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ਗਠੀਆ 
 
ਗਠੀਆ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯੂਰੀਕ ਐਿਸਡ ਬਣਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਯੂਰੇਟ ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਜਮਹ੍ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੋਿਜਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਦ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਠੀਆ ਹੈ2।2  
 
1. ਸਰੀਰ ਿਵਚੱ ਇਨਹ੍ਾ ਂਯਰੂੀਕ ਐਸੀਡ ਿਕਵ� ਆ�ਦਾ ਹ?ੈ 

ਭੋਜਨ 

2ਸਾਡ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਉ�ਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਿਪਊਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਾਡ ੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ  ਮੇਟਾਬਿੋਲਜ਼ਮ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਪਊਰੀਨ ਯੂਰੀਕ ਐਿਸਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜੈਨੇਿਟਕ 

ਜੀਨੇਿਟਕ ਕਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਮੇਟਾਬੋਿਲਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯੂਰੀਕ ਐਿਸਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਵਧੇਰੇ 
ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਗਠੀਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਿਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
 
2. ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਲੋਕਾ ਂਿਵਚੱ ਗਠੀਆ ਹਣੋ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ?ੈ 

2ਗਠੀਏ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ 40 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ�  ਮਰਦਾਂ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ� ਜੈਨੇਿਟਕ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ, "ਿਪਊਰੀਨ" ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਫੱਲ, ਘੋਘਾ 
ਆਿਦ। 
 
3. ਕੀ ਗਠੀਆ ਹਣੋ 'ਤ ੇਬਹੁਤੱ ਦਰਦ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 

ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਜੋੜ ਅਚਾਨਕ ਲਾਲ, ਸੁੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਦਰਦ ਘੱਟ ਹਣੋਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਯੂਰੀਕ ਐਿਸਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਨਯੰਿਤਰ੍ਤ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਯੂਰੇਟ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜੋੜਾ ਂ
ਿਜਵ� ਿਕ ਗੋਡ,ੇ ਿਗੱਟੇ ਅਤੇ �ਗਲਾ ਂਿਵੱਚ ਜਮਹ੍ਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਗਠੀਆ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਸੋਿਜਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਿਜਸ਼ ਕਈ ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਠੀਏ ਦੇ ਗੰਭੀਰ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਜੋੜ ਬੇਢੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਮਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਲ�ਦ ੇਹਨ। 
ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਯੂਰੇਟ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਿਜਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ� ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂ
ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾ ਂਨਰਮ ਿਟਸ਼ੂਆ ਂਿਵੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ ੈ  
 
4. ਕੀ ਗਠੀਆ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਗਠੀਏ ਨੰੂ ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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