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 گڻھیا
 

 گھڻیا کیا ہے؟
 وہمارے جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے، ج یورک ایسڈ کا نمکاگر ہمارا جسم بہت زیاده مقدار میں یورک ایسڈ بناتا ہے، تو 

 سوزش اور درد کا باعث بنتا ہے، اور یہ گڻھیا کہالتا ہے۔
 

 جسم میں اس قدر یورک ایسڈ کیسے آتا ہے؟ .1
 

 خوراک
تو اس صورت میں جب یہ کی زیاده مقدار ہو،  پیوریناپنی روزانہ کی خوراک میں، اگر ہمیں ایسی غذائیں پسند ہوں جن میں 

 ۔تی ہےیورک ایسڈ بنا پیورینہے، تو یہ کا جزو بنتی پیورین ہمارے جسم 
 

 جینیات
، تو مخصوص افراد میں زائد یورک ایسڈ کی پیداوار کا جائیںجینیاتی عناصر سے متاثر ہو  عناصریہ جزو بدن بننے والے اگر 

 ہے، پس یہ گڻھیا کے حملے کی طرف اشاره کرتی ہے۔  ہو جاتیپیدا  سوزشرجحان، مع مزید 
 

 کون سے لوگ زیاده تر گڻھیا کا شکار ہوتے ہیں؟ .2
سے زائد عمر کے ہوتے ہیں، جن میں مرد افراد کا تناسب خواتین کی نسبت برس  40اکثر مریض جن میں گڻھیا کا مرض ہو، وه 

، اوجھڑیسے بھرپور خوراک جیسے " پیورین"جینیاتی عناصر، شراب نوشی کی عادت، افراد زیاده ہوتا ہے۔ ان میں سے اکثر 
 شیل فش، وغیره کے استعمال  کے باعث ہوتا ہے۔ 

 
 ده ہوتا ہے؟جب گڻھیا ہو جائے تو کیا یہ بہت تکلیف  .3

کے جوڑ اچانک سرخ، سوجن زده اور شدید درد میں مبتال  پنجےجی ہاں، اور یہ شدید تکلیف ده صورت ہے۔ عام طور پر بڑے 
یورک ایسڈ قابو نہ پایا جائے تو، ر ے گا۔ اگر خون میں یورک ایسڈ پہو جائیں گے۔ چند دنوں کے بعد، درد کم ہونا شروع ہو جائ

انگلیوں میں جمع ہونے لگ جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں، اگر گڻھیا کے مریض  ردیگر جوڑوں جیسے گھڻنے، ڻخنے او کا نمک
سوزش جوڑوں کی بڑی تعداد میں طور پر بڑے پنجے کی اکہری پوری طرح سے معالجہ نہیں کرواتے ہیں تو، ایک ابتدائی 

ڻھیا کی سنگین صورتوں میں، جوڑ بے ہئیت ہو جاتے ہیں، اور اس ہو سکتی ہے۔ گبار بار بھی کا باعث بنے گی جو کہ  سوزش
جسم کے  یورک ایسڈ کا نمککے نتیجے میں مریض کام کرنے کی اپنی اہلیتیں کھو بیڻھتے ہیں۔ جوڑوں کے ساتھ ساتھ، اضافی 

ہنچ سکتا ہے، اور اس دیگر حصوں جیسا کہ گردے اور جلد میں جمع ہو سکتا ہے، جب کہ اولین معاملے میں گردے کو نقصان پ
کے نتائج سنگین ہوتے ہیں اور اس کے باعث گردے کا فعل متاثر ہو سکتا ہے اور اس کے باعث گردے یا نرم بافتوں میں 

 پتھری بن سکتی ہے۔
 

 کیا گڻھیا قابل عالج ہے؟ .4
حملوں سے محفوظ رہا جا گڻھیا کا عالج نہیں ہو سکتا، مگر مناسب ادویات اور غذائی احتیاط کے باعث اس کے بار بار کے 

 سکتا ہے۔
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