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Jokainen	  voi	  sairastua	  
�  20	  000	  henkilön	  tutkimuksessa	  	  

�  21%	  pahoinvoi,	  7%	  oksensi,	  4%	  sairas,	  4%	  aivan	  kamalaa	  



Liikeais/	  
� Aivot	  tulkitsevat	  viestit	  

�  Silmistä	  
�  Asentotunnosta	  
�  Korvan	  kaarikäytävistä	  
�  Ihmisen	  liikkeistä	  



Pahoinvoinnin	  synty	  
� Aivojen	  pahoinvointikeskus	  
� Histamiini,	  asetyylikoliini,	  noradrenaliini	  ja	  GABA	  
hermovälittäjäaineina	  



Matkapahoinvoin/	  
� matkapahoinvoinnin	  aiheuttaa	  aina	  liike	  
�  silmien	  ja	  korvien	  ristiriitaiset	  viestit	  
� myös	  pelkästään	  korvaperäisenä	  (myös	  sokeilla)	  
�  syntyy	  herkimmin	  hitailla	  ja	  suurilla	  muuttuvilla	  
liikkeillä	  ja	  pyörähdyksillä	  



Al/stavat	  tekijät	  
� Naissukupuoli	  
�  Ikä	  2	  -‐	  12-‐vuotiaana	  pahin	  
� Hormonit	  (raskaana	  ja	  kuukautisten	  aikaan	  
herkempi)	  

� Muut	  herkistävät	  sairaudet	  esim.	  korvasairaudet	  (mm.	  
Menierin	  tauti)	  

� Migreeni	  
� Merisairauden	  pelko	  



Diagnos/ikka	  
� matkapahoinvointi	  on	  poissulkudiagnoosi	  
�  sensitiivisiä	  diagnostisia	  menetelmiä	  tai	  mittareita	  
matkapahoinvointitaipumuksen	  selvittämiseksi	  ei	  ole	  
olemassa	  



Oireet	  
�  kalpeus	  ja	  kylmänhikisyys	  
� haukottelu,	  lisääntynyt	  syljeneritys	  sekä	  huokailu	  
�  pahoinvointi,	  jota	  oksentaminen	  yleensä	  lievittää	  
jonkin	  verran	  

�  kiihtynyt	  hengitys,	  röyhtäily	  ja	  ilmavaivat	  sekä	  
ummetus	  ja	  ripuli	  

�  päänsärky,	  sekavuus,	  kasvojen	  ja	  raajojen	  
kylmäntunne,	  tuskaisuus,	  ruokahaluttomuus,	  
heikkouden	  tunne,	  puristava	  tunne	  rinnassa	  ja	  
kuumottelu	  



Ehkäisy	  
�  ei	  alkoholia	  
�  syö	  kevyesti,	  juo	  riittävästi	  
�  lyhyellä	  matkalla	  tulisi	  välttää	  syömistä	  itse	  matkan	  aikana.	  
�  kannelle	  ja	  katse	  horisonttiin	  (lähelle	  painopistettä	  eli	  kulkuneuvon	  

keskiosiin)	  
�  autossa	  on	  paras	  paikka	  etupenkillä	  katse	  eteenpäin	  suunnattuna	  
�  pahinta	  on	  kaikenlainen	  pää	  alaspäin	  askarteleminen	  
�  makuuasento	  on	  paras	  taudin	  ehkäisemiseksi,	  ja	  silmien	  kiinnipitäminen	  

tehostaa	  vaikutusta	  
�  raitis	  ilma	  ja	  riittävä	  tuuletus	  ovat	  hyväksi.	  
�  lämmin	  pukeutuminen	  saattaa	  ehkäistä	  taudin	  syntymistä	  
�  psyykkisillä	  tekijöillä	  on	  merkitystä	  taudin	  kehittymiselle	  

�  ei	  saisi	  pelotella	  matkapahoinvoinnilla	  
�  kaikilla	  pitäisi	  olla	  muutakin	  tehtävää	  kuin	  pelkästään	  odotella	  

sairastuvansa	  



Hoito	  
�  olosuhteisiin	  tottuminen	  merellä	  2–3	  vrk:ssa	  

�  lääkkeiden	  tarve	  yleensä	  vähenee	  
� myös	  matkapahoinvoinnin	  hoidossa	  käytettäviin	  
lääkkeisiin	  tottuu	  
�  vältettävä	  rutiininomaista	  lääkitystä,	  elleivät	  olot	  sitä	  
todella	  vaadi	  

�  oksentavalle	  peräpuikko	  	  
�  alkoholi	  ja	  keskushermostoon	  vaikuttavat	  lääkkeet	  
korostavat	  pahoinvointilääkkeiden	  väsyttävää	  
vaikutusta	  



Lääkehoito	  
�  jos	  käytät	  muita	  lääkkeitä,	  neuvottele	  aina	  lääkärisi	  
kanssa	  mahdollisista	  yhteisvaikutuksista	  



Lääkehoito	  
�  aloitetaan	  1	  –	  2	  h	  ennen	  matkaa	  	  
�  yli	  12-‐v.	  antihistamiini	  syklitsiini	  (Marzine)	  

�  50	  mg	  (1	  tabletti)	  korkeintaan	  3	  x	  päivässä	  
�  vaikutus	  alkaa	  kahdessa	  tunnissa	  ja	  kestää	  4	  h	  
�  10	  kpl	  pakkaus	  ilman	  reseptiä	  
�  ei	  raskaana	  oleville	  

� meklotsiini	  (Postafen)	  
�  25mg	  x	  1-‐2	  
�  10	  kpl	  pakkaus	  ilman	  reseptiä	  
� myös	  raskaana	  	  



Lääkehoito	  
�  hankalissa	  oireissa	  ja	  vaikeissa	  oloissa	  yli	  10-‐vuotiaille	  

skopolamiinilaastari	  
�  depotlaastari	  asetetaan	  n.	  5–6	  t	  ennen	  matkan	  alkua	  kuivalle,	  

puhtaalle	  ja	  hiuksettomalle	  alueelle	  korvan	  taakse	  
�  vaikutus	  kestää	  n.	  72	  t	  
�  jos	  toivotaan	  pidempää	  vaikutusta,	  laastari	  poistetaan	  3	  vrk:n	  kuluttua,	  

ja	  toisen	  korvan	  taakse	  asetetaan	  uusi	  laastari.	  
�  laastarin	  käsittelyn	  jälkeen	  on	  syytä	  pestä	  kädet,	  sillä	  silmiin	  

jouduttuaan	  skopolamiini	  laajentaa	  mustuaisia.	  Myös	  laastarin	  
sijoituskohta	  iholla	  kannattaa	  pestä	  huolellisesti.	  

�  haittavaikutukset	  ovat	  yleensä	  lieviä:	  suun	  kuivuminen,	  uneliaisuus	  ja	  
lähinäön	  heikkeneminen.	  

�  ei	  raskauden	  aikana	  
�  alkoholin	  käyttöä	  suositellaan	  rajoitettavaksi	  hoidon	  aikana	  
�  joillekin	  voimakkaita	  sivuvaikutuksia,	  kuten	  näköhäiriöitä	  ja	  

sekavuutta	  



Lääkehoito	  
�  proklooriperatsiini	  (Stemetil	  5mg)	  

�  1-‐2	  tablettia	  3	  kertaa	  päivässä	  
� myös	  lapsille	  	  

�  1−5-‐vuotiaat	  2,5	  mg	  x2	  
�  6−12-‐vuotiaat	  5	  mg	  x	  2	  –	  3	  
�  12−16-‐vuotiaat	  5mg	  x	  3	  

� monia	  vaikutuskohtia	  aivoissa	  	  
� monia	  sivuvaikutuksia,	  kuten	  uneliaisuus	  
�  huomioitava	  muuta	  lääkkeet	  ja	  sairaudet	  



Lääkehoito	  
� metoklopramidi	  (Primperan)	  

�  10	  mg	  x3	  
�  vaikutus	  dopamiinireseptorin	  kautta	  
� myös	  raskauden	  aikana	  
� myös	  peräpuikot	  



Inkivääri?	  
�  en	  löytänyt	  tieteellistä	  näyttöä	  
�  suapi	  testailla	  
� maistuu	  hyvältä	  
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