
ટ્રાઇજેમિન ન્યરુાલ્જીયા- ચહરેા ર ઇેક્ટ્રટ્રક કરંટ જેવો દુુઃખાવો 
 

(૧). ટ્રાઇજેમિન ન્યરુાલ્જીયા (ટી.એન ) એટે શુ?ં 

 

ટ્રાઇજેમભનર ન્યયુાલ્જીમા( ટી.એન) એટરે સાભાન્મ અથથભાાં નસ ભાાં થત દુુઃખાલ, કે જેભાાં ભગજ ની ાાંચ ભાાં નાંફય 

ની નસ ય અસય થામ છે. 
 

(૨).દુુઃખાવો ક્ા ંઅને કેટા ભાગ િા ંથાય છે?  

 

ટ્રાઇજેમભનર નસ ચહયેા ય ત્રણ બાગ ભાાં લહેંચામેરી હમ છે જેભાાં  
 

● પ્રથમ ભાગ માાં અસર થાય તો : કપાલ પર દદદ થાય.  

● બીજા ભાગ પર અસર થાય તો :  

ગાર અન ેઆંખ ય દદથ  થામ.  
● ત્રીજા ભાગ પર અસર થાય તો : હડપચી,  જડબાાં ક ેદાાંત માાં દદદ પેદા કર ેછે.  

 

(૩). ક્ારે / કેટી વખત / કેવો દુ:ખાવો થાય? 

 

દદલસભાાં એક- ફ ેલખત અથલા ઘણી ફધી લખત અથલા લાયાંલાય ( થડા થડા સભમ ના ટૂાંકા અંતયે  ) 

            • અચાનક અન ેતીવ્ર  

            • ઇરેક્ટ્રટ્રક કયાંટ જેલ દુુઃખાલ થામ છે.  

ક્યાયેક ચહયેા ય ખારી ચડી જલી જેલ અનબુલ ણ થામ છે.  
 



(૪). ક્ષણો ક્ારે અને કેવી રરસ્થથમત િા ંવધી શકે? 

 

● ઠાંડ ાં પાણી પીળાથી 

● ઠાંડા પળનની હેર ચહેરા પર ાગળાથી. 

● પાંખા ના પળનથી. 

● ચહેરા ન ેસ્પદ કરળાથી. 

● ખોરાક ેળા માટ ેમોઢ ાં ખોળાથી. 

● ખોરાક ચાળળાથી.  

● ળાતચીત કરળાથી. 

● દાાંત સાફ કરળાથી. 

● હસળાથી. 

● બગાસ  ખાળાથી. 

● ચહેરા પર અણગમો દાદળતા  ભાળ વ્યક્ત કરળાથી.

 
 

(૫). કેવા રીક્ષણો (reports) ની જરૂર ડશે? 

 

• સાભાન્મ યીતે ન્યયુરીકર તાસ ભાાં કઇ ખાભી જણાતી નથી. યાંત ુચહયેા ના અમકુ બાગ ભાાં જમાાં નસ ને 

અસય થઇ હમ તમાાં સાંલેદના ઓછી થઈ ગઈ હમ અથલા ફીી નસ ઓછી કાભ કયતી જણામ અથલા દયદીની 

ઉંભય ૪૦થી નીચ ેહમ ત ભગજન એભ આય આઇ (MRI Brain) દયટથ  કયલ અતમાંત જરૂયી હમ છે 
 



(૬). સારવાર  

 

• ટી. એન  ની સાયલાય સાભાન્મ સાંજગભાાં દવાથી કયલાભાાં આલે છે.  

     દલાઓ યગ ના રક્ષણ ઘટાડલાભાાં  અથલા દદથ  ને ઓછાં કયલાભાાં  ભદદ કયે છે. 

     દલાઓભાાં એક્ટ્ન્ટકન્લરઝન્ટ ન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે.  

     એ ૈકી કાફાથભેઝેમન દલાઓ ૮૦% કયતા ણ લધ ુઅસયકાયક મનલડી હલાનુાં તાયણ છે.  

     આ મસલામ ફીી એક્ટ્ન્ટકન્લરઝન્ટ દલાઓભાાં ઓરસકાફેઝાઇન, રેભટ્રીીન, પેન્મટઇન, રરનાઝેાભ, 

પ્રીગાફારીન અન ેગાફાેક્ટ્ન્ટન ન ઉમગ થામ છે.  

     જ આ દલાઓના ઉમગ છતાાં તેભની અસય ઘટતી જણામ ત તભાયા ડૉરટય ડઝ ભાાં લધાય અથલા દલા 

ફદરતા હમ છે.  
 

• આ ઉયાાંત ટી .એન  ભાાં સજીકર મલકલ્જ ણ સાભેર છ, જેભાાં િાઇક્રોવાથયુર રડકમ્પ્રેશન (microvascular 

decompression) ભટા બાગ ેીડાને સપતાલૂથક  દૂય કયી ળકે છે અથલા ઘટાડી ળકે છે. યાંત ુકેટરાાંક રક ભાાં 

દુુઃખાલ પયી થઇ ળકે છે તથા અમકુ જખભ જેલાાં કે ચહયેાની મનક્ટ્રિમતા કે નફાઈ અથલા સ્ટ્ટ્રક સાભેર છે. યાંત ુ

ભટા બાગના રકન ેઆ સજીકર પ્રદિમા છી ચહયેા ય કઈ નફાઈ રાગતી નથી. આ ઓયેળન actor 

Salman Khan કયાલેર અને તેઓ સાલ સાજા થઈ ગમેર. 
 

• ટ્રાઇજેમભનર નસ ના મૂ ભાાં આ આલ્જકોહો નુ ંઈન્જેકશન આલાથી ત્રણ- ચાય ભદહના સધુી દુુઃખાલાભાાં  

  યાહત થઇ ળકે છે.  
 

• ઉયાાંત સચટ અન ેઆખયી પ્રદિમા ભાાં કે જેભાાં અમતળમ દુુઃખાલાને ળાાંત કયલા ભાટે  RFTC એટરે યેદડમ 

દિરલન્સી થભોકએગ્યરુેળન ની પ્રદિમા કયલાભાાં આલ ેછે.  જેના થી ૯૦ % થી  ૯૫% સપ દયણાભ ભળમાાં છે. 

આ પ્રદિમા છી સાભાન્મ યીતે દદથ  ઓછાં થઈ જામ છે અથલા દદથ  ભટી જામ છે. યાંત ુકઇક રક ભાાં ચહયેા ય 

તભતભાટી કે ખારી ચડી જલી જેલી અસય થામ છે. 


