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 غذا و دارو استان گیالنمعاونت 

 تحقیق و توسعهواحد 

 

 ؟چرا مصرف الکل می تواند کشنده باشدچیست و مسمومیت با الکل 

يكي از مهم ترين مواد مورد سوء مصرف در جهان مي باشد. اتانول موجود در  (اتانول يا الكل اتيليك)الكل 

از تخمير قند موجود در ، به عنوان يك عامل تضعيف کننده سيستم عصبي تلقي مي شودکه مشروبات الكلي 

  و غالت ايجاد مي شود.ميوه ها 

مصرف  عوارض حاد، ممكن است دچار بااليي از الكل را در زمان کوتاهي مصرف نمايدقادير م یفردچنانچه 

در اين شرايط الكل متفاوت است.  بسته به ميزان مصرف و شرايط فيزيكي فرد مصرف کننده الكل شود که

، اسهال، استفراغ، خواب آلودگي، تلوتلو خوردن، تكلم اختالل در، سرخوشي مي تواند عاليم زير را ايجاد کند:

، کاهش سطح هوشياری، از بين رفتن تفكر منطقي، عكس العمل های فردیافزايش زمان ، اختالل در بينايي

صدمات ناشي از حوادث در اثر عدم هوشياری مانند: تصادفات رانندگي، سقوط از ، از دست رفتن حافظه

 .غرق شدن ارتفاع،  نزاع، سوختگي يا

مشكالت زيادی برای سالمت فرد ايجاد مي کند که مي تواند شامل موارد زير  الكلمصرف طوالني مدت 

، آسيب به سلولهای عصبي، بيماری های گوارشي ،مشكالت کبدی، عروقي -بيماری های قلبي باشد:

 .سرطان  و سوءتغذيه، ايجاد اختالالت دائمي در عملكرد مغز، کم خوني، مشكالت جنسي

 الکلیسم یا وابستگی به الکل چیست؟ 

الكليسم يك اختالل مغزی در مصرف مزمن الكل است که فرد با وجود آگاهي از عوارض جسمي، رواني و 

 اجتماعي مصرف الكل قادر با کاهش مصرف و يا قطع مصرف الكل نمي باشد. 

 و مشروبات الکلی دست ساز چگونه رخ می دهد؟ مسمومیت با الکل

تواند منجر  ميو دنبال خواهد داشت ه اثرات مخربي بحتي اگر دست ساز نباشد، خوردن بيش از حد الكل 

به عدم هوشياری و حتي کما و در نهايت مرگ شود. اين واکنش ها در بدن بستگي به ميزان مصرف الكل 

دارد. افزايش بيش از حد الكل در جريان خون، باعث آسيب به بخش هايي از مغز مي شود که کنترل 
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: گيجي، اين موارد است شامل وسيستم های حياتي بدن ازجمله سيستم تنفسي و قلبي را برعهده دارند 

خواب آلودگي، کاهش هوشياری، استفراغ، تشنج ، اختالل تنفس، کاهش ضربان قلب، کاهش دمای بدن، 

 اختال ل در تعادل الكتروليت های خون و مرگ.

، ، مصرف مشروبات الکلی تقلبیتهدید کننده سالمت که ناشی از الکل می باشد مشکالتاز یکی 

می تواند منجر به بروز مسمومیت هاي شدید منجر به که  می باشدحاوي متانول  دست ساز و

متانول به جز در مشروبات الکلی دست ساز، در مایع البته  مرگ و یا کوري دایمی در فرد شود.

شیشه شور، برخی از ضد یخهاي خطوط گاز، مواد دستگاه هاي کپی، حالل ها و پاک کننده هاي 

 کاربراتورهاي ماشین موجود است.

تانول در بدن به موادي تجزیه می شود که این مواد شدیدا سمی می باشند. مسمومیت با متانول م

اغلب از طریق خوردن این ماده گزارش شده ولی مسمومیت از طریق تنفس و تماس پوستی هم 

 دیده شده است.

 سطح تعیین براي آزمایشگاهی امکانات به دسترسی اورژانس بیمارستان ها درکه  این به باتوجه

شناسایی فرد مسموم از روي تظاهرات بالینی داراي اهمیت است و  ندارد، وجود متانول سرمی

 انجام اقدامات درمانی سریع، چه بسا می تواند منجر به نجات جان فرد مسموم شود.

 تا 5/0عرض  را در اولیه مسمومیتدر مسمومیت خفیف تا متوسط بیمار به صورت ناگهانی عالیم 

عدم آلودگی،  خواب گیجی و سردرد، شکمی، درد استفراغ، تهوع،مانند  بروز می دهد تساع 4

تعادل،  از بین رفتن خویشتن داري، درد شکمی، تهوع و استفراغ، سردرد و اشکال در بینایی. 

  .کنند نمی مراجعه پزشك به مرحله این در بیماران معموالً

عالیم مسمومیت حاد با متانول ساعت ها بعد از مصرف یا تماس بروز می کند و می تواند منجر به 

 44تا  6 عالئم اصلی مسمومیت پس از از کار افتادن چندین ارگان بدن به طور همزمان شود. 

این عالیم می تواند به صورت افت فشار خون،  تغییرات ریتم قلبی، تشنج،   ساعت آغاز می شود.

کما و التهاب پانکراس دیده شود. عالوه بر این مسمومیت با متانول در چشم منجر به بروز عالیمی 

مانند گشاد شدن مردمك چشم و التهاب عصب بینایی خواهد شد که  به شکل تاري دید،  اختالل 

در شناسایی و تشخص رنگ ها، دید برفکی و حتی کوري کامل ادامه پیدا می کند. محدود شدن 

یه دید و دیدن نقاط و لکه ها در پس چشم و کاهش بینایی منتهی به از بین رفتن بافت عصب  وزا

 هر بیمار بالینی ساعت، وضعیت 44در اصل بعد از گذشت  بینایی و کوري دائمی خواهد شد.
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با متانول است که می تواند منتهی  مسمومیتدیگر عالیم  از تشنج و اغما.شود می بدتر ساعت

 شود.به مرگ 

توصیه می شود در صورت مشاهده عالئم اولیه، فرد مسموم هرچه سریعتر به مراکز درمانی منتقل 

 و اقدامات درمانی براي رفع سمیت و تثبیت بیمار صورت پذیرد.

 

 مراجعه شده به بیمارستانهاي مرجع مسمومیت:آمار مسمومیت هاي 

کشور، آمار مراجعين مسموم خود را به ستاد در مسموميت درمان  تخصصيبيمارستان  62، 5931در سال 

هزار مراجعه مسموميت ثبت 511بين نزديك به از  .مرکزی اطالع رساني داروها و سموم ارسال نموده اند

 . است بودهسموميت با الكل مربوط به مسموميت ها از مدرصد  1شده در اين بيمارستانها، 

 :به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور آمار مسمومیت هاي منجر به فوت ناشی از الکل

الكل مصرفي توسط آمار دقيقي از تعداد مصرف کنندگان الكل و نوع  ،کشور پزشكي قانونيسازمان به نقل از 

در کشور ما رخ مي دهد  فوت ناشي از مصرف مشروبات الكلي 511ساالنه حدود تاسفانه م ولي آنان وجود ندارد

و حوادث رانندگي بسيار در وقوع جرائم الكل  نقشکه اغلب اين افراد را مردان تشكيل مي دهند. عالوه بر اين، 

مهم است و موارد مرگ نه به دليل مسموميت با الكل بلكه در اثر حوادثي مانند نزاع وتصادفات رانندگي است که 

  . متعاقب مصرف الكل رخ مي دهد

مصرف به صورت ناخالصي موجود در الكل دست ساز و يا های ناشي از مصرف الكل در اثر مرگياری از بس

بسيار  )متانول(الكل چوب مانند ها ناخالصياين  .رخ مي دهداروهای شبه مخدر دهمزمان با مواد مخدر يا 

يي مانند ترامادول، اروهامصرف اين مشروبات تعمدا با مصرف دگاهي ضمن آنكه  خطرناک و کشنده است.

 همزمان مي شود که عوارض تداخالت اين نوع مصرف منجر به فوت خواهد شد.ديازپام و متادون 

بر اساس يك جوانان هستند و و الكل گرايش دارند،  مصرف مواد مخدرسني که در جامعه به  گروه اصليعمده 

مشروبات الكلي يكي از . درصورتيكه گرفته نمي شود ، الكل جزء ترکيبات مخدر در نظردر اين گروه باور غلط

  .مواد اعتيادآور استجزء قديمي ترين مخدرها و 

از آنجا که مصرف الكل در کشورهای اسالمي ممنوع مي باشد، منابع تهيه مشروبات الكلي به صورت قاچاق و 

 در ضمن توليددست ساز است. همين عامل باعث مي شود درصد الكل فرآورده دست ساز مشخص نباشد و 

و مرگ د مسموميت مل سبب تشديوااين عبا مواد سمي آلوده و يا تقليب شوند و  ،مشروبات الكلي دستي

 د.خواهدش

 توصیه آخر
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به دليل عوارض غيرقابل بازگشت مسموميت با متانول و مشروبات الكلي دست ساز و به دليل فرصت کوتاهي 

توصيه مي شود ضمن ممانعت از  ،که فرد مسموم برای نجات از مرگ يا کوری دائمي در اختيار دارد

و تر به مراکز درماني اعزام شود تا اقدامات درماني سريع، فرد مسموم هرچه سوءمصرف اين دسته از مواد

 رد.يگ صورتتجويز داروهای الزم 

 

 

 

 تهیه شده در ستاد مرکزي اطالع رسانی داروها و سموم

 سازمان غذا و دارو

 وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی

 


