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در ایـن راهنمـا قصـد بـر ایـن اسـت کـه واقعیـات مرتبط بـا برخی 
باورهـای نادرسـت در مـورد اثـرات الـکل در پیشـگیری و کنتـرل 

بیمـاری Covid-19 مـرور شـود:
الکل هایـی کـه در بـازار وجـود دارنـد، بـه سـه دسـته کلـی اتانول 
)الـکل اتیلیـک- الـکل سـفید- طبـی(، ایزوپروپیـل الـکل )الـکل 
مورد اسـتفاده جهـت ضدعفونی کردن به روش تماسـی( و متانول 

)الـکل متیلیـک- الـکل صنعتـی زرد رنگ( تقسـیم می شـوند.

اتانول چیست؟
اتانـول یـا الـکل اتیلیـک بـا فرمـول C2 H5 OH یـک ترکیب 

شـیمیائی بـا بویـی خـاص و بـا خاصیـت آتش گیری اسـت. 
ایـن الـکل همـان مـاده ای اسـت کـه در نوشـیدنی های الکلی 

هـم بـا درصد هـای مختلـف پیدا می شـود. 
ایـن نـوع الـکل در صنایـع مختلـف کاربـرد فـراوان دارد. در 
صنعت ضدیخ سـازی اسـتفاده می شـود. حالل بسـیار خوبی اسـت 

و در عطرسـازی و رنگسـازی هـم اسـتفاده می شـود.
الـکل طبـی کـه حـاوی اتانول اسـت، بی رنـگ و با بـوی تند 

بـوده و مخصـوص ضدعفونی و تزریقات اسـت.
اتانول  از پوست سالم جذب پوستی ندارد.

اتانـول بـا تغییـر دادن پروتئیـن و حـل کـردن چربـی، باعـث 
ازبین رفتن سـاختار پروتئین ها و انعقاد آنها می شـود؛ این خاصیت، 
الـکل را بـه انتخابی مناسـب و کارآمد برای مقابله با طیف وسـیعی 

از باکتری هـا و ویروس هـا تبدیـل کرده اسـت.
الـکل طبـی، الکلـی بـا خلـوص ۹۶ درصـد بـه بـاال اسـت که 

حـاوی ۴ درصـد یـا کمتـر آب اسـت.   
اگر محلول مورد اسـتفاده فقط از الکل تشـکیل شـده باشـد و 
هیچ ماده یا ترکیب دیگری در آن نباشـد )غلظت 100%(، کارایی 
آن بـرای مقابله با میکروب ها کمتر می شـود؛ چراکـه در نبود آب، 
ساختار پروتئین ها بطور کامل از بین نخواهد رفت و الکل  با درصد 
 خلوص باال خیلی سـریع قبل از تخریب پروتئین ها تبخیر می شـود.

الـکل  غلظـت  بـه  الکلـی  ضدعفونی کننده هـای  کارایـی 
در  مطلـوب،  حالـت  در  اسـت.  وابسـته  محصـول  در  موجـود 
ضدعفونی کننده هـای الکلـی ، بیـن70 تـا ۹۵ درصـد از محلـول 
و  آب  بـه  باقی مانـده،  درصـد  و  باشـد  مـی  الـکل  از  متشـکل 

می گیـرد. تعلـق  دیگـر  ترکیب هـای 
3 پیمانـه الـکل ۹۶ درجـه+ یـک پیمانـه آب برابـر اسـت بـا 

الـکل70 درجـه. 
3 پیمانـه الـکل ۹0 درجـه+ دوسـوم پیمانـه آب برابـر اسـت با 

درجه. الـکل70 
بهتریـن درصـد الکل اتانـول جهت ضدعفونی کـردن، درجه 

خلـوص 70 درصد می باشـد.
دسـت ها بایسـتی بـا ضدعفونی کننـده الکلی، خـوب و کامل 
تمیـز شـوند بـه طـوری کـه بـه مـدت ۲0 تـا 30 ثانیـه تمامـی نقاط 
دسـت ها اعـم از بیـن انگشـتان و زیـر ناخن ها با محصـول موردنظر 
تمـاس پیـدا کنـد و پـس از آن دسـت ها در معـرض هـوا کامـال 
خشـک شـوند. دقت شـود اگر آلودگی واضحی در دسـتها وجود 
داشـته باشـد باید حتما دسـت ها ابتدا با آب و صابون شسـته شوند.
اگـر چه کـه اتانول خاصیـت میکروب کشـی قابل مالحظه ای 
دارد، امـا در صـورت مصـرف ناصحیـح بـرای سـالمت پوسـت 
مناسـب نیسـت، به ویژه برای کسـانی که می خواهند به  طور مکرر 

دسـت ها را بـا آن تمیـز کنند.
اتانـول می توانـد بـرای ضدعفونـی کـردن دسـت ها گزینـه 
خوبـی باشـد، امـا بیش از همه زمانی توصیه می شـود که دسترسـی 

بـه آب و صابـون و شـوینده های دیگـر وجـود نداشـته باشـد.
اسـتفاده وسـواس گونـه از الـکل بعـد از شست وشـو بـا آب و 
صابون، به جز حسـاس کردن پوسـت دسـت، تاثیر مثبتی درجهت 

ضدعفونی شـدن ندارد.
اسـتفاده طوالنـی مـدت از مـواد ضدعفونـی کننـده الکلـی،  
زمینـه خشـکی پوسـت و اگزمـا را افزایـش می دهـد و فـرد دچـار 
التهـاب، خـارش و قرمـزی پوسـت و حتـی زخم پوسـتی می شـود 

ساپیبا
سامانه سالمتی 
و پیشگیری بالینی

گسـترش فزاینـده و رو بـه رشـد مـوارد جدیـد Covid-19، همـراه 
بـا همه گیـر شـدن ایـن بیمـاری در سراسـر جهـان  موجـب تـرس 
و نگرانـی در مـردم شـده و بـه دنبـال آن اخبـار نادرسـت در زمینـه 
پیشـگیری و درمـان Covid-19 به شـکلی بیـش از حد خصوصا در 
فضاهای مجازی گسـترش یافته اسـت. باور غلطـی اخیرا در برخی 
افـراد در جامعـه ایجاد شـده اسـت که مصرف خوراکـی الکل می 
توانـد نقـش پیشـگیری از ابتال بـه بیماری ناشـی از کرونـا ویروس 
داشـته باشـد، بـه گونه ای که در سراسـر کشـور شـاهد آمـار رو به 

رشـد تلفات ناشـی از مسـمومیت های الکلی هسـتیم.

گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
پایگاه خبری پیشگیری و سالمتی بالینی »ساپیبا«



کـه ایـن شـرایط خـود زمینـه را جهـت ورود سـایر عفونت هـا نیز 
فراهـم مـی کند.

ضدعفونی کننده هـای الکلـی دسـت تنهـا در مواقعـی کـه در 
منـزل بـه آب و صابـون دسترسـی نداریم و یا در محیط هـای الوده 

هماننـد بیمارسـتان حضـور داریم بهترین انتخاب هسـتند.
محصـوالت مرطـوب کننـده حـاوی روان کننده هایـی نظیـر 
گلیسیرین، اوسرین، اوره و یا استفاده از وازلین که از خشکی پوست 
جلوگیـری می کنند و باعث آبرسـانی به پوسـت می شـوند، پس از 
 هـر بـار ضدعفونی کردن با محلـول حاوی الکل توصیه می شـوند.
بنابرایـن اسـتفاده از اتانول بـرای ضدعفونی کردن دسـت ها با 
محدودیت هایی همراه اسـت؛ مگر آنکه با اضافه کردن روان کننده 
 و نرم کننـده بـه محلول موردنظر از پیامدهای یادشـده همراه شـود.
اگر دسـت ها پیش از اسـتفاده از محصول الکلی خیلی کثیف 
باشـند، از خاصیـت ضدعفونی کنندگـی و پاک کنندگی محصول 

کاسـته می شود.
جهـت ضدعفونـی کـردن سـطوح، اسـتفاده از الـکل اتانـول 
بـرای یـک بـار می توانـد بـرای 3 تـا ۴ سـاعت سـطوح را عـاری از 
 میکروب کند و به هیچ عنوان نباید سـطوح را غرق در الکل کرد.

بـرای ضدعفونـی کـردن دسـت از محلول هـای موجـود در 
داروخانـه و سـاخت شـرکت هـای معتبر کـه پروانه سـاخت دارند 
اسـتفاده شـود و بـه هیـچ وجـه از مراکـزی کـه مطمئـن نیسـتند 

محلول هـای ضدعفونـی کننـده تهیـه نشـود.
اگرچـه کـه گفته می شـود الکل طبـی تاریخ مصـرف ندارد، 
امـا بـا گذشـت زمـان الـکل مـی توانـد تبخیـر شـود و از درصـد 

خلوصش کاسـته شـود.

متانول چیست؟
متانـول یـا الـکل متیلیـک بـا فرمـول CH3OH سـاده ترین نوع 

الـکل و مایعـی سـبک، فـرار، بـدون رنگ و قابل اشـتعال اسـت.
ایـن مـاده به صورت محدود به عنوان سـوخت در موتور هایی 
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ضدعفونـی دسـت، پوسـت، لوازم و تجهیزات پزشـکی و سـطوح 
)ماننـد: دسـتگیره در، میـز کار، کف و...( وجـود ندارد.

بـرای ایجـاد تمایـز میـان الـکل طبـی )اتانـول( و صنعتـی )که 
حـاوی متانول اسـت(، به محلول هـای الکل صنعتی، مـوادی مانند 
رنگ هـای قرمـز و زرد، تلخ کننده هـا و متانـول کـه الکلی سـمی و 
مضـر اسـت اضافـه می کننـد و از آن بـه عنـوان الـکل صنعتـی یـاد 
می کننـد. اضافـه کردن این مواد به این منظور اسـت که مردم تمایز 
 را متوجه شوند و برای مصارف خود از الکل صنعتی استفاده نکنند.
مسـمومیت، غالبـا بدلیل مصرف تصادفی محصـوالت حاوی 
متانـول رخ می دهـد یـا زمانـی کـه آن را بـه عنوان یـک جایگزین 

اتانـول به صـورت غلط مصـرف کنند.
تأکیـد می شـود که متانـول بـرای ضدعفونی کردن دسـت و 
سـطوح کاربـردی نـدارد و و مصـرف آن خطرناک نیز می باشـد.

ایزوپروپیل الکل
2-pro- یا isopropanol یـا propan-2-ol( ایزوپروپیـل الکل

panol( یـک ترکیب شـیمیایی بی رنگ و قابل اشـتعال اسـت که 
بـوی تنـدی دارد. اگرچـه در تقلیـب در بازار که عمومـاً با تربانتین 

انجـام می شـود، ترکیب نهایـی زرد رنـگ خواهد بود.
ایـن ترکیـب در تولیـد دامنـه وسـیعی از ترکیبـات شـیمیایی 
صنعتـی و خانگـی کاربـرد داشـته و ترکیـب مهمـی در مـواد ضـد 

عفونـی کننـده، گندزداهـا و ضدعفونـی کننـده هاسـت. 
عمدتـاً بـه عنـوان حـاّلل بـرای پوشـش هـا یـا در فرآیندهـای 
صنعتـی اسـتفاده مـی شـود. ایـن مـاده همچنیـن کاربردهایـی در 

صنایـع بهداشـتی هـم دارد از قبیـل تمیـز کننـده هـای عینـک.
 ،)Rubbing alcohol( مالیدنـی  الـکل  پزشـکی،  در 
تمیزکننـده های دسـت و پدهـای ضدعفونی حـاوی ترکیب ۶0 تا 
70 درصـد ایزوپرپپیـل الکل یا اتانول در آب هسـتند. آب برای باز 
کـردن منافذ غشـای باکتری ها ضروری اسـت تا مثل یـک دروازه 

بـرای ورود ایزوپروپیـل الکل عمل کند. 

با سیسـتم احتراق داخلی استفاده می شود. 
متانول از راه پوسـت جذب می شـود و اثرات مخربی بر روی 

بینائی دارد.
فوق العـاده قابـل احتـراق بـوده، امـا در دمـای محیـط خـود به 

خـود آتـش نمـی گیرد. 
متانـول در بیـن الـکل هـا، ضعیف تریـن خاصیـت میکـروب 
کشـی را دارد و قـدرت ضدعفونـی کنندگی آن نسـبت بـه اتانول 

کمتـر اسـت. بنابرایـن اسـتفاده از آن فایـده ای نخواهـد داشـت.
متانـول مـاده ای سـمی اسـت و نوشـیدن آن موجـب نابینایی، 

آسـیب هـای عصبـی و حتـی مـرگ می شـود. 
هنگام اسـتفاده از متانول باید از ماسـک و دسـتکش اسـتفاده 
کرد، چون از طریق پوسـت، دسـتگاه تنفسـی، دسـتگاه گوارشـی 
و همچنیـن ملتحمـه چشـم می توانـد جـذب شـود و در بدن انسـان 
  CO2 به متابولیت های سـمی فرمالدهید، فرمات )اسـید فرمیـک( و

تبدیل شـود. 
بـا توحـه به جذب پوسـتی متانـول حتـی در ضدعفونی کردن 
دسـت ها نیز  قابل اسـتفاده نیسـت و سـبب بروز عوارضی همچون 
 درماتیت )التهاب پوست(، نابینایی، نارسایی کلیه، کما و مرگ شود.

کوچـک ترین دوزی از این ماده، حتی کمتر از نصف قاشـق 
چایخـوری آن مـی تواند باعث نابینایی شـود و مصـرف کمتر از ۴ 

اونـس )حدود 110 گرم( از آن می تواند کشـنده باشـد.
دوز کشـنده در انسـان بطور دقیق مشخص نشده، ولی در رنج 
 0/3 تـا 1 گـرم بـر کیلوگرم از محلول 100% گزارش شـده اسـت. 
نشانه های نوشیدن متانول شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، عدم 
 تعادل، پریشانی، خواب آلودگی و سرانجام بیهوشی و مرگ است.

متانـول  جهـت ضدعفونـی کـردن در روی سـطوح نیـز قابـل 
اسـتفاده نیسـت زیـرا تبخیـر می شـود و تنفـس بخـار متانـول نیـز 

مسـموم کننـده اسـت.
بـا توجه بـه خصوصیـت سـمی متانـول، درراهنماهـای  معتبر 
بیـن المللـی، هیچ گونه توصیه ای مبنی بر اسـتفاده از متانول جهت 



ترکیـب 7۵ درصـد ایزوپروپیـل الکل می تواند بـه عنوان ضد 
عفونی کننده دسـت بـه کار برود. 

بخـار ایزوپروپیـل الـکل از هـوا سـنگین تـر و قابـل اشـتعال و 
تحریـک کننـده پوسـت بـوده، در زمـان کار بـا آن اسـتفاده از 

دسـتکش محافـظ توصیـه مـی شـود. 
ایزوپروپیـل الکل و متابولیت آن )اسـتون( به عنوان سـرکوب 

کننده سیسـتم عصبی مرکزی شـناخته می شـوند. 
مسـمومیت بـا ایـن الکل مـی توانـد به دنبـال خـوردن، تنفس 
کـردن یـا جـذب پوسـتی آن اتفـاق بیفتـد. نشـانه هـای ایـن نـوع 
مسـمومیت عبارت اند از: احسـاس گر گرفتگی، سـر درد، گیجی، 
تکلم نامشـخص، از دسـت دادن هماهنگی جسمی،  افت عملکرد 
سیسـتم عصبـی مرکزی، تهوع، اسـتفراغ، درد شـکم، اسـهال، کم 
آب شـدن بـدن، بی هوشـی، افـت دمـای بـدن، فشـار خـون پایین، 

تشـنج، شـوک، افت سیسـتم تنفسـی و کوما. 
ادم یـا التهـاب ریـه و تجمـع مایـع در ریـه هـا می توانـد نتیجه 
مصـرف یک جـای مقدار زیـادی ایزوپروپیل الکل باشـد که منجر 

به دشـواری تنفس و کاهش اکسـیژن رسـانی می شـود. 
مصـرف ایزوپروپیـل الـکل همـراه بـا استشـمام بـوی میـوه از 

دهـان بـوده کـه نتیجـه ایجـاد اسـتون در بـدن فـرد اسـت. 
بـر خـالف متانـول و اتیلـن گالیکـول، متابولیـت ایزوپروپیل 
الـکل کـم تـر سـمیت دارد هـر چنـد مـرگ بـر اثـر مسـمومیت با 

ایزوپروپیـل الـکل هـم گـزارش شـده اسـت. 
درمـان ایـن مسـمومیت بـه طـور عمـده حمایتـی اسـت و می 
توانـد شـامل آزمایـش های مختلـف، لوله گـذاری داخل سیسـتم 
تنفسـی، مایعـات درون رگی، شسـت و شـوی معـده از طریق لوله 

بینـی و دیالیـز بـرای موارد نارسـایی کلیه باشـد. 

مسمومیت با الکل:
شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران با افزایش نگرانی شهروندان 
در رابطـه بـا نحـوه ضدعفونـی کـردن مواد مصرفـی و اقـالم مورد 
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بـا اسـتفاده ناصحیـح از محصوالت ضد عفونـی کننده الکلی 
جـان خود و دیگـران را به خطـر نیندازیم.
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اسـتفاده همـراه بوده اسـت. دو محلـول اتانول و متانـول موجود در 
بازار که ظاهرا تنها تفاوتشـان در حروف اول نوشـتاری آن هاسـت، 
ولـی در باطـن یکـی از آن هـا سـمی و آسـیب رسـان )متانـول( و 
دیگـری بـا درصـد خاصـی از غلظـت )اتانـول( که صرفـا می تواند 
 درجهـت ضدعفونـی کـردن دسـت ها یـا سـطوح اسـتفاده شـود.

در روزهـای اخیـر و بـه طـور ناگهانـی مـوارد مسـمومیت بـا الکل 
متیلیـک یـا متانـول افزایـش یافتـه اسـت. افـراد سـودجو بـا اضافـه 
کـردن وایتکـس بـه متانول، رنگ آن را سـفید می کننـد و آن را به 
جـای اتانـول می فروشـند. به همین جهت توصیه می شـودکه حتما 
اتانـول یـا الکل سـفید در جهـت ضدعفونی کردن از شـرکت های 

معتبـر و داروخانـه ها تهیه شـود.

آیلا این باور که نوشلیدن الکل از ابتلا به کروناویروس 
جلوگیری می کند، صحیح اسلت؟ 

در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد گفت، خیـر. مصـرف هرگونـه مواد 
الکلـی )چـه اتانـول و چـه متانول( به صـورت خوراکـی تاثیری در 
پیشـگیری از ابتـال به کرونا نـدارد و حتی می تواند بـا پایین آوردن 

سیسـتم ایمنی موجب تسـهیل ابتال شـود.
علـل مرگ در مسـمویت حاد الکلـی با اتانول، اثر مسـتقیم مهاری 
الکل بر بصل التخاع و سـرکوب سیسـتم تنفسی، ورود مواد غذائی 
 به نای و سـوانح ناشـی از عدم تمرکز و عدم حفظ تعادل می باشـد.
بیمـاران بـا مسـمومیت متانـول نیـز تابلـوی عالئـم چشـمی شـامل 
کاهـش دیـد، تـاری دیـد، نابینایی، کاهش سـطح هوشـیاری و در 

نهایـت مـرگ وجـود دارد.

آیلا اسلپری کردن اللکل بلر روی بدن  ویلروس  کرونا 
را از بیلن می برد؟

خیر. اسپری کردن الکل بر روی بدن  ویروس هایی را که قبال به بدن  
وارد شده را نابود نخواهد کرد. اسپری کردن چنین موادی می تواند 
 بـه لباس ها یا غشـاء مخاطی )در چشـم ها یا دهان( آسـیب برسـاند. 


