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અવાજનું ઘોઘરાપણું દૂર કરવા શું કરશો? 
 

 

શેલ્થ ઇઝ લેલ્થ - ડો. અજમ ળાશ 

                        અલાજ વ્મક્તતની ઓખ છે. ઘણી લાય રોકો 
અલાજ વાંબીને વ્મક્તતને  ઓખી જતા શોમ છે. આ અલાજ 
ગાભાંથી આલતો શોમ છે. જો ગાભાં કોઈ વભસ્મા થામ  તો તેની 
વીધી અવય આણા અલાજ ય ણ ડે છે. વાભાન્મ યીતે ફશુ 

ફોરલાથી, ઘાંટા ાડલાથી , ફશુ યડલાથી કે ળયદી-ઉધયવને કાયણે 
અલાજ ફદરામ છે અથલા ઘોઘયો થામ છે. જ ેકુદયતી યીતે જ થોડા 

વભમભાં ઠીક થઈ જામ છે , યંતુ ઘણી લાય ફશુ વભમ લીતે અને દલા રઈએ તોણ અલાજભાં 
ઘોઘયાણું ફેવતું નથી. જો  વતત ૧૫ દદલવ વુધી આ જ ક્સ્થક્ત યશે તો અલાજના ઘોઘયાણાનો યોગ 

શોઈ ળકે છે. આ  યોગના ઇરાજ ભાટે વત્લયે ડોતટય ાવે જલું જોઈએ , નશંતય કેટરાક વંજોગોભાં 
કામભી અલાજ ગુભાલલાનો વભમ આલે છે. 

લક્ષણો 

* અલાજ ફદરાઈ જલો. 

* થોડા થોડા વભમે ગાભાં દુખાલો થલો. 

* ખાલા-ીલાભાં તકરીપ થલી. ાણી કે ખાલાનો કોક્મો ગાભાં ઉતાયતી લખતે દુખાલો થલો.  

* શ્વાવ રેલાભાં તકરીપ થલી. 

કારણો 

* રાંફાગાાની ળયદી અને ઉધયવ. 

* ટીફી થલાને કાયણે. 

* સ્લયતંતુ ય ભવા થલા. 

* સ્લયતંતુનો રકલો. 

* સ્લયેટીનું કેન્વય. 

* શાઈોથાઈયોડીઝભને કાયણે. 

* લાઇયર ઈન્પેતળન. 
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* લધાયે ડતંુ ફોરલું કે ઘાંટા ાડલા. 

* વ્માલવાક્મક કાયણો : જભેકે, ક્ળક્ષક, ગામક, પેદયમા લગેયે. 

* લધાયે ધૂમ્રાન કયલું. 

 લનદાન 

દદીનાં રક્ષણો તથા ગાભાં અયીવો ભૂકીને જોતાં ઈએનટી વર્જમયન  ભોટે બાગે વચોટ ક્નદાન કયી ળકે 
છે. ણ ઘણી લાય ચોકવાઈથી ક્નદાન કયલા ગાભાં  દૂયફીન ( Laryngoscopy) અથલા એકદભ 

આધુક્નક અને ક્ફરકુર તકરીપ લગય વચોટ ક્નદાન કયલા  Flexible Laryngoscopy ની ભદદ 
રેલાભાં આલે છે. તેભા દદીએ ફેબાન કમાય લગય ગાની ચાભડી દલાથી ફશેયી કયીને વચોટ ક્નદાન કયી 
ળકામ છે.  

લી stroboscopy જલેા અત્માધુક્નક વાધનથી સ્લયતંતુનું શરનચરન તેની  લેલ ેટનય લગેયે જાણી 
ળકામ છે. જ ેગામક તથા પ્રોપેળનર લોઈવ મુઝવય લગેયેના  અલાજ તથા ગા ભાટે ઘણી જ ભાદશતી 
આી ળકે છે. 

 ઈાજ 

સ્લયતંતુ એ સ્નામુ છે. આણી તાકાત કયતાં લધાયે ચારલાથી જભે થાક  રાગે છે અને આયાભ 
કયલાથી એ થાક ઊતયી જામ છે તે જ યીતે વાભાન્મ વંજોગોભાં  ફોરલાનું ઓછંુ કયી દેલાભાં આલે તથા 

ગાાનું ઘાંટા ાડલાનું ફંધ કયી દેલાથી  ભોટે બાગે અલાજ વાભાન્મ થઈ જામ છે , યંતુ જો સ્લયતંતુભાં 
ભવા, દાણા લગેયે શોમ તો તેને ભાટે  microLaryngeal અથલા Phonomicro Surgery કશે છે 
તે કયલાભાં આલે છે. સ્લયેટીભાં ચાભડીનો ક્લકાય તથા કેન્વય જલેી ગાંઠ કે ચાંદંુ શોમ તો તેને કાઢીને  

biopsy કયલાભાં આલે છે અને તેના દયોટય  પ્રભાણે મોગ્મ ઈરાજ કયલાભાં આલે છે. 

સ્લયતંતુની કોઈ વભસ્માને કાયણે અલાજ ઘોઘયો થઈ ગમો શોમ તો ણ આધુક્નક  Thyroplasty 

ટેકક્નકથી વજયયી કયલાથી અલાજ ઘણો જ વુધયી ળકે છે. 

આળયે ચાીવ લયની ઉંભય છી જો અલાજ ફે-ત્રણ અઠલાદડમાં વુધી  ફેવેરો યશે તો તાત્કાક્રક 
તાવ કયાલી રેલી જોઈએ. ળરૂઆતના સ્ટેજભાં થમેર  સ્લયેટીનું કેન્વય રેવય વજયયીથી વંૂણયણે 
ભટી ળકે છે. તેભાં સ્લયેટી  કાઢી રેલાની કે ગાભાં શ્વાવ રેલા ભાટે કામભી કાણું કયલાની ણ જરૂય 
ડતી નથી અને અલાજની ગુણલત્તા ણ ઘણી વાયી યશે છે. 

 આધુનિક ઇલાજ પદ્ધનિ 

સ્લયેટીની ઘણી ફધી વજયયી શલે રેવય દ્વાયા ણ કયલાભાં આલે છે.  સ્લયેટીભાં ળરૂઆતના 
સ્ટેજનું કેન્વય શોમ તો રેવય લડે વજયયી કયીને તેને  કાઢી નાંખલાભાં આલે છે. જનેે કાયણે યંયાગત 
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વજયયીભાં સ્લયેટી કાઢી રેલાભાં આલે છે અને ગાભાં શ્વાવ રેલા ભાટે કાણું કયલાભાં આલે છે તેનાથી  

ફચી ળકામ છે. યંયાગત વજયયી કયીને સ્લયેટી કાઢી નાખલાભાં આલે તો વ્મક્તત  ફોરલાની ળક્તત 
ગુભાલી દે છે. રેવય વજયયીને કાયણે એ અલાજ ણ ફચી જામ છે. 

  
 

 


