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Etanoli

Noin 80–90 % juodusta etanolista imeytyy alle yh-
dessä tunnissa. Ruoan samanaikainen nauttiminen 
kuitenkin hidastaa imeytymistä. Etanoli eliminoituu 
pääosin metaboloitumalla maksassa asetaldehydiksi 
ja edelleen etikkahapoksi. Eliminaatio tapahtuu va-
kionopeudella ns. nolla-asteen kinetiikan mukaan, 
esimerkiksi 70 kg:n painoisella miehellä 7–8 g/h. 
Vaikeassa etanolimyrkytyksessä veren etanolipitoi-
suus on yleensä yli 3 ‰ (66 mmol/l). Alle 2,5 ‰ 
harvoin selittää yksinään tajuttomuuden. Vaikean 
myrkytyksen oireina ja löydöksinä saattaa esiintyä 
tajunnan tason alenemisen lisäksi mm. hypoglyke-
mia, hengitysvajaus, hypotensio ja hypotermia. Li-
säksi voi olla laktaattiasidoosia, hyponatremiaa, hy-
pofosfatemiaa ja hypomagnesemiaa. Samanaikainen 
lääkeainemyrkytys on varsin yleistä. Etanolin käyttö 
lisää huomattavasti vammautumisriskiä, joten erityi-
sesti pään vammaa kannattaa herkästi epäillä.

Syvästi tajuton potilas intuboidaan aspiraation 
estämiseksi ja varaudutaan hengityskonehoitoon. 
Mahalaukun tyhjennyksestä on hyötyä vain, mikäli 
suuria määriä on juotu nopeasti tai epäillään saman-
aikaista lääkeainemyrkytystä. Lääkehiilen annosta ei 
ole hyötyä puhtaassa etanolimyrkytyksessä. Tiamii-
nia suositellaan annettavaksi 100 mg iv tai im kol-
mena peräkkäisenä päivänä, ja ensimmäinen annos 
tulisi antaa ennen glukoosipitoisten nesteiden an-
toa. Etanoli dialysoituu hyvin, joten hemodialyysia 

suositellaan, jos tajuttomuuden lisäksi ilmenee jokin 
seuraavista: etanolipitoisuus yli 5,5 ‰, hypotermia, 
epävakaa verenkierto hoidosta huolimatta tai myr-
kytyksessä on mukana dialysoituva lääkeaine.

Metanoli

Metanoli on helposti syttyvää ja haihtuvaa väritön-
tä nestettä, jota käytetään liuottimena sekä puhdis-
tus- ja jäänestoaineena. Myrkytyksiä ajatellen mer-
kittävää on sen käyttö tuulilasinpesunesteissä, lisäk-
si sitä saattaa esiintyä epäpuhtaissa alkoholijuomis-
sa. Väkevänä liuoksena metanoli on pistävän hajuis-
ta, mutta laimeissa liuoksissa sen haju on kuitenkin 
lähes tunnistamaton. Hengenvaarallinen annos on 
noin 30–60 ml, mutta jopa vain 4 ml on riittänyt 
sokeutumiseen. Metanoli imeytyy nopeasti ja huip-
pupitoisuus saavutetaan 30–90 minuutin kuluttua 
nauttimisesta. Myrkytysoireet johtuvat pääasiassa 
metanolin metaboliatuotteista. Metanoli metabo-
loituu maksassa alkoholidehydrogenaasin avulla for-
maldehydiksi ja edelleen aldehydidehydrogenaasin 
avulla muurahaishapoksi. Osa metanolista poistuu 
muuttumattomana munuaisten ja keuhkojen kaut-
ta. Metabolia on hidasta, puoliintumisaika jopa 14–
20 tuntia, joten suurten metanoliannosten poistu-
minen elimistöstä saattaa kestää vuorokausia.

Metanolimyrkytyksen oireet voivat alkaa jo tun-
nin sisällä nauttimisesta, mutta viive voi olla vuo-
rokausia esimerkiksi samanaikaisesti nautitun eta-

Vaikean alkoholimyrkytyksen hoito
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hoitolinjat aikuispotilaalla.
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nolin vuoksi. Ensimmäisiä oireita ovat humalatila, 
pahoinvointi, oksentelu ja vatsakivut. Myöhemmin 
seuraa usein vaikea metabolinen asidoosi ja siitä joh-
tuva hyperventilaatio, näköhäiriöt tai sokeutumi-
nen, mahdollisesti tajunnan tason alenema ja kou-
ristukset. Alustavaan diagnoosiin ja hoidon aloituk-
seen riittää sopiva anamneesi ja oireet sekä metabo-
linen asidoosi, jolle ei ole muuta selvää syytä. Me-
tabolisen asidoosin lisäksi todetaan ns. anionivaje 
[(Na + K)  –  (Cl + HCO

3
)], joka on suurempi kuin 

16  mmol/l. Tärkeimmät erotusdiagnostiset vaihto-
ehdot ovat laktaattiasidoosi, ketoasidoosi, uremia 
sekä salisylaatti- tai etyleeniglykolimyrkytys.

Hoito tulee aloittaa välittömästi, eikä lopullis-
ta metanolipitoisuusvastausta jäädä odottelemaan. 
Mahahuuhtelusta on hyötyä vain, jos nauttimises-
ta on alle 1–2 tuntia. Muiden alkoholien tapaan lää-
kehiilestä ei ole apua. Vaikea metabolinen asidoosi 
korjataan bikarbonaatti-infuusiolla (7,5 % natrium-
bikarbonaatti 100–600 ml / 2 tuntia). Tiamiinia an-
netaan kuten etanolimyrkytyksessäkin, jos epäillään 
pitempiaikaista alkoholin käyttöä. Metanolin meta-
bolian estoon on perinteisesti käytetty etanolia, joka 
kilpailee metanolin kanssa alkoholidehydrogenaasis-
ta. Tavoiteltava etanolipitoisuus on 1–1,5 promillea. 
Suun kautta voidaan antaa 20 % etanolia (200 ml 
etanolia + 800 ml mehua) 300–400 ml ensimmäisen 
tunnin aikana ja jatkossa 80–100 ml kahden tunnin 
välein. Suoneen voidaan infusoida 5 % etanolia 5 % 
glukoosiliuoksessa 1000–1500 ml ensimmäisen tun-
nin aikana ja jatkossa 150–200 ml tunnissa. Hemo-
dialyysin aikana etanoliannos kaksinkertaistetaan. 
Hemodialyysi poistaa tehokkaasti metanolia ja sen 
metaboliatuotteita. Hemodialyysin indikaatioina on 
pidetty suurta metanoliannosta (yli 30 ml), seeru-
min metanolipitoisuutta yli 8 (–16) mmol/l, merkit-
tävää metabolista asidoosia, joka korjautuu huonos-
ti natriumbikarbonaatilla, näköhäiriöitä tai silmän-
pohjamuutoksia, tajunnan häiriöitä, munuaisten va-
jaatoimintaa ja disulfiraamihoitoa. Hemodialyysiä 
tulisi jatkaa kunnes metanolipitoisuus lähenee nol-
laa. Vaihtoehtona etanolihoidolle on fomepitsoli.

Fomepitsoli

Fomepitsoli eli 4-metyylipyratsoli on spesifinen al-
koholidehydrogenaasin (ADH) estäjä. Se sitoutuu 
ADH:iin 500–1000 kertaa etanolia voimakkaam-
min. Fomepitsolia annostellaan yleensä suonensisäi-
sesti, mutta se imeytyy nopeasti ja lähes täydellisesti 
ruuansulatuskanavastakin. Fomepitsoli eliminoituu 
metaboloitumalla maksassa. Koska fomepitsoli es-
tää metanolin ja etyleeniglykolin metaboliaa, niiden 

puoliintumisaika pitenee merkittävästi: etyleenigly-
kolilla neljästä tunnista jopa 16–20 tuntiin ja me-
tanolilla vastaavasti 14–20 tunnista jopa 54 tuntiin. 
Kontraindikaationa fomepitsolille on yliherkkyys 
sille tai muille pyratsoleille eikä sitä suositella annet-
tavaksi raskauden aikana. Sivuvaikutuksista yleisim-
piä ovat päänsärky ja huimaus sekä paikallinen är-
sytys injektiopaikassa. Fomepitsolin etuina etanoliin 
verrattuna ovat erityisesti vähäisemmät haittavaiku-
tukset. Keskushermostovaikutuksia, hengityslamaa, 
maksatoksisuutta ja hypoglykemiaa ei fomepitso-
liin liity kuten etanoliin. Annostelu on myös help-
poa eikä fomepitsolin pitoisuusmäärityksiä hoidon 
aikana tarvita. Haittana on lähinnä korkea hinta. 
Pharmaca Fennican hintatietojen perusteella kah-
den vuorokauden hoito suositusannoksilla maksaa 
noin 5000 euroa. Fomepitsolin annostus on sama 
sekä metanoli- että etanolimyrkytyksissä. Alkuan-
nos on 15  mg/kg puolessa tunnissa, jatkoannokset 
10  mg/kg 12 tunnin välein. Jatkoannossuositukset 
kahden vuorokauden hoidon jälkeen vaihtelevat.

Etyleeniglykoli

Etyleeniglykoli on väritön, palamaton ja makean-

Taulukko 1. Hemodialyysin aiheet 
metanolimyrkytyksessä

• suuri metanoliannos (yli 30 ml)

• merkittävä metabolinen asidoosi (pH alle 7,20) 

• näköhäiriöt, sokeutuminen tai silmänpohja-
muutokset

• tajunnan häiriö

• munuaisten vajaatoiminta

• disulfiraamihoito

Taulukko 2. Metanoli- ja etyleeniglykolimyrky-
tysten yleiset hoitoperiaatteet

• mahalaukun tyhjennyksestä on hyötyä vain jos 
nauttimisesta on alle 1–2 tuntia

• lääkehiilestä ei ole apua

• neste- ja elektrolyyttitasapainon hoito

• tajuttoman potilaan intubaatio aspiraation 
estämiseksi ja hengityslaitehoitoon varautuminen

• vaikean metabolisen asidoosin hoito 
natriumbikarbonaatti-infuusiolla

• tiamiinia 100 mg iv tai im 3 päivän ajan

• vasta-ainehoito joko etanolilla tai fomepitsolilla

• tarvittaessa hemodialyysi (aiheet ks. taulukko 1 ja 3
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makuinen neste, jota käytetään mm. pakkasnesteis-
sä, jäähdytysnesteissä ja jäänpoistoaineissa. Tappava 
annos on noin 100–150 ml. Etyleeniglykoli imeytyy 
nopeasti ruuansulatuskanavasta ja huippupitoisuu-
det saavutetaan 1–4 tunnissa. Etyleeniglykoli meta-
boloituu maksassa alkoholi- ja aldehydidehydroge-
naasien vaikutuksesta glykolihapoksi ja edelleen ok-
saalihapoksi. Seurauksena on usein voimakas meta-
bolinen asidoosi ja kalsiumoksalaatin saostuminen 
mm. munuaisiin ja keskushermostoon. Munuaisten 
kautta muuttumattomana erittyy alle 20 %.

Oireina on alkuvaiheessa humalatila, oksente-
lu, sekavuus, niskajäykkyys, tajuttomuus ja kou-
ristelu. Jatkossa lisäksi hyperventilaatio, voima-
kas metabolinen asidoosi, hengitysvaikeudet, sy-
dämen ja munuaisten vajaatoiminta. Munuaisten 
vajaatoiminta johtuu mm. kalsiumoksalaattikitei-
den saostumisesta munuaisissa. Metabolinen asi-
doosi ja anionivaje ovat vastaavat kuten metano-
limyrkytyksessä. Tutkimuksista kannattaa muis-
taa virtsanäyte, josta voidaan löytää kalsiumoksa-
laattikiteitä. Hoidossa pätevät samat ohjeet kuin 
metanolimyrkytyksessä mahahuuhtelun, lääkehii-
len, natriumbikarbonaatin ja tiamiinin suhteen. 
Kouristelu hoidetaan ensisijaisesti diatsepaamil-
la tai loratsepaamilla. Vasta-aineena käytetään eta-
nolia tai fomepitsolia kuten metanolimyrkytykses-
säkin. Hyvä nesteytys ja virtsamäärien seuranta on 
tärkeää uhkaavan munuaisvaurion vuoksi. Hemo-
dialyysin indikaatioina on pidetty yli 100 ml nau-
tittua määrää, pitoisuutta yli 5–10 mmol/l, merkit-
tävää metabolista asidoosia, keskushermosto-oireita 

tai munuaisten vajaatoimintaa. Hemodialyysin kes-
to saattaa olla 6–8 tuntia tai jopa enemmän ennen 
kuin tavoitepitoisuus alle 2 mmol/l saavutetaan. r
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erikoistuva lääkäri

TAYS

Taulukko 3. Hemodialyysin aiheet etyleenigly-
kolimyrkytyksessä

• nautittu määrä yli 100 ml

• etyleeniglykolipitoisuus yli 5–10 mmol/l

• merkittävä metabolinen asidoosi (pH alle 7,20)

• keskushermostovaurioon viittaavat oireet

• munuaisten vajaatoiminta




