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:  مقذمه 

ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاضز ٌعاضش ضسٜ اظ اپيسٔي ٞبي تٛزٜ اي ٔسٕٛٔيت ثب ٔتبَ٘ٛ زض ثطذي ضٟطٞبي وطٛض آضٙبيي ثب اصَٛ تطريص   -

اِىُ چٛة اظ خّٕٝ اٚضغا٘سٟبيي است وٝ تطريص ، زضٔبٖ ٚ ثيٕبضيبثي  ٔسٕٛٔيت ثب ٔتبَ٘ٛ يب. ٚ زضٔبٖ آٖ إٞيت اسبسي زاضز

. ثٝ ٔٛلغ ٘مص ٟٕٔي ضا زض وبٞص ٔطي ، وٛضي ٚ سبيط ٘بتٛا٘ي ٞبي خسٕي ٚ شٞٙي ايفب ٔي وٙس

. ضبيغ تطيٗ ػّت ٔسٕٛٔيت ثب ٔتبَ٘ٛ زض وطٛض ٔصطف ٔططٚثبت اِىي آِٛزٜ ثٝ ٔتبَ٘ٛ است  -

 حِّٟٛبي چبح ٚ تىثيط ، چست ٞب ، ضً٘ ، خالزٞٙسٜ ٞب ٚ ثبثت وٙٙسٜ ٞب ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔتبَ٘ٛ ثٝ ػٙٛاٖ حالَ زض ْ  -

ٔتبَ٘ٛ ٕٞچٙيٗ ٚسيؼبً ثؼٙٛاٖ يه ػبُٔ ضس يد زض ٔحَّٛ ٞبي . ثسيبضي اظ ايٗ ٔحصٛالت زض ٔٙبظَ يبفت ٔي ضٛز. ٔي ٌيطز

ٕٞچٙيٗ آٖ چٝ زض وطٛضٔبٖ ثٝ . ي ثٝ وبض ٔي ضٚزضيطٝ ضٛي اتٛٔجيُ ، ثؼٙٛاٖ افعزٚ٘ي ٌبظِٚيٗ ٚ ثؼٙٛاٖ سٛذت چطاؽ اِه

ِىُ ٞبي ٔٛخٛز زض ستٖٛ تمغيط ضز وبضذب٘ٝ ٞبي اِىُ ا ي ضٛز وٝ زض ٘تيدٝ استحصبَ ثمبيبي ػٙٛاٖ اِىُ صٙؼتي استفبزٜ ْ

تٝ زض ٔٛاضزي ٔطبٞسٜ ٌطزيسٜ وٝ ضيطٝ ٞبي فطٚخ. سبظي ثسست ٔي آيس ٕٔىٗ است زاضاي ٔمبزيط لبثُ تٛخٟي ٔتبَ٘ٛ ثبضس

ايٗ ٔسئّٝ زض ٔٛضز ٔططٚثبت اِىّي ثٝ ظبٞط استب٘ساضز . ضسٜ تحت ػٙٛاٖ اِىُ عجي حبٚي ٔمبزيط لبثُ تٛخٟي ٔتبَ٘ٛ ثٛزٜ ا٘س

ٕٞچٙيٗ . زض ثبظاضٞبي غيط لب٘ٛ٘ي ثٝ فطٚش ٔي ضسٙس ٘يع ٌعاضش ضسٜ است... وٝ تحت ػٙٛاٖ ٚيسىي ، ٚزوب ، آثدٛ ، ضطاة ٚ 

ضز آِٛزٌي ثب ٔتبَ٘ٛ ٘بضي اظ ترٕيط سِّٛع ٔٛخٛز زض سبلٝ ٚ يب ٞستٝ ٌيبٞبٖ ٚخٛز زاضتٝ زض ثطذي ػطلجبت ٌيبٞي وطٛض ٔٛا

. است

جذب ، توسيع و متابوليسم 

ِىُ ٞب ، اظ خّٕٝ ٔتبَ٘ٛ پس اظ ٔصطف سطيؼبً اظ عطيك زستٍبٜ ٌٛاضش خصة ٔي ضٛز ، ثٝ عٛضي وٝ ٔتٛسظ ٘يٕٝ ػٕط اوّيٝ 

ػٕالً . يمٝ سغح سطٔي آٖ ثٝ حساوثط ضسيسٜ ٚ زض آة ثسٖ ثٝ ذٛثي حُ ٔي ضٛززق 30-60زليمٝ ثٛزٜ ٚ زض ػطض  5خصة آٖ 

ٔتبَ٘ٛ ثٝ صٛضت چٙس ٔطحّٝ اي ٔتبثِٛيعٜ ٔي ضٛز وٝ لسٕت اصّي آٖ زض . ٔتبَ٘ٛ سٕي ٘جٛزٜ ٚ ٔتبثِٛيت ٞبي آٖ سٕي زا٘س

. آ٘عيٓ اِٚيٝ زض ٔتبثِٛيسٓ ٔتبَ٘ٛ اِىُ زٞيسضٚغ٘بظ است. وجس است

تظاهزات باليني  

سبػت ايدبز ٔي ضٛز وٝ ثصٛضت ٌيدي ٚ ذٛاة آِٛزٌي ، تٟٛع ،  4ػالئٓ ٔسٕٛٔيت ذبِص ثب ٔتبَ٘ٛ ٔؼٕٛالً زض ػطض ٘يٓ تب  -

 ٔؼٕٛالً ثيٕبضاٖ زض ايٗ ٔطحّٝ ثٝ پعضه ٔطاخؼٝ . استفطاؽ ، زضز ضىٕي ، سطزضز ٚ تضؼيف زستٍبٜ اػصبة ٔطوعي است

. ٕ٘ي وٙٙس

 سبػت ، ثستٝ ثٝ زٚظ ٔتبَ٘ٛ ثّؼيسٜ ضسٜ ، ثغَٛ  6-24ٚخٛز زاضز وٝ تمطيجبً (  latent phase)پس اظ آٖ يه زٚضٜ ٟ٘فتٝ  -

 ٔي ا٘دبٔس ٚ ٔتؼبلت آٖ اسيسٚظ ٔتبثِٛيه خجطاٖ ٘طسٜ ايدبز ٔي ضٛز وٝ ثبػث اذتالَ ثيطتط وبضوطز ثيٙبيي ٔي ضٛز وٝ 

اضىبَ زض تغبثك ٘ٛض ، زٚضثيٙي تب وٛضي وبُٔ ٚ ثٝ عٛض ٔي تٛا٘س زض زأٙٝ اي اظ تبضي زيس ٚ تغييطات ٔيساٖ ثيٙبيي ، فتٛفٛثي ، 

. ٘بضبيغ ٘يستبٌٕٛس ٔتغيط ثبضس

. ٚخٛز تبضي ثيٙبيي ثب ٚضؼيت ٞٛضيبضي زست ٘رٛضزٜ لٛيبً ٔغطح وٙٙسٜ تطريص ٔسٕٛٔيت ثب ٔتبَ٘ٛ است

ض ٔي ا٘ساظز، تبثّٛيي وٝ ثٝ سبػت ثٝ تبذي 72سبػت ٚ ٌبٜ تب  24ٔصطف ٕٞعٔبٖ اتبَ٘ٛ ثٝ عٛض ٔؼَٕٛ ضطٚع ػالئٓ ضا ثيص اظ 

. وطات زض وطٛض ٔب ثٝ ػّت آِٛزٌي ٕٞعٔبٖ اِىُ زيسٜ ٔي ضٛز



 

ٚخٛز اسيسٚظ ضسيس ٔتبثِٛيه ثب ضىبف آ٘يٛ٘ي ٚ اسٕٛالض افعايص يبفتٝ لٛيبً پيطٟٙبز وٙٙسٜ حضٛض ٔسٕٛٔيت ثب ٔتبَ٘ٛ ثب اتيّٗ 

تٛخٟي ثب ٔيعاٖ اسيسٚظ ٔتبثِٛيه ٚ تضؼيف اػصبة ٔطوعي  ػالئٓ ثبِيٙي ٚ ٔطي ٚ ٔيط ثيٕبضاٖ ثٝ صٛضت لبثُ. ٌّيىَٛ است

. ٔطتجظ است تب غّظت سطٔي ٔتبَ٘ٛ

:  تشخيص افتزاقي مهم و درمان 

اظ . َ٘ٛ ٘طريص سطيغ ٚ صحيح استا اِىُ ٞبي سٕي ٚ زض ضاس آٟ٘ب ٔتب يه اصُ ٟٔٓ زض ٔسيطيت ٚ زضٔبٖ ٔسٕٛٔيت ة

ضٔي اِىُ زض اوثط ٘مبط وطٛض أىبٖ پصيط ٘يست ٚخٛز ٚخٜٛ افتطاق ثبِيٙي آ٘دبيي وٝ ا٘دبْ آظٔبيص اٚضغا٘س تؼييٗ سغٛح س

:  ٔسٕٛٔيت ٔتبَ٘ٛ اظ اتبَ٘ٛ اظ إٞيت ذبصي ثطذٛضزاض است 

ثسيبض سطيغ صٛضت ٌطفتٝ ٚ اٚج ػالئٓ آٖ ( اِىُ ٔٛخٛز زض ٔططٚثبت اِىي )خصة اتبَ٘ٛ : ظٔبٖ ٔطاخؼٝ ٚ حبَ ػٕٛٔي ثيٕبض -1

زض صٛضت ثّغ ٔمبزيط ظيبز ٕٔىٗ است ثب . است.... ٔستي ، ثطافطٚذتٍي ، پطحطفي ، ػالئٓ ٌٛاضضي ٚ  سبػت اَٚ ثٝ ضىُ 1-2زض 

آٖ چٝ إٞيت زاضز ايٗ است وٝ ثب ٌصضت ظٔبٖ ٚضؼيت ثيٕبض ضٚ ثٝ ثٟجٛز . وبٞص سغح ٞٛضيبضي ٚ ايست تٙفسي ٕٞطاٜ ثبضس

( سبػت  24ٚ ثٝ عٛض ضبيغ ثؼس اظ ) ثيٕبض ٔؼٕٛالً زيط . ضٛز ايٗ ٚضؼيت زض اِىُ ٞبي سٕي ٚ ذصٛصبً ٔتبَ٘ٛ زيسٜ ٕ٘ي. ٔي ضٚز

. ٔطاخؼٝ وطزٜ ٚ ٚضؼيت ثبِيٙي ثيٕبض ٞط سبػت ثستط ٔي ضٛز

يه زچبض ػالئٓ ٔستي ، ثط افطٚذتٍي ، پطحطفي ، ٌط فطز زچبض ٔسٕٛٔيت ثب اِىُ اتيُ:  ػالئٓ ٔستي ٚ ٚاظٚزيالتبسيٖٛ-2

زض صٛضتي وٝ افطاز زچبض ٔسٕٛٔيت ثب اِىُ ٞبي سٕي ػالئٓ ٔستي . ثي ازثي استٌطفتٍي ٚ احسبس ٌطٔب ٚ ٘يع پطذبضٍطي ٚ 

. ثبضظي ضا اظ ذٛز ٘طبٖ ٘سازٜ ٚ ثؼّت ضٛن ٕٞطاٜ ا٘تٟبٞبي سطز ٚ ٌبٜ ِطظ زاض٘س

ٚتيه زاض٘س ٚ ضىبيتي اظ ٔطىالت ثيٙبيي يثيٕبضاٖ زچبض ٔسٕٛٔيت ثب اِىُ اتيّيه ٔؼٕٛالً ٔطزٔىٟبي ْ: تظبٞطات چطٕي -3

. يبتيه ٚ ثب پبسد وٙس ثٝ ٘ٛض يب ثسٖٚ پبسد استيت ثب اِىُ ٔتيّيه ٔطزٔه ٞب ٔيسضٕ٘ي وٙٙس، زض صٛضتي وٝ زض ٔسْٕٛ

ت ايٗ ٚضؼي. ٔؼٕٛالً زض ظٔبٖ ٔطاخؼٝ اظ زٞبٖ ثيٕبضاٖ زچبض ٔسٕٛٔيت ثب اِىُ اتيّيه ثٛي اِىُ استطبْ ٔي ٌطزز: ثٛي اِىُ -4

. زض ٔٛاخٟٝ ثب ثيٕبضاٖ زچبض ٔسٕٛٔيت ثب اِىُ ٞبي سٕي وٕتط ٚخٛز زاضز

. يبفتٝ ٞبي ػصجي ذصٛصبٌ تطٙح اظ ػالئٓ ضست ٔسٕٛٔيت زض اِىُ ٞبي سٕي است CNSتطٙح ٚ ػالئٓ -5

پبسد ثسٖ . اسيسٔي اظ يبفتٝ ٞبي آظٔبيطٍبٞي ذٛة زض افتطاق اِىُ ٞبي سٕي ٚ غيط سٕي است: ٚخٛز تبوي پٙٝ ٚ اسيسٔي -6

ٌطچٝ ٔسٕٛٔيت ثب اِىُ اتيّيه ٘يع ٔي تٛا٘س . ثٝ اسيسٔي ثٝ ضىُ تبوي پٙٝ ٚ ٞيپطٚ٘تيالسيٖٛ است وٝ زض ثبِيٗ تظبٞط ٔي وٙس

اسيسٚظ ذفيفي ايدبز وٙس ِٚي ٔؼٕٛالً ايٗ اسيسٚظ ذفيف ذٛز ثٝ ذٛز ٚ ثب السأبت حٕبيتي ٔؼَٕٛ ٚ ثب زفغ ٚ تدعيٝ اتبَ٘ٛ ضفغ 

. ٔي ٌطزز

ضبيس إٞيت آٖ زض سبػتٟبي اِٚيٝ ٔسٕٛٔيت ثيطتط ثبضس أب ػٕالً ثب ٌصضت ظٔبٖ : ٌيطي سغٛح سطٔي اِىُ ٞب  ا٘ساظٜ-7

اظ آ٘دبيي وٝ ٔتبثِٛيت اِىــــُ ٞبي . سپطي ضسٜ اظ ٔسٕٛٔيت إٞيت ذٛز ضا اظ زست زازٜ ٚ حتي ٔي تٛا٘س ٌٕطاٜ وٙٙسٜ ثبضس

ظٔب٘ي وٝ ثيٕبض ثٝ پعضه ٔطاخؼٝ وطزٜ ػٕالً سغٛح اِىُ زض ذٖٛ ثٝ  سٕي ػٕستبً ٔسئَٛ ػٛاضض آٖ ٞستٙس ٕٔىٗ است زض 

ٔيعاٖ ظيبزي افت وطزٜ ٚ تٕبٔي آٖ ثٝ ٔتبثِٛيت ٞبي سٕي تجسيُ ضسٜ ثبضس ِصا زض ػيٗ حبِي وٝ ثيٕبض زچبض ػٛاضض 

 ضفي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي اظ ط. ٔسٕٛٔيت ثب اِىُ سٕي است ثطضسي ٞبي آظٔبيطٍبٞي ٕ٘ي تٛا٘س ٚخٛز ٔتبَ٘ٛ زض سطْ ضا ٘طبٖ زٞس

غيط صحيح وٝ زض آٖ اظ اِىُ اتيّيه ثٝ ػٙٛاٖ ضس ػفٛ٘ي وٙٙسٜ پٛست استفبزٜ ٌطزز ٔي تٛا٘س ٔٙدط ثٝ ثطٚظ پبسد ٞبي ٔثجت 

. وبشة ضٛز

 

 



 

. ٔؼٕٛالً زض ٔسٕٛٔيت ثب اتبَ٘ٛ ٞيپٌّٛيسٕي ٚ زض ٔسٕٛٔيت ثب ٔتبَ٘ٛ ٞيپطٌّيسٕي ٚخٛز زاضز: لٙس ذٖٛ ٚ اِىتطِٚيت ٞب -8

يٗ ثؼّت اسيسٚظ ٞيپطوبِٕي زض ٔسٕٛٔيت ثب ٔتبَ٘ٛ زيسٜ ٔي ضٛز زض صٛضتي وٝ ٕٔىٗ است ثؼّت استفطاؽ ظيبز ٕٞچٗ

. يبفتٝ ٞبي اضبضٜ ضسٜ ثبثت ٚ ثبيستي زض وٙبض سبيط ػالئٓ ثساٖ ٞب تٛخٝ ٕ٘ٛز. ٞيپٛوبِٕي اظ تظبٞطات ٔسٕٛٔيت ثب اتبَ٘ٛ ثبضس

ثٙبثطايٗ . ح ػٛاضض تٟسيس وٙٙسٜ حيبت ثطاي ضاٜ ٞٛايي ، تٙفس ٚ ٌطزش ذٖٛ ثبضساضظيبثي اِٚيٝ ثبثت ٔؼغٛف ثٝ اضظيبثي ٚ اصال

ٔسيطيت اِٚيٝ زضٔبٖ ثبيس ٔتٕطوع ثط پيطٍيطي اظ ايدبز ػٛاضض يب اصالح اسيسٚظ ٔتبثِٛيه ، ػٛاضض چطٕي ٚ وٛٔب ثبضس وٝ ايٗ 

ٔتبثِٛيه ٔطاخؼٝ وطزٜ ثبضس زضٔبٖ ثب ثيىطثٙبت  چٙب٘چٝ ثيٕبض ثب اسيسٚظ. ٟٔٓ ثب وٕه ٟٔبض ٔتبثِٛيسٓ ٔتبَ٘ٛ صٛضت ٔي ٌيطز

سٝ آ٘تي زٚت پبيٝ وٝ زض ٔطاحُ ٔرتّف ٔتبثِٛيسٓ ٔتبَ٘ٛ ٕٔىٗ است ٔفيس ٚالغ ضٛ٘س زض . وبفي ثبيستي ٔس ٘ظط لطاض ٌيطز

:  ضىُ ظيط زيسٜ ٔي ضٛز
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متانول  دهيدروشناز

 

 

فِٛيٙيه اسيس ٚ  

فِٛيه اسيس 

ا اتبَ٘ٛ ي 

فٛٔپيعَٚ 

 

َ٘ٛ ٚ ٞٓ چٙيٗ اٍِٛضيتٓ زضٔبٖ ايٗ ٔسٕٛٔيت ضا ضا زض ٔسٕٛٔيت ثب ٔتبٔپيعَٚ وبسيٖٛ ٞبي زضٔبٖ ثب اتبَ٘ٛ ٚ فٛا٘سي 1خسَٚ 

يع ٔستّعْ زضيبفت اتبَ٘ٛ ٘يع ثٛز ثبيستي ثب تٛخٝ ثٝ ثطزاضت زض صٛضتي وٝ ثيٕبض ػالٜٚ ثط زاضا ثٛزٖ ضطايظ زيبَ. ٘طبٖ ٔي زٞس

. اتبَ٘ٛ اظ عطيك زيبِيع زٚظ اتبَ٘ٛ ضا زض عي ٕٞٛزيبِيع حسالُ زٚ ثطاثط ٕ٘ٛز

ثيٕبض يبثي ثطاي يبفتٗ سطيغ لطثب٘يبٖ اظ عطيك ذٛزضبٖ ٚ ضٙبسبيي ٔٙجغ آِٛزٌي ثسيبض ٟٔٓ ثٛزٜ وٝ ٘يبظٔٙس ٕٞىبضي ثيٗ ثرطي 

. است

مپيزول اتانول يا فواندكاسيون هاي درمان مسموميت متانول با  -1جدول 

ٔؼيبض  

 mg/dl  20 >غّظت ٔستٙس ضسٜ ٔتبَ٘ٛ سطْ 

يب  

 mosm/kgH2O  10تبضيرچٝ ٔستٙس ثّغ ٔمبزيط سٕي ٔتبَ٘ٛ ٚ ضىبف اسِٕٛي ثيص اظ 

يب  

سبػت ثؼس اظ ثّغ ثب زٚ خعء اظ ٔٛاضز ظيط ٔطاخؼٝ وطزٜ  72ثٝ ٔسٕٛٔيت ٔتبَ٘ٛ زض صٛضتي وٝ ثيٕبض حساوثط  *تبضيرچٝ يب ضه لٛي ثبِيٙي

:  ثبضس

ضطيب٘ي   >PH 3/7 -اِف

ثيىطثٙبت سطْ   > meq/L 20 -ة

 mosm/kgH2O  10ضىبف اسِٕٛي ثيص اظ -ج
 

. زض ٔٛاضز اپيسٔي تٛصيٝ ٔب ايٗ است وٝ ثب ٞط ٔيعاٖ ظٗ ثبِيٙي ثٝ ٔسٕٛٔيت زضٔبٖ آغبظ ضٛز*

 



 

 

مسموميت با متانول  الگوريتم مذيزيت درمان
 

ٔسٕٛٔيت ٔطىٛن يب تبييس ضسٜ ٔتبَ٘ٛ 

 

 ضا زاضز؟  1آيب ثيٕبض ٔؼيبضٞبي ٔسٕٛٔيت خسَٚ 
ذيط 

. سبيط تطريص ٞب ضا زض ٘ظط ثٍيطيس 

. ٔدسزاً اضظيبثي وٙيس

 

ثيٕبضيبثي وٙيس  ثّٝ 

 

ذٛضاوي يب اظ عطيك  m1/kg/h 16/0زٚظ ٍٟ٘ساض٘سٜ .  Loadingٖ زٚظ ثٝ ػٙٛا  زضخٝ  96 اِىُ % 10-20اظ ٔحَّٛ  m1/kg1تدٛيع اتبَ٘ٛ ثٝ ٔيعاٖ 

NGT  ٖيب فٛٔپيعَٚ ثٝ ٔيعاmg/kg 15  ثٝ ػٙٛاٖ زٚظLoading ٜزٚظ ٍٟ٘ساض٘س ، mg/kg 10  سبػت  12ٞطIV  زٚظ ٚ سپس  4ثطايmg/kg 15  ٞط

 زليمٝ 30-60زوستطٚظ زض ػطض % 5زض ٔحَّٛ  IVسبػت  4-6 ٞط mg 50تب حساوثط  mg/kg1سبػت ٚ تدٛيع فِٛيٙيه يب فِٛيه اسيس ثٝ ٔيعاٖ  12

 

3/7 < PH   ٝٔمبْٚ ثٝ زضٔبٟ٘بي اِٚي

يب ػالئٓ  ٘طب٘ٝ ٞبي ثيٙبيي 

يب ػالئٓ حيبتي ثستط ضٛ٘سٜ ػّي ضغٓ ٔطالجت حٕبيتي ضسيس 

يب ٘بضسبيي وّيٛي 

يب اذتالالت اِىتطِٚيتي لبثُ تٛخٝ ٔمبْٚ ثٝ زضٔبٟ٘بي ٔؼَٕٛ 

اٞص سغح ٞٛضيبضي يب ن

 ٔيّي ٌطْ زض زسي ِيتط 25  >يب غّظت ٔتبَ٘ٛ سطْ   

 

 
 

 

 

 

. ازأٝ زضٔبٖ تب ظٔب٘ي وٝ ا٘سيىبسيٟٛ٘بي ٕٞٛزيبِيع ٔطتفغ ضٛز

 

 

3/7 < PH ذيط 

 ثّٝ
 ثيىطثٙبت ضطٚضت ٘ساضز

ثيىطثٙبت تدٛيع وٙيس  3/7ثٝ ثبالي  PHثطاي اصالح 

 ذيط ثّٝ

 ٕٞٛزيبِيع
ٔٝ زضٔبٖ عجك خسَٚ يه تب ظٔب٘ي وٝ  ازا

. فٛٔپيعَٚ ٔطتفغ ضٛز/ ا٘سيىبسيٟٛ٘بي ضطٚع اتبَ٘ٛ 


