
    Motion sickness  یا  بیماري حرکت

   شرح بیماري

هاي شایع در طول سفر است که که به آن ماشین گرفتگی هم گفته می شود، یکی از بیماري Motion sickness یا  بیماري حرکت

هاي نامعمول ناشی از سفر با ماشین، هواپیما، قایق و قطار شود. این بیماري بر اثر حرکتاستفراغ می ایجادباعث بروز ناخوشی و 

از دیگر عالئم شایعی که به واسطه آنها می توان بیماري حرکت را تشخیص داد، عرق کردن، افزایش و سرازیر شدن  .شودایجاد می

  .بزاق دهان، سردرد، احساس سرما و رنگ پریدگی است

  علت بیماري:

که به صورت مداوم در طول سفر ادامه دارند، سبب برهم خوردن مایع گوش میانی و رسیدن پیام هایی به مغز  یحرکت هاي نامعمول

 .بیماري مسافرت احساس تعادل و توازن و بنابراین حفظ توازن فضایی را در گوش داخلی تحت تاثیر قرار می دهد .می شود

  تداخلی مرکب از بخش هاي سیستم عصبی زیر تنظیم می شود: با   احساس تعادل ما

  گوش داخلی جهات حرکت را کنترل میکند.*  

 همچنین جهت هاي حرکت. ، یا به رو، غیره) و ( به عنوان مثال وارونه می بینند که بدن در فضا کجاست  چشم ها*  

  زمین را لمس می کند.که احساس می کنند چه بخشی از بدن   گیرنده هاي فشاري پوست*    

  گزارش می کنند که چه بخش هایی از بدن حرکت می کنند.  گیرنده هاي حسی عضله و مفصل *    

  سیستم مذکور بین آنها هماهنگی ایجاد می کند. 4(مغز و طناب نخاعی) با استفاده از اطالعات حاصله از   سیستم عصبی مرکزي *    

دریافت می کند( گوش داخلی، چشم ها، گیرنده هاي   عصبی مرکزي پیام هاي متناقضی از چهار سیستمبیماري مسافرت هنگامیکه سیستم   عالیم

  مفصل ) ظاهر می شوند.  فشاري پوست و گیرنده هاي حسی عضله و

  

  هر چند علت بیماري مسافرت پیچیده است و نقش داده هاي متناقض تنها یک فرضیه یا یک توضیح پیشنهادي براي بروز آن است.

   

  علل تشدید کننده:

  

  مسافرت*    

  استرس*    

  محیط ناکافی دودآلود یا تهویه محیط*   

  الکل مصرف *  

      بینایی تحریکات*  

در موارد شدید گاه اضطراب، بوي قوي غذا یا بنزین و حتی خواندن کتاب یا نقشه نیز می تواند آغازگر بیماري حرکت باشد. این 

در کودکان و همچنین زنان دیده می شود. بیشتر کودکان در بزرگسالی درمان می شوند، اما اکنون افراد بزرگسال بیماري بیشتر 

بسیاري از بیماري حرکت در طول سفر رنج می برند. با انجام کارهاي پیشگیرانه می توان عالوه بر جلوگیري از این بیماري و آسیب 

  .جربه کردهاي آن، سفري خوش را در کنار همسفران ت

  



 

   :پیشگیري  

حرکت و تکان ها را به حداقل برسانید. براي این منظور در طول سفر با ماشین بهتر است در صندلی جلو بنشینید. صندلی هاي جلوتر 

است در وسط آن از بال در هواپیما نیز براي افراد مبتال به این بیماري مناسب تر است. افراد بیمار نیز هنگام سوار شدن بر قایق، بهتر 

د. براي مثال در ماشین شیشه ها را پایین بیاورید. بستن چشم ها و ندر طول مسیر بهتر است از هواي آزاد بهره ببر.قرار گیرند

استراحت یکی از گزینه هاي مناسب است. توجه داشته باشید که افراد مبتال هرگز نباید در طول مسیر به خواندن کتاب یا نگاه کردن 

توصیه می شود در طول مسیر به هیچ وجه به سوژه هاي متحرك موجود در اطراف همچون دیگر ماشین هاي در .مشغول شوندفیلم 

 .حرکت، یا موج هاي دریا نگاه نکنید. بهترین توصیه جهت تماشاي مناظر اطراف، خیره شدن به یک خط ثابت کمی باالتر از افق است

اجتناب کنید. خوردن غذاهاي چرب و ادویه دار به افزایش و پر حجم غذاهاي سنگین قبل از سفر و در طول مسیر از خوردن  

  .مشکالت احتمالی کمک خواهد کرد

در صورت داشتن عالئم زمینه اي مانند فشار خون، قند، بیماري هاي مغزي و عصبی و یا افرادي که حساسیت دارویی دارند باید با  

  .ت کنندپزشک خود در خصوص مصرف این دارو مشور

اگر در اتومبیل هستید سعی کنید صاف بنشینید. با این کار شما قادر خواهید بود که مسیر حرکت خود را پیش بینی کنید و به یک  

برخی فکر می کنند که در هنگام بروز حالت تهوع باید چشم ها را بست اما این واکنش حالت تهوع را کاهش نمی . نقطه خیره شوید

  .ي است که می توان در این مورد انجام داددهد و بدترین کار

 

 باره نمایید. در این خود را برطرف هايسفر نگرانی به شدن از عازم نمایید قبل اند. سعیدخیل مسافرت نیز در بیماري روانی عوامل

 مسافرت سفر باشید و شما معموًال دچار بیماري در مرتب کند کهمی شما ایجاب زندگی یا شیوه شغل که باشید. در صورتی بینخوش

  نمایید. اقدام مربوطه با متخصص یا مشاوره درمانیروان دریافت شوید برايمی

  مورد انتظار عواقب

  شوند.می رفع از آن پس کوتاهی سفر یا مدت از پایان ، پسعالیم تداوم در صورت

  تعادلیاز بی ناشی هايو آسیب افتادن - در اثر استفراغ بدن آب دادن از دست - :احتمالی عوارض

را بر  خنک با آب شده خیس دستمال و یک کرده استراحت تاریک اتاق کنید در یک ، سعیبروز عالیم محض به - :کلی اصول: درمان

  خود بگذارید. ها و پیشانیچشم روي

  نکنید. استفراغ خود را مجبور به کند ولیمی کمک تهوع تخفیف به را نگیرید چرا کهخود  استفراغ جلوي

  

  :غذایی رژیم

  یا اصًال غذا نخورید. کرده استفاده سبک از غذاهاي کوتاه سفرهاي یا در طی قبل    

  کنید. استفاده بدن مایعات حفظ ) برايمیوهو آب (چاي آشامیدنی مکرر مقادیر اندك تر ، از مصرفطوالنی سفرهاي براي    

  کنید. بسیار سرد خودداري هايو نوشیدنی کربناته هاي، نوشیدنی الکل از مصرف

  

  

  



  :داروها

 بیشتر این داروها پایه آرام بخشی دارند و براي همین ممکن است سبب خواب آلودگی شوند، پس در صورت مصرف آنها از قبول

مسئولیت هاي مهمی چون رانندگی که جان دیگران را به خطر خواهد انداخت، پرهیز کنید. بر این اساس بهتر است پیش از اقدام به 

 .خرید به پزشک مراجعه کرده تا بتوانید مناسب ترین داروي متناسب با شرایط فردیتان را دریافت کنید

 

از شروع سفر، آغاز کنید تا از بروز مشکالت احتمالی پیشگیري شود؛ در غیر این پیشنهاد می شود داروهایتان را یک نصفه روز پیش 

 .صورت با بروز عوارض بیماري حرکت نیز می توانید از داروهاي مرتبط استفاده کنید

  

 است سفر ممکن و در طی ) قبل ( بونین ) یا مکلزین ( درامامین هیدریناتنظیر دیمن نسخه بدون ، داروهاي موارد خفیف براي 

  باشد. کافی

را  پوستی هايبرچسب سفر فورًا این از پایان گردد. پستجویز  اسکوپوالمین پوستی هايبرچسب است ممکن مسافرت براي - 

  شود.نمی توصیه آن بلندمدت بردارید؛ مصرف

دقیقه قبل از مسافرت به مچ دست  30دست بندي براي کمک به افراد مبتال به این مشکل در خارج از کشور ساخته شده است که    

قرار داده باعث پالس هاي الکترونیکی بدون دردي را آزاد می کند که اعصاب معده و مغز را تحت تاثیر  چپ بسته میشود و

    )Motion Sickness Band ( عالئم می شود. تسکین
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