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SANTRAUKA

Tikslai: Šias praktines alkoholio vartojimo sutrikimų gydymo nėštumo metu gaires parengė Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų 
federacijos (angl. WFSBP) ir Tarptautinės moterų psichikos sveikatos asociacijos (angl. IAWMH) darbo grupės nariai.
Metodai: Sistemingai peržiūrėjome visas turimas publikacijas ir išrinkome duomenis iš nacionalinių bei tarptautinių gairių. Darbo grupė, 
atsižvelgdama į įrodymus, įvertino duomenis apie kiekvieno vaisto veiksmingumą ir saugumą. 
Rezultatai ir diskusija: Nėra nustatyto tokio alkoholio kiekio, kurį būtų saugu vartoti nėštumo metu. Rekomenduojama visiška abstinencija. 
Idealiu atveju moteris turėtų nutraukti alkoholio vartojimą prieš pradedant planuoti nėštumą ir bet kokiu atveju kai tik sužino esanti nėščia. 
Nėščiosios alkoholio vartojimo nustatymo modeliai turėtų būti sistemingai atliekami pirmojo apsilankymo prieš gimdymą metu ir viso 
nėštumo metu Jei alkoholio vartojimo rizika yra nedidelė arba vidutinė, rekomenduojama trumpa intervencija. Norint išvengti alkoholio 
abstinencijos sindromo simptomų, kurie atsiranda staiga nutraukus buvusį ilgą laiką ir dideliais kiekiais alkoholio vartojimą ir yra reikalingas 
hospitalizavimas, galima vartoti mažas benzpdiazepinų dozes trumpą laiką.  Dėl žemo įrodymų lygmens ir (arba) dėl nedidelio naudos ir 
rizikos santykio nėštumo metu negalima skirti farmakologinio gydymo abstinencijai palaikyti. Gimus kūdikiui bei įtariant jog alkoholis turėjo 
poveikį vaisiui, būtina ieškoti vaisiaus alkoholio spektro sutrikimų ir išmatuoti alkoholio metabolitus vaisiaus vandenyse.
Raktiniai žodžiai: Alkoholis, nėštumas, moterys, trumpos intervencijos, farmakologinis gydymas.
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1. Įvadas

Vartojamo alkoholio poveikis prenataliniu periodu – viena 
didžiausių problemų, kurios pasekmė – neurodegeneraciniai 
vaisiaus sutrikimai – gali būti išvengiama laiku diagnozavus 
šią priklausomybę.  Ypač svarbu patobulinti mūsų žinias apie 
alkoholio vartojimą nėštumo metu ir jo galimas pasekmes 
būsimam vaikui, taip pat apie alkoholio vartojimą nėščioms 
moterims. 

Tais atvejais, kuomet yra vartojamas alkoholis nėštumo 
metu, yra būtina inicijuoti specialią motinos /vaiko medicininę 
priežiūrą ir vaisiaus alkoholinio sindromo (VAS) prevenciją ir 
(arba) diagnozę.

Neseniai atliktoje visuomenės sveikatos intervencijų 
(multimedijos ir švietimo intervencijų) apžvalgoje, kurios 
tikslas buvo padidinti informuotumą ir sumažinti nėščių moterų 
alkoholio vartojimą, padaryta išvada, kad efektyvumas yra 
silpnas; informuotumo padidėjimas buvo aprašytas šešiuose 
iš septynių tyrimų, tačiau keturiuose tyrimuose aprašytas 
alkoholio vartojimo sumažėjimas nebuvo reikšmingas. 
(Crawford-Williams ir kt.,  2015).

Šios rekomendacijos yra skirtos sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams, kurie prižiūri nėščias moteris, vartojančias 
alkoholį. Šiomis rekomendacijomis siekiama pagerinti šių 
moterų priežiūros kokybę ir padėti priimant klinikinius 
sprendimus.

2. Metodai

Nors šios rekomendacijos yra pagrįstos įrodymais, 
sveikatos priežiūros specialistas yra atsakingas už tinkamiausio 
gydymo pasirinkimą, atsižvelgiant į kiekvieną pacientą.

Tam, kad pasiektume šiuos tikslus, remdamiesi 
galiojančiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis gairėmis 
mes surinkome skirtingas nuomones apie tinkamą alkoholio 
vartojimo sutrikimo (AVS) gydymą ir atlikome išsamią 
literatūros paiešką apie šių vaistų vartojimą nėštumo metu, 
naudodamiesi „Medline“ ir „Embase“ duomenų bazėmis per 
2018 metus, pridėdami kitus šaltinius, įskaitant paskelbtas 
apžvalgas ir nacionalines bei tarptautines gaires. Šios gairės yra 
pagrįstos publikacijų, paskelbtų recenzuojamuose žurnaluose, 
duomenimis.  Kiekvieną rekomendaciją įvertino autoriai ir jos 
buvo aptartos atsižvelgiant į įrodymų veiksmingumą ir ypač 
saugumą nėštumo metu.

2.1. Literatūros paieškos ir duomenų gavimo metodai

Norėdami atnaujinti pirmąjį gairių rinkinį,  mes atlikome 
sisteminę apžvalgą (MEDLINE / PubMed duomenų 
bazėse) su paieškos terminais „alkoholis“, „alkoholizmas“, 
„farmakoterapija“ ir „nėštumas“, norėdami identifikuoti visas 
prieinamas publikacijas, susijusias su alkoholio vartojimu 
nėštumo metu, išleistas anglų kalba arba su anglų kalbos 
santrauka iki 2018 m. Taip pat rengdami šias gaires mes 
naudojome šias rekomendacijas, susitarimų dokumentus ir 
šaltinius: Amerikos psichiatrų asociacija, „Praktinės gydymo 
gairės pacientų, sergančių cheminių medžiagų vartojimo 
sutrikimais, antrasis leidimas” (Kleber ir kt., 2007); Pasaulio 
sveikatos organizacija „Cheminių medžiagų vartojimo ir 
medžiagų vartojimo sutrikimų nustatymo ir valdymo nėštumo 
metu gairės” (PSO 2014); Kanados akušerių ir ginekologų 
draugija „Alkoholio vartojimo ir nėštumo klinikinės gairės” 
(Carson ir kt., 2010); Nacionalinis klinikinės kompetencijos 

institutas (NKKI) (2008) „Alkoholio vartojimo sutrikimai: 
kenksmingo alkoholio vartojimo ir priklausomybės nuo 
alkoholio diagnozė, vertinimas ir valdymas” (NKKI 2011); 
Pasaulinė biologinės psichiatrijos draugijų federacija (PBPDF) 
„Cheminių medžiagų vartojimo ir susijusių sutrikimų 
biologinio gydymo gairės, 1 dalis: Alkoholizmas, pirmoji 
peržiūra” (Soyka ir kt., 2017); Prancūzijos alkoholio draugija 
ir Europos priklausomybių draugijų federacija (Rolland ir kt., 
2016); „Kochrano biblioteka, įvairių vaistų ir intervencijų 
veiksmingumo, sergant alkoholizmu metaanalizės” (Ntais ir 
kt., 2005; Rosner ir kt., 2010a, 2010b; Sarai ir kt., 2013; Liu 
ir Wang, 2017). Taip pat buvo įtraukti naujausių metaanalizių 
(Maisel ir kt., 2013; Jonas ir kt., 2014; Donoghue ir kt., 2015) 
išvados apie vaistų nuo potraukio veiksmingumą. Pastarosios 
gairės konkrečiai nenagrinėja nėštumo, tačiau apibendrina 
šiuolaikinius metodus, vartojamus alkoholio vartojimo 
sutrikimams (AVS) gydyti.

2.2. Rekomendacijų įvertinimas

Autoriai šias rekomendacijas parengė remdamiesi 
identifikuotais leidiniais ir išleido bendru sutarimu su 
Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. 
WFSBP) Priklausomybės sutrikimų darbo grupe, WFSBP 
Moterų psichikos sveikatos darbo grupe bei Tarptautine moterų 
psichikos sveikatos asociacija, kurią sudaro tarptautiniai šios 
srities ekspertai (Bandelow ir kt., 2008).

3. Alkoholio vartojimo nėštumo metu epidemiologija 

Nepaisant tarptautinio sutarimo, kuriame rekomenduojama 
visiškai nevartoti alkoholio  nėštumo metu, alkoholio poveikis 
prenataliniu laikotarpiu tebėra pagrindinė visuomenės 
sveikatos problema.

Alkoholio vartojimo paplitimas moterų tarpe bėgant 
laikui didėja. PSO nustatė, kad šiuo metu alkoholį vartoja  
29 proc. moterų, palyginti su vyrų – 48 proc. (tarp visų 15+ 
metų asmenų iš visų PSO regionų). Sunkus epizodinis gėrimas 
(apibūdinamas kaip išgėrus ne mažiau kaip 60 g arba daugiau 
gryno alkoholio bent vieną kartą per pastarąsias 30 dienų) buvo 
5,7 proc. moterų, palyginti su 21,5 proc. vyrų (tarp 15 + metų 
alkoholinių gėrimų vartotojų iš visų PSO regionų). Vidutinis 
alkoholio vartojimas vienam gyventojui 2010 m. buvo 8,9 
proc. moterų, palyginti su 21,2 proc. vyrų (gryno alkoholio 
litrais, tarp visų 15 + metų geriamųjų iš visų PSO regionų). Šie 
epidemiologiniai duomenys taip pat prieinami kiekviename 
PSO regione (2014 m. Visuotinė alkoholio ir sveikatos 
būklės ataskaita, pagrįsta 2010 m. atliktais epidemiologiniais 
tyrimais) (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/ 
1/9789240692763_eng.pdf?ua¼1&ua¼1). 

Nėštumo metu 2010 m. JAV 10–11 proc. moterų vartojo 
alkoholį, o per pastaruosius 15 metų šie skaičiai beveik nepakito 
(Elgesio rizikos veiksnių stebėjimo sistema, JAV 2011–
2013) (https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm 
6437a3.htm?s_cid¼mm6437a3_e (Wendell 2013) arba, šiek 
tiek sumažėjo (8,7 proc.) (Nacionalinis narkotikų vartojimo 
ir sveikatos tyrimas (2014)) (https://www.samhsa.gov/data/
svetainės/numatytasis/failai/NSDUH-DetTabs2014/NSDUH-
DetTabs2014.pdf); Oh ir kt., 2017). Pranešta, kad besaikis 
gėrimas (apibrėžiamas kaip keturi ar daugiau standartinių 
gėrimų vieną kartą) buvo 3,1 proc. nėščių moterų, palyginti 
su 18,2 proc. vaisingo amžiaus moterų JAV (Elgesio rizikos 
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veiksnių stebėjimo sistema, JAV 2011–2013). Tarptautinis 
Europos tyrimas parodė, kad nėštumo metu alkoholį vartoja 
vidutiniškai 15,8 proc. moterų; didžiausias procentas buvo 
stebimas Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje ir Šveicarijoje (21 
proc.), o mažiausias – Norvegijoje (4 proc.) (Mårdby ir kt., 
2017). Galiausiai, remiantis naujausia metaanalize, kurią atliko 
Popova ir kt. (2017), apskaičiuota, kad nėštumo metu bet kokio 
alkoholio kiekio vartojimas visame pasaulyje yra 9,8 proc., o 
didžiausias procentas stebimas Europoje (25.2 proc.) (Rusijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Danijoje, Baltarusijoje buvo 
>36 proc.) ir žemiausias PSO rytinio Viduržemio jūros regiono 
šalyse (t.y. arabų šalyse) (0,2 proc.). 

Taip pat didėja tendencija vartoti kelias medžiagas kartu 
arba pakaitomis, o tai dar labiau padidina riziką vaisiui.

4. Rizikos faktoriai susiję su alkoholio vartojimu 
nėštumo metu 

Literatūroje yra nurodomi šie motinos rizikos veiksniai, 
kurie siejami su alkoholio vartojimu nėštumo metu: jaunas 
amžius, nepageidaujamas nėštumas, etninė priklausomybė 
(Kaukazo ir Amerikos moterys vartoja daugiau alkoholio, 
palyginti su afroamerikietėmis (Vaughn ir kt., 1993; Hans, 
1999)), žemas prenatalinės priežiūros lygis, gyvenimas 
vienai, gyvenimas mieste, žemas socialinis ir ekonominis 
statusas,  buvusi seksualinės, fizinės ar emocinės prievartos 
istorija, psichinės sveikatos problemos, žema savivertė, 
šeimos konfliktai, tabako vartojimas, alkoholio vartojimas 
prieš nėštumą, smurtaujantis partneris, taip pat partneris, kuris 
vartoja alkoholį, tabaką ar neteisėtus narkotikus (Caetano ir 
kt., 2006; Chudley ir kt., 2007; Ethen ir kt., 2009; Lamy ir 
kt., 2017). Remiantis „Skagerstrom“ atlikta apžvalga. (2011), 
kurie įvertino 14 tyrimų, paskelbtų 2002–2009 m. duomenis, 
pagrindiniai rizikos veiksniai buvo alkoholio vartojimas iki 
nėštumo ir buvę seksualinės prievartos ar smurto atvejai. 
Nedarbas, šeimyninė padėtis ir išsilavinimo lygis buvo mažiau 
nuoseklūs prognostiniai veiksniai.

5. Prenatalinio alkoholio vartojimo pasekmės 
naujagimiams ir neurologiniam vystymuisi 

Alkoholio vartojimas prenataliniu laikotarpiu kelia 
nuolatinį susirūpinimą, kadangi tai yra pagrindinė apsigimimų 
ir raidos negalių priežastis (Chudley ir kt., 2007; Lamy ir 
Thibaut, 2010; Płotka ir kt., 2014; Lamy ir kt., 2015; Burd, 
2016; Cornelius ir kt.). 2016; Del Campo ir Jones 2017). 
Sutrikęs vaisiaus smegenų vystymąsis gali nurodyti alkoholio 
poveikį ir jo sukeliamą neurotoksiškumą, taip pat vaisiaus 
ekspozicijos  stadiją ir vartojimo pobūdį (ekspozicijos dažnį, 
intensyvumą ir trukmę, taip pat kartu vartojant kitas medžiagas, 
tokias kaip tabakas ar neteisėti narkotikai). Sunkus epizodinis 
gėrimas ir (arba) apsvaigimas išgėrus yra susijęs su didžiausia 
rizika (Paintner ir kt., 2012).

Beje alkoholio vartojimas nėštumo metu yra susijęs su 
daugybe neigiamų padarinių, įskaitant spontanišką abortą, 
persileidimą, svorio ir augimo trūkumus, apsigimimus, 
priešlaikinį gimdymą ir vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimą 
(VASS). Vaikai, turintys su alkoholiu susijusių raidos defektų 
(ASRD), gali turėti širdies, inkstų, kaulų ar klausos sutrikimų. 
Didžiausias ASRD paplitimas nustatytas Australijoje (10,82 iš 
1000) (Roozen ir kt., 2016). VASS, kurį pirmą kartą aprašė 

Lemoine (1968), pasireiškia augimo sutrikimu, kaukolės ir 
veido dismorfologijomis bei CNS pažeidimais (Del Campo 
ir Jones 2017). Iš tikrųjų prenatalinis alkoholio poveikis gali 
sukelti intelekto negalią, mokymosi sutrikimus (atminties ir 
vykdomųjų funkcijų), dėmesio, kalbos ir motorikos sutrikimus, 
blogą impulsų valdymą ir hiperaktyvumą. VAS atspindi 
kraštutinę VASS baigtį. Prenatalinis alkoholio poveikis taip pat 
gali sukelti vėliau pasireiškiančias psichikos problemas, tokias 
kaip depresija, nerimas ir netinkamas seksualinis elgesys, 
padažnėjęs nusikalstamumas arba problemos, susijusios 
su narkotikais ir alkoholiu, kurių būtų galima išvengti ar 
palengvinti ankstyva VASS diagnostika ir valdymu (Streissguth 
et al. 1997; Cook ir kt., 2016). Deja, VAS ar VASS diagnozė 
paprastai nustatoma po gimimo (kartais asmeniui suaugus), kai 
alkoholio pažeidimai jau negrįžtami ir nuolatiniai.

Ypač didelis VAS (55,4 iš 1000) ir VASS (113,2 iš 1000) 
paplitimas buvo pastebėtas Pietų Afrikoje; dideli dalinio 
VAS rodikliai buvo nustatyti Kroatijoje (43 iš 1000), Italijoje 
(36,89 iš 1000) ir Pietų Afrikoje (28,3 iš 1000) (Roozen ir 
kt., 2016). Lange ir kt.  (2017) pranešė, kad visame pasaulyje 
VAS paplitimas yra 7,7 iš 1000. Tyrimai, kuriuose buvo 
asmeniškai vertinami mokyklinio amžiaus vaikai keliose 
JAV bendruomenėse, parodė, kad VAS paplitimas yra 6–9 iš 
1000 vaikų. Remdamiesi bendruomenės tyrimais, kuriuose 
buvo naudojami fiziniai tyrimai, ekspertai apskaičiavo, kad 
iš viso VASS paplitimas JAV ir kai kuriose Vakarų Europos 
šalyse gali siekti net 2–5 iš 100 moksleivių (May ir kt., 2009, 
2014). Galiausiai, remiantis naujausia metaanalize, kurią atliko 
Popova (2017), VAS paplitimas visame pasaulyje buvo 14,6 
/10000 žmonių. Atsižvelgiant į alkoholio vartojimo paplitimą 
nėštumo metu, VAS paplitimas buvo didžiausias Europoje 
(37,4 atvejo iš 10 000) (ypač Baltarusijoje, Italijoje, Airijoje 
ir Kroatijoje) ir Pietų Afrikoje (585,3 iš 10 000), o mažiausias 
– PSO rytinio Viduržemio jūros regiono šalyse (arabų šalyse) 
(0,2–0,9 /10 000). Remdamiesi septyniose šalyse (Australijoje, 
Kanadoje, Kroatijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Pietų Korėjoje ir 
JAV) gautais duomenimis apie alkoholio vartojimą nėštumo 
metu ir apie turimą VAS, šie autoriai apskaičiavo, kad viena iš 
67 motinų, vartojusių alkoholį nėštumo metu pagimdė vaiką, 
turintį VAS; Vis dėlto, ne kiekviena nėščia moteris, vartojanti 
alkoholį, pagimdys FAS sergantį vaiką (Popova ir kt., 2017).
Tyrimų duomenys dėl mažo alkoholio vartojimo nėštumo 
metu ir jo pavojaus vaisiui nėra iki galo aiškūs, nors kai kurie 
perspektyvūs tyrimai pranešė, kad mažai geriant nėštumo metu 
(nuo dviejų standartinių gėrimų per savaitę (Kelly ir kt., 2013)) 
iki šešių (Robinson ir kt., 2010)) nebuvo siejami su pažinimo 
ar elgesio sutrikimais vaikystėje (Kelly ir kt., apklausti 10,534 
7-metų vaikai; Robinson ir kt., 2900 nėščiosios pačios pranešė 
apie alkoholio vartojimą 18-34 nėštumo savaitę, stebėti 14 metų 
vaikai). Apžvalgas skaitykite Henderson (2007) – pagrindinis 
dėmesys skiriamas besaikiui gėrimui prieš per ir po gimdymo 
ir DeVido (2015). Vis dėl to toksiškas alkoholio poveikis gerai 
aprašytas esant vidutinio sunkumo ir sunkiam vartojimui. 
Įrodyta, kad 30–40 g alkoholio per dieną ir net 70g per savaitę 
padidina vaiko elgesio problemų riziką (O’Leary ir  Bower 2012).

Atlikus bandymus su gyvūnais prenatalinio etanolio 
poveikio modeliai iliustruoja alkoholio sukeltą apsigimimų, 
įskaitant neurologinius sutrikimus, padidėjimą. Alkoholio 
poveikis visais nėštumo laikotarpiais gali sukelti rimtų 
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teratogeninių padarinių. Yra pranešimų apie stuburo ir 
kaukolės motorinių neuronų gamybos ir dydžio sumažėjimą, 
neokortikalinę ir hipokampinę disgenezę, padidėjusią 
apoptozę, sumažėjusią ar uždelstą neuronų migraciją ir 
sumažėjusią mielinizaciją.

Be tiesioginio toksinio poveikio vaisiui, alkoholis taip pat 
gali veikti tiek vaisiaus, tiek motinos pagumburio – hipofizės 
– antinksčių (HPA) ašis. Ankstyvas poveikis vaisiaus HPA 
ašiai gali turėti įtakos HPA ašies disreguliacijai suaugus, 
įskaitant padidėjusį reagavimą į stresorius (ypač moteriškos 
lyties palikuonims), padidėjusį HPA ašies judėjimą ir HPA 
ašies grįžtamojo ryšio reguliavimo sutrikimus (Weinberg 
ir kt., 2008; apžvalgą rasite Thompson ir kt. (2009)).  Taigi 
prenatalinis alkoholio poveikis turi neigiamą įtaką ankstyvuoju 
gyvenimo įvykiu, dėl kurio HPA ašies anomalijos yra panašios 
į tas, kurios pasireiškia sergant depresija, o tai gali didinti 
riziką sirgti depresija  suaugus (Weinberg ir kt., 2008).

6. Alkoholio ir AUD nustatymas nėštumo metu 
(apklausos ir biologiniai žymenys)

6.1. Apklausos

Atranka siekiama nustatyti esamą ar galimą alkoholio 
vartojimą. Motinos alkoholio vartojimo modelių nustatymas 
yra labai svarbus diagnozuojant, gydant ir užkertant kelią 
FASD, tačiau tai sudėtinga. Informacija apie alkoholio 
vartojimą nėštumo metu (remiantis savarankiškomis 
ataskaitomis ar pusiau struktūruotais interviu, pavyzdžiui, 
priklausomybės sunkumo indeksu (McLellan ir kt., 1992)) 
dažnai yra nepakankama arba jos trūksta. Priežastys, dėl 
neregistruoto alkoholio vartojimo nėštumo metu, gali būti: 
baimė dėl priverstinio gydymo ar teisinių sankcijų kai 
kuriose JAV valstijose ar kitose šalyse (DeVille ir Kopelman 
1998), stigmatizacija, draudimo stoka, specialių nėščių 
moterų gydymo įstaigų trūkumas ir kt. Vis dėlto, kaip teigia 
Alvik ir kt. (2006), pačio žmogaus domėjimasis išlieka 
geriausiu prieinamu būdu gauti informacijos apie saikingą 
alkoholio vartojimą. Tiesą sakant, alkoholio aptikimo langas 
kraujyje ar kvėpavimo metu, yra siauras, o kitos biologinės 
diagnozavimo priemonės nėra pakankamai tikslios. Be to, 
paciento pripažinimas apie alkoholio vartojimą atveria kelią 
problemos diskusijai (žr. 8 skyrių).

Ginekologai, akušeriai, bendrosios praktikos gydytojai 
bei slaugytojos yra idealioje padėtyje nėštumo metu tikrinti 
moteris dėl alkoholio vartojimo; iš tikrųjų , visi prenataliniai 
slaugytojai atlieka svarbų vaidmenį patardami moterims 
apie alkoholio vartojimo vengimo svarbą, naudodamiesi 
trumpomis intervencijomis, taip pat prireikus nukreipti 
moteris į specializuotus gydymo skyrius. Amerikos akušerių 
ir ginekologų kongresas tokias konsultacijas rekomendavo 
skubios pagalbos, bendrosios pirminės priežiūros, ginekologijos 
ir akušerijos įstaigoms. (ACOG Komiteto nuomonė N 422, 
2008). Tiesą sakant, alkoholio, taip pat tabako, neteisėtų 
narkotikų ir psichotropinių narkotikų vartojimo patikrinimas 
nėščioms moterims turėtų būti visuotinis, neatsižvelgiant į jų 
socialinę ir ekonominę padėti bei etninį miestą, per pirmąjį 
prenatalinį vizitą, o vėliau ir viso nėštumo metu. (Amerikos 
medicinos asociacija, Amerikos akušerių ir ginekologų 
kongresas, Amerikos pediatrų akademija, apžvalgai žiūrėkite 
Wright ir kt., 2016). Reikėtų vengti pirmojo prenatalinio 

vizito patikrinimo, remiantis tik rizikos veiksniais, nes tai gali 
padidinti stigmatizaciją ir paskatinti stereotipų formavimąsi 
(Chasnoff ir kt., 1990).Taip pat, kiekvienai vaisingo amžiaus 
moteriai turėtų būti reguliariai atliekama medicininė apžiūra, 
ypač jei planuojamas nėštumas (iš 213 milijonų nėštumų, 
įvykusių 2012 m., buvo planuojama 60 proc. (53 proc. JAV)) 
(Sedgh ir kt., 2014)). Atranką gali atlikti visi, naudodamiesi 
patvirtintais klausimynais arba tiesiogiai užduodami atviro tipo 
standartinius klausimus (pvz.; Nacionalinio piktnaudžiavimo 
narkotikais instituto greitas skyriningas, kuris dar nepatvirtintas 
nėščioms moterims). Pastarojoje anketoje naudojami šie 
klausimai: ‘Per pastaruosius metus kiek kartų išgėrėte daugiau 
nei keturis alkoholinius gėrimus per dieną? Rūkote? Vartojate 
nelegalių ar receptinių vaistų negydymo tikslais?’ (Narkotikų 
vartojimo patikrinimas bendrosios medicinos aplinkoje. 2012 
m. Kovo mėn. Galima rasti: https:// www.drugabuse.gov/
publications/resource-guide-screening-druguse-in-general-
medical-settings/nida-quick-screen).

Apskritai yra klausimynai alkoholio vartojimui ir su juo 
susijusiems sutrikimams nustatyti, tačiau tik keli yra skirti 
naudoti nėščioms moterims. Deja, nė vienas iš jų nėra plačiai 
naudojamas prenatalinės priežiūros įstaigose, nepaisant 
įrodymų, kad vien tikrinimas gali sumažinti alkoholio 
vartojimą (Burns ir kt., 2010).

 AUDIT (Saunders ir kt., 1993) yra dešimties punktų 
klausimynas, apimantis alkoholio vartojimą, elgesį su alkoholiu 
ir su alkoholiu susijusias problemas per pastaruosius 12 
mėnesių. Testas užtrunka apie 2 min. Bendras rezultatas ≥6/40 
laikomas teigiamu. Jo teigiama prognozuojama vertė alkoholio 
abstinencijos sindromo atveju yra ribota. (Lundin ir kt., 2015).

AUDIT-C (Bush ir kt., 1998) susideda iš pirmųjų trijų 
AUDIT klausimų ir yra lengviau ir greičiau administruojamas. 
Tai yra praktinis patikrinimo testas dėl gausaus alkoholio 
vartojimo ir (arba) aktyvaus alkoholio vartojimo ar 
priklausomybės. Bendras rezultatas ≥ 3/12 yra teigiamas. 

Greitasis alkoholio tikrinimo testas (angl. FAST) yra 
keturių elementų atrankos įrankis, sukurtas iš AUDIT. Testas 
užtrunka mažiau nei 1 minutę. Bendras 3 balų skaičius yra 
teigiamas (Jones 2011).

CAGE skryningo testas (Mayfield ir kt., 1974; Williams 
2014) yra keturių klausimų santrumpa. Klausimai susiję su 
paciento gyvenimu. Klausimuose aiškinimąsi apie paciento 
išgyvenimus po alkoholio vartojimo:  jausmas, jog reikia 
sumažinti alkoholio vartojimą; erzina aplinkinių išsakoma 
kritika dėl alkoholio vartojimo; kaltės jausmas dėl alkoholio 
vartojimo; ryte reikia pavartoti alkoholio, siekiant pagerinti 
bendrą savijautą. Bendras rezultatas 2/4 yra teigiamas. Iš 
pradžių testas nebuvo sukurtas naudoti nėščioms moterims.

TWEAK testas (Chan ir kt., 1993) yra penkių elementų 
testas,CAGE skryningo testo modifikacija. Testo pavadinimo 
raidės yra akronimai-santrumpos  klausimuose: tolerancija 
alkoholiui (angl. Tolerance), aplinkiniai išreiškia nerimą dėl 
alkoholio vartojimo (angl. Worry), „akių atmerkėjas“ (angl. 
Eye-opener)arba kitaip rytinis gėrimas bendrai savijautai 
pagerinti, atminties praradimas (angl. Amnesia) ir „K“ –
poreikis sumažinti suvartojamo alkoholio kiekį. Bendras 
rezultatas ≥ 2/7 yra teigiamas.

SMAST (Selzer ir kt., 1975) yra sutrumpinta MAST 
(Michigan Alcoholism Sceening Test) versija, naudojanti 13 
(taip/ne) klausimų apie pastaruosius 12 mėnesių.

Vol. 21, No 2, 2019, December BIOLOGICAL PSYCHIATRY AND PSYCHOPHARMACOLOGY 52

THIBAUT , CHAGRAOUI, BUCKLEY ir kt.
Rekomendacijos nėščių moterų alkoholio vartojimo sutrikimams gydyti....



Gydymo rekomendacijos

T-ACE (Sokol ir kt., 1989) yra keturių dalių Mičigano 
alkoholizmo apklausos testo ir CAGE derinys, kuris yra 
jautresnis, diagnozuojant nėščiųjų moterų alkoholio vartojimą. 
Testo pavadinimo raidės yra akronimai-santrumpos klausimuose: 
T (angl. Tolerance) tolerancija alkoholiui; A (angl. Annoyed) 
erzina aplinkinių kritika dėl alkoholio vartojimo; C (angl. Cut 
down) poreikis sumažinti suvartojamo alkoholio kiekį; E (angl 
Eye-opener) „akių atidarytuvas“ ar rytinis gėrimas savijautai 
pagerinti. Bendras rezultatas ≥2/5 yra teigiamas. Testo trukmė 
– apie 1 min. Testas buvo sukurtas nėščių moterų alkoholio 
vartojimo rizikai nustatyti. „T-ACER3“ yra trumpesnė versija, 
turinti didesnį specifiškumą. 

NET (Bottoms ir kt., 1989)  pavadinimo raidės yra akro-
nimai-santrumpos klausimuose: N (angl. Normal) normalus 
gėrimas; E (angl. Eye-opener) „akių atidarytuvas“ arba rytinis 
gėrimas savijautai pagerinti; T (angl. Tolerance) tolerancija 
alkoholiui. Testas buvo sukurtas naudoti akušerijoje. Trukmė apie 
1 min. Bendras rezultatas >1/4 yra teigiamas. SURP-P (Yonkers 
ir kt., 2010) yra trijų klausimų įrankis, kurį lengva taikyti įvairių 
medžiagų, įskaitant alkoholį, vartojimo diagnozavimui nėštumo 
metu. Taikomas ribinis rezultatas lygus ≥1.

Anot Burns ir kt. (2010), TWEAK, T-ACE ir AUDIT-C 
turi didžiausią jautrumą diagnozuojant riziką alkoholio 
vartojimui prenataliniu periodu. Jautrumo vertės rodo, kad 
maždaug nuo septynių iki devynių iš dešimties alkoholinius 
gėrimus vartojančių asmenų būtų teisingai identifikuoti, 
naudojant vieną iš šių trumpų klausimynų. AUDIT-C taip pat 
gali būti naudingas diagnozuojant priklausomybę alkoholiui 
ar piktnaudžiavimą juo. Priešingai  teigiama apie  T-ACE ir 
TWEAK, jų diagnozuojamoji vertė buvo maža – nurodoma, 
kad kaskart, kai viena moteris teisingai identifikuojama  pagal 
klausimyną, trys moterys klaidingai identifikuojamos kaip 
alkoholio vartojimo riziką turinčios. 

CAGE ir SMAST alkoholio vartojimo rizikai diagnozuoti 
nepatikimi (Russell ir kt., 1996).

Galiausiai Chang ir kt. (1998) pranešė, kad T-ACE 
pagerino rizikos vartoti alkoholį nėštumo metu diagnozavimą 
palyginti su paprastu klausimu apie alkoholio vartojimą per 
prenatalinius vizitus.  „T-ACE“ ir „TWEAK“ teiraujasi apie 
buvusį gėrimą, o ne apie gėrimą nėštumo metu, kad būtų 
išvengta neigiamo atsakymo. Ankstesnis alkoholio vartojimas 
prognozuoja apie galimą alkoholio vartojimą nėštumo metu 
(Harrison and Sidebottom 2009).

Pagrindinis šių testų trūkumas yra jų priklausomybė 
nuo paciento bendradarbiavimo, supratimo, savirefleksijos ir 
sąžiningumo, todėl pacientės nėštumo metu gali nepranešti apie 
alkoholio vartojimą. Skryningo metu identifikuojamos nėščios 
moterys, turinčios alkoholio vartojimo problemą. Be atrankos 
testų, taip pat svarbu kiekybiškai įvertinti suvartoto alkoholio 
kiekį ir atminti, kad nėštumo metu alkoholio vartojimo rizika 
didėja net vartojant mažą kiekį. 

Geriausia yra diagnozuoti ir gydyti alkoholio vartojimo 
sutrikimą moterims prieš nėštumą, kad būtų galimybė 
sumažinti alkoholio vartojimą prenataliniu periodu. 
Nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto 
(NICE) gairėse rekomenduojama atlikti išsamų alkoholio 
vartojimo patikrinimą prenataliniu laikotarpiu, siekiant 
nustatyti rizikingą alkoholio vartojimą (sveikos nėščiosios 
įprastinė priežiūra). 2008. Plačiau: http:// www.nice.org.uk/

nicemedia/pdf/CG62FullGuideline CorrectedJune2008.pdf).

6.2. Biological markers

Specifiniai serumo tyrimai, įskaitant aspartato 
aminotransferazę (AST), alanino transaminazę (ALT), 
gamaglutamiltransferazę (GGT), vidutinį eritrocitų tūrį 
(MCV) ir karbohidratdeficitinio transferino (CDT), atrodo, 
yra veiksmingiausi laboratoriniai žymekliai, skirti nustatyti 
per didelį alkoholio vartojimą nėščioms motinoms. Alkoholio 
vartojimo detekcijos langas iškvėptame ore ir kraujyje yra 
siauras. Matavimus taip pat galima atlikti šlapime, tačiau jie 
nėra ypač patikimi. Tiesioginiai alkoholio skilimo produktai, 
tokie kaip etilo gliukuronidas (EtG) ir etilo sulfatas, taip pat 
riebalų rūgščių etilo esteriai (FAEE), taip pat yra alkoholio 
vartojimo nėštumo metu biologiniai žymekliai. Pastarąsias 
medžiagas galima išmatuoti motinos plaukuose ar naujagimio 
mekoniume. Vis dėlto, moterims nepatinka atlikti plaukų 
ištyrimą. Kai kurie duomenys rodo, kad naudojamos plaukų 
priemonės ar plaukų tipas gali turėti įtakos rezultatams. 
Neseniai mekoniumo ištyrimo rezultatai pasirodė kaip patikimi, 
tiesioginiai biologiniai žymenys gestacinio etanolio ekspozicijos 
nustatymui per paskutinį trimestrą. (Lamy and Thibaut 2011). 
Įdomu tai, kad Lamy ir kt. (2017) nepastebėjo beveik jokio ryšio 
tarp motinų savarankiškų pranešimų apie alkoholio vartojimą 
trečiąjį trimestrą ir etilo gliukuronido kokybinių matavimų 
mekonio mėginiuose. Tuo pačiu būdu Lange ir kt. (2014), 
atlikdamas literatūros apžvalgą, padarė išvadą, kad prenatalinio 
alkoholio vartojimo paplitimas buvo 4,3 karto didesnis pagal 
riebalų rūgščių etilo esterių matavimus mekonijuje, palyginti su 
motinos savarankiškais pranešimais. Anot Himes ir kt. (2015), 
populiacijos, kurios vartoja daug alkoholinių gėrimų, kuriose 
alkoholio vartojimas nėštumo metu paprastai nėra socialiai 
smerktinas, nėščiųjų savarankiško pranešimo procentas gali 
būti mažesnis. Mekonijus yra tiriamas po gimdymo, kai jau 
per vėlu sumažinti vaisiaus ekspoziciją su alkoholiu, tačiau jei 
nustatomi alkoholio metabolitai, naujagimius reikia atidžiai 
sekti  dėl galimo FASD. Be to, remiantis FASD patariamosios 
darbo grupės rekomendacijomis, motinų interviu turi būti 
siejami su biologiniais alkoholio vartojimo matavimais, kad 
būtų sumažintas interviu šališkumas nėštumo metu. (Lange ir 
kt., 2014; Himes ir kt., 2015; Lamy ir kt., 2017).

7. Rizikingų nėščių moterų grupių apibrėžimas 

Anksčiau rizikingas alkoholio vartojimas nėštumo metu 
buvo apibrėžtas kaip 1 uncijos (28 g) alkoholio suvartojimas 
per dieną (Sokol ir kt., 1989).

Didžioji dalis nėščių moterų priklauso mažos rizikos 
kategorijai (tabako ar nelegalių narkotikų vartojimas praeityje, 
alkoholio vartojimas praeityje buvo minimalus, nutrauktas 
prieš nėštumą arba iškart sužinojus apie jį ). Pastaraisiais 
atvejais nerekomenduojama imtis intervencijos (jei nėra 
jokios rizikos) arba, kai yra mažos rizikos atvejai, galimas 
trumpas mokymas/ paskatinimas (pvz., „Puiku, kad jūs 
nerūkote, nevartojate alkoholio ar narkotikų, yra nustatyta, 
kad žalingi įpročiai sukelia daugybę nėštumo komplikacijų ir 
gali sukelti vaisiaus sutrikimus,nes nėštumo metu nėra saugaus 
alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti.“) Taip pat svarbu 
suteikti rašytinę informaciją( informacinius lapelius) visoms 
mergaitėms ir moterims (Yonkers ir kt., 2012).
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Vidutinei rizikos kategorijai priklausančios moterys prieš 
nėštumą vartojo didelius kiekius alkoholio. Šiai grupei taip 
pat priskiriamos moterys, kurios vėlai nustojo vartoti alkoholį 
nėštumo metu ar nepaisant nėštumo tęsė alkoholio vartojimą 
mažais kiekiais (nuo dviejų iki šešių standartinių gėrimų per 
savaitę; 20–60 g gryno alkoholio per savaitę). Šioms moterims 
būtų naudingi pakartotiniai vizitai pas gydytoją patikrai.

Apie 4–5 proc. moterų priklauso padidintos rizikos 
kategorijai (suvartoja dideles alkoholio dozes: 30–40 g 
viekartinai ir 70 g gryno alkoholio per savaitę (septyni 
standartiniai gėrimai)). Šioms moterims reikalingas 
specializuotas priklausomybės centro gydymas  nutraukus 
alkoholio vartojimą ir dažni pakartotiniai vizitai pas gydytoją 
patikrai.

Vis dėlto alkoholio vartojimas net mažais kiekiais nėštumo 
metu gali turėti neigiamų pasekmių. Nėra nustatyta jokio 
saugaus alkoholio vartojimo kiekio nėštumo metu. Tyrimas, 
kuriame dalyvavo daugiau nei 5000 nėščių moterų, vartojusių 
saikingai alkoholį (apibrėžtą kaip bent 3,5 standartiniai gėrimai 
per savaitę), parodė, kad moterų, vartojančių alkoholį daugiau 
nei tris įprastus gėrimus per savaitę, grupėje reikšmingai 
padidėjo savaiminio aborto rizika pirmojo trimestro periodu. 
(Windham et al. 1997).

8. Alkoholio vartojimo nėštumo metu patikros 
potencialios kliūtys 

Identifikuoti moteris, kurios nėštumo metu vartoja 
alkoholį, vis dar sudėtinga. Ginekologai, akušeriai ar 
bendrosios praktikos gydytojai turi patikrinti visas moteris ir 
išsiaiškinti  ar nėštumo metu jos vartoja alkoholį.

Jų žinios apie tai, kaip nėštumo metu diagnozuoti alkoholio 
vartojimą, yra labai svarbios, taip pat labai svarbus tiesioginis 
visų specialistų bendravimas. Jei alkoholis vartojamas 
nėštumo metu, akušerijos komandos ir pediatro bendravimas 
prieš gimdymą ir po jo yra būtinas, kad būtų galima nustatyti 
ir gydyti su fetaliniu alkoholio spektro sutrikimu susijus 
medicininius ir elgesio sutrikimus. (Wright ir kt., 2016).

Visais tabako ar alkoholio vartojimo atvejais partneriai 
taip pat turėtų būti informuojami ir įtraukiami į gydymo planą, 
ypač kai jie patys vartoja alkoholį ir kai moteris neprieštarauja 
jo vartojimui.

Vis dėlto, yra kliūčių diagnozuojant alkoholio vartojimą 
nėštumo metu ir jo pasekmes. Tai apima sveikatos priežiūros 
specialistų laiko trūkumą, nepakankamą susirūpinimą dėl 
pacientų , poreikio nebuvimą mokytis naudotis anketomis 
ar deramai klausti pacientų  apie alkoholio vartojimą (pvz. 
klausimas „Jūs nevartojate alkoholio, taip? nėra tinkamas), 
žinių , kur nukreipti pacientą priklausomybės valdymui  
trūkumas; žinių apie alkoholio kiekį, kuris yra žalingas 
nėštumo metu ir riziką susijusią su jo vartojimu trūkumas; 
taip pat nepakankamas informacijos skleidimas apie alkoholio 
vartojimą nėštumo metu bei nacionalinių bei tarptautinių 
gairių trūkumas apie alkoholio vartojimą nėščioms moterims 
(Payne ir kt.,  2014). Moterų, kurios nėštumo metu vartojo 
alkoholį, akušerės nerimavo, kad jos paskatins nutraukti 
bendradarbiavimą, jei aptars su moterimi alkoholio vartojimą 
(Doi ir kt., 2014). Anderson ir kt. (2010) pranešė, kad atlikus 
800 Amerikos draugijos akušerių ir ginekologų draugijos 
specialistų apklausą (pusė iš jų grąžino klausimyną), 82 proc.  
jų paklausė moterų apie alkoholio vartojimą pirminio vizito 

metu, tuo tarpu 10,6 proc. paklausė sekančių apsilankymų 
metu, o 78,5 proc. rekomendavo susilaikyti nuo alkoholio 
vartojimo Tik pusė jų naudojo bet kurią vertinimo priemonę. 
Kliūtys įgyvendinti instrumentinę patikrą yra paciento 
diskomfortas,  sveikatos priežiūros specialistų laiko trūkumas 
(ypač jei klausimynai yra per ilgi), administracinės paramos 
stoka ir kt. (Bentley ir kt., 2007).

9. Alkoholinės absistencijos sindromas (AAS)

Netikėtai nutraukus ar greitai sumažinus lėtinį alkoholio 
vartojimą, gali atsirasti AAS. Alkoholio absistencijos sunkumo 
masto (angl. PAWSS) prognozė yra pirmasis patvirtintas 
klausimynas, skirtas nustatyti ar pacientės turi  riziką 
komplikuotai alkoholio abstinencijai (traukuliams ir baltajai 
karštligei), kurį galima išgydyti profilaktiniu gydymu. Ribinis 
balas yra 4 (Maldonado ir kt. 2015). Turime nedaug duomenų 
apie ASS simptomus ir poveikį neščioms moterims.

DSM-5 ASS kriterijai (Amerikos psichiatrų asociacija, 
2013) yra dviejų ar daugiau žemiau nurodytų simptomų 
pasireiškimas praėjus nuo kelių  valandų iki kelių dienų 
po   iš anksto apgalvoto arba netikėto nesaikingo ir ilgalaikio 
alkoholio vartojimo  nutraukimo arba sumažinimo: autonominis 
hiperaktyvumas (prakaitavimas, pagreitėjęs pulsas padidėjęs 
rankų drebulys, nemiga, pykinimas ir (arba) vėmimas, 
praeinančios haliucinacijos ar  klausos, regos ar  lytėjimo 
suvokiamieji sutrikimai, psichomotorinis sujaudinimas nerimas 
ir generalizuoti traukuliai. TLK-10 kriterijai yra panašus į  
DSM-5 (PSO 1992; Amerikos Psichiatrų Asociacija 2013).
Dauguma alkoholio absistencijos požymių nėra specifiniai. 
Eisenos sutrikimai, paranojiškos idėjos ir padidėjęs sistolinis 
kraujo spaudimas taip pat dažnai yra sietinas su sunkia AAS 
forma. Ankstyvosiose stadijose simptomai paprastai apsiriboja 
autonominiais simptomais, drebuliu, hyperaktyvumu, nemiega 
ir galvos skausmu. Lengvos absistencijos atveju, pacienčių 
orientacija yra nepažeista,jos yra visiškai sąmoningos.
Vidutinio sunkumo absistencijos požymiai yra sąmoningam 
esant matomos haliucinacijos (dažniausiai vizualios) ir miražai 
kartu su orientacijos sutrikimais.AAS nustatomas maždaug 8 
proc. stacionare hospitalizuotų AVS pacienčių (Perry 2014). 
Absistencijos simptomai gali tęstis iki 1 savaitės. Be to, 15 
proc. sunkia AVS forma sergančioms pacientėms gali atsirasti 
rimtesni simptomai, tokie kaip stiprios haliucinacijos, baltoji 
karštligė, su alkoholiu susiję- psichotiniai simptomai ir genera-
lizuoti toniniai – klonininiai traukuliai, kurie yra susiję su padi-
dėjusiu mirtingumu.(Mennecier ir kt., 2008; Chan ir kt., 2009).

Buvo pasiūlyta keletas galimų kandidatų genų, įtakojančių 
baltosios karštligės riziką ar sunkumą, įskaitant kai kuriuos 
genus, koduojančius dopamino receptorius ar pernešėjus. (Van 
Munster ir kt., 2007; Dutta kt., 2016). Kadangi  N-metil-D- 
aspartato (NMDA) receptorių sužadinimas, taip pat  sumažėjęs 
c-amino-sviesto rūgšties (GABA-A) receptorių slopinimas iš 
esmės paaiškina klinikinius simptomus, terapeutinis požiūris į 
AAS daugiausia yra susitelkęs į šiuos mechanizmus (Jesse ir 
kt., 2017).Nors alkoholio vartojimo nutraukimas gali sukelti 
hyperkortizolinę būseną (Heinz ir kt., 1995; Adinoff ir kt., 
1998), taip pat sumažėja HPA ašies reagavimas abstinencijos 
metu, todėl gali sumažėti gebėjimas susidoroti su pakartotinių 
priepuolių sukeltais stresą sukeliančiais veiksniais (Adinoff ir 
kt., 1998).

Alkoholio absistencijos simptomų intensyvumui matuoti 
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dažniausiai naudojama skalė yra Klinikinių tyrimų instituto 
alkoholinės abstinencijos vertinimo peržiūrėta skalė (CIWA-
Ar) (Sullivan ir kt., 1989). Ši skalė yra naudojama nustatyti 
abstinencijos simptomų sunkumą, tačiau negali prognozuoti, 
kuriems pacientams gresia abstinencijos rizika. Tai iš dešimties 
klausimų sudarytas klausimynas, tiriantis susijaudimą, nerimą, 
klausos sutrikimus, orientaciją bei prislopusius jutimus, garso 
skausmą, paroksizminį prakaitavimą, pykinimą ir vėmimą, 
lytėjimo sutrikimus, drebulį ir regos sutrikimus. Atliekamas 
maždaug 5 minutes. Mažesnis nei 10/67 balas įprastai rodo 
nestiprų abstinencijos atvejį, kuriam nereikia medikamentinės 
profilaktikos, balai nuo 10 iki 18 nurodo vidutinio sunkumo – 
sunkią abstinenciją, o bet koks didesnis nei 18/67 balas reiškia, 
kad pacientui gręsia didelės komplikacijos, jei jis nebus 
gydomas, todėl būtini medikamentai. (Waye ir kt., 2015; Jesse ir 
kt., 2017). skalė gali būti naudinga nėščioms moterims siekiant 
išvengti nereikalingo benzodiazepino (BZD) vartojimo (taip 
pat žr. 13.2 poskyrį ir 3 lentelę, AVS farmakologinis gydymas; 
ir poskyrį 12.2.1, saugumas vartoti BZD neštumo metu).

10. Elgesio intervencijos (EI)

10.1. Elgesio intervencijų apžvalga

EI yra į pacientą orientuota konsultavimo forma, kuriai 
naudojamos trumpos kognityvinės elgesio terapijos arba tam 
tikri abiejų veiklų deriniai (http://www.Integration.samhsa.gov/
clinical-prac- tice/sbirt/brief-interventions). Jos pagrindinis 
tikslas yra padėti asmenims (tokiems kaip neščios moterys), 
turintiems riziką susirgti AVS, suprasti, kaip alkoholis sukelia 
jiems riziką bei padėti jiems pakeisti jų girtuokliavimo elgesį 
teikiant pagalbą ribotą laiką. EI taip pat gali būti naudojamos 
siekiant paskatinti sunkesnę priklausomybės formą turinčias 
nėščias moteris pradėti intensyvesnį gydymą pirminės 
sveikatos priežiūros įstaigose arba supaprastinti jų nukreipimą 
į specializuotas gydymo programas ir palengvinti alkoholio 
vartojimo nutraukimą. Vis dėlto, EI nėra skirtos gydyti 
žmones su sunkia alkoholio priklausomybe (Piktnaudžiavimo 
narkotinėmis medžiagomis ir psichinės sveikatos paslaugų 
administracija (angl. SAMHSA); http://www.Integration.
samhsa.gov/clinical-practice/ sbirt/brief-interventions).

BI gali atlikti įvairių sričių profesionalai.Jos gali 
varijuoti nuo konsultavimo sesijų su profesionalu (nuo 
5 minučių trumpo patarimų iki 15–30 minučių trumpo 
konsultavimo) (asmeniškai arba telefonu) iki savarankiškai 
taikomų intervencijų naudojant vadovus ar kompiuterizuotas 
priemones. Kai kurios programos buvo specialiai sukurtos 
nėščioms moterims. Jos yra sudarytos nuo vieno iki keturių 
trumpų konsultavimo sesijų su kvalifikuotu specialist (pvz. 
akušere bendrosios praktikos gydytoju, socialiniu darbuotoju ir 
kt.), po kurio seka asmens atsakas. EI bendrieji principai apima 
(įskaitant reakciją į alkoholio vartojimą ir informaciją apie 
žalingą alkoholio vartojimo poveikį neštumo metu): empatijos 
išreiškimą, atvirų klausimų uždavimą,po kurio pateikiami 
apibendrinantys teiginiai, grįžtamojo ryšio apie asmeninę 
atsakomybę teikimą,palaikančio ir nesmerkiančio stiliaus 
naudojimą klausant apie pacientės motyvaciją vartoti alkoholį 
ir atrandant kitus būdus, pasitikėjimo skatinimą ir kovojimą 
su pasipriešimu (tai reiškia, kad pokalbis yra pakreipiamas į 
labiau grėsmingą temą, jei tai yra būtina), kurie yra kildinami 
iš motyvacinio in terviu (MI) principų (Miller ir kt., Rollnick 

1991; Winhusen ir kt., 2008). Nėščių moterų atveju, MI, kuris 
gali būti EI dalis, pagrindas yra motyvuoti ją pakeisti jos elgesį  
atkreipiant dėmėsį į  neatitikimą tarp jos dabartinio elgesio ir 
jos tikslų, tarp kurių yra ir noras pagimdyti sveiką kūdikį.

10.2 EI neštumo laikotarpiu

Schorling (1993) apžvelgė esamą nėščių moterų literatūrą 
nuo 1992 m. ir padarė išvadą, kad lyginant EI ir įprastą 
priežiūrą paskelbtuose tyrimuose buvo padaryta metodinių 
nukrypimų, lyginant EI ir įprastą priežiūrą; nė viename 
tyrime nebuvo paimta atsitiktinių imčių, ir tik dviejuose buvo 
lyginamos gydomos grupės su kontroline grupe (Chang ir 
kt., 1999; Handmaker ir kt., 1999). Nebuvo aptikta jokio 
skirtumo tarp kontrolės ir intervencijos grupių alkoholio 
vartojimo. Chang ir kt. (2005) teigė, kad tiek IE, tiek kontrolės 
grupėse buvo stebimas sumažėjęs alkoholio vartojimas be  
reikšmingų skirtumų; vis dėl to, EI buvo labiau veiksmingos 
mažinant moterų, vartojančių didžiausią kiekį alkoholio, 
alkoholio vartojimą, o EI poveikis reikšmingai padidėjo, kai 
į intervenciją įsitraukė ir jų partneriai. Cochrane sisteminė 
apžvalga sujungė atsitiktinių imčių kontroliuojamus švietimo 
ir psichologinių intervencijų bandymus (RCT), naudotus 
sumažinti alkoholio vartojimą neštumo metu palyginant su 
įprasta priežiūra (Stade ir kt., 2009). Buvo analizuojami keturi 
atsitiktinių imčių kontroliuojami Šiaurės Amerikos tyrimai 
RCT, juose dalyvavo 715 nėščios moterys (Reynolds ir kt., 
1995; Chang ir kt., 1999; Handmaker ir kt., 1999; O’Connor ir 
Whaley 2007a). Intervencijos varijavo nuo 10 minučių trukusio 
mokomojo užsiėmimo su alkoholio vartojimo įvertinimu 
bei savipagalbos vadovo suteikimo iki 1-valandą trukusio 
MI, vykdomo kiekvieno priešgimdyvinio apsilankymo pas 
gydytoją metu. Kontrolinėms grupėms buvo teikiama įprasta 
priežiūra, įskaitant alkoholio vartojimo įvertinimą, ji taip 
pat apėmė patarimus, kaip sumažinti alkoholio vartojimą. 
Rezultatai buvo vertinami skirtingais būdais ir juos buvo 
sunku palyginti. Tyrimai pateikė labai ribotą informaciją apie 
intervencijų poveikį moterų ir jų kūdikių sveikatai. Daugelyje 
atvejų reikšmingų skirtumų tarp grupių nebuvo, o rezultatai, 
susiję su susilaikymu nuo alkoholio ir alkoholio vartojimo 
sumažėjimu, buvo nevienareikšmiški. Atskirų tyrimų rezultatai 
rodo, kad intervencija gali paskatinti moteris susilaikyti nuo 
alkoholio nėštumo metu. O’Connor ir Whaley tyrime (2007b), 
kuris nebuvo įtraukta į buvusią analizę), nėščios moterys 
pranešusios apie alkoholio vartojimą, gaudavo tik vertinimą 
arba EI (10–15 minučių kvalifikuoto dietologo konsultaciją) bei 
buvo stebimos iki trečio nėštumo trimestro. Įdomu tai, kad EI 
grupėje, palyginti su įvertinimą gavusia grupe, moterys penkis 
kartus dažniau pranešė apie alkoholio vartojimo nutraukimą 
iki trečiojo trimestro, naujagimiai gimė žymiai didesnio ūgio 
ir svorio, be to, vaisaus mirtingumas buvo tris kartus mažesnis. 
Osterman ir kt. (2014, RCT) ištyrė vieno MI užsiėmimo 
veiksmingumą (kartu su įprasta priežiūra) siekiant sumažinti 
122 neščiųjų alkoholio vartojimą. MI nebuvo veiksminga  
sumažinant alkoholio vartojimą  30 dienų nuo pradinio tyrimo 
ir 30 dienų po gimdymo atliktos patikros, tačiau pradinio 
tyrimo metu buvo pranešta apie nedidelį vartojamo alkoholio 
kiekį. Galiausia, Joya ir kt. (2016) išmatavo EtG (etilo 
gliukuronido) kiekį 168 neščiųjų plaukuose priešgimdyvinių 
apsilankymų metu. Trečdaliui nėščių moterų plaukų EtG 
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vertės atitiko geriant etanolį aptinkamas vertes, priešingai nei 
jų pateiktose ataskaitose. Šios nėščiosios turėjo arba vieną MI 
užsiėmimą (83 atvejai) tuo tarpu kitoms buvo teikiama įprasta 
pagalba (85 atvejai). MI padėjo padėjo sumažinti alkoholio 
vartojimą, kuris buvo įvertintas EtG priemonėmis plaukams 
antrajį ir trečiajį semestrą, tačiau nepadidino visiškai alkoholio 
atsisakusių moterų skaičiaus.

10.3. EI kompiuterinė versija neštumo metu

Armstrong ir kt. (2009, RCT) palygino dviem EI tipais 
gydomą grupę su gydymo negaunančia kontroline grupe, 
tyrime iš viso dalyvavo 908 nėščios moterys (viena grupė 
buvo susitelkusi į abstinenciją; o antroji į alkoholio vartojimo 
sumažinimą, įskaitant kompiuterizuotą alkoholio vartojimo 
įvertinimą). Kontrolinės grupės gimusių naujagimių svoris 
buvo mažesnis, nebuvo pastebėta skirtumų tarp dviem EI tipais 
gydytų pacienčių kūdikių. Nilsen ir kt. (2010) palygino įprastą 
priežiūrą Švedijoje gaunančias nėščias moteris su AUDIT-C- 
konsultacijas gaunančiomis. Pastaroji grupė buvo labiau 
patenkinta, bet nebuvo pastebėta jokių skirtumų. Tzilos ir kt. 
(2011; RCT) naudojo kompiuteriu pateikiamą EI (15–20 min); 
pritaikytas turinys plius šviečiamoji medžiaga apie vaisiaus 
alkoholinio spektro sutrikimus) arba tik įvertinimą (brošiūra) 
50 nėščių moterų, turinčių riziką tapti alkoholikėmis. Abi 
grupės sumažino alkoholio vartojimą 1 mėnėsį, bet nebuvo 
pastebėta jokių skirtumų, išskyrus tai, kad moterų grupės, 
kuriai taikytos EI, gimusių kūdikių svoris buvo žymiai 
didesnis. Ondersma ir kt. tyrime (2015), 48 nėščiosios, kurios 
turėjo riziką vartoti alkoholį, buvo atsitiktinai priskirtos prie 
kompiuteriu atliekamos sveikatos patikros ir EI (el.SEI) bei 
laiškų arba prie kontrolinio užsiėmimo apie kūdikių mitybą. 
el.SEI grupėje buvo pastebėtas nežymiai didesnis kūdikių 
svoris bei didesnis gyvų gimusių kūdikių skaičius, be to, 
padidėjęs pogimdyvinės abstinencijos rodiklis. Harris ir 
Knight (2014) apžvelgė technologijomis įgalinamus sveikatos 
patikrinimus ir EI priemones, kurios buvo įvertintos pirminės 
sveikatos priežiūros, vaikų ir skubios pagalbos skyriuose. Per 
vieną mėnesį nebuvo pastebėta skirtumų tarp EI  ir įprastą 
priežiūrą gavusių neščiųjų, tačiau žymiai sumažėjo  abiejų 
grupių alkoholio vartojimas. Vis dėlto, kūdikiai, gimę EI 
grupės moterims, gimdami svėrė daugiau.

Apibendrinant, atskiri tyrimai leidžia daryti prielaidą, 
kad intervencijos gali paskatinti nėščias moteris sumažinti 
alkoholio vartojimą; keliuose tyrimuose, kūdikiai, gimę 
moterims EI grupėse, turėjo didesnį gimimo svorį. Kai kurie 
tyrimai nustatė, kad žmonėms, atliekantiems kompiuteriu 
atliekamus klausimynus, lyginant su asmeniniais interviu, 
dažniau nustatomas smarkus alkoholio vartojimas. (Yeganeh 
ir kt., 2013).

10.4. EI, naudojamos riziką turinčioms moterims  iki 
pastojimo

Siekiant išvengti neštumų vartojant alkoholį, yra svarbu 
visas vaisingo amžiaus moterimis, kurios vartoja alkoholį, 
įtraukti į prevencijos programas.  Atrodo, kad riziką keliantis 
moters gėrimas prieš neštumą yra ryškus alkoholio vartojimo 
nėštumo metu predikatorius. (Ethen ir kt., 2009). BE to, EI 
turėtų būti vykdoma vaisingo amžiaus moterims, siekiant 
užkirsti kelią daugeliui moterų vartoti alkoholį per pirmąjį 
trimestrą iki pripažįstant neštumą. Tai ypač pasakytina apie 

mažas pajamas gaunančias grupes ir smarkiai geriančias 
moteris (O’Connor ir Whaley 2007b). Bendrai, IE ir ypač MI 
turi didelį poveikį moterų alkoholio vartojimui iki neštumo 
lyginant su neštumo laikotarpiu(Floyd ir k t. 2007; Ceperich ir 
Ingersoll 2011; Ingersoll ir 2013; Rendall-Mkosi ir kt., 2013). 

     Atskirties taške pastebėta depresija, padidėjęs  
besaikio girtavimo epizodų skaičius buvo alkoholio vartojimo 
sumažėjimo prognozuojamieji požymiai (Penberthy ir kt., 
2013; Montag ir kt., 2015b). Tyrimų, kurie buvo atliekami 
koledžų studentams iki neštuminio periodo, buvo pastebėta, kad 
lyginant lytis,moterims vykdomos EI turėjo didesnį poveikį, 
ypač kai buvo naudojamos internetinės intervencijos(žiūrėti 
Gebara ir kt., 2013 apžvalgą  apie EI ir moterų alkoholio 
vartojimą). Priešingai, Delrahim-Howlett ir kt. (2011) atlikę 
tyrimą neaptiko reikšmingo poveikio grupei 2 mėnesius 
taikydami internetinį alkoholio vartojimo įvertinimą bei 
kompiuterizuotą EI. Galiausiai, išgėrimų per savaitę skaičius ir 
besaikio girtuokliavimo epizodai  per tam tikrą laiką sumažėjo 
mažiausiai 6 mėnesiams, bet nebuvo pastebėta jokių skirtumų 
tarp 20 minučių internetinės EI ir įprastos priežiūros ,įskaitant 
informaciją (Montag ir kt., 2015a).

10.5. Metodologinės problemos EI studijose

Kalbant apie bendrąją populiaciją, Bertholet ir kt. (2005) 
išanalizavo aštuonis iš 17 atsitiktinių imčių tyrimų ir aptiko 
reikšmingą, bet uždelstą  EI poveikį alkoholio vartojimui 
po 6 ar 12 mėnesių įskaitos  ambulatorinėms  ligoninėms, 
laikančioms pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, bet 
neieškančioms pagalbos dėl sirgimo AVS. Hettema ir kt. (2005) 
atliko 72 klinikinių tyrimų, kurie buvo vykdomi naudojant MI, 
metaanalizę; MI poveikis gali pasireikšti anksti ir laikui bėgant 
greitai susilpnėti. Visai neseniai, Platt ir kt. (2016 sisteminėje 
apžvalgoje ir metaregresijoje teigė, kad EI nežymiai sumažino 
suvartoto alkoholio kiekį (trumpi patarimai buvo efektyvesni 
nei MI nepaisant situacijos); intervencijos, kurias vykdė 
slaugės turėjo didžiausią poveikį sumažinant suvartojamo 
alkoholio kiekį, bet ne dažnį.

Iš tiesų, įvertinimas savaime gali turėti poveikį riziką 
keliančiam girtavimui. Ankstesni tyrimai nustatė galimą aktyvų 
vertinimo vaidmenį mažinant alkoholio vartojimą laikui bėgant. 
Tai galėjo prisidėti prie skirtumų tarp EI ir įprastos priežiūros 
nebuvimo, apie kuriuos kalbama daugelyje tyrimų, įskaitant 
informaciją apie alkoholį ir alkoholio vartojimo vertinimus. 
Įdomiausia tai, kad Kypri ir kt. (2007, RCT) patvirtino galimai 
naudingą vertinimų dėl riziką keliančio alkoholio vartojimo 
poveikį bendrai 576 studentų populiacijai (50 proc. iš jų buvo 
moterys). Bernstein ir Heeren (2010) padarė tą pačią išvadą 
sistemingai apžvelgę 16 tyrimų.

11. Pagrindinių gairių, susijusių su AVS ir jų valdymu 
bendroje populiacijoje, santrauka

Paskelbtos kelios gairės, susijusios su AVS bendrojoje 
populiacijoje (NICE 2011, Alkoholio vartojimo gairių 
apžvalga – Gairių kūrimo grupės ataskaita Jungtinės Karalystės 
vyriausiesiems gydytojams; PBSDF gairės dėl biologinio 
gydymo nuo medžiagų vartojimo bei susijusių sutrikimų (1 
dalis: alkoholizmas) (Soyka ir kt., 2017)). Tačiau tik keletas jų 
atkreipė dėmėsį į neštumą ar lyčių skirtumus .Moterims mažos 
rizikos girtavimu laikomas ne didesnis kaip trijų standartinių 
gėrimų kasdien ir ne daugiau kaip septynių standartinių 
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gėrimų per savaitę vartojimas.(Nacionalinis piktnaudžiavimo 
alkoholiu ir alkoholizmo institutas) PSO (2014) moterims 
rekomenduoja išgerti ne daugiau nei du standartinius gėrimus 
per dieną (daugiausia 14 per savaitę, įskaitant bent 1 dieną 
per savaitę be alkoholio vartojimo), ne daugiau nei keturis 
standartinius gėrimus per vieną kartą. Neleidžiama vartoti 
alkoholio neštumo metu. Svarbu žinoti, kad standartinii 
gėrimai ir rekomendacijos gali šiektiek skirtis, atsižvelgiant 
į šalį (žiūrėti žemiau esančią Latino-Martel ir kt. parengtą  
1 lentelę, 2011).

11.1. AAS gydymas

Paskelbta daugybė apžvalgų ir įrodymais pagrįstų gairių, 
susijusių su AAS gydymu (Mayo-Smith 1997; Berner ir kt., 
2004; Lingford-Hughes ir kt., 2004; Kleber ir kt., 2007; Bhat 
ir Hadley 2015; Soyka ir kt., 2017). Pagrindiniai AAS gydymo 
tikslai yra skubus simptomų (pvz. susijaudinimo ir susijusių 
simptomų) sumalšinimas ir komplikacijų prevencija. Nors 
alkoholinė detoksikacija dažniausiai atliekama ambulatoriškai, 
pacientai, kuriems būdingi sunkūs simptomai, ypač didelis 
chroniškas alkoholio vartojimas, ryškūs somatiniai ar 
psichiatriniai simptomai ar baltoji karštlligė, turėtų būti 
hospitalizuojami.Sunkios abstinencijos sindromo formos ir 
baltosios karštligės rizikos veiksniai yra tuo pat metu patariami 
fiziniai negalavimai, gausus ir lėtinis alkoholio vartojimas ir 
ankščiau stebimi sunkūs abstinencijos simptomai (Soyka ir kt., 
2017).

Apskritai, norint užkirsti kelią Wernicke-Korsakoff 
sindromui ir prisotinti organizmą trūkstamomis maistinėmis 
medžiagomis, skysčiais ir mineralais, yra rekomenduojama 
gerti tiaminopapildus. AAS gydymas tradiciškai yra 
sukoncentruotas į medikamentus, kurie moduliuoja GABA 
receptorių sistemą, tokią kaip BZD ar NMDA receptoriai. 
Placebu kontroliuojamų tyrimų rezultatai parodė, kad BZD 

Šalis Grynasis alkoholio 
kiekis standarti-
niame gėrime (g) 

Rekomenduojamos aukščiausios ribos 
suaugusiai moteriai (standartinių gėrimų 

ribos)

Institucinis šaltinis

Australija 10 2 gėrimai per dieną (20 g per dieną) Nacionalinė sveikatos ir medicinos tyrimų taryba
Austrija 8 2 gėrimai/ dieną (16 g per dieną) Sveikatos ministerija
Bulgarija 15 8 g per dieną Nacionalinis visuomenės sveikatos apsaugos centras
Bulgarija 15 8 g per dieną Nacionalinis visuomenės sveikatos apsaugos centras
Kanada 13,6 2 g (27,2 g per dieną)

9  gėrimai /per savaitę (122,4 per savaitę)
Priklausomybių ir psichinės sveikatos centras

Danija 12 14  gėrimų /savaitę  (168 g oer savaitę) Sveikatos ir prevencijos ministerija, Nacionalinė sveikatos 
taryba

Prancūzija 10 2 gėrimai į dieną (20 g per dieną) Prancūzijos prevencijos ir sveikatos švietimo institutas
Didžioji 
Britanija

8 2–3 gėrimai į dieną (16–24 g per įdieną) Nacionalinė sveikatos tarnyba

Ireland 10 14 gėrimai į savaitę (140 g per savaitę) Sveikatos tarnybos vadovas
Italija 
 

12 1–2 gėrimai į savaitę (12–24 g per dieną)
> 65 metų: 1 gėr.į dieną (12 g per dieną)

Sveikatos ministerija

Ispanija 10 11 gėrimai per savaitę (110 g per savaitę) Ligų kontrolės ir prevencijos centrai
JAV 13.7 1 gėrimas per savaitę  (13.7 gį per dieną) JAV sveikatos ir žmonių aptarnavimo departamentas

Lentelė 1. Alkoholio kiekis standartiniame gėrime ir alkoholio vartojimo rekomendacijos skirtingose šalyse

sumažina abstinencijos simptomus (Berglund ir kt., 2003; Ntais 
ir kt., 2005). Visame pasaulyje jie yra taikomi AAS ir baltosios 
karštligės gydymui; jie sumažina nerimą, susijaudinimą ir 
autonominio hiperaktyvumo simptomus (pvz. drebulį, smarkų 
širdies plakimą ir prakaitavimą).Jie taip pat sumažina kliedesių 
ir traukulių dažnį bei sunkumą. Dažniausiai naudojami BZD yra 
diazepamas, chlordiazepoksidas, oksazepamas, lorazepamas 
and alprazolamas (A lygis, 1 laipsnis, PBPDF gairės). 
Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, yra taikoma 
pirmenybė trumpalaikio poveikio BZD-ino medikamentams, 
tokiems kaip lorazepamas ir oksazepamas, kurie susijungia 
kepenyse. Daugeliu atvejų pakanka geriamųjų BZD-inų. Jų 
turėtų būti skiriama nuo dviejų iki keturių dozių per dieną, 
atsižvelgiant į jų pusėjimo trukmę. Baltosios karštligės ar 
sunkių simptomų atveju, yra rekomenduojamos BZD-ino tokio 
kaip diazepamas, intraveninės injekcijos (A lygis, PBPDF 
gairės). Daugelis gydytojų pirmenybę teikia simptomais 
pagrįstam požiūrui, optimali dozė priklauso nuo AAS sunkumo 
ir paciento individualių savybių. BZD-inų terapija išlieka 
auksiniu standartu gydyti silpnus ir vidutinius ASS. CIWA-Ar 
negali padėti nustatyti minimalią tinkamą BZD doze (žiūrėti 9 
skyrių) (Bhat ir Hadley 2015).Esant sunkiam ar benzodiazepinui 
atspariam AAS, deksmedetomidinas (alfa-2 agonistas, panašus 
į klonidiną), propofolis ar fenobarbitalis gali būti retais atvejais 
naudojamas sumažinti susijaudinimą, vis dėl to propofolis gali 
padidinti traukulių riziką (Mo ir kt. 2018).

Nors placebu kontroliuojamų tyrimų nebuvo atlikta, 
antipsichoziniai vaistai, ypač haloperidolis, gali būti vartojami 
kartu BZD-nais gydant sunkų susijaudinimą (Mayo-Smith ir 
kt., 2004) ar psichozinius simptomus (Ungur ir kt., 2013) (C, 
lygis PBPDF gairės) bet būtina apsvarstyti traukulių riziką.

Pregabalinas, GABA analogas, vartojamas 50 mg per 
dieną, nedavė nedaug naudos gydant ASS, bet yra atlikta 
tik keletas atsitiktinių imčių tyrimų ir pateikta Cochrane 
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apžvalga (Leone ir kt., 2010; Forg ir kt., 2012 (negatyvus 
AKT); Freynhagen ir kt., 2016). Atsižvelgiant į galimą 
netinkamą vartojimą ir piktniaudžiavimą, ypač asmenims, 
kurie anksčiau piktniaudžiavo psichotropinėmis medžiagomis 
ar alkoholiu, daktarai turėtų atkreipti dėmėsį į galimas rizikas 
populiacijai (Gahr ir kt., 2013).Klometazolas, tiamino darinys 
(teigiamas alosterinis moduliatorius GABA-A receptoriaus 
barbitūrato vietoje), stiprus prieštraukulinis migdomasis, 
taip pat naudojamas kai kuriose šalyse ASS gydyti. Tačiau 
metaanalizė nerekomendavo šio medikamento (B lygis, 2 
laipsnis remiantis PBPDF gairėmis (Mayo-Smith ir kt., 2004).
Vaistiniai preparatai nuo traukulių, tokie kaip karbamazepinas 
arba okskarbazepinas, taip pat gali būti naudojami AAS gydyti 
(presinapsinių natrio kanalų įtampos ir gliutamato išsiskyrimo 
inhibitoriai). Išsamioje apžvalgoje padaryta išvada, kad 
karbamazepinas ir okskarbazepinas yra veiksmingi gydant 
vidutinio sunkumo ir sunkius AWS simptomus (B lygis, PBPDF 
gairės), tačiau įrodymai, kad jie leidžia išvengti traukulių ir 
baltosios karštinės, nebuvo įtikinami (Barrons ir Roberts 2010) 
(C lygis, 4 laipsnis, PBPDF gairės). Įprasta karbamazepino dozė 
yra 600–1200 mg per parą. Retrospektyvinė analizė parodė, 
kad valproatas (presinapsinių įtampa valdomų natrio kanalų 
ir histono dezacetilazės prohibitorius) gydant AAS yra daug 
įdomesnis lyginant su karbamazepinu (Eyer ir kt., 2011). Tačiau 
nėščiosioms padidėja įgimtų apsigimimų rizika) ir pacientams, 
sergantiems kepenų ar hematologiniais sutrikimais negalima 
vartoti karbamezapino ir valproate (Veroniki ir kt., 2017).
Gabapentinas, kuris slopina presinapsinius natrio ir daugiausia 
kalcio kanalus, gali padidinti GABA sintezę ir sąveikauja su 
NMDA receptoriais (Cunningham ir Breslin 2004). Nustatyta, 
kad didesnėmis dozėmis gabapentinas yra toks pat kliniškai 
veiksmingas kaip ir lorazepamas (Myrick ir kt., 2009). Taip 
pat yra išankstinių įrodymų, kad lamotriginas (įtampa valdomų 
natrio kanalų ir glutamato išleidimo inhibatorius), memantinas 
(NMDA receptorių antoganistas) ir topiramatas (AMPA/
kainato receptorių antagonistas, sąveikaujantis su GABA-A 
receptoriais ir įtampa varomais natrio ir kalcio kanalais) gali 
būti naudojami AAS gydyti (Rustembegovic ir kt., 2002; Choi 
ir kt., 2005; Krupitsky ir kt., 2007) (C lygis topiramatui; D 
lygis lamotriginui ir memantinu, PBPDF gairės).

L-tipo įtampa valdomų kalcio kanalų antagonistai 
(diltiazemas, verapamilis, nimodipinas) greičiausiai nėra 
veiksmingi.

c-hidroksisviesto rūgštis (GHB) yra GABA 
neuromediatorių metabolitas ir jungiasi prie GABA-B 
receptorių (žr. Keating 2014; Caputo ir kt., 2016 apžvalgą). 
Potencialas piktnaudžiauti GHB (natrio oksibatas (SMO) yra 
GHB natrio druska) (skystos formos ekstazis) ir vartojant 
GHB pastebėta sunkios abstinencijos rizika sukėle rimtų 
susirūpinimą dėl jos terapinio vartojimo (McDonough ir kt., 
2004; Brennan ir Van Hout 2014); vis dėlto, piktniaudžiavimo 
potencialas išlieka prieštaringai vertinama tema (Brunt ir kt., 
2014). Cochrane apžvalga nepateikia pakankamai įrodymų 
GHB (naudojamos 50 mg per dieną) naudai lyginant ją su BZD-
nais ir klometazoliu AAS prevencijos atžvilgiu, palyginus  su 
placebu GHB visgi yra veiksminga (Leone ir kt.,  2010).

Galiausia, naujausioje Cochrane apžvalgoje buvo padaryta 
išvada, kad įrodymų, rekomenduojančių baklofeną, GABA-B 
agonistą, skirtą AAS gydymui, nepakanka. (D lygis, 4 laipsnis, 
PBPDF gairės) (Liu ir Wang 2017). Apibendrinant, galima 

teigti, kad BZD-nai išlieka dažniausiai naudojamu AAS ir 
baltosios karštinės gydymo būdu bendrojoje populiacijoje. 
12.2.1 poskyryje aptarsime potencialias problemas, sietinas su  
BZD-nų vartojimu neštumo metu.

11.2. Absistencijos ar vartojamo alkoholio sumažinimo 
valdymas

Alkoholio atsisakymas išlieka pagrindiniu ir ilgalaikiu 
vidutinio sunkumo ir sunkių AVS tikslu. Visuotinai yra 
pripažistas ekvalentiškumas tarp priklausomybės nuo 
alkoholio bei vidutinio sunkumo ir sunkių AVS. Tačiau 
pacientams, kuriems nėra motyvuoti nustoti vartoti alkoholį, 
alkoholio vartojimas sumažinimas yra priimtinas. JAV Maisto 
ir vaistų administracija patvirtino tris vaistus AVS gydymui 
(akamprosatas, disulfiramas ir naltreksonas) ir 4 Europoje 
(akamprosatas, disulfiramas, namelfenas ir naltreksonas) (žr. 
Soyka ir kt., parašytą apžvalgą apie jų veiksmingumą, 2017) 
Naujose 2018 m. Amerikos psichiatrų asociacijos AVS gairėse, 
akamprosatas ir naltreksonas yra laikomi dažniausiai AVS 
gydymui pasirenkamais medikamentais. Juos dažnai vartoja 
tie, kurie jiems teikia pirmenybę arba kurie nesugebo vartoti 
kitų dviejų. Baklofenas buvo patvirtintas šalyse, tokiose 
kaip Prancūzija, bet su perspėjimu. SMO (arba GHB) buvo 
patvirtinta tik Italijoje ir Australijoje. Akamprozatas (1,5–2 
g per dieną), naltreksonas ir disulfiramas (125–500 mg per 
dieną) yra skirti  pacientams, kurie nebevartoja alkoholio 
norėdami ir toliau nuo to susilaikyti. Nalmefenas, priešingai, 
yra vartojamas siekiant sumažinti alkoholio vartojimą. 
Pacientas prieš tai neprivalo mesti gerti. Baklofeną taip pat 
gali būti naudoti alkoholio dar neatsisakę pacientai, norėdami 
sumažinti alkoholio vartojimą ir potraukį jam.

Remiantis įrodymais, kad endogeniniai opioidiniai 
peptidai, tokie kaip bendorfinas, yra susiję ne tik su teigiamu 
etanolio poveikiu, bet ir alkoholizmo rizika (Gianoulakis 1989; 
Gianoulakis ir kt., 1996; Cowen ir kt., 2004), naltreksonas 
(50 mg per dieną 3 mėnesius) ir nalmefenas (10–40 mg per 
dieną) buvo tirinėji dėl tinkamumo gydyti priklausomybę nuo 
alkoholio. Naltreksonasyra neselektyvus antagonistas prie mu, 
kappa, ir delta opoidų receptorių. Nalmefenas, priešingai, yra 
ne tik antagonidtas prie mu ir delta opoidų receptorių, bet ir 
dalinis kappa opioidų receptorių agonistas (žr. Soyka ir kt. 
apžvalgą 2017). Naltreksonas gali būti gėriamasis, tačiau 
yra prieinamas ir ilgai veikiančio injekcinio tirpalo forma 
(pastarasis yra prieinamas ne visose šalyse). Yra įrodymų, kad 
akamprosatas (N-acetil homotaurinas) daugiausia veikia per 
glutamaterginius NMDA receptorius ir yra GABA-A agonistas. 
Disulfiramas yra aldehido dehidrogenazės inhibitorius, 
sukeliantis stiprią reakciją, kai kartu yra vartojamas alkoholis, 
todėl pacientams sukelia stiprų atgrasantį poveikį.

Nepaisant jo potencialaus veiksmingumo, nėra 
rekomenduojama rinktis disulfiramą kaip pirminį medikamentą 
AVS gydyti. (Mutschler ir kt., 2013; Skinner ir kt., 2014). 
SMO arba GHB (žr. 11.2 poskyrį; 50 mg per parą) dabar 
yra plačiai naudojama valdyti susilaikymą nuo alkoholio 
Italijoje ir Austrijoje. Remiantis Cochrane apžvalga, GHB yra 
veiksmingesni nei naltreksonas ir disulfiramas siekiant vėl 
nepradėti vartoti alkoholio ir turi geresnį poveikį potraukiui 
nuslopinti nei placebas ir disulfiramas (Leone ir kt., 2010), 
Tačiau kilo susirūpinimas dėl priklausomybės,netinkamo 
vartojimo ar piktnaudžiavimo.Baklofenas yra (žr. 11.2 poskyrį) 
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perspektyvus vaistas AVS gydyti siekiant nuslopinti potraukį, 
jo vartojimas kai kuriose Europos šalyse padidėjo,ypač tarp 
pacientų sergančių kepenų ligomis (Muller ir kt.,  2015; žr. 
Thompson ir kt., 2017 apžvalgą: 25 tyrimai ir 613 pacientai; 
dozės ribos: 20–630 mg per dieną). Buvo rašoma apie šalutinį 
poveikį, dažniausiai vartojant dozes virš 100 mg per parą, jie 
turi būti atidžiai peržiūrėti.

Palpacuer ir kt. (2018) atliko 32 dvigubai aklų AIT 
metanalizę  (įskaitant daugiau  nei 6000 pacientų) bei 
įvertino nalteksono, akamprosato baklofeno ar topiramato 
veiksmingumą alkoholį vartoti nenustojusiems suaugusiems 
su AVS. Pagrindinis rezultatas buvo bendrasis alkoholio 
vartojimas. Nalmefenas (standartizuotas vidurkio skirtumas 
(angl.SMD), –0.19; 95 proc. pasikliautinasis intervalas (PI), 
–0.29, –0.10), balofenas (SMD, –1.00; 95 proc. PI, –1.80, 
–0.19)) ir topiramatas (SMD, –0.77, 95 proc. PI, –1.12, –0.42) 
parodė pranašumą prieš placebą. Tuose tyrimuose nebuvo 
pastebėta naltreksono ar akamprosato veiksmingumo. Nei 
vienas tyrimas nepateikė tiesioginio medikamentų palyginimo, 
tačiau netiesioginiai palyginimai parodė, kad topiramatas 
vartojimo pranašumo atžvilgiu buvo pranašesnis už nalmefeną, 
naltreksoną ir akamprosatą. Vartojant nalmefeną ir naltreksoną 
padidėjo šiuos vaistus dėl saugumo nutraukusių pacientų 
skaičius Antonelli ir kt. (2017) taip pat apžvelgė pastarųjų 
junginių saugumo profilius.

Kitais atvejais, gabapentinas, karbamazepinas, valproatas 
ir topiramatas buvo tiriami siekiant sumažinti priklausomybę 
nuo alkoholio ir valdyti susilaikymą nuo jo (žr. Ait-Daoud ir kt. 
apžvalgą 2006). Apskritai, rezultatai parodė, kad atsitiktiniai 
klinikinio prieštraukulinių vaistų naudingumo įrodymai yra 
nepakankami. Pani ir kt. atliktas (2014) Cochrane tyrimas 
įvertino prieštraukulinių vaistų veiksmingumą gydant 
priklausomybę alkoholiui. Buvo padaryta išvada, kad pacientai, 
gydomi topiramatu išgerė mažiau gėrimų/gėrė mažiau dienų.
Taip pat sumažėjo ir besaikio gėrimo dienų.Be to,šį vaistą gavę 
pacientai ilgiau visai negerė alkoholio nei pacientai gydyti 
placebu. Kai kuriose gairėse teigiama, kad gabapentinas ir 
topiramatas yra veiksmingi ir turėtų būti naudojami gydymui 
(Reus irkt., 2018), kliniškai šiuo metu jie yra plačiai naudojami 
iš dalies todėl, kad yra pigesni.Nėra rekomenduoja vartoti nei 
vieną iš prieš tai paminėtų medikamentų neštumo ir žindymo 
laikotarpiu (taip pat žr. 12 skyrių).

12. Alkoholio vartojimo bei ASS valdymas nėštumo 
metu nei farmakologinio gydymo galimybės 

Atsižvelgiant į sunkias alkoholio vartojimo pasekmes 
nėštumo metu, gydymas ir AVS prevencija yra sudėtinga.

Ankstesnėse alkoholios vartojimo nėštumo metu gairėse, 
kurios buvo paskelbtos ankstyvuosiuose 2000 m. buvo 
rekomenduota sumažinti maksimalų alkoholio vartojimą, 
nekeliant pavojaus, iki 4 vienetų per savaitę (Karališkasis 
akušerių ir ginekologų koledžas, JK 2006) arba mažiau nei 
septynis standartinius gėrimus per savaitę ir ne daugiau kaip du 
standartinius gėrimus bet kurią dieną. (Nacionalinės klinikinės 
narkotikų vartojimo nėštumo, gimdymo ir ankstyvojo 
naujagimio vystymosi metais gairės

 Australijos ir Naujosios Zelandijos vyriausybė, 2006 m.; 
Australijos alkoholio vartojimo gairės: pavojus sveikatai ir 
nauda. Kanbera: NHMRC, 2001: 16. http://www.nhmrc.gov.

au/publications/synopses/ds9 syn.htm (prieinama nuo 2006m.
rugsėjo)). Tačiau šios rekomendacijos atrodė nepakankamos 
(Jones ir kt., 2006; Whitehall 2007). Priešingai, 2002 m. 
Amerikos akušerių ir ginekologų kolegija ir Amerikos 
pediatrijos akademija (Perinatalinės priežiūros gairės, 5-asis 
leidimas, Vašingtonas, DC: ACOG, 2002: 85) savo nariams 
patarė: „Moterys turėtų būti atgrasomos nuo alkoholio 
vartojimo nėštumo metu, nes nėra žinomas saugus kiekis“.

Iš tiesų, nors daugumai kūdikių, kuriems yra nustatytas 
alkoholio vartojimas, FAS nesivystys, net ir nedidelis alkoholio 
vartojimas nėštumo metu gali kelti pavojų, o saugus vartojimo 
slenkstis nenustatytas (taip pat žr. 5 ir 7 skyrius). Įvairių šalių 
vyriausybės ir visi tyrimai rekomenduoja visišką abstinenciją 
planuojančioms pastoti, nėščioms ir krūtimi maitinančioms 
moterims (http://www.iard.org/policy-tables/drinking-
guidelines- pregnancy-breastfeeding), taip pat moterims su 
AVS. Tačiau duomenų apie AVS gydymą nėščioms moterims 
yra nedaug. Mes radome dvi naujausias gaires (Carson ir kt., 
2010); šios gairės buvo recenzuojamos pagrindinių autorių 
2015 m. sausio mėn. (PSO 2014 m.). Taip pat nustatėme 
vieną literatūros apžvalgą su rekomendacijomis (Bhat ir 
Hadley, 2015). 2015 m. SAMHSA ir Prancūzijos alkoholio 
draugija neseniai paskelbė priklausomybės nuo alkoholio 
farmakoterapijos rekomendacijas (Rolland ir kt., 2016), mažai 
dėmesio skiriant nėštumui. Mūsų žiniomis, tik PSO paskelbė 
konkrečias gaires, skirtas  įvairių medžiagų vartojimo nėštumo 
metu nėštumo metu valdymui ir jų vartojimo sutrikimus, 
įskaitant alkoholį (PSO 2014).

12.1. AUS turinčios nėščios moters įvertinimas

Jei nėštumo metu yra AVS, turėtų būti užregistruota 
informacija apie vartojimo kiekį, dažnumą ir vartojimo modelį. 
Fizinio tyrimo metu turėtų būti įvertintos neurokognityvinės 
ir kepenų funkcijos, nustatyti alkoholio vartojimo padariniai. 
Reikėtų atlikti laboratorinius alkoholio kiekio kraujyje tyrimus, 
kraujo tyrimą (įskaitant MCV), CDT (ne visada prieinamas), 
vitaminų trūkumo ir kepenų (cGT) bei inkstų tyrimus. Turi 
būti įvertinta psichinė sveikata, taip pat šeimos ir socialiniai 
ištekliai. Gretutiniai psichikos sutrikimai turėtų būti tikrinami 
ir prireikus gydomi. Buvo atlikti keli kontroliniai gydymo 
tyrimai pacientams, su kartu egzistuojančiais psichikos 
sutrikimais – tai tema, kuriai pastaraisiais metais buvo skirta 
daugiau dėmesio (Odlaug ir kt., 2016). Anksčiau buvusi fizinė 
ir (arba) seksualinė prievarta buvo aptikta vienam-dviem 
trečdaliams moterų, turinčių narkotikų vartojimo sutrikimų; 
be to, moterų, turinčių narkotikų vartojimo sutrikimų, tyrimais 
nustatyta, kad 30–59 proc. turėjo potrauminio streso sindromą 
(Bishop ir kt., 2017). Ribota tyrimų duomenų bazė rodo, kad 
priklausomybės nuo alkoholio gydymas turėtų būti integruotas 
į gretutinių psichikos sutrikimų gydymą (Berglund ir kt., 2003). 
Taip pat turėtų būti įvertinta artimųjų kokybė ir psichologinė 
tėvo sveikata. Taip pat reikalinga socialinė ir šeimos parama. 
Gali būti siūlomi specializuoti interviu ir kalbėjimo grupės. 
Taip pat naudinga savipagalba, psichoedukacinė grupė. Būtina 
grupinė ir individuali psichoterapija.

Nėščioms moterims, kurios nėštumo metu ir toliau 
vartoja alkoholį, reikia labai skatinti mažinti ir, jei įmanoma, 
susilaikyti (Carson ir kt., 2010). Nėščios moterys dažnai yra 
labai motyvuotos nutraukti alkoholio vartojimą ir daugelis jų 
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nutraukia alkoholio vartojimą be gydymo. Tačiau moterims, 
kurioms tuo pat metu diagnozuojamas narkotikų vartojimo 
sutrikimas, gali būti sunku nutraukti alkoholio vartojimą 
(Bishop ir kt., 2017). Kai kurioms moterims, negalinčioms 
nutraukti alkoholio vartojimo nėštumo metu, reikia parengti 
siuntimą į priklausomybės ligų gydymo tarnybas ir, jei 
įmanoma, pas perinatologijos specialistus. Reikėtų įgyvendinti 
daugiadalykį valdymą, nuolat stebint vaisių, ypač trečiąjį 
trimestrą (Bhat ir Hadley, 2015). Akušerinis ir vaikų stebėjimas 
turėtų numatyti komplikacijas gimimo metu ar naujagimiams. 
Su visais specialistais turi būti sudaryta reali rizikos mažinimo 
programa. BI gali paskatinti nėščias moteris sumažinti 
alkoholio vartojimą; Kai kuriose studijose kūdikiai, gimę BI 
grupėse, parodė didesnį gimimo svorį (taip pat žiūrėkite 10 
skyrių apie EI veiksmingumą nėščioms moterims).

12.2 Alkoholinės abstinencijos prevencija ir gydymas 
nėštumo metu

Padidėjęs stresas, sukeltas alkoholinės abstinencijos, tai 
skatina hiperkortikolizmą, o dėl jo, galimas neigiamas poveikis 
motinai ir vaisiui( Heberlein ir kt., 2012). Taip pat, nėštuminė 
hipertenzija gali paveikti placentos kraujotakos dinamiką. 
Pateikiant šias rizikas, alkoholinės abstinencijos gydymas 
nėščiosioms rekomenduojamas ligoninėje, teikiant intensyvų 
ir kruopštų gydymą (DeViso ir kt., 2015). 

12.2.1. Galimos benzodiazepinų vartojimo pasekmės 
alkoholinės abstinencijos prevencijos ir gydymui metu 
nėščioms moterims. 

Benzodiacepinai pereina placentą ir geba prisijungti prie 
besikuriančių vaisiaus smegenų receptorių. Bandymuose su 
žiurkėmis buvo pastebėtas elgesio pasikeitimas benzodiazepinų 
(BZD) fone priešgimdyvimiu metu (Kellog ir kt., 1980) ir 
potencialiai lydinčiomis pasekmėmis moterims (Sutter-Dallay 
ir Riecher-Rössler 2016).

Pirmo nėštumo trimestro pasėkmės vartojant BZD. 
Moterims, benzodiazepinų vartojamas pirmo nėštumo trimestro 
metu buvo siejamas su burnos apsigimimais, priklausomai nuo 
tyrimo metodikos, rezultatai, nors ir kontroversiški, tačiau 
skyrėsi. Diazepamas ir chlordiazepoksidas buvo vieni iš 
labiausiai aprašomų senesniuose tyrimuose (Saxen and Saxen 
1975; Dolovich ir kt., 1998; Enato ir kt., 2011). Daugumoje 
tyrimų tokie kriterijai kaip BZD rūšis, dozavimas, gestacinis 
amžius vartojant vaistus ar medžiagų konkuravimas, nebuvo 
stebimi. Palyginimui, kituose tyrimuose nebuvo konkrečių 
įrodymų dėl ženklaus apsigimimų dažnio padidėjimo ar 
kitokių defektų, dėl minėtų kriterijaus nepaisymo (McElhatton 
1994). Pasak McElhatton (1994) dauguma moterų turėjo 
komorbidiškų psichinių ar somatinių ligų, kas galėjo padidinti 
riziką, o kai kurios pacientės buvo gydomos politerapija. Taip 
pat apsigimimams stebėti ne visada buvo atsižvelgiama į šeimos 
ar akušerines ligos istorijas. Vis dėlto, pasitelkiant prancūzų 
vidurio europos  įgimtų apsigimimų registru (1976–1997), 
buvo pastebėtas reikšmingas ryšys tarp lorazepamo ir analinės 
atrezijos atsiradimo (GS = 6,2; 95 proc. PI, 2,4–15,7; P = 0,01) 
( penki iš šešių atvejų buvo paveikti lorazepamo nėštumo metu) 
( Bonnot ir kt., 2003). Pastarajame tyrime buvo 262 atvejai, kai 
BZD pirmo nėšturmo trimestro metu buvo vartojami. Kitame 
tyrime buvo aprašyti panašūs atvejai dėl padidėjusios rizikos 
virškinimo trakto atrezijai (stemplės ar analinės), o kitame 

tyrime aprašyta skrandžio rauko stenozės atvejai (ypač dėl 
alprazolamo ir diazepamo vartojamo) (Norstedt Wikner ir kt., 
2007). Alprazolamas taip pat buvo siejamas su kraujotakos 
sistemos defektais (pagrinde širdies pertvaros) (Källen ir 
kt., 2013). Apibendrinant, chlordiazepoksidas ir diazepamas 
(saikingai vartojami) ankstyvame nėštume turėtų būti 
pasirenkami kaip pirmo vartojamo BZD (Iqbal ir kt., 2002; 
Bellantuono ir kt. 2013). Dėl didesnės apsigimimo tikimybės, 
atsargiau reikėtų skirti klonazepamą ir lorazepamą. Vis dėlto, 
šios rizikos išlieka minimaliomis (mažiau nei 1 proc.). Apie 
alprazolamo, nitrazepamo ir medazepamo vartojimo rizikas 
nėra pakankamai informacijos išvadoms formuluoti, bet 
alprazolamui egzistuoja tam tikros atsargumo indikacijos. 
CIWA-Ar skalė galėtų būti naudinga nustatant minimalią 
BZD reikalingą dozę (žiūrėti ir devintą skyrių). Kol kas jokie 
tyrimai nenurodo CIWA-Ar skalės naudojimo nėštumo metu. 
Be to, kai kurie abstinencijos simptomai gali pasireikšti tokiais 
pat kaip ir nėštumo (Bhat ir Hadley 2015).

Trečio nėštumo trimestro pasekmės vartojant benzo-
diazepinus. Nėštuminis benzodiazepinų vartojimas vėlyvajame 
laikotarpyje (kartais ir ankstyvajame) buvo siejamas su kūdikių 
morbidiškumu ir padidėjusia eklampsijos ar hemoragijų rizika, 
priešlaikiniu gimdymu, mažu naujagymio svoriu ir mažu 
ūgiu. Taip pat buvo pranešta apie žemą Apgaro įvertinimą, 
padidėjusias hipoglikemijas, kvėpavimo takų ligų rizkas ir 
neurologinių problemų padažnėjimą (Yonkers ir kt.  2017). 
Kohortinio tyrimo metu iš 2654 nėščių moterų, tame tarpe 
67-ios BZD vartojo ankstyvame laikotarpyje, buvo siejama su 
cezario pjūvio gimdymu (GS: 2,45), priešlaikiniu gimdymu 
(GS: 1,98), mažu kūdikio svoriu (GS: 3,41) ir naujagimių, su 
palaikamąja kvėpavimo takų sistema (GS: 2,85), tačiau nei 
vienas panikos sutrikimas (98 atvejai) ar generalizuoto nerimo 
sutrikimas (252) nebuvo siejami su priešgimdyvinėmis ar 
naujagimių komplikacijomis ( tabakas, alkoholis, nelegalūs 
narkotikai buvo įtraukiami į statistiką). Tokiu pačiu būdu 
Calderon-Margalit ir kt. (2009) pastebėjo, kad naudojant 
BZD nėštumo laikotarpiu, padidėja tikimybė priešlaikiniam 
gimdymui (GS: 6,8), gimti mažesnio svorio ir kvėpavimo takų 
sutrikimams. Vis dėlto, po gimimo nebuvo pastebėta žymios 
naujagimių geltos ar smegenų sutrikimų. Be to, kai kurie 
naujagimiai besivystant buvo paveikti benzodiazepinų ir gimus 
pasireiškė naujagimių abstinencijos sindromas (Rementeria 
ir Bhatt 1977) ar hipotonija (Gillberg 1977). Naujagimių 
hipotonija pasireiškė nuo vidutino nejudrumo, hipotonijos 
ir nenoro žindytis iki apnėjiško kvėpavimo, cianozės ir/ar 
metabolinio atsako į šaltį. Šie simptomai gali trukti nuo kelių 
valandų iki kelių mėnesių, o tai gerai koreliuoja su BZD 
farmakokinetika ir jų savybe pereiti placentą. Naujagimių 
abstinencija gali pasireikšti hipertenzija, hiperrefleksija, 
hiperaktyvumu, irzlumu, pakitusiu miego ritmu, tremoru, 
čiulpimo sutrikimais, bradikardija, cianoze, apnėja, 
viduriavimu ir vėmimu, o taip pat ir tolimesniais vystymosi 
sutrikimais. Dažnai naujagimiams šie simptomai būna sumai-
šomi su kitomis ligomis. Didelis dozavimas (atitinkantis 
diazepamo >30mg/p), o ypač ilgo veikimo BZD, tokie kaip 
nitrazepamas ir diazepamas, buvo siejami su didžiausia rizika, 
tuo tarpu trumpo veikimo pusperiodžio benzodiazepinai kaip 
oksazepamas ir temazepamas, nebuvo siejami su toksiškumu 
daugelyje atvejų (Kieviet ir kt., 2013). Kaip bebūtų, DeVito 
ir kt. (2012) teigia, kad jokie tyrimai nenurodo jokios naudos 
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tarp ilgo veikimo (pvz.: klonazepamas) ir trumpo veikimo 
(pvz.: lorazepamas) benzodiazepinų, norint išvengti įgimtos 
hipotonijos ar naujagimių abstinencijos sindromo. Įdomiausia 
tai, kad oksazepamas turėjo pranašesnes farmakokinetines 
savybes (vidutinis veikimo pusperiodis ir nesusidarantys 
aktyvūs metabolitai). Nors ir informacijos nėra daug, tačiau 
oksazepamas turėtų būti labiausiai vartojamas benzodiazepinas 
nėščioms moterims alkoholinės abstinencijos metu.

Vystymosi padariniai stebimi po BZD vartojimo 
priešgimdyviniu laikotarpiu. Rezultatai dėl vaikų psichinės 
sveikatos padarinių po gimdyvių BZD vartojimo nėštumo 
metu nėra vieningi. Tiriant dešimt vaikų (amžius nuo 
aštuonių iki dvylikos mėnesių) nebuvo rasta jokių sąsajų 
tarp naujagimių elgesio pakitimų po ūmaus medazepamo 
vartojimo tarp ketvirtos ir dvyliktos nėštumo savaitės (Gidai 
ir kt., 2008). Palyginimui, Viggedal ir kt. (1993) pateikė 
sumažėjusias asmenines – socialines elgesio galimybes būnant 
1,5 amžiaus septyniolikoje vaikų, kurie esant vaisiaus stadijoje 
buvo paveikti BZD. Kaip bebūtų tokie išoriniai sutrikimai kaip 
hiperaktyvumas ar dėmesio stokos problemos nebuvo ženkliai 
ryškesnės už kontrolinę grupę (šios nėščiosios nevartojo jokių 
psichoaktyvių medžiagų ar BZD). Laegreid ir kt. (1992) 
atliktame epidemiologiniame tyrime stebėta septyniolika BZD 
paveiktų naujagimių, kurių amžius aštuoniolika mėnesių. Jiems 
pasireiškė judėjimo ir koordinacijos pakitimai dėl motorikos 
funkcijos sutrikimų, o dvidešimtdevyniems nepaveiktiems 
kūdikiams, šie reiškiniai nepasireiškė. Taip pat pasitaikė ir 
galvos apimties sumažėjimo atvejų, o penkiems tiriamiesiems 
ir kaukolės anomalijų. Retrospektyvinis tyrimas, pagrįstas 
penkiolika BZD paveiktų vaikų (motinos vartojo BZD antrąją 
pusę nėštumo) neparodė jokių elgesio pakitimų tarp 9–10 
amžiaus vaikų, lyginant su BZD nepaveiktais vaikais. Kitas, 
550 iki ketverių metų per gimdą BZD paveiktų vaikų apėmęs 
tyrimas, neparodė apsigimimų padidėjimo dažnio, psichinio 
elgesio sutrikimų ar intelekto koeficiento sumažėjimo 
(McElhatton 1994). Visgi, kai kurie šaltiniai nurodo, kad kai 
kurie vaikai vystėsi lėčiau per pirmus metus, tačiau ateinančiais 
metais pasivijo ir jau apie ketvirtus metus vystėsi kaip ir kiti 
pasak naudojamų skalių duomenimis. Kai kuriems vaikams 
ir tolimesnis vystymas buvo sutrikęs, tačiau tai nebuvo 
siejama su BZD fono poveikiu, nes vaikai augo prastose 
aplinkose arba nebuvo lavinami socialiniai įgudžiai. Pabaigai, 
prospektyviniam – epidemiologiniam tyrime (Brandlistuen ir 
kt., 2017) buvo palyginti 315 vaikai, paveikti BZD vaisiaus 
laikotarpyje, su 108 broliais ir seserimis, kurie nebuvo 
paveikti BZD. Ilgą laiką (du ar daugiau vystymosi periodus) 
anksiolitikų paveikti vaikai buvo siejami su nerimu, perdėtu 
emociniu atsaku ar somatiniais nusiskundimais), kurie tęsiasi 
iki trejų metų. Apibendrinant, yra kontroversiška teigti, kad 
BZD turi teratogenišką poveikį.  BZD vartojimas vėlyvajame 
nėštumo laikotarpyje gali būti siejamas su didesnėmis rizikomis 
naujagimiams. Be to, prailgintas BZD vartojimas per nėštumą 
kelia nerimą, neurotransmiterių sintezės ir funkcionavimo 
pokyčius, kurie gali sukelti postnatalinio vystymosi ar elgesio 
sutrikimų. Vertinant BZD poveikį vaisiui yra sudėtinga, nes 
reikia atskirti nėštumines būkles, reikalaujančias BZD, vaistų 
toksiškumą ir socialinius faktorius. Dėl šių priežasčių daugelis 
sutinka, kad reiktų vengti BZD skyrimo gydant alkoholinę 
abstinenciją, nebent abstinencijos simptomai padarytų didesnę 

žalą vaisiui nei vartojamas BZD vieną savaitę. Oksazepamas 
gali turėti palankesnį rizikos – naudos santykį. Pagal Amerikos 
maisto ir vaistų administracijos klasifikacija, visi BZD nėštumo 
metu priskiriami D, o tai reiškia, kad budrumas yra būtinas 
esant nėščiai (išskyrus oksazepamą, dėl per mažo informacijos 
kiekio klasifikuojant). 

Pregabalinas. Pregabalino vartojimas nėštumo metu gali 
būti siejamas su didžiuliais apsigimimais, kadangi atsitiktinių 
abortų nepadaugėjo (Winterfeld ir kt., 2016). Mostacci ir kt. 
(2018) teigia, kad tarp trisdešimties pregabalino paveiktų 
nėštumų (tiriant retrospektyviškai tarp 145 tūkst. nėštumų), 
abortų ar priešlaikinio gimdymo kiekis buvo dvigubai didesnis 
lyginant su pregabalino nevartojusiomis (vartojimas nustatytas 
pagal kompensacinių receptų išrašymo duomenis). Tarp 
trylikos pregabalino paveiktų per pirmą trimestrą naujagimių, 
vienas turi širdies tarpskilvelinės pertvaros defektą. 
Pregabalinas klasifikuojamas kaip C kategorijos vaistas pagal 
maisto ir vaistų administraciją Amerikoje ir nėščiosioms nėra 
rekomenduojamas abstinencijos sindromo gydymui. 

12.2.2. Chlormetiazolis nerekomenduojamas alkoholinės 
abstinencijos gydymui ir prevencijai nėštumo metu

Chlormetiazolis naudojamas Vidurio Rytų Europoje; 
terotogeniškas poveikis 1960 nėra užfiksuotas, tačiau tyrimų 
šiais laikais trūksta (Lechat 1966).

12.2.3. Antikonvulsiniai vaistai alkoholinės abstinencijos 
sindromui nerekomenduojami prevencijai ir gydymui

Padidėjusi įgimtų apsigimimų rizika buvo pastebėta beveik 
visiems pirmos kartos antikonvulsiniams vaistams, kai moterys 
juos vartojo ankstyvo nėštumo metu. Pasireiškė CNS defektai, 
širdies ydos, diafragminės išvaržos, hipospadija, o kartu buvo 
rasta ir zuikio lūpos apsigimimų. Nervinio vamzdžio defektai, 
virškinamojo trakto stenozės ar atrezijos, sunkūs insktų 
vystymosi sutrikimai, o švedų medicininiam registre aprašyta ir 
kraniostenozės atvejų. Taip pat kai kurie antikonvulsantai (pvz.: 
valproinė rūgštis) buvo siejami su specifiškais apsigimimais 
kaip 1–2 proc. nervinio vamzdžio defektų rizikos padidėjimu 
( ypatingai nervinio vamdžio neužsidarymas), o tai reiškia 10–
20 klostės riziką; karbamazepinas siejamas su 0,5 proc. rizika 
( Veroniki ir kt., 2017). Nepaisant valproatų neurovystymosi 
sukeliamų sutrikimų, verbalinių sugebėjimų stokos ir prastų 
dėmesio išlaikymo rezultatų, buvo pastebėta folio rūgšties 
profilaktikos stoka ir lydintys apsigimimai, o tai patvirtina 
jų reikalingumą nėštumo metu ( Jentink ir kt., 2010; Gentile 
2014).  Monoterapija sukėlė mažesnę teratogeniškumo riziką 
nei politerapija (Källén ir kt., 2013). Apskritai, didžiausia 
teratogeniška rizika tarp antikonvulsantų buvo pastebėta 
valproinėje rūgštyje, tuo tarpu mažiausia – lamotrigene. 
Visgi, naujausi vaistai kelią susirūpinimą, duomenys apie 
lamotrigeną vertinami kontroversiškai. Daugelis tyrimų 
neparodė padidėjusios apsigimimų rizikos, tačiau vienas 
tyrimas rodo, kad yra dozės-atsako rizika veido ir žandikaulio 
plyšių atsiradimui (vartojant virš 300 mg/p) (Holmes ir kt., 
2008). Žymiai aukštesnis anencefalijos paplitimas (trys atvejai) 
ir padidėjęs širdies defektų dažnis (lyginant su kontroliniais 
duomenimis) buvo užfiksuoti vartojant lamotrigeną, bet dėl šių 
defektų informacijos stokos kituose tyrimuose, tokie reiškiniai 
nėra patvirtinti ( Cunnington ir kt., 2011; De Jong ir kt., 2016). 
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Lamotrigenas klasifikuojamas kaip C kategorijos vaistas pagal 
Amerikos maisto ir vaistų administraciją. Tos pačios rizikos 
siejamos ir su topiramatu, net ir esant trim atvejams, kai motinos, 
vartojusios vaistą pagimdė sveikus naujagimius (Morrell 
1966). Topiramatas siejamas su esminiais vaisiaus vystymosi 
sutrikimais ir galimais apsigimimų padažnėjimais; naujagimiai, 
paveikti topiramato turėjo gerokai didesnę mikrocefalijos 
išsivystymo riziką (11,4 prieš 2,4 proc.) ir mažesnį svorį gimstant 
(24,4 prieš 8,9 proc.) (Veiby ir kt., 2014), lyginant su kontroline, 
vaisto nepaveikta naujagimių grupe ir epilepsijos negydamomis 
nėščiosiomis. Taip pat yra indikacijų dėl zuikio lūpos ir vilko 
gomurio rizikos, hipospadijos atsiradimas didesnis topiramato 
monoterapijos atveju pirmam nėštumo trimestre (de Jong ir kt,. 
2016). Amerikos maisto ir vaistų administracija topiramatą, dėl 
zuikio lūpos, klasifikavo kaip D kategorijos vaistą. Tyrimai, 
atlikti su gyvūnais, parodė gabapentino toksiškumą vaisiui, kuris 
pasireiškė pavėluotu kaulėjimo procesu, kai kuriuose kaukolės, 
galūnių ir dubens kauluose, slanksteliuose. Tyrimuose su 
gyvūnais taip pat aptikta hidronefrozės ir šlapimtakių dilatacijos 
atvejų. Morrow ir kt. 2006; Mølgaard-Nielsen ir Hviid (2011) 
tyrimuose pranešė apie dvejus įgimtus širdies defektų atvejus 
naujagimiams, paveiktiems gabapentino. Nedidelė rizika 
atsiranda priešlaikiniam gimdymui ir mažesniam svoriui 
gimstant turint gimdos spiralę ir esant gabapentino poveikiui 
(Fujii ir kt., 2013), tačiau nebuvo užfiksuota rizika dideliems 
apsigimimams (moterys gabapentiną vartojo dėl skausmo, 
epilepsijos ar psichinio sutrikimo kartu su kitais psichotropiniais 
vaistais). Tyrimai su žmonėmis nebuvo atlikti (Mostacci ir kt., 
2018). Gabapentinas nėštumo metu pagal Amerikos maisto ir 
vaistų administraciją klasifikuojamas kaip C grupės vaistas. 
Pabaigai, vartojant antikonvulsantus antro ir trečio nėštumo 
trimestro metu, padidėja rizika priešlaikiniam gimdymui, 
naujagimiui gimti per mažu svoriu, per mažos kaukolės 
apimties atsiradimui ar kvėpavimo takų, hipoglikemijai ir 
neurologinėms komplikacijoms išsivystymui. Visgi, stipriausią 
poveikį turėjo valproinė rūgštis ir karbamazepinas ( Källén ir kt., 
2013). Apibendrinant, dėl teratogeniško poveikio naujagimiui, 
antikonvulsantų nėštumo metu neturėtų būti galima vartoti, 
ypač vengti reiktų valproinės rūgšties ir karbamazepino.

12.2.4. Folio rūgšties ir vitamino B1 papildų vartojimas 
nėštumo metu

Nekontraceptinių folio rūgšties papildų (0,4 mg/p) 
profilaktikos efektyvumas įgimtiems apsigimimams išvengti 
dėl antikonvulsantų vartojimo vertinamas kontroversiškai 
(Yerby 2003; Ornoy ir Ergaz 2010). Alkoholį vartojantys 
pacientai dažnai kenčia nuo vitamino B1 stokos, todel 
detoksikacijos metu yra skiriamas tiaminas (vitamino B1), 
kuris pereina placentos barjerą. Visgi, nėra daug žinoma 
dėl vitamino naudos ir saugumo nėštumo metu (Rayburn ir 
Bogenschutz 2004). 

12.3. Alkoholio sumažinimo ar nevartojimo priežiūra 
nėštumo metu farmakologiniais preparatais.

12.3.1. Akamprozatas 

Priešklinikiniai tyrimai nurodo galima teratogenišką 
poveikį susijusį su dozėmis, kai yra didesnis kiekis vaisių, 
žiurkėms apsigimimai pasireiškė vartojant per os 300 mg/kg/p 
ar didesnei dozei, o tai maž daug atitinka maksimalią žmogui 
leistiną dozę vartoti per os. Buvo hidronefrozės, rainelės, 

tinklainės displazijos, stemplės ir poraktikaulinės arterijos 
aspigimimų. Su moterimis jokie tyrimai nėra atlikti. Amerikos 
maisto ir vaistų administracija akamprozata nėštumo ketu 
klasifikuoja kaip C grupės vaistą.  https://www-ncbi-nlm-
nih-gov.gate2.inist.fr/pmc/ articles/PMC4530607/pdf/
nihms705835.pdf

12.3.2. Naltreksonas

Kadangi endogeninė opiodų sistema yra aktyvi vaisiui 
besivystant, ilgalaikis opioidų antagonistinis poveikis nėra gerai 
žinomas, mu opioidų receptoriai gali būti pakitę (Helmbrecht ir 
Hoskins 1993; Zagon ir kt., 1998). McLaughlin ir kt., (1997) 
teigia, kad mažamečiai, paveikti naltreksono prenataliniu 
laikotarpiu, daugiau svėrė ir buvo didesni, taip pat iki dvidešimt 
pirmos dienos buvo sunkesni organai, o atlikus bandymus su  
žiurkėmis, pasireiškė ir neryškiai sustiprėjęs vyriškas elgesys 
(Cohen ir kt., 1996). Kas įdomiau, kad naltreksonas sumažina 
morfologiškus ir elgesio sutrikimus, atsiradusius dėl motinos 
patiriamo streso (Keshet ir kt., 1995). Pabaigai, atlikus 
bandymus su žiurkėmis buvo pastebėtasb žymus morfino 
indukuotas neuroplastiškumo pakitimas ir padidėjusi rizika 
opioidų piktnaudžiavimui vėlesniame gyvenime naltreksonu 
paveiktoms žiurkėms po gimimo (Farbid ir kt., 2012). Nors 
žmonėms nebuvo pastebėta jokių nepageidaujančių poveikių, 
tačiau nėra atlikta tyrimų, tiriančių ilgalaikį naltreksono poveikį 
(Hulse ir kt., 2001). Keli tyrimai parodė galimai gerą toleravimą 
nėščiosioms, priklausančioms nuo opioidų (Saia ir kt., 2016). 
Lyginant su kontroline grupe (569 naujagimiai, kurių mamos 
nebuvo priklausomos nuo opioidų), ir 68 naujagimius, kurių 
mamos buvo priklausomos nuo opioidų, nebuvo rasta žymių 
apsigimimų, negyvų naujagimių ar padidėjusio mirtingumo, 
palyginimui, jie svėrė gerokai mažiau už metadono grupę, tačiau 
panašiai svėrė su buprenofrino grupe, praleido daugiau laiko 
ligoninėse (5,5 prieš 4,3 dienų lyginant su kontroline grupe, o 
metadono grupė (n=199) 11,3 ir 8 dienas praleido buprenofrino 
grupė (n=124), ir turėjo didesne riziką kūdikiškai abstinencijai 
(7,5 prieš 0,2 proc. kontrolinės grupės iki 51,5 proc. metadono 
grupė ir 41,8 proc. buprenofrino grupė) (Kelty ir kt., 2017). Tai 
buvo retrospektyvinis – epidemiologinis tyrimas pasitelkiant 
valstijų naujagimių įrašus gimusius tarp 2001 ir 2011. Vėlesni 
tyrimai nėra galimi dėl sunkaus duomenų įvertinimo, nes yra 
klaidinančių sąlygų tiriant nuo opioidų priklausomas moteris. 
Naltreksonas pagal Amerikos maisto ir vaistų administraciją 
klasifikuojamas kaip C grupės vaistas nėštumo metu. 

12.3.3. Nalmefenas

Nėra jokių duomenų dėl vaisingumo sumažėjimo ar 
žalos vaisiui. Vis dėlto, nėra ir atliktų adekvačių tyrimų su 
nėščiosiomis. Nalmefenas nėštumo metu pagal Amerikos 
maisto ir vaistų administracija klasifikuojamas B grupės 
vaistu.  https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.
cfm?setid¼49 fd02f8-12b8-460c-ae1f-f26738d86998

12.3.4 Baklofenas

Tai mažos molekulinės masės, hidrofiliškas, su mažu 
baltymų surišimu (30 proc.), vaistas potencialiai gali 
praeiti pro placentą ir dėl nepilnai išsivysčiusių inkstų ir 
funkcionuojančio metabolizmo turėti prailgintą veikimo 
laiką (Chasnoff 2003). Atlikti tyrimai su žiurkėmis, kai joms 
duota tryliką kartų didesnė žmogaus maksimali vaisto dozė, 
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parodė įvairius nepageidaujamus poveikius: įgimtų pilvo 
išvaržų padažnėjimas, krūtinkaulio, galūnių, dubenkaulio 
kaulėjimo sutrikimai, tuo tarpu pelėms jokie teratogeniški 
reiškiniai nepastebėti, visgi, gimusios pelės svėrė žymiai 
mažiau ir pastebėti skeleto kaulėjimo pavėlavimai davus 17 
ir 34 didesnes dozes nei žmogui leidžiama vartoti per parą. 
Atlikus tyrimus su žmonėmis buvo tirtos 134 moterys, gavusios 
baklofeną ankstyvuoju nėštumo laiku (tarp 4 ir 12 savaitės), dėl 
neurologinių būklių maždaug pusę tiriamųjų gavo 30mg/p; 
aštuonios, dėl alkoholio priklausomybės, gavo didesnes dozes 
(mediana 85mg/p) ir buvo palygintos su kontroline 400 nėščiųjų, 
vaisto nevartojusia grupe (Bernard ir kt., 2014; Prescrire Int. 
2015). Spontaniškų persileidimų dažnis panašus abiejose 
grupėse, tačiau abortų dažnis didesnis baklofeno grupėje (14,9 
prieš 4,2 proc.) ir didesnė apsigimimų rizika (5 iš 104 atvejų 
baklofeno grupėje ir 4 iš 330 kontrolinėje grupėje). Vyraujantys 
apsigimimai: anencefalija, įgimta pilvo išvarža, gerklės 
kavernozinė hemangioma, inkstų, pėdų klišumas, zuikio lūpa. 
Be to, baklofeną vartojusių motinų (antrą ir trečia trimestrus) 
naujagimiai ne retai patyrė traukulių, sedacijos ir abstinencijos 
simptomus (Bernard ir kt., 2014; Prescrire Int 2015; Freeman ir 
Delawey 2016 (vienas atvejis)). Vienam naujagimiui (septintą 
dieną) dėl patiriamų traukulių buvo skirtas baklofeno terapija 
(80mg/p), nepaistant to, kad nėštumo metu naujagimis buvo 
paveiktas vaistas (motina paraplegiška) (Ratnayaka ir kt., 
2001). Moran ir kt. 2004 pranešė kitą naujagimio atvejį, kuriam 
išsivystė abstinencijos sindromas netrukus po gimdymo (motina 
vartojo baklofeną 20mg/p, dėl refleksinės simpatinės distrofijos 
dar ir klonazepamą ir oksikontiną). Duncan ir Devlin (2013) 
pranešė apie nenormalius miego pokyčius ir hipertoniškumas 
miegant, karščiavimas ir viduriavimas pasireiškė neišnešiotiems 
naujagimiams, kurių motinos  baklofeną vartojo 90mg/p 
dozėmis dėl paraplegiškų būklių, ligos istorijose neužfiksuota 
jokių kitų ligų susijusių dėl vaistų vartojimo). Palyginimui, 
dviems atvejams nepasireiškė jokie šalutiniai poveikiai, kurie 
buvo paveikti baklofenu nėštumo metu (motinos vartojo 
25–30mg/p) (Weatherby ir kt., 2004; Goldkamp ir kt., 2011). 
Amerikos maisto ir vaistų administracija baklofena klasifikavo 
kaip C grupės vaistą vartojant nėštumo metu. Visgi, gydytojai 
turi žinoti sunkias abstinencijos sindromo ir traukulių rizikas, 
kurias gali patirti naujagimiai.

12.3.5. Disulfiramas

Yra tyrimų, bylojančių padidėjusiai apsigimimų rizikai dėl 
disulfiramo vartojimo pirmame nėštumo trimestre. Moteriai, 
vartojusiai kokainą, marihuaną, alkoholį, tabaką ir disulfiramą, 
apsigimimai monozigotiškiems dvyniams pasiskirstė 
diskonkordantiškai: vienam buvo rankos vystymosi defektai, 
kitam zuikio lūpa. Abu buvo per maži kaip gestacinio amžiaus 
(Reitnauer ir kt., 1997). Galūnių vystymosi defektai disulfiramo 
paveiktiems naujagimiams pateikti ir Nora ir kt. (1977) tyrime. 
Dehaene ir kt. (1984) pranešė ir apie Pierre Robin sindromą, 
kuris pasireiškė naujagimiams, kai motina buvo paveikta 
disulfiramo. Kitas sunkaus apsigimimo ir protiškai retardiško 
naujagimio atvejis pateitkas, kai alkoholiu piktnaudžiaujusi 
moteris vartojo disulfiramą, tačiau neigė vartojusį alkoholį 
(Gardner ir Clarkson 1981). Palyginimui, Helmbrecht ir kt. 
(1993) pranesė apie normalius gimumus, kai naujagimiai 
buvo paveikti disulfiramu per pirmą nėštumo trimestrą. Visgi, 

kanadietiška motinos rizikingumo programa nuo 1988 metų 
disulfiramą (kartu su valproine rūgštimi) klasifikuoja kaip riziką 
keliantį vaistą nėštumo metu (Bologa-Campeanu ir kt. 1988).

Papildomai, tam tikros disulfiramo-alkoholio reakcijos gali 
indukuoti rimtus autonominius nestabilumus, pasireiškiančius 
hipertenziniu atsaku, o tai gali būti laikoma rizika ir mamai, ir 
vaisiui (DeVido ir kt., 2015). Gaila, tačiau nėra pakankamai 
atliktų tyrimų, patvirtinančių šią riziką. Be to, disulfiramas 
turėtų būti vengiamas dėl savo vario – chelatų savybių, nes 
kaip žinoma, varis yra vienas iš pagrindinių elementų neuronų 
formavimuisi ir jų migracijai (Saxon ir kt., 1998; Chick 1999). 
Pagal Amerikos maisto ir vaistų administraciją, disulfiramas 
nėštumo metu klasifikuojamas kaip C grupės vaistas, tačiau 
nėštumo metu, dėl savo poveikio, neturėtų būti vartojamas. 

12.3.6 SMO ar GHB

Nors ir yra terapinė GHB nauda nėštumo metu, tačiau 
dėl rimtų abstinencijos simptomų, šis vaistas kelia nemažai 
abejonių (McDonough ir kt., 2004; Brennan ir Van Hout 
2014). Dėl SMO vartojimo nėra atlikta pakankamai tyrimų, 
kad būtų galima vertint padarinius nėščiosioms. Per oralinis 
SMO vartojimas nėščioms žiurkėms pasireiškė negyvais 
gimimais ir sumažėjusiu postnataliniu naujagimių  augimu 
ir judrumu, naudojant kliniškai patvirtintas dozes. Nepaisant 
potencialios žalos ir mažai esamų tyrimų, Amerikos maisto ir 
vaistų administracija SMO klasifikuoja kaip C grupės vaistą. 
Apibendrinant, ne vienas iš šių farmakologinių gydymų negali 
būti rekomenduojamas nėštumo metu, dėl tyrimų ir informacijos 
stokos apie vaistus ir galimų apsigimimų bei abstinencijos 
simptomų atsiradimų naujagimiui. https://dailymed.nlm.nih.
gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid¼926eb076-a4a8-45e4-
91ef-411f0aa 4f3ca#section-8.1

12.4 pogimdyvinė priežiūra turint alkoholio vartojimo 
sutrikimą nėščioms ir žindančioms moterims

Medicinos atstovai tokiais naujagimiais turėtų rūpintis 
žinant, kad šiems gali būti išsivystęs vaisiaus alkoholinis 
sindromas (VAS) ar abstinencijos, intoksikacijos sindromai. 
Esant butinybei motina su naujagimiu ligoninėje ar gimdymo 
paslaugas teikiančioje įstaigoje, turėtų būti hospitalizuoti 
ilgiau. Kaip ir visiems naujagimiams, motinos ir naujagimio 
kontaktas turi būti teikiamas. Tėvas taip pat turi būti įtrauktas 
į pogimdyvinį procesą, naujagimio rūpinimąsi. Prenatalinis 
alkoholio piknaudžiavimas yra viena pagrindinių naujagimių 
apsigimimų ir vystymosi sutrikimų užkertamų priežasčių. 
Pirmais vystymosi metais, kūdikiams turi būti atliekamas 
reguliarus skryningas dėl VAS. Esant bet kokioms indikacijoms 
kaip alkoholio ar jo metabolitų aptikimas, riebalų rūgščių 
esterių darinių buvimas ir kt. turėtų būti vertinami iškart po 
gimimo naujagimiui pasituštinus (Lamy ir kt., 2017). Deja, bet 
VAS dažnai diagnozuojamas per vėlai, dažniausiai paauglystėje 
ar būtant pilnamečiais, kai alkoholio padaryta žala būna sunki 
ir negrįžtama. Visoms moterims, turinčioms problemų su 
alkoholio piktnaudžiavimu, turėtų būti skiriama prenatalinė 
multidisciplininė priežiūra. Yra būtina užtikrinti, kad moterys 
bendradarbiautų su psichologu, psichiatru, ginekologu, 
akušere, pediatru, šeimos gydytoju ir socialiniu darbuotoju. 
Vėliau darbą perimtų prenatalinėje priežiūroje specializuojantis 
psichiatras (atsiradus nėštumui), o ir po gimdymo, darbas turėtų 
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būti tęsiamas, moterį šviečiant motinystes tema preventinės 
intervencijos sveikatos specialistų (pvz.:apsilankymai namuose 
psichologo, socialinio darbuotojo ar kitų). Didelis dėmesys 
turėtų būti skiriamas ir kokybiškam bendravimui su kūdikiu, 
tėvas taip pat turi šiame procese dalyvauti. Papildoma pagalba 
motinai turėtų užkirsti kelią netinkamam elgesiui su kūdikiu. 
Esant šiems pažeidimams (netinkamas elgesys su kūdikiu, 
neatsargumas, nepakankamas dėmesys kūdikiui) gali priversti 
įsikišti vaiko teisių atstovui. Pogimdyvinis laikotarpis taip pat 
pavojingas dėl alkoholio piktnaudžiavimo atkryčio rizikos. 
Kadangi motinos būna emociškai lengvai pažeidžiamos, todėl 
kaip problemų sprendimo šaltinio gali atsisukti į alkoholį. 
Šio incidento nebūvimo užtikrinimas sumažina tolimesnių 
neblaivių nėštumų riziką ar pasėkmes (Barlow ir kt., 2015). 
Specifiška psichosocialinė ir medicininė priežiūra gali taip pat 
padėti sumažinti alkoholio piktnaudžiavimo atsinaujinimui, 
komorbidiškam somatiniam ar psichiatriniam sutrikimui, 
smurtui ir kt. Esamos gairės alkoholio piktnaudžiavimo 

Intervencija Įrodymų 
kategorija

Išankstinė nuostata
Išankstinė nėščiųjų moterų atranka Rizikingas ar didelis alkoholio vartojimas prieš pastojant yra stiprus 

rizikos veiksnys alkoholio vartojimui nėštumo metu
B

Trumpos intervencijos veiksmingumas 
išankstinę nuostatą turinčioms moterims

A/B

Nėštumas
Alkoholio vartojimo rekomendacijos 
nėštumo metu

Abstinencija yra rekomenduojama visoms nėščioms moterims B

Nėščiųjų atranka Savarankiškas 
pranešimas

Savarankiškas pranešimas: nepakankamai pranešta apie alkoholio 
vartojimo nėštumo metu atvejus

B

Pačių vertinimas gali turėti teigiamą rizikingo alkoholio vartojimo 
efektą

A/B

Vertinimo 
skalės

AUDIT-C B
TWEAK C
T-ACE C

Trumpos intervencijos (trumpa KET ir/
arba motyvacinis pokalbis)

Į pacientą orientuotos konsultacijos su apmokytu specialistu (nuo 
5 minučių trumpų patarimų iki 15–30 min. trumpų konsultacijų) 
(asmeniškai arba telefonu)

B

Savarankiškos intervencijos (vadovai ar kompiuteriu paremtos 
pamokos)

B

Specifinės programos skirtos nėščiosioms B
Gydymas alkoholio nutraukimu
Hospitalizacija Remomenduojama jeigu yra didelis ir lėtinis alkoholio vartojimas B/C
Farmakologinis gydymas Nėra specifinių duomenų nėščiosioms D
Abstinencija arba alkoholio vartojimo 
sumažinimas

Nėra specifinių duomenų nėščiosioms D

Žindymas Jei alkoholio vartojimas ar farmakologinis gydymas yra naudojamas 
abstinencijai palaikyti (studijų trūkumas)

D

VASS diagnozavimas Sisteminė paieška kilus abejonėms dėl alkoholio vartojimo nėštumo 
metu

A/B

Alkoholio metabolitai turėtų būti matuojami naujagimių Mekoniume B/C

Lentelė 2. Įrodymų lygis pagal turimą literatūrą

sutrikimo gydymui pogimdyviniu laikotarpiu gali būti taikomos 
taip pat (Guelinckx ir kt., 2011; Soyka ir kt., 2017). Žindymas 
nėra rekomenduojamas nei piktnaudžiaujant alkoholiu (May 
ir kt., 2016), nei abstinencijos farmakologinio gydymo metu. 
Tyrimai atlikti ir su gyvūnais, ir su žmonėmis byloja apie 
naujagimio patirtą alkoholio daroma žalą dėl trumpalaikio 
ir ilgalaikio piktnaudžiavimo, kuri pasireiškia vaistų 
chemosensorinių savybių sutrikimais (Molina ir kt., 2007), o 
kartu ir predisponuoja prastesnį alkoholio metabolizmą ateityje.

13. Prevencinės gairės alkoholiu piktnaudžiaujamoms 
moterims ir nėščioms, turinčioms alkoholio vartojimo 
sutrikimą

13.1. Esama literatūra grindžiami prevencijos įrodymai 
(2 lentelė)

Duomenys paaiškinantys įrodymų kategorijas pateikiami 
pirmoje lentelėje, o rekomendacijų įvertinimai pateikiami 
antroje lentelėje (Bandelow ir kt., 2008).
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Intervencija Gydymo tipas Rekomendacija
Alkoholio vartojimo nutraukimas

Benzodiazepinai D jeigu: alprazolamas, lorazepamas, klonazepamas, 
diazepamas and chlordiazepoksidas
C jeigu oksazepamas, tačiau mažai duomenų

Pregabalinas D
Antikonvulsantai Valproatas ir karbamazepinas kontraindikuotinas

D visiems kitiems
C jeigu Lamotriginas

Baklofenas D (risk of withdrawal at birth)
SMO or GHB D (risk of withdrawal at birth)

Abstinencijos ar alkoholio vartojimo 
mažinimo valdymas Akamprostatas C

Naltreksonas C
Nalmefenas C (duomenų trūkumas)
Baklofenas D (apsigimų, traukulių rizika gimus)
Disulfiramas D (susirūpinimą keliantis vaistas)
SMO or GHB D (risk of withdrawal at birth)

Žindymas krūtimi Alkoholio varojimas Kontraindikuotina
Farmakologinis gydymas Kontraindikuotina
(abstinencijos palaikymas)

Lentelė 3. Įrodymų lygis pagal turimą literatūrą

Duomenys paaiškinantys įrodymų kategorijas pateikiami 
pirmoje lentelėje, o rekomendacijų įvertinimai pateikiami 
antroje lentelėje (Bandelow ir kt., 2008).

13.2. Farmakologinio gydymo gairės moterims, 
turinčioms alkoholio vartojimo sutrikimą nėštumo metu 
(3 lentelė)

Legenda: A – jokių įrodymų apie vartojimo žalą 
ikiklinikiniuose ir klinikiniuose tyrimuose nerasta, SAUGU 

VARTOTI; B – jokios vartojimo rizikos ikiklinikiniuose 
tyrimuose nerasta, tačiau trūksta informacijos kaip vaistas 
veikia nėščias moteris, SANTYKINAI SAUGU; C – neigiamas 
poveikis ikiklinikiniuose tyrimuose, tačiau trūksta informacijos 
kaip vaistas veikia nėščias moteris, SKIRTI ATSARGIAI; D – 
neigiamas poveikis ikiklinikiniuose ir klinikiniuose tyrimuose 
su nėščiomis moterimis, VENGTI

13.3. Gairių apibendrinimas
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14. Išvados
Nėštumo metu nėra saugaus būdo vartoti alkoholį ir 

abstinencija yra rekomenduojama. Nėra daug šaltinių apie 
alkoholio priežiūrą, skryningavimą ir alkoholio vartojimo 
sutrikimą nėštumo metu. Visas prenatalinis personalas turėtų 
būti sąmoningas dėl galimų vaisiaus padarinių (apsigimimai, 
abstinencijos sindromas), motinai vartojant alkoholį nėštumo 
metu. Taip pat nereikėtų pamiršti ir farmakologinio gydymo 
galimos žalos. Labiau skelbiamas visuomeninis budrumas dėl 
alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų padaromos žalos 
nėštumo metu. Visos lytiškai subrendusios moterys turėtų būti 
informuojamos apie galimus vaisiaus sutrikimus. Siekiamybė, 
kad visos moterys, sužinojusios apie esamą nėštumą, 
nevartotų alkoholio. Aptikti alkoholio piktnaudžiavimo būdus 
gydančio personalo vizito metu su ar be skalių vertinimo 
yra būtina naujagimio abstinencijos sindromo išsivystymo 
prevencijai. Nėštumas yra puiki proga šviesti moteris dėl 
svaiginančių medžiagos žalos, nes moteris yra suinteresuota 
pagimdyti sveiką naujagimį. Dėl to, moterys jau turi stiprią 
motyvaciją mažinti alkoholio vartojimą esang mažos-vidutinės 
alkoholio piktnaudžiavimo rizikos grupėse. Visi perinatalinės 
priežiūros nariai turėtų stengtis šviesti, tirti ir mokyti 
alkoholį per daug vartojančias nėščiąsias. Matant butinybę, 
perinatalinis personalas pacientę galėtų nukreipti pas tam 
tikrą specialistą (priklausomai nuo piktnaudžiavimo rizikos). 
Bendradarbiavimas tarp specialistų teikiant gydymo paslaugas 
nėštumo ir pogimdyviniu metu turėtų būti pagerintas. Mažos 
BZD dozės (D rekomendacija) gali būti vartojami esant 
butinybei, bet mažiausiomis veikimo dozėmis ir trumpą laiką, 
norint išvengti alkoholinės abstinencijos simptomų, kai moteris 
alkoholį nustoja vartoti lėtiškai ir dideliais kiekiais. CIWA-R 

skalė rekomenduojama naudoti alkoholinės abstinencijos 
sindromo stiprumui įvertinti, norint parinkti minimaliai 
galimas, maksimalaus veikimo dozes farmakologiniam 
gydymui. Dėl nepakankamo įrodymų kiekio dėl naudos ir 
rizikos santykio, nėštumo metu farmakologinis gydymas 
neturėtų būti taikomas abstinencijos gydymo palaikymui. 
Karbamazepinas, o ypač valproinė rūgštis yra kontraindikuotini 
nėštumo metu. Baklofenas ar SMO turi būti vartojami 
atsargiai, o disulfiramo reiktų vengti. Gimus, skryningavimas 
dėl abstinencijos sindromo, yra būtinas, o esant bet kokiai 
dvejonei dėl galimo alkoholio poveikio, tiriamos naujagimio 
išmatos ieškant alkoholio metabolitų. Tėčiai ar partneriai 
įtraukiami kiek galima daugiau į nėštumo priežiūrą, padėti/
mokyti dėl alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų daromą 
žalą motinai ir naujagimiui. Pogimdyvinis laikotarpis taip pat 
pavojingas alkoholio vartojimo atkryčiui, o jo išvengimas gali 
padėti pagerinti esamo nėštumo pasėkmes, o taip pat ir būsimų. 
Esamos gairės alkoholio piktnaudžiavimui gali būti taikomos 
ir vėliu. Žindymas nerekomenduojamas alkoholio vartojimo ar 
farmakologinio gydymo metu. Kai kuriais atvejais buvo aptikta 
koreliacija su tabako gaminių ir narkotinių medžiagų vartojimu, 
o taip pat ir benamystę, komorbidiškom psichiatrinėmis ar 
somatinėmis ligomis, smurtavimu. Šiais atvejais reikėtų 
psichosocialinės ir/ar psichoterapinės pagalbos. PSO paskelbė 
įdomias rekomendacijas dėl pirmo pasirinkimo intervencijų, 
esant artimo smurtaujančio partnerio požymių ir sprendimo 
būdų susijusių dėl alkoholio piktnaudžiavimo (http://who.int/
iris/bitstream/10665/136101/1/WHO_RHR_14.26_eng.pdf). 
Tinkamas reagavimas yra būtinas.
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