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Jak alkohol wp³ywa na mózg dziecka:
Najbardziej powszechnym skutkiem jest sta³e uszkodzenie
mózgu, które prowadzi do trudno�ci w uczeniu siê, zabu-
rzeñ zachowania, deficytów pamiêci, zespo³u ADHD i/lub
opó�nieñ rozwojowych. Stan ten nazywa siê �statyczn¹
encefalopati¹�, co oznacza, ¿e stan mózgu nie pogarsza
siê, ani siê nie poprawia.
Najbardziej podstêpne uszkodzenia spowodowane s¹ oka-
zjonalnym piciem alkoholu. Uszkodzenia te maj¹ wp³yw na
te obszary, które w³a�nie siê rozwijaj¹, powoduj¹c ob-
umieranie komórek mózgowych, migracjê komórek do nie-
w³a�ciwych obszarów oraz tworzenie siê niew³a�ciwych
po³¹czeñ miêdzy neuronami.

Najbardziej nara¿one rejony mózgu:
· cia³o modzelowate � przekazuje informacje pomiêdzy

praw¹ i lew¹ pó³kul¹;
· mó¿d¿ek � odpowiada za funkcje motoryczne;
· zwoje podstawy � odpowiadaj¹ za pamiêæ i procesy

poznawcze;
· hipokamp � bierze udzia³ w procesach uczenia siê i

pamiêci;
· p³aty czo³owe � odpowiadaj¹ za funkcje wykonawcze,

kontrolê impulsów, os¹d.

Skutkiem dzia³ania alkoholu na cia³o modzelowate i p³aty
czo³owe jest zachowanie opisywane jako niew³a�ciwe i nie-
dojrza³e.
Cia³o modzelowate oddziela praw¹ pó³kule mózgowa od lewej
i przekaszuje informacje z jednej strony na drug¹. Lewa
pó³kula odpowiada za zasady, konsekwencjê, precyzowanie



my�li, szczegó³y praktyczne i porz¹dkowanie my�li. Prawa
pó³kula odpowiada za my�lenie abstrakcyjne, emocje i od-
czuwanie, twórcze my�lenie i intuicjê. Cia³o modzelowate
pomaga obu pó³kulom wspó³pracowaæ przy podejmowaniu co-
dziennych decyzji.

U osób z FAS/E cia³o modzelowate jest zniszczone i nie
funkcjonuje prawid³owo. Brakuje wielu po³¹czeñ pomiêdzy
dwoma pó³kulami mózgu, informacje przep³ywaj¹ powoli i
nieskutecznie. To mo¿e t³umaczyæ czê�ciowo fakt, dlaczego
osoba z FASE odczuwa impuls, by cos zrobiæ i najpierw
nastêpuje dzia³anie, a dopiero potem, po fakcie, u�wiado-
mienie konsekwencji. Osoby z FAS znaj¹ zasady i rozumiej¹
konsekwencje ich z³amania, ale nie s¹ w stanie najpierw
my�leæ, a pó�niej dzia³aæ.

Inn¹ czê�ci¹ mózgu, która wp³ywa na zdolno�æ do kontrolo-
wania impulsów jest kora nowa i p³aty czo³owe. P³aty
czo³owe odpowiadaj¹ za �funkcje wykonawcze�.

Funkcje wykonawcze i wp³yw alkoholu:

· zachowania spo³eczne: nieumiejêtno�æ radzenia sobie w
sytuacjach spo³ecznych;

· rozwi¹zywanie problemów: niezdolno�æ do spontaniczne-
go rozwi¹zania problemu;

· przymus zachowañ seksualnych: niezdol-no�æ do kon-
trolowania impulsów seksualnych, zw³aszcza w sytu-
acjach spo³ecznych;

· planowanie: niezdolno�æ do wyci¹gania wniosków z uprzed-
nich zachowañ;

· poczucie czasu: trudno�ci z abstrakcyjnymi pojêciami
czasu i pieniêdzy;

· porz¹dkowanie informacji: nieuporz¹-dkowane pliki�,
trudno�ci z gromadzeniem informacji;

�Impulsywno�æ to stan, w którym dzia³anie nastêpuje
bezpo�rednio po pojawieniu siê my�li. P³aty czo³owe
kontroluj¹ inne czê�ci mózgu. W procesie my�lowym
tworzy siê luka, a cz³owiek przechodzi wprost z my�li
do dzia³ania.� Specjalista FAS, Susan Doctor, Uniwersytet w
Reno (Nevada).



· pamiêæ: problemy z gromadzeniem i/lub przetwarzanie
informacji;

· samokontrola: wymaga czêstych podpo-wiedzi i nadzoru
innych;

· regulacje s³owne: przymus g³o�nego mówienia, potrzeba
informacji zwrotnej;

· zaburzone funkcje motoryczne;
· chwiejno�æ emocjonalna: nastrojowa karuzela, przesad-

na zmienno�æ nastroju
· motywacje: brak refleksji, potrzeba motywacji z ze-

wn¹trz.

Fetal Alcohol Syndrom (FAS) i  Fetal Alcohol Effects
(FAE) s¹ to zaburzenia, jakie pojawiaj¹ siê u dzieci,
jako rezultat spo¿ywania przez ciê¿arn¹ matkê alkoho-
lu. Cz¹steczki alkoholu s¹ maleñkie i z ³atwo�ci¹ prze-
dostaj¹ siê przez ³o¿ysko do organizmu dziecka ju¿
w drugim tygodniu ¿ycia p³odowego. Choæ alkohol mo¿e
mieæ negatywny wp³yw na wszystkie komórki i narz¹dy, to
mózg jest szczególnie wra¿liwy na dzia³anie alkoholu i
ju¿ w czasie ci¹¿y mo¿e zostaæ uszkodzony.

Alkohol powoduje wiêcej szkód
w rozwijaj¹cym siê p³odzie ni¿ inne substancje
³¹cznie z marihuan¹, heroin¹ i kokain¹.
(Institute of Medicine, 1996)
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Fetal Alcohol Syndrome

FAS w pigu³ce

¨ FAS jest wiod¹c¹ przyczyn¹
chorób umys³owych.
¨ Wiêkszo�æ osób z FAS ma prze-
ciêtny poziom inteligencji.
¨ FAS jest przyczyn¹ powa¿nych
problemów spo³ecznych i zabu-
rzeñ zachowania.
¨ Co roku w USA rodzi siê
5 000 dzieci z FAS.
¨ Dziesiêæ razy wiêcej dzieci
rodzi siê z efektem alkoholo-
wym (FAE).
¨ Nie istnieje bezpieczna daw-
ka alkoholu, któr¹ mo¿na spo-
¿ywaæ w czasie ci¹¿y bez ujem-
nego skutku na dziecko.
¨ Alkohol uszkadza p³ód bar-
dziej, ni¿ jakikolwiek inny
narkotyk.

Zespo³owi FAS i innym
uszkodzeniom alkoholowym

 mo¿na zapobiec w 100%.


