga 

górna, wydłużona i spłaszczona środkowa część twarzy ze spłyconą rynienką nosową, rowek nad 

środkową częścią górnej wargi).  

 

W tej grupie dzieci i dorosłych z FAS stwierdza się: 

• u 90% nieprawidłowy rozwój umysłowy pod postacią zburzeń poznawczych, dysfunkcji lub 

schorzeń psychiatrycznych (powyżej 6 roku życia), 

• u 30% skłonności do nadużywania alkoholu lub leków (powyżej 12 roku życia) 

• u 60% problemy z nauką (powyżej 12 roku życia) 

• u 50% zaburzenia dotyczące pożycia i/lub zachowań seksualnych. 

W kilku badaniach odnotowano wyższy odsetek dzieci z autyzmem urodzonych przez ciężarne 

spożywające alkohol.  
Możliwości leczenia dziecka z FAS są ograniczone. Nie można odwrócić powstałych w okresie 

prenatalnym nieodwracalnych uszkodzeń OUN u płodu. Rehabilitacja psychofizyczna dziecka z FAS jest 

procesem żmudnym, kosztownym i długotrwałym. Aby dziecko z FAS mogło osiągnąć maksimum swoich 

możliwości rozwojowych potrzebna jest wczesna diagnoza, wszechstronna opieka medyczno-psychologiczna, 

społeczna, edukacyjna oraz socjalna.  

Dowiedziono bezspornie, że dzieci wykazujące wszystkie cechy FAS urodzone zostały przez matki, 

które podczas ciąży spożywały alkohol. W badaniach stwierdzono występowanie zaburzeń 

neurobehawioralnych i opóźnienia wewnątrzmacicznego rozwoju także u dzieci urodzonych przez matki, które 

przyznawały się jedynie do umiarkowanego picia alkoholu w okresie ciąży. Nieprawidłowości anatomiczne 

obserwowano także u dzieci tych matek, które przyznawały się do picia bardzo niewielkich ilości alkoholu.  

Zalecenie obligatoryjnego powstrzymywania się od spożywania nadmiernych ilości alkoholu etylowego 

przez kobiety w ciąży potwierdzają wyniki badań o wysokim stopniu wiarygodności naukowej.  
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Ponieważ nie wiadomo, w którym momencie etanol uszkadza płód, kobiety powinny zaprzestać  

spożywania alkoholu w momencie podjęcia decyzji o zajściu w ciążę.  Abstynencja w każdym okresie ciąży 

będzie miała korzystny wpływ na zdrowie zarówno płodu, jak i ciężarnej matki.  

Eksperci – członkowie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zalecają, aby personel służby 

zdrowia aktywnie propagował abstynencję u aktywnych seksualnie, dojrzałych płciowo kobiet, rzetelnie 

informował przyszłe matki o konsekwencjach spożywania alkoholu w okresie prekoncepcyjnym oraz w 

przebiegu ciąży, zwracając szczególną uwagę na zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, wynikające z picia 

alkoholu przez ciężarną. 

 

Podsumowanie 

• Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny spożywać alkoholu w żadnej postaci 

• W okresie ciąży i laktacji każda dawka alkoholu jest niebezpieczna dla płodu/dziecka  

• Alkohol może uszkadzać płód na każdym etapie jego rozwoju 

• Konsumpcja alkoholu zwiększa ryzyko toksycznego uszkodzenia tkanek matki, zarodka oraz komórek 

rozrodczych w gonadach płodu 

• Intoksykacja alkoholem w ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu poalkoholowego uszkodzenia 

płodu/noworodka 

• Alkohol może być przyczyną poronienia, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu lub 

przedwczesnego zakończenia ciąży 

• Kobiety planujące ciążę powinny dążyć do zachowania abstynencji w okresie przedkoncepcyjnym oraz 

obligatoryjnie w sytuacji, gdy podejrzewają możliwość zaistnienia nierozpoznanej ciąży    

• Problem nieodwracalności uszkodzeń somatycznych/behawioralnych wywołanych konsumpcją 

alkoholu w ciąży powinien być nagłaśniany w mediach w postaci kampanii antyalkoholowych 

prowadzonych przez osoby uznane w społeczeństwie za autorytety  
 

 

 

 

 

 


