ट्रेमर्स (कंप)
तुम्हाला काय माहहत अर्णे आवश्यक आहे:
ट्रे मर्स म्हणजे काय?
ट्रेमर्स ही एक हालचाल आहे जी आपण हियहं ित करू शकत िाही जी लयमध्ये होते. ट्रेमर्स
बहुतेकदा हातांमध्ये येतात. इतर र्ामान्य हिकाणी डोके हकंवा चे हरा, खोट हकंवा पाय यांचा
र्मावेश होतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती बोलते तेव्हा आवाजाला थरकाप आहण थरथरणारा आवाज
देखील अर्ू शकतो. मज्जातंतूंच्या र्मस्येमुळे, खपू जास्त थायरॉईड र्ंप्रेरकांमुळे हकंवा हवहशष्ट
औषधे, कॅ फीि हकंवा अल्कोहोलमुळे ट्रेमर्स येऊ शकतो. ट्रेमर्स तात्पुरते हकंवा कायमचे अर्ू
शकतात. ट्रेमर्स दूर जाऊ शकतात आहण परत येऊ शकतात हकंवा तणावामुळे आणखी वाईट होऊ
शकतात . ट्रेमर्स कोणत्याही वयात येऊ शकतात, परंतु ६० िंतरच्या वषाांत ते अहधक र्ामान्य
अर्तात.

ट्रे मर्स धोका कशामुळे वाढतो?







वाढते वय
काही औषधे, जर्े की हस्टरॉइड् र्, अँटीर्ायकोहटक्र् हकंवा अम्फे टामाइन्र्
ट्रेमर्स कौटुंहबक इहतहार्
पाहकसन्र्ि रोग, एकाहधक स्क्लेरोहर्र्, थायरॉईड र्मस्या हकंवा यकृ त हिकामी होणे यार्ारखी हस्थती
मेंदूला झालेली दुखापत, स्ट्रोक हकंवा तमु च्या मेंदूच्या स्टेमवर पररणाम करणारा आजार
अल्कोहोलचे र्ेवि, हकंवा दारू र्ोडणे

ट्रे मर्स कारण कर्े हिदाि के ले जाते ?





रक्त हकंवा मिू चाचण्या
न्यूरोलॉहजकल परीक्षा
र्ीटी हकंवा एमआरआय
इलेक्ट्रोमायोग्राम

ट्रे मर्स कर्े हाताळले जातात?




काही प्रकारचे ट्रेमर्स हियंहित करण्यात मदत करण्यार्ािी औषधे वापरली जाऊ शकतात.
काही प्रकारचे ट्रेमर्स हियहं ित करण्यार्ािी डीप ब्रेि हस्टम्यल
ु ेशिचा वापर केला जातो. हवद्यतु प्रवाह मेंदूच्या त्या भागामं ध्ये हवतररत
केले जातात जे हालचाली हियंहित करतात. हवद्युतप्रवाहांमुळे ट्रेमर्स हवस्कळीत होतो.
थॅलामोटॉमी ही एक शस्त्रहिया आहे जी इतर उपचारांिी कायस करत िर्ल्यार् काही प्रकारचे ट्रेमर्स हियंहित करण्यार्ािी वापरली
जाऊ शकते. शस्त्रहियेदरम्याि, थॅलेमर्चे काही भाग िष्ट केले जातात. थॅलेमर् हा मेंदूचा एक छोटा भाग आहे. हे मेंदूच्या आत
खोलवर हस्थत आहे आहण हालचालींवर हियंिण िे वण्यार् मदत करते.

लक्षणे व्यवस्थाहपत करण्यार्ािी आपण काय करू शकतो?



मज्जातंतूंवर पररणाम करणारे कॅ हफि हकंवा इतर रर्ायिे घेऊ िका.
हिदेशािुर्ार शारीररक आहण व्यावर्ाहयक थेरपीघ्या .



हालचाली हियंहित करण्यार् मदत करतील अशा वस्तू वापरा.



झोपेचे हियहमत वेळापिक र्ेट करा. झोपेच्या कमतरतेमुळे ट्रेमर्स आणखी वाईट होऊ शकतात. प्रत्येक रािी एकाच वेळी
झोपण्याचा प्रयत्ि करा आहण प्रत्येक र्काळी त्याच वेळी उिावे.
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