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ÖZ 

Giriş: Metil alkol sanayiden kozmetik sektörüne geniş bir alanda kullanılan bir kimyasaldır. Metil alkol odundan 
damıtılarak elde edilir. İntoksikasyonlar bilerek veya fark edilmeden kullanımı ile oluşmaktadır. Zaman zaman 
pandemilere de yol açan metil alkol zehirlenmeleri giderek daha da önem kazanmaktadır. Çalışmamızda, ciddi 
sağlık sorunlarına neden olan ve ölümle sonuçlanabilen metil alkol zehirlenmesini, metabolik asidoz ve baz gap 
durumuna göre retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 01.09.2016 ve 01.09.2021 yılları arasında hastanemiz yoğun bakım ünitesine metil alkol 
zehirlenmesi nedeni ile yatırılan hastalar retrospektif olarak taranarak yapılmıştır. Hastalar geliş kan gazı 
analizlerine göre 2 gruba ayrılmıştır. Grup 1 ph > 7.25 ve/veya baz açığının 15 mmol/L’den daha az olan hastalar, 
Grup 2; ph < 7,25 ve baz açığının 15 mmol/L’den daha fazla olan hastalar.  

Her iki grupta hastaların yaşları, geliş şikayetleri,  laboratuar bulguları, mekanik ventilasyon ihtiyaçları, yoğun 
bakım ünitesinden çıkış şekilleri, göz bulguları, radyolojik bulguları, vazopressor ihtiyaçları açısından 
karşılaştırılmışlardır. 

Bulgular: İncelemeye dahil edilen 36 hastanın tamamı erkekti. Yaş ortalaması 51,97  10,14 idi, hastaların 8’i 
exitus, 28’i şifa ile taburcu oldu. Grup 2’de yer alan 23 hastadan 8’i exitus olurken grup 1’de yer alan 13 hastanın 
hiçbiri ex olmadı (p= 0,016). Grup 2’deki hastaların vazopressor ihtiyacı da daha fazla idi (p=0,043). Göz bulguları 
açısından bakıldığında grup-2’deki 23 hastanın 15’inde göz muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanırken, grup 
1’de bulunan 13 hastanın 4’ünde patolojik bir göz bulgusuna rastlanıldı ve istatiksel olarak anlamlı bulundu 
(p=0.047). Grup-1’de mekanik ventilasyon ihtiyacı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla idi (p=0,017). 

Sonuç: Metil alkol zehirlenmesi ile başvuran hastalarda metabolik asidoz ve artmış baz gap; mortalite, göz 
bulguları, mekanik ventilasyon ihtiyacı,  vazopressor ihtiyacı açısından yol gösterici olabilir. Özellikle metil alkol 
mazureyeti sonrası ciddi asidoz ve artmış baz açığı mevcudiyeti olan hastalarda agresif tedavi seçenekleri ve 
metabolik asidozla mucadelenin öneminli olduğu görülmektedir. 

SUMMARY 

Introduction: Methyl alcohol is a chemical used in a wide area from industries to cosmetics. Methyl alcohol is 
obtained from the distillation of the wood. Intoxications occur with intentional use or the usage without noticing. 
Methyl alcohol poisoning, which sometimes leads to pandemics, is gaining more and more importance.  In our 
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study, we aimed to retrospectively evaluate methyl alcohol poisoning, which causes serious health problems and 
can result in death, according to metabolic acidosis and base deficite status. 

Materials and Methods: Patients hospitalized in the intensive care unit of our hospital between 01.09.2016 and 
01.09.2021 due to methyl alcohol poisoning were retrospectively screened. The patients were divided into 2 
groups according to their blood gas analysis. Group-1 patients with pH > 7.25 and/or base deficite less than 15 
mmol/L, group-2 patients with pH < 7.25 and base deficite greater than 15 mmol/L. 

Patients in both groups were compared in terms of age, admission complaints, laboratory findings, mechanical 
ventilation needs, exit patterns from the intensive care unit, ocular findings, radiological findings and vasopressor 
needs. 

Results: All 36 patients included in the study were male. The mean age was 51.97 ±  10.14, 8 of the patients 
were discharged with death and 28 with good health. While 8 out of 23 patients in group 2 died, none of the 13 
patients in group 1 died (p= 0.016). The need for vasopressor was also higher in the group with a large base 
deficite (p=0.043). In terms of eye findings, a pathological finding was found in 15 of 23 patients in group-2, and a 
pathological eye finding was found in 4 of 13 patients in group-1 and it was statistically significant (p=0.047). The 
need for mechanical ventilation was statistically significantly higher in Group-1 (p=0.032). 

Conclusion: Metabolic acidosis and increased base deficite can be prognostic for mortality, ocular findings, 
mechanical ventilation need  and a vasopressor requirement in patients presenting with methyl alcohol poisoning. 
It is seen that aggressive treatment options and fighting metabolic acidosis is important, especially in patients with 
severe acidosis and increased base deficite presence after methyl alcohol exposure. 
 

 

GİRİŞ 

Metil alkol bilerek (suicidal amaçla) veya bilinme-
yerek alınması sonucu ciddi mortalite ve morbi-
diteye neden olan bir kimyasaldır. Endüstriyel 
amaçla odundan damıtılarak elde edilir ve 
boyalardan, oto cam sularına kadar geniş bir 
yelpazede kullanılır ayrıca kozmetik sanayide 
çözücü  ajan olarakta kullanılır (1,2). 

Kötü amaçlı kişiler tarafından bilinerek veya 
bilinmeyerek içki üretiminde kullanılması (kaçak 
içkiler), alkol bağımlılığı olan bireylerce kolonya 
gibi etil alkol içermesi gereken fakat metil alkol ile 
üretilmiş ürünlerin alınması, suicidal amaçla alın-
ması, yanlışlıkla içilmesi ve nadiren deri ve inha-
lasyon yolu ile de zehirlenme olabilmektedir (3). 

Alındığında vucut için ciddi toksisitesi olmayan 
metil alkol, toksik etkilerini metabolitleri aracılığı 
ile ortaya koyar. Toksikasyona neden olan iki ana 
metaboliti formaldehit ve formik asittir. Toksikas-
yonun erken evrelerinde formik asit oluşumuna 
bağlı ciddi metabolik asidoz nedeni ile semp-
tomlar ortaya çıkar. Metil alkol intoksikasyonu 
karın ağrısı, nefes darlığı, görme bozukluğu, 
nörolojik defisit, epileptik nöbet, koma ve ilerleyen 
evrelerde ölümüde içeren geniş bir semptom 
yelpazesine neden olabilir (4,5).  

Herhangi bir nedenle metil alkol alımı sonrası 
hastaların geç başvurusu ve metabolit oluşu-
munu engelleyen tedavilerin geç başlanması, 

tanının atlanması, morbidite ve mortalitenin en 
önemli nedenleri arasındadır (6). 

Özellikle yıllar içinde epidemilere de yol açtığı 
bilinen metil alkol intoksikasyonu bu yönden de 
ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak da görülebilir. 

Biz bu çalışmamızda 3. Basamak yoğun bakım 
ünitesinde son 5 yılda metil alkol zehirlenmesi 
nedeni ile takip edilen hastaları retrospektif olarak 
değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamız 01.10.2016 ve 01.10.2021 yılları 
arasında hastanemiz yoğun bakıma metil alkol 
tanısı ile yatırılarak tedavi edilen hastaların 
retrospektif olarak hastane bilgi işlem yazılımı 
taranarak yapılmıştır. Metanol intoksikasyonu 
tanısı hasta hikayesi, açıklanamayan yüksek baz 
açıklı metabolik asidoz ve artmış osmotik gap 
varlığı ile konulmuştur. Bunun nedeni hastane-
mizde metanol düzeyi çalışılamamasıdır. 

Çalışmaya alınan hastaların yaşları, cinsiyetleri, 
geliş şikayetleri, Glaskow Koma Skalaları (GKS), 
alkol alımından ne kadar süre sonra hastaneye 
başvurduğu, alkol dehidrogenaz enzim inhibisyo-
nunun ne zaman başladığı, hemodiyaliz ihtiyacı 
olup olmadığı, geliş laboratuar bulguları, göz 
bulguları ve radyolojik bulguları, hastaneden 
ayrılış durumları (exitus, şifa ile) incelenmiştir. 
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Metanol intoksikasyonunda, metabolik asidoz 
(Ph< 7.25), artmış osmalal açık (> 30 mmol/L) ve 
baz açığının (> 15 mmol/L) morbidite ve mortalite 
üzerine ciddi etkilerinin olduğu bilinmektedir 
(7,8,9).  

Çalışmamızda hastalar Ph ve baz açığına göre 
iki gruba ayrılmıştır. Grup 1; Ph > 7.25 ve/veya 
baz açığı 15 mmol/L altında olanlar ve grup 2; Ph 
< 7.25 ve baz açığı 15 mmol/L üstünde olan 
hastalar. 

Hastaların tedavisi multidisipliner olarak yönetilmiş, 
gelişlerinde nefroloji uzmanları, nöroloji uzman-
ları, göz hastalıklarınca ilk 24 saat içinde değer-
lendirilmiştir. Tedavi algoritmasında American 
academy of clinical toxicology guideline’ı  temel 
alınmıştır (5). Tedavi de fomepizol’e ulaşım 
zorluğu nedeni ile ADH enzim inhibisyonu amacı 
ile etil alkol %10 derişimli intravenöz formülas-
yonu kullanılmıştır. Tüm hastalara her 6 saatte 50 
mg folik asit verilmiştir. Ayrıca ph düzeyi 7,30 
altında olan tüm hastalara NaCO3 infüzyonu 
başlanmış ve ph 7.30-7.40 hedeflenerek doz 
ayarlaması yapılmıştır.  

Hemodiyaliz metanol toksikasyonunda, hem 
metanolun uzaklaştırılması hem de metabolitleri-
nin kandan uzaklaştırılması açısından temel 
tedaviyi oluşturmaktadır. Bizim hastalarımızın 
büyük çoğunluğu hemodiyaliz tedavisi almış 
sadece 4 hasta hemodiyaliz tedavisine değişik 
sebeplerle (hemodinaminin stabil olmaması, me-
tabolik asidoz ve baz gap olmaması) alınama-
mıştır.  

İstatistiksel analizler SPSS 21 programıyla 
yapılmıştır. Normal dağılıma uyan veriler 
ortalama ± standart sapma ile, normal dağılıma 
uymayan veriler ortanca ile ifade edilmiştir. 
Kategorik veriler yüzde olarak ifade edilmiştir. 
Ortalama ve ortanca değerler  arasındaki fark 
Student t ya da Mann-Whitney U testi ile verilerin 
dağılımına göre değerlendirilmiştir. Kategorik 
veriler ki kare testi ile değerlendirilmiştir. p 
değeri  <0.05 anlamlı kabul edilecektir. 

BULGULAR 

İncelemeye dahil edilen 36 hastanın tamamı 
erkekti. Yaş ortalaması 51,97  10,14 idi, 
hastaların 8’i exitus olurken, 28’i şifa ile taburcu 
oldu. GKS medyan 10 (3) idi. Hastaların demo-

grafik ve ilk geliş laboratuar verileri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Geliş laboratuar parametreleri (n=36) 

Yaş (yıl)a 
51,97  10,14 

Cinsiyetc (kadın/erkek) 0/36 

Pha 
7,06  0,24 

Ürea (mg/dL) 20 [23,25] 

Kreatininb (mg/dL) 1 [0,49] 

ASTb (U/L) 48 [97,25] 

ALTb (U/L) 24 [49,75] 

Sodyuma (mmol/L) 135  7,9 

Potasyuma  (mmol/L) 4,65  1,34 

Kalsiyuma (mmol/L) 9,06  0,62 

Glukozb (mg/dL) 140 [103,5] 

Hemoglobina (g/dL) 14,26  2,53 

WBCa (x 103/ µL) 12,82  4,23 

Tormbositb (x 103/ µL) 278000 [147500] 

AST: Aspartat Aminotransferaz 
ALT: Alanin aminotransferaz 
WBC: White Blood Cell  
a : ortalama ± standart sapma 
b: medyan [IQR] 
c: sayı 

 
Exitus olan 8 hastanın geliş laboratuar 
incelemesinde baz açığı belirgin olarak daha 
yüksekti. Baz açığı 15’ten yüksek olan ve Ph 
7.25’ten daha düşük olan grup 2’de yer alan 23 
hastadan 8’i exitus olurken, grup 1’de yer alan 13 
hastanın hiçbiri ex olmadı (p= 0,016). Grup 1’de 
yer alan hastaların vazopressor ihtiyacı da daha 
fazla idi (p=0,043). Göz bulguları açısından 
bakıldığında grup 2’de yer alan 23 hastanın 
15’inde göz muayenesinde patolojik bir bulguya 
rastlanırken, grup 1’de yer alan 13 hastanın 
4’ünde patolojik bir göz bulgusuna rastlanıldı ve 
istatiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.047). En 
sık rastlanılan göz bulgusu pupil ödemi idi (%68). 
Görüntülüme bulgularına bakıldığında grup 1’de 
olan hastaların 6’ında bilgisayarlı beyin tomografi 
bulgusu varken grup 2’de yer alan hastaların 
8’inde bilgisayarlı beyin tomografisi bulgusu vardı 
ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 
(p=0,501). En sık görülen radyolojik bulgu bazal 
ganglion kanaması idi (%73). Bulguların tamamı 
Tablo 2’te gösterilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 
36 hastanın 32’i hastaneye başvurduktan sonra 
acil hemodiyalize alındığı görüldü sadece 4 hasta 
değişik nedenlerle hemodiyalize alınmadı. 
Hastaların geliş kan glukoz seviyeleri grup 1’de 
109 (120), grup 2 de 178 (90) idi ve istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu (p 0,040). 
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Tablo 2. Yatış bulguları (n=36) 

Glascow koma skalasıa 10 [3] 

Mekanik ventilasyon ihtiyacıb  24 (%66,7) 

Vazopressor ihtiyacıb 10 (%26,8) 

Görüntüleme bulgusub 14 (%38,9) 

Geliş semptomub 

Gastrointestinal bulgular  
Göz bulguları 
Nefes darlığı 
Epileptik nöbet 
Koma  
 

 
18 (% 50) 
11 (%30,5) 
3 (%8,3) 
3 (%8,3) 
1 (%2,8) 

a : medyan [IQR] 
b: sayı (yüzde) 

 
Grup-1’de hastaların 10’u 24 saatten önce 
hastaneye başvurmuş iken, grup-2’deki hasta-
ların 6’sı 24 saatten önce hastaneye başvurmuş 
olarak tespit edildi. Başvuru süresi 24 saatten 
uzun olması grup 2’de belirgin derece de daha 
fazla idi (p 0,003). Hastaların geliş şikayetlerinde 
en sık rastlanılan bulgu %50 ile GİS semptomları,  
2. En sık semptom bulanık görme şikayeti olarak 
tespit edildi, diğer bulgular Tablo 2’de gösteril-
miştir. Hastaların 24’ü en az 1 gün mekanik 
ventilasyon ihtiyacı duyarken, 13 hasta spontan 
solunumda takip edildi. Grup 2’deki hastaların 
mekanik ventilasyon ihtiyacı istatistiksel olarak 
anlamlı derecede daha fazla idi (p=0,032). 

TARTIŞMA 

Metanol zehirlenmesi bilerek veya bilmeyerek 
metil alkolun alınması sonucu ortaya çıkan ve 
mortalite ile sonuçlanabilen acil bir durumdur. 3 

güne kadar uzayabilen latent periyod nedeni ile 
hastalar geç başvuru yapabilmektedir. Tanının 
erken konulması ve tedavinin erken başlanması 
morbidite ve mortalitenin azaltılmasında kritik rol 
oynamaktadır (6). Çalışmaya alınan 
hastalarımızın grup 2’de olanlarda hastaneye 
başvuru süresi 24 saatten daha uzun olarak 
bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı idi (p = 
0,003). 

Metil alkol kendisi ciddi toksisite oluşturmasa da 
metabolitleri intoksikasyonun ana nedenidir. Alkol 
dehidrogenaz enzimi aracılığı ile formik asit ve 
formaldehite parçalanan metil alkol, bu metabo-
litleri aracılığı ile artmış baz açıklı metabolik 
asidoza, bazal ganglion hasarına, retinal ve optik 
sinir hasarına, ayrıca hücresel düzeyde hipoksiye 
neden olmaktadır. Metanol intoksikasyonu gast-
rointestinal bulgulardan nefes darlığına, görme 
bozukluğundan laterji ve komaya kadar geniş bir 
yalpazede bulgu verir. Tanı hasta ve yakınlarının 
hikayesi, artmış baz açıklı metabolik asidoz, 
osmotik gap artışı, metanol düzeyi ölçümü ile 
konulur, fakat birçok merkezde metanol düzeyi 
çalışılamamaktadır. Bizim hastanemizde de 
metanol düzeyi çalışılamadığı için tanı, hasta ve 
yakınlarının hikayesi, artmış baz açıklı metabolik 
asidoz ile konulmuş ve tedavi başlanılmıştır. 
Ülkemizde yapılan bir çalışmada en sık göz 
bulgularına rastlanılmıştır (10). Bizim çalışma-
mızda en sık gastrointestinal bulgulara rastlanıldı 
(%50) ve en sık ikinci bulgumuz bulanık görme 
olarak saptanıldı (%30,5) (Tablo 2). 

 

Tablo 3. Gruplar arası karşılaştırma 

 Grup-1 (n = 13) Grup-2 (n = 23) p 
Başvuru süresia 

< 24 saat 
> 24 saat 
 

 
10 
3 

 
6 
17 

0,003* 

Mekanik ventilasyona 

Var 
yok 

 
5 
8 

 
18 
5 

0,017* 

Glaskow koma skalasıa 

≥13 
<13 

 
8 
5 

 
4 
19 

0,007* 

Çıkış şeklia 

şifa/exitus 
 
0/13 

 
8/23 

0,016* 

Göz bulgusua 4 15 0,047* 

Görüntüleme bulgusua 6/13 8 0,501 
Vazopressor ihtiyacıa 1 9 0,043* 

Kan glukozb mg/dL 109 [120] 178 [90] 0.040* 
a: sayı 
b : medyan [IQR] 
*: istatistiksel anlamlılık 
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Metil alkol intoksikasyonunun tedavisi; metil 
alkolün toksik metabolitlerine dönüşümünü engel-
lemek, metabolik asidozla mucadele ve oluşan 
metabolit ve metil alkolün vucuttan uzaklaştırıl-
ması şeklindedir. Hemodiyaliz özellikle ciddi 
metabolik asidozu olan hastalarda temel tedavi 
yaklaşımıdır (9). Çalışmamıza alınan hastaların 
büyük çoğunluğuna (n=32) hastaneye başvurula-
rından kısa süre sonra hemodiyaliz uygulan-
mıştır. 

Değişik çalışmalarda özellikle orta yaşlı erkekle-
rin metanol zehirlenmesinden daha sık etkilendiği 
gösterilmiştir. Babuş ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada 31 hastanın tamamı erkekti (10). Yine 
Çetinkaya ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 
18 hastanın 16’ı erkeklerden oluşmakta idi (11).  
Bizim çalışmamızda da bu çalışmalar ile benzer 
şekilde, hastaların büyük çoğunlu 34-56 yaş arası 
erkeklerden oluşmakta idi, sadece 2 hastamız 60 
yaşının üstünde idi. Bu yaş grubu erkeklerin 
metanol intoksikasyonundan daha fazla etkilen-
mesinin nedeni olarak daha fazla alkol tüketimi 
ve buna sekonder uygunsuz koşullarda üretilen 
alkollerle karşılama ihtimalinin daha fazla olduğu 
düşünülebilinir. 

Metil alkol alımından sonra geç başvuru nöbet 
gözlenmesi ve koma, mortalite ile korele bulun-
duğu bilinmekdir (12-14). Bizim çalışmamızda da 
grup 2’de 1 hasta koma ve 3 hasta nöbet ile 
başvurmasına karşın grup 1’de koma ve nöbet ile 
başvuran hasta yoktu.  

Yine ciddi asidoz varlığı, başvuru anında ciddi 
baz açığı, HCO3 düşüklüğü, solunum arresti, 
metil alkol intoksikasyonunda kötü prognozu 
işaret etmektedir (6,15,16). Bizim çalışmamızda 
da ciddi asidoz varlığı ve artmış baz açığı olan 
grupta mortalite daha fazla idi (Tablo 3). 

Zadeh ve arkadaşlarının (15) yaptığı bir 
çalışmada hipergliseminin mortalitenin güçlü bir 
prediktörü olarak bulunmuştur. Hiperglisemi ve 
mortalite arasındaki ilişkiyi metanolün akut 
pankreatit yaptığına dair çalışmalar ile destekle-
mektedir (16-18).  Hiperglisemi gelişimi açısından 
akla yatkın olan diğer bir mekanizma da metil 
alkolün vucutta yarattığı stres ve strese cevap 
olarak düzeyi artan hormanlar olabilir (19-22). Bu 
konuda daha fazla, iyi planlanmış prospektif 
çalışmanın daha aydınlatıcı olabileceğini düşün-
mekteyiz. Bizim çalışmamızda gruplar arasında 
istatistiksel olarak hastalarda hiperglisemi geli-
şimi grup 2’de daha fazla idi (p=0,040).   

SONUÇ 

Metil alkol zehirlenmesi ile başvuran hastalarda 
metabolik asidoz ve artmış baz açığı; mortalite, 
göz bulguları, mekanik ventilasyon ihtiyacı,  vazo-
pressor ihtiyacı açısından yol gösterici olabilir. 
özellikle metil alkol mazureyeti sonrası ciddi asi-
doz ve artmış baz gap mevcudiyeti olan hasta-
larda agresif tedavi seçenekleri ve metabolik 
asidozla mucadelenin önemli olduğu görülmek-
tedir.   
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