
 

ਗਾਊਟ  
ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਲਲਿਆ ਲਗਆ ਹੈ ਲਿਹੜੇ ਿੋੜਾ ਦੇ ਰੋਗ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ੍।  ਇਸ ਲ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਣਨ੍ ਲਈ ਗਾਊਟ 
ਦੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਾਣ ਸਿੱ ਕੋ। ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਲ ਿੱ ਚ 
ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ੍ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਹੋਰ  ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ  ੀ ਦਿੱ ਲਸਆ ਹੈ। 
 
ਗਾਊਟ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਗਾਊਟ ਇਿੱਕ ਆਮ ਦਰਦ ਭਰੀ ਲਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿੋ ਿੋਥਾਂ ਨ੍ ੰ  ਪਰਭਾਲ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਿੋੜਾਂ 
ਲ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਿਾਣ ਨ੍ਾਲ  ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ਼, ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਹ   ਦਾਣੇ (crystals) ਸਰੀਰ ਲ ਿੱ ਚਲੇ ਆਮ ਕ ੜ ਕਰਕਟ (uric acid) 
ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ੍। ਆਮ ਸਰੀਰ ਇਸ ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਨ੍ ੰ  ਗੁਰਲਦਆਂ ਰਾਹੀਂ 
ਲਪਸ਼ਾਬ ਲ ਿੱ ਚ ਕਿੱ ਢ ਲਦੰਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ੍ ੰ  ਗਾੳਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ੇ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਇਹ 
ਇਨ੍ੀ ਫੁਰਤੀ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ੍ ਯੁਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ  ਿੱ ਧ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍ 
ਲਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਾਣੇ (crystals) ਬਣ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍। 
 
ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਗਾਊਟ ਲਕਸੇ ਨ੍ ੰ   ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਲਕ,  ਮਾਂਹ ਾਰੀ  ਬੰਦ  ਹੋਣ  ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨ੍ ੰ  
ਇਹ ਬਹੁਤ  ਘਿੱਟ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ  ਡਾਕਟਰ  ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ  ਿਾਂਚ  ਕਰਨ੍  ਦਾ 
ਇਿੱਛਕ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ? 
ਗਾਊਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ। ਪਰਭਾਲ ਤ ਿੋੜ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਲ, ਸੁਲਿਆ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਮਲਹਸ ਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ  ਾਰ 
ਿੋੜ ਨ੍ ੰ  ਹਿੱਥ ਲਾਇਆਂ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  ਆਮ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਕਸੇ ਸਮੇਂ ਗਾਊਟ ਇਿੱਕ ਿੋੜ ਨ੍ ੰ  
ਹੀ ਪਰਭਾਲ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ  ਾਰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗ ਠੇ ਨ੍ ੰ । ਹੋਰ ਿੋੜ, ਲਿ ੇਂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੇ,  ਗੁਟਾਂ 
,ਗੋਲਡਆਂ, ਅਿੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਕ ਹਣੀਆਂ ਦੇ  ੀ  ੀ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪਰਭਾਲ ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। 
 
ਇਹ ਵਕਉਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ?  

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਲਦਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ 
ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਛੇਤੀ ਨ੍ਾ ਕਿੱ ਲਢਆ ਿਾਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਗਾਊਟ ਦਾ ਪਲਰ ਾਰਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦਾ 
ਨ੍ਮ ੰ ਨ੍ਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਲਕ ਪਲਰ ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਲ ਤ ਨ੍ਹੀਂ  ੀ ਹੰੁਦੇ। ਕੁਝ 
ਿੀ ਨ੍ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕ ਹਨ੍ ਿੋ ਗਾਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਿਮ  ਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍, ਲਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲ ਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍: 

• ਭਾਰ ਵ੍ਧ ਹੋਣਾ 
• ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ  ਲਧਆ ਹੋਣਾ, ਿ ਨ੍ ਦਾ ਪਰੈਸ਼ਰ  ਿੱ ਧੀਆ ਹੋਣਾ ਿਾਂ 

ਗੁਲ ਕੋਜ਼ ਦੀ ਅਸਲਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ  
• ਗੁਰਲਦਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣਾ 
• ਡਾਇਰੈਲਟਕਸ ਲੈਣੀਆਂ (ਗੋਲੀਆਂ ਿੋ ਸਰੀਰ ਲ ਿੱ ਚੋਂ  ਾਧ  ਪਾਣੀ  

 
 
 

 
 
ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਵਹਚਾਣ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  

ਲਨ੍ਸਚ ੇਨ੍ਾਲ ਗਾਊਟ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ੍ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ੋਤਰੀਕਾ ਹੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿੋੜਾਂ ਲ ਿੱ ਚਲੇ ਤਰਲ ਲ ਚੋਂ ਯ ਰੇਟ ਦਾਣੇ (urate crystals) ਲਿੱ ਭੇ ਿਾਣ ਬਾਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦਾ ਲਮਆਰ ਿ ਨ੍ ਦੀ ਿਾਂਚ ਨ੍ਾਲ ਲਮਲਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਹਾਲਾਂਲਕ ਇਹ (ਿ ੰ ਨ੍ ਦੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ) ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। ਗਾਊਟ ਹੋਣ 
ਸਮੇਂ ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਨ੍ਾਰਮਲ ਿਾਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਿ ਨ੍ 
ਦੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਰਨ੍ਾਂ ਕਾਰਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਨ੍ਾ ਹੋਣ ਨ੍ ੰ  ਲਨ੍ਸਲਚਤ ਕਰਨ੍ 
ਲ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ੍, ਲਿ ੇਂ ਲਕ ਿੋੜਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਛ ਤ ਿਾਂ ਗਠੀਏ  
 
ਦ ੇਹੋਰ ਰ ਪ। ਗਾਊਟ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਮੇਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਨ੍ਾਰਮਲ ਲਦਿੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਸੋ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਊਟ ਦੀ ਿਾਂਚ ਲ ਿੱ ਚ ਲਜ਼ਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨ੍ਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ। 
 
ਮੈਂਨ ੁੰ  ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ? 

ਇਲਾਿ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਗਾਊਟ ਤਕਰੀਬਨ੍ ਇਿੱਕ ਹਫਤੇ ਤਿੱ ਕ ਰਲਹੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ 
ਗਾਊਟ ਕਈ ਮਲਹਲਨ੍ਆਂ ਿਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਗਾਊਟ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਲਿਆਲ ਨ੍ਾ ਰਿੱ ਲਿਆ ਿਾ ੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨ੍ਾ  ਧੇਰੇ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਗਾਊਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੁ੍ਕਸਾਨੇ੍ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍। 
ਕਈ  ਾਰ ਗਾਊਟ   ਿੱ ਧ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਬੁਰਾ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ  ਾਲਾ) ਰੋਗ ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਲਿਸ ਨ੍ਾਲ: 

• ਪਰਭਾਲ ਤ ਿੋੜਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ ਰਲਹੰਦੀ ਹੈ। 

• ਟੋਫੀ (tophi) – ਯ ਰੇਟ ਕਲਰਸਟਲ urate crystals) ਦੀਆਂ 
ਪਿੱਕੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਲਠਆ, ਕੰਨ੍ਾਂ, ਹਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਗੋਲਡਆਂ ਅਤੇ ਕ ਹਣੀਆ ‘ਤੇ। 

• ਗੁਰਲਦਆਂ ਲ ਿੱ ਚ ਪਿੱਥਰ। 
ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਿਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਨ ੁੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ  
ਲੋੜ ਹੈ? 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਗਾਊਟ  ੇਲੇ ਤੁਹਾਨ੍ ੰ  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ੍ ੰ  ਲਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ ਲਿਨ੍ਹ ਾਂ ਲ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 

 



 
ਨ੍ਾਨ੍ ਸਟੌਰਾਇਡਲ ਐਟਂੀ ਇਨ੍ਫਲੈਮਟਰੀ (ਸੋਜ਼ ਘਟਾਉਣਕਿੱਢ ਲਦੰਦੀਆਂ ਹਨ੍) 

• ਕੋਰਟੀ ਕੋਸਟਰੌਇਡਲ ਟੀਕੇ ਿਾਂ ਗੋਲੀਆਂ 
• ਕੋਲਲਚਕਸੀਨ੍ (colchicine)  

ਦ ਾਈਆਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਫਾਰਮਲਸਸਟ  ਨ੍ਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਗਲ ਬਾਤ ਕਲਰਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨ੍ ੰ  ਪਰਭਾਲ ਤ ਿੋੜ ਨ੍ ੰ   ੀ 
ਸੁਰਿੱ ਲਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ। ਲਮਸਾਲ  ਿਹ,ੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗ ਠਾ 
ਪਰਭਾਲ ਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ,ੇ ਤੁਹਾਨ੍ ੰ  ਲਜ਼ਆਦਾ ਤੁਰਨ੍ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ  ਿੱਲ  ੀ ਲਧਆਨ੍ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਨ੍ ੰ  (ਸੌਣ 
 ੇਲੇ) ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿੋ। ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ Dealing with pain 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ  ੇਿੋ। 
ਕੀ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਚੰਗੀ ਿਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਗਾਊਟ ਰੋਲਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਿ ਦਾ 
ਲਨ੍ਸ਼ਾਨ੍ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਨ੍ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਿੋ 
ਗਾਊਟ ਨ੍ਾ ਹੋ ੇ। ਤੁਹਾਡੇ  ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ  ਦਾ ਲਮਆਰ ਇਿੱਕ ਿ ਨ੍ ਦੀ ਿਾਂਚ ਨ੍ਾਲ 
ਪਰੀਲਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯ ਲਰਡ 
ਐਲਸਡ ਦਾ ਲਮਆਰ (ਸ਼ੀਰਮ ਯ ਰੇਟ) ਿੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿ ਕਾਰਨ੍ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਹੰੁਦਾ ਹੈ:  
0.36 ਵਮਲੀਮੋਲਜ਼ (millimoles) ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 
(<0.36mmol/L) 
ਕੁਿੱ ਝ ਗੰਭੀਰ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਦੇ ਲਨ੍ਸ਼ਾਨੇ੍ 0.30 

millimoles ਪਰਤੀ ਲੀਟਰ (<0.30mmol/L) ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ੍।. 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ੍ਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਇਲਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰੋ ਲਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ਾਲ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਦੇ ਲਨ੍ਸ਼ਾਨੇ੍ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਸ ਲ ਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
ਦਿਾਈਆਂ (MEDICINES): ਕੁਿੱ ਝ ਦ ਾਈਆਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿ ੰ ਨ੍ ਲ ਿੱ ਚਲੇ 
ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ ਦੇ ਲਮਆਰ ਨ੍ ੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ੍। ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨ੍ਾ 

ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਂ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਿਾਂ ਨ੍ਾ। 

ਸ਼ਰਾਬ: ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਘਟਾ ਲਦਓ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਸਮੇਂ  ੀ ਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ ਨ੍ਸ਼ਾ ਨ੍ਾ 
ਪੀਓ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ੍ਾਲ ਗਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ੍ ਸਰਕਾਰ  ਲੋਂ 
ਲਸਫਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇ ਨ੍ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਸ  ੈਬਸਾਈਟ ਨ੍ ੰ   ੇਿੋ 
www.alcohol.gov.au  
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ: ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ  ਲਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ 
ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਗਲ ਪਿੱ ਕੀ ਕਰੋ ਲਕ ਤੁਸੀ ਲਸਹਤਮੰਦ ਿੁਰਾਕ ਿਾਂਦੇ ਹੋ 
ਲਕਉਂਲਕ ‘ਕਰੈਸ਼’ ਿਾਂ ‘ਭੁਿੇ ਰਲਹਣ  ਾਲੇ ਡਾਇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡਾਂ ਨ੍ ੰ  
ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ  ਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰੇ ਲਈ ਡਾਇਲਟਸ਼ਨ੍ ਨ੍ ੰ  ਲਮਲੋ। 
 

ਵਪ੍ਊਰੀਂਨ-ਭਰਪ੍ ਰ ਖ ਰਾਕਾਂ (Purine-rich foods):  ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ Gout and diet sheet  ੇਿੋ। 
ਬਹੁਤੀ  ਾਰ ਸੀਊਡੋਗਾਊਟ (Pseudogout) ਲਿਸ ਦ ੇਲਿੱ ਛਣ ਇਿੱਸ ਨ੍ਾਲ 

ਲਮਲਦੇ-ਿੁਲਦੇ ਹਨ੍ ਨ੍ ੰ  ਹੀ ਭੁਲੇਿੇ ਨ੍ਾਲ ਗਾਊਟ ਕਰ ਕੇ ਪਲਹਚਾਲਣਆਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਲਕ ਇਹ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸਟਲ, ਲਿਸ ਨ੍ ੰ  ਕਲਸੀਅਮ 
ਪਾਈਰੋਫੌਸਫੇਟ ਿੋ ਿੋੜ ਲ ਿੱ ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ੍ ਲਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਨ੍ਤੀਿੇ  ਿੌਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਰਸਟਲ ਉਪ-ਹਿੱਡੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਲਹਸੇ (ਹਿੱਢੀਆਂ ਦੇ) 
ਉਪਰ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਪਰਦੇ ਲ ਿੱ ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ੍। ਸੀਊਡੋਗਾਊਟ ਦੀ ਪਲਹਚਾਣ 

ਪਰਭਾਲ ਤ ਿੋੜ ਦੇ ਤਰਲ ਲ ਿੱ ਚ ਕਲਸੀਅਮ ਪਾਈਰੋਫੌਸਫੇਟ ਦੇ ਪਾਏ ਿਾਣ ‘ਤੇ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਗਾਊਟ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ  ਿੱ ਿਰਾ ਰੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਲਿਸ ਲਈ  ਿੱ ਿਰੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਆਰਥਰਾਈਲਟਸ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ  
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ੍ਕ ਆਰਥਰਾਲਟਸ ਦਫਤਰ ਨ੍ਾਲ  
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਿੇ ਗਾਊਟ ਦਾ ਇਲਾਿ ਨ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਿੋੜਾਂ ਨ੍ ੰ  
ਸਦੀ ੀ ਨੁ੍ਕਸਾਨ੍ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯ ਲਰਕ ਐਲਸਡ 
ਲਦਆ ਂਲਨ੍ਸ਼ਾਲਨ੍ਆਂ ਤੋਂ ਿਾਣ  ਰਹੋ ਅਤ ੇਗਾਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ 
ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ। 
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