
 

PAKISTANI PUNJABI - GOUT.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 گڻھیا
 

 ؟اے کی گھڻیا 
 و، جندا اےجمع ہو جا وچ اںساڈے جوڑ نمکدا یورک ایسڈ تے ، ندا اےیورک ایسڈ بنا وچزیاده مقدار بوہت جسم  ساڈا جے

 ۔ندا اےگڻھیا کہالتے ایہہ ، ندا اےباعث بدا درد تے سوزش 
 

 ؟ندا اےآ کتھوںاس قدر یورک ایسڈ  وچجسم  .1
 خوراک

اس تے ، وےزیاده مقدار ہودی  پیورین وچ ہاں دےجنں کردے آپسند واں ایسی غذا اسی جے، وچخوراک دی اپنی روزانہ 
 ۔ندی اےیورک ایسڈ بنا پیورینتے ایہہ ، ندی اےجزو بدا جسم  ساڈےپیورین ایہہ  دوںج وچصورت 

 جینیات
دا پیداوار دی زائد یورک ایسڈ  وچمخصوص افراد تے ، ونجامتاثر ہو  توںجینیاتی عناصر  عناصر بننے آلے ایہہ جزو بدن جے

 ۔ دی اےطرف اشاره کردی حملے دے گڻھیا ایہہ ، پس ندی اےہو جاپیدا  سوزشرجحان، مع مزید 
 

 ؟نیں ندےدا شکار ہوے لوگ زیاده تر گڻھیا یہڑک .2
تناسب دا مرد افراد  وچ ہاں، جننیں ندےہودے زائد عمر توں برس  40ه ا، ندا اےمرض ہودا گڻھیا  وچ ہاں دےاکثر مریض جن

بھرپور  توں" پیورین"عادت، دی جینیاتی عناصر، شراب نوشی افراد اکثر  وں ویوچ ہاں۔ انندا اےنسبت زیاده ہودی خواتین 
 ۔ ہوندے نیںاس وچ مبتال باعث دے استعمال  دے ، شیل فش، وغیره اوجھڑی س طرحخوراک ج

 
 ؟ندا اےتکلیف ده ہوایہہ بوہت  کیتے  وےگڻھیا ہو جا دوںج .3

 وچشدید درد تے جوڑ اچانک سرخ، سوجن زده دے  پنجے تے وڈے۔ عام طور اےشدید تکلیف ده صورت ایہہ اور جی ہاں، 
 تے،ے وقابو نہ پایا جا تےیورک ایسڈ  وچخون  جےے گا۔ وبعد، درد کم ہونا شروع ہو جااں دے گے۔ چند دن نومبتال ہو جا

گڻھیا  جے، وچ لفظاںے گا۔ دوسرے ولگ جا ونجمع ہو اں وچانگلی تےجیسے گھڻنے، ڻخنے اں دیگر جوڑ نمکدا یورک ایسڈ 
بڑی تعداد اں دی سوزش جوڑاکہری دی پنجے  وڈے تےطور ابتدائی  تے، ندےکروا یںئمعالجہ ن توںدے مریض پوری طرح 

تے ، نیںے ندہو جا ، جوڑ بے ہئیتاں وچسنگین صورتدی ۔ گڻھیا دی اےہو سک ویبار بار ہ باعث بنے گی جو کدا  سوزش وچ
دے جسم  نمکدا یورک ایسڈ ، اضافی نال نالاں دے ۔ جوڑنیںے دیندں کھو ااپنی اہلیتدی  کرن م کاجمریض ک وچنتیجے دے اس 

تے ، دا اےنقصان پہنچ سک نوںگردے  وچکہ اولین معاملے  دوں، جدا اےجمع ہو سک وچجلد تے جیسا کہ گردے اں یدیگر حص
 اں وچباعث گردے یا نرم بافتدے اس تے  دا اےفعل متاثر ہو سکدا باعث گردے دے اس تے  نیں وندےنتائج سنگین ہدے اس 

 ۔دی اےپتھری بن سک
 

 ؟اےگڻھیا قابل عالج ی ک .4
دا ا جا سکیمحفوظ ر توںاں یحملدے بار بار دے باعث اس دے غذائی احتیاط تے ا، مگر مناسب ادویات دہو سک نئیںعالج دا گڻھیا 

 ۔اے
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