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Sekilas tentang Keracunan Methanol 
 

Metanol sendiri tidak beracun, namun menjadi sangat beracun 
setelah dimetabolisme menjadi asam format (lihat gambar): Target 
pengobatan dengan memblokir enzim ADH baik dengan etanol atau 

fomepizole, menyeimbangkan asidosis metabolik dengan 
bikarbonat, dan gunakan dialisis untuk mengeluarkan metanol, 

format dan mengkoreksi asidosis metabolik. 
Asam Folat dapat juga diberikan untuk meningkatkan metabolisme 

endogen Format. 
Semua yang disebut diatas harus dimulai sedini mungkin. 

 

Diagnosa: 
- Gejala: hiperventilasi/dispnea, gangguan penglihatan (segala jenis), gejala-gejala di saluran 

pencernaan, nyeri dada, “hangover”.  
- Temuan: Gas Darah Arteri: Asidosis Metabolik (kecuali bila dikonsumsi bersamaan dengan 

etanol), peningkatan anion- dan osmolal gap, peningkatan serum-format.  
 

Tatalaksana: 
- Beri bikarbonate (NaHCO3) intravena sesegera mungkin. Target koreksi sepenuhnya. 

(0.3 x berat badan x base deficit (BD)) = mmol bufer (bikarbonat).  
(atau berikan 500 mmol jika base deficit >20 selama 1 hour, ulangi bila perlu) 

Untuk terapi oral: Tablet 500 mg (= 6 mmol bikarbonat), 6-10 tablet setiap jam sampai 
asidosis/hiperventilasi terkoreksi. 
 

- Beri antidot 1 atau 2 tanpa menunda-nunda,:  
1. etanol oral atau intravena – dosis: Lihat halaman sebaliknya. 
2. fomepizole oral atau intravena – dosis: Lihat halaman sebaliknya. 

Durasi pemberian antidot: Berikan antidot sampai dengan 12-24 jam setelah selesai dialisis, lebih 
baik diberikan etanol untuk menghemat fomepizole.  
 

- Dialisis (IHD-intermittent, high-flow): Bila memungkinkan, minimal (6-) 8 jam. CVVHD: 18jam  
- Asam Folat 50mg IV atau oral setiap 6 jam selama 24-48 jam  
- Jika menggunakan bantuan ventilator: pasien harus di hiperventilasi selama kondisi asidosis 

 

Kriteria untuk pengobatan (patient blood gases):  
A. Pasien asimtomatis, analisa gas darah normal: Observasi. 

B. pH>7.2, HCO3>15: Observasi minimum 24 jam. Berikan bikarbonat bila perlu (meningkatkan asidosis) 

C. pH 7.0-7.2, HCO3 >10: Beri bikarbonat, etanol (atau fomepizole), pertimbangkan hemodialisis (HD) 

D. pH<7.2, HCO3<10: Berikan bikarbonat, fomepizole (atau etanol), hemodialisis (HD), asam folinik 

- Terkait antidot:  
o Ketersediaan fomepizole terbatas; karenanya, gunakan khususnya pada 24 jam pertama 

(maksimal 2-3 dosis per pasien), setelah 24 jam lanjutkan dengan etanol 
o bila dialisis segera tersedia, berikan dosis awal fomepizole, lalu dosis berikutnya 4 jam 

setelah HD, lalu etanol setelah selesai HD (8 jam) 
- hemodialisis (lebih baik intermittent, high flow (IHD). CVVHD jika sirkulasi tidak stabil, lalu >16 jam) 

o pertimbangkan pada semua pasien dengan asidosis yang signifikan (pH <7.0-7.1, 
HCO3<10) atau dengan gangguan penglihatan.  Bila memungkinkan, selalu lakukan selama 
minimal 8 jam untuk mengeluarkan seluruh metanol.  
Jika ketersediaannya terbatas – gunakan bergantian antara pasien dengan interval 2-3 jam  

Aspek Prognostik 
Datang dalam keadaan koma, asidosis metabolik berat (pH <7,0) tanpa hiperventilasi merupakan tanda-
tanda prognosis buruk.  
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Dosis Etanol yang dianjurkan (perhatikan variasi antar individu dan dosis yang sering kali 
kurang, dengan: pemeriksaan gas darah selama pengobatan bila memungkinkan): 

 
etanol 5%  etanol 10%  etanol 20%  etanol 40%  

Dosis awal 15ml/kg 7,5ml/kg 4ml/kg 2ml/kg 

Laju infus 
(bukan peminum rutin) 

2ml/kg/jam 1ml/kg/jam 0,5ml/kg/jam 0,25ml/kg/jam 

Laju infus 
(peminum rutin) 

4ml/kg/jam 2ml/kg/jam 1ml/kg/jam 0,5ml/kg/jam 

Laju infus selama HD 
(bukan peminum rutin) 

4ml/kg/jam 2ml/kg/jam 1ml/kg/jam 0,5ml/kg/jam 

Laju infus selama HD 
(peminum rutin) 

6ml/kg/jam 3ml/kg/jam 1,5ml/kg/jam 0,8ml/kg/jam 

Bila analisa Serum-etanol tersedia: target serum-etanol pada 100-150mg/dl  
 

Dosis fomepizole yang dianjurkan: 
• Dosis normal: 
– Dosis awal 15mg/kg, lalu  
– 10mg/kg setiap 12 jam (selama HD setiap 4 jam) 

• Dosis saat KLB dengan ketersedian fomepizole dan kapasitas yang terbatas: 
– Dosis awal 10mg/kg, lalu 
– 10mg/kg setiap 12 jam (selama HD setiap 4 jam) selama 24 jam pertama, lalu gunakan etanol 

untuk menghemat fomepizole 
– Untuk menghemat fomepizole, Etanol juga disarankan setelah HD dihentikan(6-8 jam HD)  

 

Analisa Format – untuk digunakan pada konteks klinis:  
Pada keracunan metanol tidak ada gejala-gejala yang muncul bila tidak ada produksi format; artinya 
pada SETIAP pasien asidosis metabolik akibat keracunan metanol, harus terlacak adanya Format: 
  
 

 
 
 
 


