
 GBS વિશે જાણિા જેિી પાાંચ બાબતો: 
 

(૧).  GBS- ગલુયન-બારે વિન્ડ્રોમ શુાં છે?                                
ગલુરમન-ફાયે સવન્ડ્રોભ, અથલા "જીફીએવ" એ એલી સ્થથસત છે જેભાાં શલી અથલા તીવ્ર શદે થનાયઓુ નફા 

ડી જામ છે.  જીફીએવ સલસલધ પ્રકાયના છે.  વૌથી વાભાન્ડ્મ પ્રકાય "એઆઈડીી (AIDP)- એક્યટુ ઈન્ડ્્રેભેટયી 

ડડભાઇરીનેટીંગ ોલરન્ડ્યયુોથી" કશલેાભાાં આલ ેછે.  ફાકો અન ેપખુ્ત, ફાંને ભા  જીફીએવ થઈ ળકે છે.  

 

જી.ફી.એવ. ભાાં  વ્મસ્તતની ચે વાભે રડલાની સવથટભ(immune system) તેની ોતાની નલવવ સવથટભ ય 

હભુરો કયે છે  અન ેચેતાતાંત્રન ેનકુવાન શોંચાડ ેછે, જે રક્ષણોનુાં કાયણ ફની ળકે છે. 
 

જે રોકોન ેજીફીએવ થામ છે, તે વાભાન્ડ્મ યીતે ફેતટેડયમર અથલા લામયર ચે થી થામ  છે.  વાભાન્ડ્મ 

ઉદાશયણોભાાં કેસ્પરોફેતટય (ેટભાાં દુખાલો અન ેઝાડાને કાયણે એક ફીભાયી), ઇન્ડ્્લએુન્ડ્ઝા (પલ)ૂ, અન ેઅન્ડ્મ 

્લ ૂજેલી ફીભાયી નો વભાલેળ થામ છે. 

 



(૨).  ગલુયન - બારે વિન્ડ્રોમના ક્ષણો શુાં છે?  

 

જીફીએવ ળયીયના ફાંન ેફાજુના સ્નાયનુી  નફાઈનુાં કાયણ ફન ેછે.  નફાઈ વાભાન્ડ્મ યીતે ગભાાંથી ળરુ થામ 

છે, અન ેછી શાથ અન ેચશયેા ય પેરામ છે.  કેટરાક રોકોભાાં શલી કભજોયી શોમ છે, ઉદાશયણ તયીકે, 

ચારલાભાાં તકરીપ. અન્ડ્મ રોકો તેભના ગ, શાથ અથલા ચશયેાના થનાયઓુને ખવેડલાભાાં કે ચરાલલાભાાં 
અવભથવ ફાંન ેછે.  આન ે"પરેવિિ" કશલેાભાાં આલે છે.  કેટરાક રોકોભાાં, શ્વાવ રેલા ભાટે લયાતા થનાયઓુ ખફૂ જ 

નફા થઈ જામ છે અને શ્વાવ રેલાનુાં મશુ્કેર ફને છે. 

 

 જીબીએિના અન્ડ્ય ક્ષણો પણ હોઈ શકે છે: 

 

 ● હાથ અથળા ગમાાં ઝણઝણાટી થળી અથળા ખાી ચડળી. 

 

 ● ીડા, ખાસ કરીને ીઠ, ગ અથળા હાથમાાં 

 

 જીબીએિના ઓછા િામાન્ડ્ય  ક્ષણો નીચે  મજુબ હોય છે: 

 

 ● આાંખ ની હચ સાથે સમસ્યાઓ. 

 ● હાથ અન ેગમાાં સાંતુન ગુમાળળુાં. 



(૩).  શુાં ગલુયન - બારે વિન્ડ્રોમ માટે કોઈ પરીક્ષણ છે? 

       હા . 
 

 તેભાાં નીચે મજુફ ના ટેથટ થઈ ળકે છે. 
 

 ● CSF : જેને ક્યાયેક "થાઇનર ટે" કશલેાભાાં આલે છે - આ પ્રડિમા દયસભમાન, ડૉતટય નીચરા ીઠભાાં ાતી 

વોમ મકેૂ છે અન ેકયોડયજ્જુના પ્રલાશીને કાઢે છે. આ એ પ્રલાશી છે જે ભગજ અન ેકયોડયજ્જુને ઘયેે છે.  તે 

થાઇનર પ્રલાશી ને  રૅફ ભાાં યીક્ષણ ભાટે ભોકરલા ભાાં આલે છે.  
 

● NCV - આ યીક્ષણ દળાવલે છે કે નવોભાાં નલવ ઇરેક્ટ્તિક વાંકેતોને મોગ્મ યીતે લશન થામ છે કે નશી. 
 

 ● ઇેક્ટ્રોમાયોગ્રાપી, અથળા "ઇએમજી"  આ યીક્ષણ દળાવલ ેછે કે થનાયઓુ ચેતાકોભાાંથી આલતા સલદ્યતુ વાંકેતોને 

મોગ્મ  યીતે પ્રસતબાલ આ ેછે કે નશીં. 
 

 ● ોહી અને પેશાબ નો ટેથટ 

 

(૪).   ગલુયન - બારે વિન્ડ્રોમનો િારિાર કેિી રીતે થાય છે? 

 જીફીએવ ભાટેની વાયલાય ભાાં સલસલધ બાગોનો વભાલેળ થામ છે: 

 જીફીએસ માટ ેજાત ેજ સારળાર - જીફીએસ માટ ે2 અગ-અગ ઉચાર છે જે ક્ષણો સુધારળામાાં અન ેજીફીએસ કેટો સમય 

ચાે છે તે ઘટાડળામાાં મદદ કરી ક ેછે.  જીફીએસ ધરાળતા ોકોમાાં તેમની વ્યક્ક્ટ્તગત રરક્સ્થક્ત અન ેઅન્ય રરફલોના આધારે 

સામાન્ય રીતે આ ફ ેમાાંથી કોઇ એક ઉચાર  દ્ળારા  સારળાર થાય છે: 

 • IVIG - આ એક દલા છે જે ળયીયના યોગ પ્રસતકાયક તાંત્ર(IMMUNE SYSTEM) ને  ભજબતૂ કયલાભાાં ભદદ કયે 

છે .      

 



        

 • પ્ાઝમા ફરેિીિ - આ ઉચાય ભા,  ભળીન ળયીયભાાંથી રોશી ાં કયે છે અને યતતભાાંથી ખયાફ દાથોને દૂય 

કયે છે , જે ચેતાતાંત્ર ય હભુરો કયે છે.  અને છી શદુ્ધ રોશી, ભળીન ળયીય ભાાં  ાછાં આ ેછે. 

 
 

 જીફીએવ ધયાલતા ફાકોભાાં વાભાન્ડ્મ યીતે  વ્મથક ની વભાન જ ઉચાય શોમ છે.  યાંત ુડૉતટયો વાભાન્ડ્મ યીતે 

આઇલીઆઈજી અથલા પ્રાઝભા પયેવીવ નો  ઉમોગ તો જ કયે છે જો ફાકોને ગાંબીય રક્ષણો શોમ. તો 
 

 જે રોકોની થનાયઓુ ફહ ુનફા થઈ જામ છે, તેભને "કિરત" (Physiotherapy)ની જરૂય ડ ેછે.   



જો કે ભોટાબાગના રોકો જીફીએવ યોગભાાંથી વાજા થઇ જામ છે, આ ફીભાયીની રાંફાઈ અસનસિત છે, અને 

તેન ેશોસ્થટરની વાંબા અન ેપનુલવવનના(Rehabilitation) ભડશનાઓ સધુી જરૂય ડી ળકે છે. 
િહાયક ઉપકરણો : દદીને શરેાાં જેલો જ તેભજ તેભની  ગસતળીરતા પનુઃપ્રાપ્ત કયલા ભાટે વશામક 

ઉકયણો, જેભ કે ગ અથલા શાથના કૌંવ, કેન, લૉકવવ અન ેવ્શીરચેઅવવ જેલા ઉકયણોનો ઉમોગ કયલાનુાં 

ળીખલાની જરૂય ડી ળકે છે. 

જેભ જેભ દયેક વ્મસ્તત આ સ્થથસતથી જુદા જુદા પ્રસતબાલ આે છે તેભ, અભાયા સલસળષ્ટ ડપલઝમોથેયાીથ્વ 

ચલ અન ેકામવન ેપનુઃથથાસત કયલાભાાં વશામ ભાટે વ્મસ્તતગત વાયલાયનો રક્ષમાાંક યાખ ેછે.  

ભજબતૂીકયણ અન ેગસતળીરતાની કવયત દ્વાયા થનાય ુભજબતૂાઈ લધાયો, સલસલધ ગસતળીરતા વશામ અને 

ોથચય યી-એજ્યકેુળનના મલૂમાાંકન દ્વાયા વાંતરુન અન ેગસતળીરતાને ફશતેય ફનાલીને અન ેખેંચીન ે

થનાયઓુની કઠોયતા અન ેદુ:ખાલો ઘટાડો,કોય સ્થથયતાની કવયત અન ેવાંતરુન તારીભ દ્વાયા ોથચયર 

અસ્થથયતા અન ેવાંતરુન વભથમાઓ ઘટાડ ેછે. 

 

યોજજિંદા કામો વાથ ેદદીની થલતાંત્રતા પયીથી ભેલામ છે. થનાય ુભજબતૂી તારીભ, મોગ્મ યીતે ળક્ય તેટરી 

લાય કવયત.ચથુત થનાયઓુ ખેંચો અન ેવો્ટ ેળી વાંકોચન અટકાલે છે. થાયીભાાં ફેઠેરા, અન ેઉબા યશવે ુાં 

અન ેઊંઘલાભાાં દદીની મદુ્રાભાાં સધુાયો કયલો.દદીની ગસતળીરતા લધાયો.વાંતરુન અન ેવાંકરન લધાયો. 

 ડપટનેવ અન ેઉજાવ થતયો લધાયો. આયાભ કયલાની ક્ષભતા લધાયી.પનુઃપ્રાપ્પ્ત પ્રોત્વાશન.જીફીએવ યોગ અન ે

રક્ષણો સલળે સળલક્ષત. 
 

 

(૫).   ગલુયન - બારે વિન્ડ્રોમ કેટો િમય ચાે છે? 

 જીફીએવ વાભાન્ડ્મ યીતે થોડા અઠલાડડમા સધુી ચાર ેછે.  તે છી,અમકુ અઠલાડડમાથી ભડશનાભા રક્ષણો ધીભે 

ધીભ ેઓછા થતા જામ છે. ભોટાબાગના રોકો તેભના જીફીએવભાાંથી વાંપણૂવણ ેફચી ળકે છે અન ેરાાંફા ગાાના 

થનાયનુી નફાઇ નથી યશતેી યાંત ુકેટરાક રોકોભાાં થનાયનુી નફાઈ લો સધુી ચાર ેછે. 

 


