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અસ્થમામાાં કયા પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ લાાંબા ગાળાનો ફાયદો કરે છે? 

06 MAY 2014 
જિગીષા જૈન 

 

આજે વર્લ ડ્ અસ્થમા ્ે નિનમત્તે જાણીએ કે આ રોગમાાં લેવામાાં આવતી 
દવાઓ અિે ઇન્હલેર્ડ એિાાં લક્ષણો પર કાબ ૂમેળવવામાાં ઉપયોગી 
છે, પરાંત ુ લાાંબા ગાળાિી રાહત માટે અસ્થમાિો ર્ાંપણૂડ ઇલાજ 

કરાવવો જરૂરી છે જેમાાં ઇમ્યિુોથેરપી અિ ે હોનમયોપથી બને્ન ખબૂ 

ઉપયોગી િીવ્ી શકે છે 

 
 

શ્વાર્ આપણો પ્રાણવાય ુછે અિે શ્વાર્િ ેલગતી કોઈ પણ તકલીફ પ્રાણઘાતક હોઈ શકે છે. શ્વાર્િ ે

લઈિ ેઆજે જે ર્ૌથી મોટો રોગ છે એ છે અસ્થમા. પહલેાાં કરતાાં દુનિયાભરમાાં આજે અસ્થમા જેવા 

રોગનુાં પ્રમાણ ઘણુાં વધી ગયુાં છે. ર્મગ્ર દુનિયામાાં લગભગ ૧૦૦થી ૧૫૦ નમર્લયિ લોકો અસ્થમાથી 

પી્ાય છે અિે આ આંક્ો વધતો જ જાય છે. વળી દુનિયાભરમાાં દર વરે્ષ અસ્થમાથી થિારો 

મતૃ્યઆુંક ઍવરેજ ૧,૮૦,૦૦૦ છે. ભારતિી વાત કરીએ તો અહીં ૧૫-૨૦ નમર્લયિ લોકો અસ્થમાથી 

પી્ાય છે. એમાાં પણ આપણે ત્યાાં ખાર્ પાાંચથી અગગયાર વર્ષડિાાં ૧૦-૧૫ ટકા બાળકોમાાં આ રોગ 

જોવા મળે છે જે ગચિંતાિો નવર્ષય છે. 

 

જે વ્યક્તતિ ેઅસ્થમા છે તે વ્યક્તતિી ફેફર્ામાાં હવાિ ેલઈ જિારી અિે એમાાંથી હવાિ ેબહાર 

કાઢિારી શ્વાર્િળીઓમાાં ર્ોજો આવે છે. આ ર્ોજાિે લીધે શ્વાર્િો આ માગડ ખબૂ જ ર્ાંવેદિશીલ 

બિી જાય છે. જેિાથી ઍલજી થઈ શકે એવાાં કોઈ પણ જાતિાાં તત્વો શ્વાર્ દ્વારા શરીરમાાં પ્રવેશે છે 

ત્યારે આ િળીઓમાાં રીઍતશિ આવે છે. આ ર્મયે એિી આજુબાજુિા સ્િાયઓુ ર્ખત એટલ ે કે 

ક્ક બિી જાય છે જેિે કારણ ેએ િળીઓ ર્ાંકોચાય છે અિે શ્વાર્િો આવવા-જવાિો આ માગડ 

ર્ાાંક્ો બિે છે. એિે કારણ ેપરૂતી હવા ફેફર્ાાંિે મળતી િથી. િળીઓ પર જે ર્ોજો આવે છે એ 

ર્ોજો પણ આ કન્ન્્શિમાાં માગડિે વધ ુર્ાાંક્ો બિાવ ેછે જેિાથી હાલત વધ ુબગ્ે છે. આ ર્મયે 

િળીઓિા કોર્ષો હાંમેશ કરતાાં વધ ુચીકણો સ્રાવ પેદા કરવા લાગ ેછે જેિે કારણ ેશ્વાર્િો માગડ વધ ુ

િે વધ ુર્ાાંક્ો બિતો જાય છે. આ ર્મગ્ર હાલતિ ેકારણ ેઅસ્થમાિાાં ગચહ્નો પ્રબળ બિે છે. ખાર્ 
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કરીિે શ્વાર્માાં નર્ર્ોટી જેવો અવાજ, છાતી ભારે થવી, કફ, ટૂાંકા શ્વાર્ વગેરે જેવાાં ગચહ્નો દરદીમાાં 

જોવા મળે છે જેિે ર્ાદી રીત ેઅસ્થમાિો અટૅક કહ ેછે.  

 

ઇલાિ  

અસ્થમા એક એવો રોગ છે જેિે ક્યૉર કરી શકાતો િથી. આમ આખી જજિંદગી વ્યક્તતએ દવાઓ પર 

આધાર રાખવો પ્ે છે. મોટા ભાગિા ઍલોપથી ્ૉતટર્ડ અસ્થમાિો જે ઇલાજ કરે છે એમાાં દવાઓ 

અિ ેઇન્હલેર્ડ મખુ્ય હોય છે. પરાંત ુ દવાઓ અિે ઇન્હલેર્ડથી જે ઇલાજ થાય છે એ અસ્થમાિાાં 

લક્ષણોિ ેકાબમૂાાં લેવા માટે ઉપયોગી છે. એટલ ે કે ર્મજી શકાય કે આ ઇલાજ ઉપરછર્લલો અિે 

અધરૂો છે. અસ્થમા ર્ામ ેલ્વા માટે એિા મળૂભતૂ કારણિે ર્મજી એિો ઇલાજ કરવો વધ ુજરૂરી 

છે જેિે ર્ાંપણૂડ ઇલાજ કહી શકાય. આજે ઘણા પેશન્્ર્ આવા ર્ાંપણૂડ ઇલાજ તરફ વળી રહ્યા છે ત્યારે 

જાણીએ કે એવી કઈ થેરપી છે જેિા વ્ે અસ્થમાિો ર્ાંપણૂડ ઇલાજ શક્ય છે. અહીં ધ્યાિમાાં લેવા 

જેવી બાબત એ છે કે આ ઇલાજ લાાંબો ર્મય ચાલ ેછે, પરાંત ુઅસ્થમાથી ર્ાંપણૂડ રાહત અથવા તો 

કહી શકાય કે મોટા પાયે રાહત આ ઇલાજ દ્વારા મળી શકે છે. 

હોમમયોપથી 
 

આજે ઘણા લોકો અસ્થમા જેવી બીમારી માટે હોનમયોપથી તરફ વળી રહ્યા છે અિે હોનમયોપથી 
આવા કેર્માાં ઘણી જ અકર્ીર ર્ાગબત થઈ રહી છે એિી પાછળનુાં કારણ ર્મજાવતાાં આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય 

સ્તરે જાણીતા હોમમયોપૅથ ડૉ. રાિન સાંકરન કહ ેછે, ‘હોનમયોપથી માિે છે કે આપણુાં ર્મગ્ર શરીર 

એક ઊજાડથી ર્ાંચાગલત થાય છે જે આપણી આખી નર્સ્ટમિ ેચલાવે છે. એ બહારી તત્વોથી આપણુાં 

રક્ષણ કરે છે અિ ેશરીર જ્યારે ્મૅેજ થાય છે ત્યારે એિે રરપેર કરવાનુાં કામ પણ એ જ કરે છે. 

જ્યારે આ ઊજાડ ખાંર્ત થાય છે ત્યારે શરીરમાાં કોઈ પણ પ્રૉબ્લેમ આવે છે. હોનમયોપથી મેર્નર્િ 

આ ઊજાડ પર કામ કરે છે. આમ એ રોગિાાં લક્ષણોિે કાબમૂાાં લાવવા માટે જ િહીં, એિે મળૂથી દૂર 

કરવામાાં પણ ર્ફળ થાય છે. વળી હોનમયોપથી માિ ેછે કે દરેક વ્યક્તત અિે તિેો રોગ જુદો છે તો 

એિી દવા પણ જુદી જ હોય. આમ હોનમયોપથીમાાં દરેક અસ્થમાિા પેશન્ટિી દવા જુદી જ હોય છે, 

ર્રખી હોતી િથી. આમ દરેક પર એ જુદી-જુદી રીતે કામ કરે છે.’ 
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ઇમ્યનુોથેરપી 
 

મોટા ભાગ ેલોકોનુાં માિવુાં છે કે રોગિે જ્થી દૂર કરવા માટે આયવેુદ, હોનમયોપથી કે િેચરોપથી 

જ કામ આવે છે; ઍલોપથીમાાં એવુાં હોત ુાં િથી. એ ર્ત્ય િથી. આજે ઍલોપથીમાાં પણ રોગિે જ્થી 

દૂર કરી શકે એવી ઇમ્યિુોથેરપી છે જેિે ર્રે્ક્ન્ર્ટાઇઝ્્ થેરપી પણ કહ ે છે. એ નવશે ર્મજાવતાાં 

દાદર (ઈસ્ટ)માાં ્ૉ. રૉય હરે્લથ ર્ૉર્લયશુિ ક્તલનિક ધરાવતા અમેરરકિ બો ડ્ ર્રટિફાઇ્ અસ્થમા 

ઍલજી સ્પેશ્યગલસ્ટ ઇમ્યિુોલૉજજસ્ટ ્ૉ. ર્ીતેશ રૉય કહ ે છે, ‘આ થેરપીમાાં ટેસ્ટ કરીિે જાણવામાાં 

આવે છે કે વ્યક્તતિ ેશેિી ઍલજી છે. એ જાણ્યા બાદ દવાઓ કે ઇન્જેતશિ દ્વારા એ ઍલજી પેદા 

કરિારા તત્વિે થો્ી-થો્ી માત્રામાાં શરીરમાાં દાખલ કરવામાાં આવે છે. આ પ્રોર્ેર્ ત્યાાં સધુી 

કરવામાાં આવે છે જ્યાાં સધુી શરીર એ ઍલજીકારક તત્વથી અર્ાંવેદિશીલ બિી જાય. આમ એ 

ઍલજીનુાં મળૂ જ ખતમ થઈ જાય. બિે કે એિે કારણ ેશરૂઆતમાાં શરીરમાાં રીઍતશિ આવે, પરાંત ુ

એ રીઍતશિ એવુાં હોય છે જેિે રોકવુાં કે એિા પર કાબ ૂમેળવવો ર્રળ હોય છે. ઘણી વખત એવુાં 

બિે કે ટેસ્ટમાાં જાણી િ શકાય કે વ્યક્તતિ ેશેિી ઍલજી છે તો એ ્ૉતટરિા અનભુવ અિે આવ્ત 

પર અવલાંબ ેછે કે તે દરદીિી ઍલજીનુાં મખુ્ય કારણ તપાર્ી શકે.’ 

મખુ્ય કારણ 

બાળકોમાાં જે અસ્થમા થાય છે એમાાં લગભગ ૨૫ ટકા કેર્માાં એનુાં કારણ ઍલજી હોય છે, જ્યારે એ 

નર્વાયિી કોઈ પણ ઉંમરે જો અસ્થમા થાય તો ૬૦-૬૫ ટકા કેર્માાં એિી પાછળનુાં મખુ્ય કારણ 

ઍલજી હોય છે. ઍલજી નવશે ર્મજાવતાાં ્ૉ. ર્ીતેશ રૉય કહ ેછે, ‘ઍલજીિે ર્મજીએ તો બહારિા 

કોઈ પણ પદાથડિ ેશરીર જ્યારે સ્વીકારે િહીં ત્યારે આપણી ઇમ્યિુ નર્સ્ટમ હાઇપર રીઍન્તટવ બિી 

જાય છે. આ રીઍતશિ જ ઍલજી છે. આમ જોવા જઈએ તો આપણા વાતાવરણમાાં આજુબાજુ એવાાં 

ઘણાાં તત્વો છે જે શરીર માટે હાનિકારક ર્ાગબત થઈ શકે, પરાંત ુશરીરિી ઇમ્યિુ નર્સ્ટમ એિે કાાં તો 

અપિાવી લે છે અથવા તો અવગણી દે છે. એિે લઈિ ેરીઍતટ કરતી િથી. આમ જ્યારે નર્સ્ટમ 

વધ ુર્ાંવેદિશીલ બિી રીઍતશિ આપવા લાગે ત્યારે ઍલજી કે અસ્થમા જેવા પ્રૉબ્લેમ થાય છે. 

આમ અસ્થમાનુાં મળૂ કારણ ઇમ્યિુ નર્સ્ટમિી ર્ાંવેદિશીલતા છે.’   

 

 


