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Etylenglykol- och metanolinintoxikation - 

intensivvård 

Förändringar sedan föregående version 
Förlängd giltighet.  

Bakgrund, syfte och mål 
Etylenglykol och metanol är alkoholer som i sig ger berusningssymtom 

men är relativt atoxiska. De metaboliseras dock i levern till glykolat och 

oxalat (etylenglykol) respektive myrsyra (metanol) av enzymet 

alkoholdehydrogenas. Dessa metaboliter är mycket toxiska, och ger 

svårbehandlad metabol acidos och organskador. Etylenglykol ger främst 

njurskada och hypokalcemi, och metanol främst CNS och ögonskada. 

Behandlingsprincipen är densamma för båda alkoholerna. Först 

blockeras enzymet alkoholdehydrogenas så att inte mer toxiska 

metaboliter bildas. Detta kan göras antingen med etanol eller fomepizole 

som är kompetitiva hämmare av alkoholdehydrogenas. Utsöndring av 

etylenglykol/metanol och metaboliter sker sedan renalt. Vid svår 

förgiftning eller njursvikt påskyndas eliminationen med intermittent 

hemodialys.  

 

Allt intag av dessa alkoholer ska betraktas som farligt, hos vuxna har så 

lite som 30 ml gett allvarliga skador utan behandling. För etylenglykol 

rekommenderas antidotbehandling vid koncentration över 4 mmol/liter 

och metanol 7 mmol/liter. Med adekvat behandling i tid kan 

mångdubbelt högre intag överlevas utan permanenta skador.  

Arbetsbeskrivning 

Symtom 

Initialt berusning, illamående, kräkning 

 

Efter 4-12 timmar då metaboliter ansamlas, svår metabol acidos med 

hyperventilation, för etylenglykol hypokalcemi med njurpåverkan/akut 
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njursvikt med anuri på grund av utfällning av calciumoxalat i tubuli, för 

metanol dimsyn/blindhet.  
 

Senare i svåra fall, hjärnödem med kramper och medvetandepåverkan 

samt cirkulationssvikt.  

Diagnostik 

 Anamnes och klinisk bild 

 Metabol acidos med högt anjon gap. (De ometaboliserade alkoholerna 

påverkar ej anjon gap) 

 Provtagning: S-Etanol, S-Metanol, S-Etylenglykol, P-Elstatus, P-

Glukos, P-Urea, P-Osmolalitet samt patientnära resp-status med 

joniserat kalcium och laktat.  

 Osmolalitetsgap (OG) kan ge vägledning i avsaknad av S-Etylenglykol. 

 OG=uppmätt osmolalitet – beräknad osmolalitet (= 2 x S-Na + P-Glucos 

+ Urea + 1,25 x S-Etanol) Länk www.acidbase.org 

 OG över 20-25 mmol/liter talar starkt för etylenglykolförgiftning. 

 Calciumoxalatkristaller i urinsediment patognomont för 

etylenglykolförgiftning. 

Observera att koncentrationen av etylenglykol/metanol avtar och anjon 

gap ökar (=koncentrationen av glykolat/oxalat respektive myrsyra) med 

tiden om ej antidot givits, det vill säga låg koncentration av 

etylenglykol/metanol i sent skede utesluter inte allvarlig förgiftning.  

Vissa patientnära blodgasapparater feltolkar oxalat som laktat på grund 

av likhet i strukturen. Om laktat mätt på labb är mycket lägre än med 

patientnära mätning, kan det styrka misstanken om 

etylenglykolförgiftning.  

Behandling 

 Ventrikeltömning bara om intag senaste timmen  

 

 Antidotbehandling med blockering av alkoholdehydrogenas med etanol 

eller fomepizole förhindrar nytillskott av toxiska metaboliter. Påbörjas 

snarast på vid indikation om inte redan S-Etanol är över 20 mmol/liter. 

Fortsätts till S-Metanol under 7 mmol/liter eller S-Etylenglykol under 4 

mmol/liter eller tills OG är mindre 10 mmol/liter och acidosen är hävd 

och inte återkommer efter behandlingsavslut. 
 

 Etanol: Glukos 50 mg/ml Etanol 100 mg/ml (färdig blandning, finns 

6x500 ml i antidotlager både i Skövde och Lidköping): till vuxna ges 

initialt 600 ml intravenöst på 20 minuter, därefter 70-100 ml/timme. 

Mätning av S-Etanol initialt varje timme, målvärde 20 mmol/liter.  
 

 Fomepizole: Fomepizole-koncentrat till infusionsvätska 5 mg/ml, 300 

ml = 1500 mg, finns i antidotlager Skövde och Lidköping så det räcker 

till laddningsdos som varar 12 timmar, indicerat då man vill undvika 

biverkningar av etanol t.ex. till barn.  
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 Laddningsdos är 15 mg/kg följt av 10 mg/kg var 12:e timme. 

 

 Vid metanolförgiftning med acidos ges även folinsyra 50 mg x 6 

intravenöst (Calciumfolinat 10 mg/ml, 10x5 ml finns i antidotlager IVA 

Skövde), påskyndar nedbrytning av myrsyra.  
 

 Hemodialys: Både alkoholerna och metaboliterna är små molekyler 

som är fritt dialyserbara, CRRT är betydligt mindre effektivt än 

intermittent hemodialys.  
 

 Dialys ges vid svår förgiftning med S-Metanol/Etylenglykol över 15-20 

mmol/liter, BE under -15, njursvikt, synpåverkan, svår CNS- eller 

cirkulationspåverkan. 
 

 Dialys sker då med specialblandat dialysat med etanolkoncentration 22 

mmol/liter så att infusionshastigheten av etanol inte påverkas. Se även 

Etylenglykol- och metanolintoxikation – dialys  
 

 Labbmässigt följs respiratoriskt status, joniserat Ca, elstatus, urea, P-

Glukos, S-Etanol,  

S-Metanol, S-Etylenglykol och osmolalitet.  
 

 Acidos och elektrolytrubbningar framförallt hypocalcemi korrigeras, 

rehydrering på grund av osmotisk diures. 

 Tiamin-behandling på vid indikation. 

 

 Sedvanlig support vid sviktande cirkulation, andning och hjärnödem. 

 

 Fomepizoledos (mg/kg kroppsvikt)    

Laddningsdos  2:a dos  

 (12 timmar)  

 3:e dos  

 (24 timmar) 

 4:e dos  

 (36 timmar) 

 5:e dos  

 (48 timmar) 

  

 15  10  10  10  10 

   

Patientvikt (kg) Dos 1 (15 mg/kg)   

  40    600 mg 

  50    750 mg 

  60    900 mg 

  70 1 050 mg 

  80 1 200 mg 

  90 1 350 mg 

100 1 500 mg 

 

Patientvikt (kg) Dos 2–5 (10 mg/kg) 

  40    400 mg 

  50    500 mg 
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  60    600 mg 

  70    700 mg 

  80    800 mg 

  90    900 mg 

100 1 000 mg 

 

Käll- och litteraturförteckning 
Brent J, McMartin K m fl: Fomepizole for the Treatment of Ethylene 
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