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مسمومیت
.توانایی یک ماده شیمیایی در ایجاد آسیب است (Toxicity)سمیت•
هر ماده ای که از هر طریقی و به هر صورتی مصرف شده وعبارتی به •

اند یا باعث انسان به صورت موقت یا دائم آسیب برسمتی السبتواند به 
.است( Toxin)مرگ شود سم
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باورهای غلط  پیشگیری از  کرونا و  
مسمومیت الکلی 

کرونا در ایران و در پی انتشار موازات شیوع ویروس به •
شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر تأثیر مصرف الکل در 
پیشگیری از ابتال به این بیماری، شمار زیادی از مردم 
در استان های مختلف کشور، به علت مصرف الکل صنعتی و 

.بیمارستان ها شدندۀمشروبات تقلبی، مسموم و روان

دراین میان، برخی ازمردم محلول الکل اتیلیک را •
متانولیا متیلیکغرغره کرده وعده ای دیگرنیز الکل 

را خورده  اند که بسیار سمی و خطرناک است
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انواع الکل 
، برخی در مشروبات الکلی، دهانشویه( اتیل الکل)اتانول •

مسمومیت .داروها و برخی محصوالت غیرغذایی یافت می شود

با اتانول عموما ناشی از نوشیدن مقادیر زیاده از حد 

.مشروبات الکلی خصوصا در زمانی کوتاه است

همان الکل چوب است که به عنوان حالل در بسیاری متانول•

.  از محصوالت از جمله چسب ها و رنگ ها استفاده می شود

از مواد تشکیل دهنده ضد یخ، رنگ و برخی )گلیکول اتیلن •

وجود دارد می تواند منجر به انواع دیگر ( حالل ها

.مسمومیت های سمی شود که نیاز به مراقبت های فوری دارد

، صابون، لوسیون، مواد در انواع رنگ)الکل ایزوپروپیل •

.(  شوینده
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مسمومیت با الکل 
لکل چوب سردسته این الکل های ناخواسته، الکل متیلیک یا ا•

است که از مواد سلولزی موجود در مواد اولیه مشروبات  

ن ها  الکلی مثل چوب متصل به انگور و کشمش یا هسته آ

می شودایجاد 

ینایی و الکل بسیار خطرناک است و می تواند منجر به ناباین •

شودمرگ 

ز ماده در روند تولید الکل های غیراستاندارد ااین متانول •

ا  جمله مشروبات زیرزمینی نیز ایجاد می شود و افراد را ب

 کندمصرف مقادیر بسیار کم دچار مسمومیت های شدید می
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متابولیسم الکل در بدن
 جذب و دفع:

 ساعت به حداکثر غلظت پالسمائی خود درخون میرسد0/5-1/5بعد ازواز طریق مخاط گوارش سرعت ه باتانول جذب.

 از طریق ادراردفع می شود% 10واز طریق هوای بازدمی % 90و شود میدرکبد متابولیزه.

مکانیسم اثر و جذب و دفع:
 و متابولیتهای سمی ایجاد می کندشود میساعت بعد شروع 1۲-۲۴متانول در کبد از متابولیسم.
 به دلیل واسید فرمیک و اسیدالکتیک تبدیل شده به که سپس از متابولیتهای سمی آلدئیدفرمیک است یکی

.می تواند باعث کوری گردداسیدوزمتابولیک شدید
 سی سی باعث مرگ می شود90-۲50سی سی باعث مسمومیت و 30:مسمومیتدوز.
سی سی ذکر کرده اند۴-۶بعضی رفرنسها میزان مسمومیت آن را.
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متانولسه عضو هدف در مسمومیت با 

 (مغز)دستگاه اعصاب مرکزی

 چشم

 دستگاه گوارش
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عالئم مسمومیت
ارسائی ن،تاکی پنه و تهوع ، استفراغ بدنبال متابولیک اسیدوز •

.میوکارد وهیپوتانسیون شایع است
ری  وکومیدریاز دید،تاری پاپی، فرمیک باعث ادم اسید نوریت •

.میشود
صب نشانه آسیب جدی به ع)بدون پاسخ به نور اتساع مردمک ها •

)بینایی است

(دید تونلی و منظره برفی تا کوری)اختالل بینائی •
(سمیت مغزی باال)های تکراری تشنج•
ساعت بعد ظاهر می شود، ۲۴-۷۲بسته به شدت بعد از عالئم •

.دراین مدت بیمارهیچ عالمت کلینیکی ندارد
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آزمایشگاهییافته های 
 سطح سرمی متانول، افزایش

کراتینین، افزایش اسیدفرمیک، 
CPK،LDH افزایش اسمواللیته سرم ،

و افزایش حجم متوسط گلوبولی 
MCV )   ) که در ارتباط با شدت

استمسمومیت و شدت اسیدوز 

 میگلوکز خون نرمال یا باال سطح
.باشد

 کاهش غلظت بیکربنات سرم

 متابولیک اسیدوز
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تظاهرات مسمومیت حاد با متانول

شودمیخونجریانجذبگوارشودهانمخاطازبسرعتمتانول•
پاکرودهومعدهازمتانولتمامیتقریباساعت2ازپسبطوریکه

.استشدهخونجریانواردوشده

ساعتیکازکمتردرمئعالخالصمتانولبامسمومیتدر•
لالک)متانولواتانولازمخلوطینوشیدندرولیکنندمیبروز

میزانوبودخواهدتاخیریمئعالبروز(متانولبهآلودهاتیلیک
ممکنکهبطوریداردبستگیمتانولبهاتانولغلظتنسبتبهتاخیر
.نمایدبروزساعته4تا3تاخیربامسمومیتالئمعاست
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الکلیمسمومیت عوامل خطر در بروز
فردجثه و وزن •

فردسالمتی کلی •

شدهغذاهای خورده •

ترکیب الکل با داروها•

الکلیدرصد الکل موجود در نوشیدنی های •

الکلمیزان و سرعت مصرف •

سطح تحمل فرد•
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الکلیمسمومیت عوارض

خفگی

توقف تنفس

 بدنشدید کم آبی

تشنج

 بدندمای کاهش

 نامنظمقلب ضربان

 مغزیآسیب
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طبقه بندی احتمال مسمومیت
 مشکوکمورد(suspected)

سطح ل حاد بینایی، تشنج و کاهشالهر بیمار با تهوع و استفراغ طول کشیده و مقاوم به درمان، اخت
با درد شکمی بیمار ، الکلهوشیاری بدون توجیه و بدون علت مشخص بویژه با شرح حال مصرف هرگونه 

ته یا درد قفسه سینه با علت نامعلوم و غیرقابل توجیه با سابقه مصرف الکل در چند روز گذش

مورد احتمالیProbable)  )
شاملموارد یاد شده در مورد مشکوک بهمراه وجود حداقل یکی از یافته های زیر 

هدوطرفنکروز م ئعالبه همراه کما ،های بدون پاسخ به نور مردمک 

 قطعی مورد((confirmed

20mg/dlاز سطح سرمی متانول باال 
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تعیین شدت مسمومیت

سردرد، :خفیف تا متوسطمسمومیت •
سرگیجه، سبکی سر، تهوع و استفراغ 
و تاری دید مختصر، تند شدن تنفس، 

بیدرد قفسه سینه، شکمی و پشت، 
 .قلبپش طو قراری 

وجود برادیکاردی، : شدیدسمومیت م•
طول کشیده و پیشرونده، کمای 

شدید اللاختتشنج، ادم ریه، 
تنفسی، شوک، کاهش شدید ادرار، 

بینایی و کوری نشانه های اللاخت
.مسمومیت شدید و کشنده می باشند
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مسمومیتاصلی و شایع م ئعال
 سرگیجه
تهوع
استفراغ
  دردشکمی
درد پشت
 هوشیاریسطح کاهش
 تشنج
ل بیناییال اخت
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نورولوژیکم ئعال

 فتگی سطح هوشیاری، بیقراری، احساس خستگی و ضعف، سردرد، عدم تعادل و تلوتلو خوردن، اسپاسم و گرکاهش

.و تشنجالنیعض

یت باشد و تظاهر اصلی مسمومتواند میدر بیماران شدیدا توکسیک، کاهش سطح هوشیاری، آژیتاسیون، هذیان و تشنج 

.  سریع و یا در عرض چند ساعت بعد از کما رخ دهدتواند میمرگ 

در تشخیص صورت اینمکرر و مقاوم به درمان به بیمارستان آورده شود که در های تشنجمواردی ممکن است بیمار با در 

باشدمیکمای عمیق نشانه مسمومیت شدید . گیردمیافتراقی صرع قرار 
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عروقی-قلبیم ئعال

،دیسمرطوب،وسردهایاندام،(شدیدمسمومیتدر)کاردیبرادیتاکیکاردی

.باشندمیشوکوهیپوتانسیونقلبی،ریتمی

تدریجهبولیاستطبیعیحددرمسمومیتابتدایدرمعموالفشارخون

.شودمیتاکیکاردوهیپوتانسیون

آگهییشپکه(برادیکاردی)یابدمیکاهشنبضتعدادتوکسیکشدیدابیماراندر

.کندمیبدرا
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ریویم ئعال

 تنفسیتنفس نامنظم، تنفس سریع، ادم ریوی، ایست،

.  و تنگی نفس یافته های شایعی هستندتاکیکاردی 

 شودممکن است دیده سمال اکحضور اسیدوز شدید، تنفس در.
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م گوارشیئعال

دفع ادرار تیره، شکمدرد استفراغ، ، تهوع .
 بدهد مسمومیت شدید ممکن است پانکراتیت حاد نیز رخدر

.که منجر به درد شدید شکم می گردد
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کلیویم ئعال

 زیاد الکل می تواند باعث صدمه دیدن کلیه ها یا افزایش  مصرف
.شودبیماری مزمن کلیهخطر

یدگی  آسیب دنشانه اختاللدرد کلیه پس از نوشیدن الکل ممکن است 
. باشدکلیهحاد 

 ت  الکل یا نوشیدن مقدار زیاد الکل در طول فقط چند ساعپرنوشی
.شودنارسایی حاد کلیهتواند سببمی

این آسیب می تواند در صورتی که انباشت مواد زائد در خون با 
ورت  سرعتی بیش از آنکه کلیه ها قادر به فیلتر کردن آنها باشد ص

.گیرد، رخ دهد
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، استکنار درد کلیه، شخص دچار آسیب دیدگی حاد کلیه در عین حال ممکندر 
:موارد زیر را تجربه کند

 ادرارمقدار کاهش
 صورتورم پا، قوزک پا یا
نفستنگی دشواری نفس کشیدن یا
استفراغیاتهوع
گیجی
ناحیهیا فشار در این درد قفسه سینه

در صورت عدم درمان شخص دچار نارسایی حاد کلیه ممکن است  
.فرو برودکماشده یا بهتشنجدچار
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چشمیم ئعال
های دیالته، قرمزی چشم و اشک ریزش، تورم، نقص مردمک 

مهم محسوب می م ئعالبینایی و کاهش دید و یا کوری 
.گردند
معموال دیالته و ها مردمکو د ندارشدت بینایی کاهش 
ممکن است ها مردمکو واکنش به نور شوند میمتسع 

.  وجود نداشته باشد
قرمزیوپرخونی(فوندوسکوپی)چشمتهمعاینهدر

درابتدابیناییعصبدرگیریصورتدرواپتیکدیسک
ماکوالتورمسپسواپتیکدیسکاطرافقرمزیوپرخونی

.شودمیدیدهپریدگیرنگو
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Ophthalmic Complications 
Of

Methanol Toxicity

• Dr.Mohammad Amini , MD

• TUMS, Department of Ophthalmology, Farabi Eye 

Hospital



METHANOL
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Methanol

• Is a colorless and odorless liquid which is highly toxic.

• The pathological effects of methanol by formaldehyde and formic 

acid. 

• They are toxic to the central nervous system, gastrointestinal tract 

and the eyes, causing metabolic acidosis and cellular dysfunction .

• Severe poisoning causes nausea, vomiting and abdominal pain and 

affects the central nervous system in a similar way as ethanol.

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Metabolism of Alcohols
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• Methanol is Neurotoxic 

• The cause of the Toxic Neuropathy impairs the Tissue’s vascular 

Supply or Metabolism.

• These Toxins is Mitochondrial injury and an imbalance of 

intracellular and extracellular-free radical homeostasis.

• Visual symptoms are related to Mitochondrial damage and 

suppression of oxidative Metabolism by inhibiting cytochrome 

oxidase activity resulting in Hyperaemia, Edema and Optic Nerve 

Atrophy.

• The primary lesion is not limited to the optic nerve and may 

possibly originate in the Retina, Chiasm or even the Optic Tracts.

• Neuro-imaging studies may reveal basal ganglia involvement 

after a while.

General Pathology of Methanol  :

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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• It was also shown that methanol causes Retina damage . 

• including change in the Molecular Structure and orientation of 

rhodopsin in cell membranes of the retina and an impairment of 

ERG.

Eye symptoms occur in half of the patients. 

• They may develop after 6 h or more after ingestion and include: 

blurred vision; photophobia; visual hallucinations, such as                     

‘a snowstorm’, partial to total visual loss and, rarely, eye pain. 

• Eye examination usually reveals normal to constricted visual field, 

sluggish or non-reactive pupils, nystagmus, hyperaemic optic 

discs, papilloedema, retinal oedema and haemorrhages and 

decreased to absent vision. 

• The most common acute field defect is a dense central scotoma.

visual Symptoms

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity



Optic Disc Appearance

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Diagnosis

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Toxic optic neuropathy is a diagnosis of exclusion, with patients 

typically presenting with :

• A history of drug, medications, or alcohol use. A detailed medical 

history is significant in elucidating toxic neuropathy and establishing 

the diagnosis. 

• Painless, bilateral, and symmetric vision loss

• Progressive loss of visual acuity that usually starts with a blur at the

point of fixation

• Dyschromatopsia

• Central or cecocentral scotoma with preservation of the peripheral 

fields

• Headache, vertigo, or loss of hearing

Diagnosis

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Symptoms

• Loss of central or paracentral visual acuity

• Reduced contrast perception

• General loss of color perception

• Photophobia

• Blurred vision

• Poor dark adaptation
• Visual hallucinations, such as  ‘a snowstorm’,

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Signs

• Dilated pupils, sluggish or non-reactive pupils ,RAPD

• Normal, swollen, or hyperemic optic disc in early detection

• Temporal optic disc pallor in late detection.

• Centrocecal scotoma in visual fields with preservation of the peripheral 

field.

• Decreased visual acuity

• Photophobia

• Abnormal Visual Evoked Potentials (VEP) or Electroretinogram (ERG)

• Loss of retinal nerve fibers on Optical Coherence Tomography (OCT) . 

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Slit photo and  Fundus photo

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Visual acuity

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Laboratory Test

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Lab studies include:

• CBC-diff

• blood chemistries 

• ABG-VBG

• urinalysis

• identification of a specific toxin (such as methanol) or its 

metabolites in the patient’s tissues or fluids; screening of the blood 

and urine for other toxins if exposure to a particular one is not 

identified on history (e.g. heavy metal screening).

• Liver enzymes may indicate alcoholism. 

• It is advisable to contact a legal medical and/or industrial medical 

centre experienced with toxicological tests.

Laboratory test 

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity



TREATMENT
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• Methanol poisoning is a life-threatening disease; therefore, its

ocular complications are usually of secondary importance. 

• However, the visual symptoms help to make the diagnosis, 

thus leading to an early start of the appropriate therapy.

• Prognosis is best correated with the severity of the acidosis 

rather than with serum methanol concentrations. 

• The detailed diagnosis process of the disease and systemic 

therapies are described elsewhere 

• Besides the antidote therapy using fomepizole or ethanol to 

delay the methanol metabolism intravenous steroid use was 

recently proposed

Be careful:

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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General Considerations:

• Initial evaluation should be focused on the improvement of vital 

signs: airway, respiration, and circulation. 

• Basic antidotes that may be useful in different phases. 

• It should be noted that blocking ADH in toxic alcohol pathway 

would be useful.

• hemodialysis removes all parent toxic alcohols and their 

metabolites although at the first few hours postdialysis, 

redistribution of methanol may result in elevation of methanol 

concentrations.

• In case of hemodialysis, ethanol doses should be increased up to 

2 folds if it has been started for methanol or ethylene glycol 

blockade.

TREATMENT

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Metabolism of Alcohols
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• Inhibition of alcohol dehydrogenase and hemodialysis are the traditional 

treatments for methanol poisoning . 

• Two antidotes are used to block alcohol dehydrogenase (ADH) metabolism: 

ethanol, a competitive ADH substrate, and fomepizole, an ADH inhibitor .

• Fomepizole, an inhibitor of alcohol dehydrogenase, is highly effective in 

treating methanol toxicity, but is not always readily available, particularly in the 

developing countries. 

• Intravenous ethanol preparations are often scarce, and the pharmacokinetic 

characteristics of ethanol are erratic, making it difficult to maintain adequate 

plasma concentrations. 

• Monitoring of serial serum ethanol levels is mandatory to ensure that the target 

therapeutic level of 100 to 150 mg/dl is achieved and maintained. 

• This target is often difficult to reach, even when hourly levels are obtained, and 

it is particularly problematic in chronic alcoholics and in patients starting 

hemodialysis. Furthermore, patients treated with ethanol need to be closely 

monitored because they are intoxicated and at risk of liver injury and 

hypoglycemia . 

• However, there has been no direct comparison of ethanol and fomepizole, in 

terms of their efficacy, safety or cost-effectiveness, to provide evidence that one 

anti- dote is superior to the other.

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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TREATMENT Of

OPTIC 

NEUROPATHY

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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• 20,000 IU of intravenous Erythropoietin twice a day for 3 days

• 250 mg of Methyl-prednisolone 4 times a day for 3 days 

• followed by 10 days of oral prednisolone at 1 mg/kg per day, 

• and daily doses of vitamin B12, vitamin B6 and folic acid for 1 month.

• Booster Dose of EPO

Methanol Toxcity protocol:

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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• Methyl-prednisolone (succinate) :

• steroid treatment with intravenous methyl- prednisolone seems to 

inhibit the demyelination process, and it may prevent blindness 

without the involvement of other treatments such as ethyl alcohol, 

and vitamin B1 or B6. 

• Research has also demonstrated that steroid treatment prevents 

retinal atrophy. 

• Ethanol and vitamins may be useful for detoxification, but they do not 

contribute to saving the optic nerve or reducing the inflammation.

TREATMENT

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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• Erythropoietin:

• Recent findings suggest that erythropoietin could be the future 

treatment of choice for methanol poisoning.

• This glycoprotein stimulates red blood cell differentiation by 

preventing apoptosis of erythroid progenitors in the bone marrow. 

• It has been shown that erythropoietin also has neuroprotective and 

neurodegenerative properties in the central nervous system, and it 

led to an improvement in vision in patients with nonarteritic anterior 

ischemic optic neuropathy and traumatic optic neuropathy .

• It has been documented that erythropoietin (EPO) has the ability to 

suppress neuronal apoptosis and decrease the inflammatory 

response . 

• Erythropoietin also delivered beneficial effects on  retinal ganglion 
cells. 

TREATMENT

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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• Check-up examinations should be continued initially every 4–6 

weeks and include :

• visual acuity, colour vision, pupil reaction and 

optic disc examination.

• Imaging ( RNFL-OCT ,EDI-OCT,OCT-A,…)

Prognosis depends on the dosage and duration 

of exposure to toxic substance. 

• Usually, after discontinuation, vision improves to normal

over several days or weeks.

Follow up 

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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• Blurred vision with normal consciousness is a strong suspicious 

sign of methanol poisoning.

• Eye symptoms occur in half of the patients. 

• Onset of ocular complications

• Importance of  paying attention to Morbidity

• Swollen, or hyperemic optic disc vs normal optic disc 

• Follow up and Booster Dose of EPO

Conclusion

Ophthalmic Complications Of  Methanol Toxicity
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ابوالقاسم  پوریانی
سوپروایزر بیمارستان فارابی 

1399بهار 
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مراقبت های پرستاری در مسومیت با الکل

مراقبت های پیش بیمارستانی-1

مراقبت های بیمارستانی-2

مراقبت های پس بیمارستانی-3
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ی کشور  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانون

مورد مرگ بر اثر  ۷9۶ماه اخیر ۲/۵طی : اعالم کرد

نه مسمومیت با متانول گزارش شده که استان تهران در زمی

آمار فوتی های این موضوع صدرنشین است

.نفر مرد بودند۶83نفر زن و 113از این تعداد 



اقدامات پیش بیمارستانی

انه های اگر گمان می کنید که کسی دچار مسمومیت با الکل شده، حتی اگر عالئم یا نش

.معمول مسمومیت با الکل را در او مشاهده نمی کنید، باید با اورژانس تماس بگیرید

 بگیریدیا شماره اورژانس تماس ۱۱۵بالفاصله با شماره.

 باشیدآماده ارائه اطالعات.

 نگذاریدفرد بیهوش را تنها.

 کنیدبه شخصی که استفراغ می کند کمک.
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رعایت اصول اساسی قبل از رسیدن آمبوالنس

. یکی از نکات مهم، جلوگیری از ورود استفراغ به راه های هوایی است•

ا ریه  را طوری قرار داد که سمت راست قفسه سینه باالتر از سمت چپ آن باشد، زیربیمارباید بدن •

.  راست مسیر مستقیم تری دارد و استفراغ خیلی راحت تر وارد آن می شود

. دندان های مصنوعی و متحرک نیز باید از دهان خارج شوند•

دادن مایعات در این زمان به فرد مسموم ممکن است به ضرر او تمام شود، زیرا افراد در این حالت  •

معموال دچار اختالل هوشیاری هستند و ممکن است با مصرف مایعات در معرض خطر خفگی قرار 

.بگیرند
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رنامه کلی در برخورد با مسمومیت هاب

کاهش جذب

 افزایش حذف

خنثی سازی سم
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به استفراغ موثر است؟آیا تحریک 

معده بسیار سریع جذب می شودو الکل از طریق دهان  .

ده قاعدتا قبل از جذب آن، تظاهرات بالینی زیادی برای فرد ایجاد نمی شود که با مشاه

.  آن ها اقدام به استفراغ عمدی کند

وی اغلب افراد زمانی متوجه مسمومیت خود می شوند که دیگر برای استفراغ و شستش

.معده دیر شده و باید اقدامات درمانی دیگری انجام شود
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آب زیاد یا مایعاتی مثل دوغمصرف آیا 
می کاهد؟از شدت مسمومیت با الکل 

،ردمی تواندبدنکم آبیالبته.می شودبدنجذبصورتهردرشدهمصرف الکلنه

دفعواندمی تمایعاتمصرفوضعیت،ایندر.باشدتاثیرگذارمسمومیتشدتوعالئمبروز

چندانیکمکراهکارایننباشد،کم آبیدچارقبلازفرداگراماکند،تسریعرابدنازالکل

کردنخواهداوبه
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(  (Detoxificationزداییسم

لی بنظر زدایی پیش بیمارستانی برای مسمومیت گوارشی متانول تعیین نشده است وسم

.  باشدرسد تحریک فوری استفراغ در دقایق اولیه پس از بلع متانول موثر میمی

 شودباشد و توصیه نمیاستفراغ موثر نمی، در صورت گذشتن زمان.

تمامی بیماران با بلع متانول نیاز به انتقال به بیمارستان دارند. 

 (اتانول ) دادن آنتی دوت
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متانولبا مسمومیت دررابطهمطالعه ای 

دو گروه بیمار با مسمومیت الکل

اتانولالکلEMSپرسنلتوسطبیمارستانبهانتقالازقبلکهبیمارانییکگروه1)

.کردنددریافت

اتانولالکلEMSپرسنلتوسطبیمارستانبهانتقالازقبلکهبیمارانیدوگروه2)

.نکردنددریافت

ه بیمارستان نتیجه این تحقیق این بود که اتانول خوراکی به طور مستقیم قبل از انتقال ب

.استبه بیمارانی که هوشیار هستند بسیار مناسب 

62



مطالعه دیگری در بیماران با مسمومیت الکل متانول

(مطالعه گذشته نگر)

 ماندندبدون عارضه زنده : گروه یک.

 با عارضه : گروه دوCNS  ماندندو چشمی زنده.

 مردندبیمارانی که : گروه سه.
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در کشور استونیمطالعه دیگری در بیماران با مسمومیت الکل متانول

(مطالعه گذشته نگر)



بیمارستانیاقدامات

روزبازپیشگیریدراساسینقشزودرسدرمانوتشخیصبیمارانمدیریتوتریاژ

.داردمرگوکوری

شمیچسمیتازجلوگیریمنظوربهفوریدرمانیمداخلهمستلزممتانولبامسمومیت

شتبرگقابلغیرضایعاتبهمنجرتواندمیموقعبهتشخیصودرمانعدمواستمغزیو

.گرددمرگو(کوریخصوصا)

ریننزدیکتدرسرعتبهدرمانبایستیمتانولبامسمومیتبهقویشکصورتدر

.دمانمتانولسرمیسطحنتیجهمنتظرنبایستیهرگزوشودشروعدرمانیمرکز
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در بیمارستاناقدامات اورژانسی

رانی باشد بتدا باید از فرد مسموم یک ارزیابی اولیه و سریع به عمل آید و چنانچه وضعیت فرد بحا

درآورده و سپس سراغ اقدامات   Stableو نیاز به اقدامات احیا داشته باشد، ابتدا فرد را به وضعیت

.رویماختصاصی می 

جلوگیری از جذب بیشتر ماده سمی یا دارو1)

شدهافزایش دفع سموم و داروهای جذب 2)

هادرمان های اختصاصی و استفاده از آنتی دوت 3)

پیشگیری از مسمومیت مجدد4)
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اقدامات درمانی

انجامABC

تجویز اکسیژن و انجام تهویه کمکی باBVM(mask-valve-bag)در صورت نیاز

ساکشن ترشحات دهان و برونش

بیحرکت سازی قربانی در صورت نیاز

IV گرفتن

در مسمومیت شدید برای انجام دیالیز اورژانسی: گذاری فوریشالدون
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بيمارستانیاقدامات
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مراحل درمان مسمومیت با الکل

ه با تجویز ابتدا باید از تبدیل متانول به ماده سمی اسید فرمیک جلوگیری کرد که در این مرحل

.  این مرحله طی می شودفومپیزولیا داروی اتانول الکل غیرسمی یا

کربن پس از آن باید تالش کرد اسید فرمیک به وجود آمده در بدن بیمار را به آب و دی اکسید

.انجام می شودفلونیک اسید کار هم با تجویز داروی این تبدیل کنیم که 

 دیالیز کاهش می دهیمرا با بعد از آن است که سم درون خون و فرمیک  .

ی همچنین برخی از درمانهایی که به بهبود حال بیمار منجر می شود کنترل تشنج با دارو

برای بنزودیازپین ، تجویز داروی سدیم بای کربنات و تزریق داروی هیدروکورتیزون به داخل رگ

.درمان اختالل بینایی بیمار است
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تانولمبا اندیکاسیونهای همودیالیز در مسمومیت 

 اسیدوزمتابولیک (PH<7.3 )

ل بینایی، کاهش سطح هوشیاریالوجود اخت

 سطح سرمی متانول بیش ازdl/50mgبالینی شدید یا فقدان اسیدوزم الئحتی در غیاب ع

باشدت مایع و الکترولیتی که به درمان پاسخ نداده الالاخت.

اسید فرمیک سرم بیش ازmg /dl50

 بودوجود مشکالت چشمی در فاز حاد مسمومیت نیز یک اولویت برای همودیالیز خواهد.

 همودیالیز باید تا زمانی کهPH سرم نرمال شود و غلظت متانول به صفر برسد ادامه یابد.

7

0



دیالیزتوجهات پرستاری  زمان 

 باشدمیساعت 4زمان پیشنهادی برای هر نوبت دیالیز حداقل.

ته و نباید به در صورت اندیکاسیون دیالیز در مسمومیت متانول اینکار بایستی به فوریت صورت گرف

.به تأخیر افتد Ag HBSدلیل انجام تستهای سرولوژیک از جمله 

انجام همودیالیز اورژانس تا زمانیکه سطح متانول خون به صفر برسد وPH  سرمی طبیعی شود ادامه

VBGبا آزمایش .یابد

 بنزودیازپینیعالمتی و حمایتی مهار تشنج با تجویز داروهای درمانهای

 اسیدوز با تجویز بیکربنات سدیم وریدی با دوز باالاصالح

اصالح اختالالت الکترولیتی

 20اختالل  بینایی، اسیدوز و سطح سرمی متانول باالیم ئعالبیماران باmg/dl  نیاز به بستری در

.دارندبخش 

71



پس از انجام دیالیز 

و پایدار شدن فرد

جهت بررسی عوارض چشمی

به مراکز چشم پزشکی ارجاع داده می شود 
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سرلکزهرا 

پرستار بیمارستان فارابی 
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اقدامات بالینی پرستاری

مراحل پذیرش بیمار دربخش•

اقدامات آموزشی پرستاری

 آموزش خود مراقبتی
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اقدامات پرستاری حین پذیرش مددجو در بیمارستان فارابی

.نکته مهم مددجوها اول حتما دیالیز شده باشند

 (گالسکو)هوشیاریارزیابی سطح

کنترل عالئم حیاتی

آماده بودن وسایل احیاء

 (معاینات، شرح حال و) ارزیابی اولیه...

آموزش حین پذیرش

(ی ونورولوژیک ، قلبی ، گوارش)پیگیری درمان عالمتی عوارض مسمومیت...

(عکس، آزمایشات و ) پیگیری خدمات پاراکلینیکی...

گرفتن الین مناسب
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اقدامات آموزشی
آراممحیطوصداوسرازدورمناسب،اتاق)همراهبهآموزش

نددستبپرستار،احضارزنگباال،راتختهایکناره،نورپر
(...وتختازسقوطکارت،بیماررنگزرد
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:توجهات پرستاری
 میت  هیپرگلیسمی به علت  مسموامکان )سولومدرولرژیم بیمار دیابتی به خاطر استفاده از داروی

(الکلی با متانول 

 توصیه به مصرف مایعات به خاطر پلی سیتمی  بیمار

بستری  در صورت هیپوکالمی به خاطر دیالیز و استفراغ با نظر پزشک داخلی رژیم پرپتاسیم تا زمان

  تزریق دارو با کنترل قند خون بیمار در هر نوبت تزریق و کنترل فشار خون

 (لمنع تزریق سولومدرو)،  تزریق انسولین بر اساس  نظر پزشک داخلی 200در صورت قند خون باالی

 زریق  منع ت)، تجویز پتاسیم خوراکی و تزریقی بصورت مانیتورینگ 3/۵در صورت پتاسیم پایین تر از
(سولومدرول

(اپرکستزریقمنع)درمانیسرمانجام۱7باالیهموگلوبینصورتدر

  در صورت هرگونه تغییر در عالئم حیاتی بیمار، اطالع به پزشک داخلی

ی مصرفی هااقدامات انجام شده و واکنش بیمار به درمان و داروثبت

  پیگیری های الزم در صورت بروز عالئم مسمومیت

 ثبت هرگونه موارد انجام شده و پیامدهای آن و هرگونه عالیم هشداردهنده



78

آموزش خود مراقبتی 
و  

پیگیری های درمانی پس از ترخیص
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