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સાંધાના સોજા અને દુખાવાની તકીપ - ગાઉટ 

જ્માયે રોશીભાં પયતાં મુરયક  એસવડ નાભના યવામણનું પ્રભાણ  ખૂફ લધી જામ  અને 
રયણાભે એ  રોશીભાં દ્રાવ્મ યશેલાને ફદરે એનાં કણ  ફાજલા ભાંડે ત્માયે ''ગાઉટ તયીકે 
ઓખાતી વાંધાના દુખાલાની તકરીપ ઉદબલે છે.  

મુરયક એસવડ એટરે ળુ?ં  

જ્માયે કોઇ  ણ કોના કેન્દ્દ્રભાં આલેર  ન્દ્મુક્રીઇક એસવડનું સલઘટન  થામ ત્માયે એભાંથી 
પ્મુરયન અને ીયીભીડીન  નાભના ઘટક  છુટા ડે છે અને જ્માયે આ  ઘટકો ણ તૂટે ત્માયે 
સરલય અને આંતયડાભાં એભાંથી મુરયક  એસવડ ઉત્ન્ન થામ છે જ ેવાભાન્દ્મ યીતે સકડની લાટે 
ગાઇને રોશીની ફશાય  પંકાઇ જામ છે. આભ , મુરયક એસવડ એક ઉત્વગગ દ્રવ્મ છે જનેું 
ળયીયભાં કોઇ કાભ શોતુ નથી.  

 નોેેભગર ભાણવના રોશીભાં મુરયક એસવડનું પ્રભાણ કેટરંુ શોમ?  

વાભાન્દ્મ તંદુયસ્ત વ્મસક્તના રોશીભાં દય  ૧૦૦ સભ.સર. દીઠ  વાત સભસરગ્રાભ. કયતાં ઓછુ 
મુરયક એસવડ શોમ છે. અરફત્ત ઉભય , જાસત (સ્ત્રી-ુરૂ) અને ખોયાક  ભુજફ રોશીભાં 
મુરયક એસવડનું પ્રભાણ  લધઘટ થઇ ળકે છે. ફાકોભાં વાભાન્દ્મ યીતે દય  વો સભ.સર. 
રોશીભાં ત્રણ  થી ચાય  સભ.ગ્રા. જટેરંુ મુરયક  એસવડ શોમ છે. ત્માય  ફાદ, ુરૂોભાં 
ુખ્તાલસ્થાથી અને સ્ત્રીઓભાં યજોસનલૃસત્તથી મુરયક  એસવડનું પ્રભાણ  લધલા રાગે છે. 
સિભના દેળોભાં ુખ્ત ુરૂભાં વયેયાળ  ૬.૮ અને સ્ત્રીઓભાં ૬  સભ.ગ્રા./ ડે.સર. જટેરંુ 
મુરયક એસવડ શોમ છે. આણાં દેળભાં ખોયાકના તપાલતને રીધે મુરયક  એસવડનું વયેયાળ  

પ્રભાણ ઓછુ શોમ  છે. ઊંચાઇ , લજન, બ્રડપ્રેળય, સકડનીનું કાભ , દારૂનું વ્મવન  તેભજ 

ભાંવાશાયી ખોયાક લગેયે ય રોશીના મુરયક એસવડનો વંફધ શોમ છે.  

 રોશીભાં મુરયક એસવડનું પ્રભાણ કેટરંુ લધે ત્માયે ''ગાઇટ થામ?   

જ્માયે રોશીભાં વાત  સભ.ગ્રા./ડે.સર. કયતાં લધુ પ્રભાણભાં મુરયક  એસવડ શોમ ત્માયે એ  

રોશીભાં દ્રાવ્મ યશી ળકતુ નથી અને એના કણ  (રપસ્ટર) ફાજલાની ળરૂઆત થઇ જામ છે. 
વાંધાની આવાવ  જ્માયે લધુ પ્રભાણભાં મુરયક  એસવડના કણ  ફાજ ેત્માયે ત્માં દુખાલો 
અને વોજો ળરૂ થામ છે. જ ે''ગાઉટતયીકે ઓખામ છે.  

રોશીભાં મુરયક એસવડ લધલાના કાયણો ક્માં?  
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 (૧) ળયીયભાં મુરયક એસવડનું ઉત્ાદન લધી જામ અથલા (૨) ખોયાક લાટે લધુ  પ્રભાણભાં 
મુરયક એસવડ ળયીયભાં શંચે અથલા (૩) સકડની લાટે મુરયક એસવડનું ઉત્વજગન  ઘટી જામ 
તો રોશીભાં મુરયક એસવડનું પ્રભાણ લધી જામ છે. 

ળયીયભાં મુરયક એસવડના ઉત્ાદન ભાટે જલાફદાય ઉત્વેચક ી.આય.ી.ી. સવન્દ્થેટેવની  

પ્રલૃસત્ત લધી જામ ત્માયે મુરયક એસવડનું પ્રભાણ લધી જામ છે. આ ઉત્વેચકની  પ્રલૃસત્તનો 
આધાય જસનન-એક્વ ય યશેરો શોમ છે. આ જ યીતે અન્દ્મ એક ઉત્વેચક  

એચ.ી.આય.ટી. ની ઉણથી ણ ળયીયભાં મુરયક એસવડનું ઉત્ાદન લધી જામ છે.આ 
ફંન ેઉત્વેચકો એક્વ જસનન આધારયત છે. ૂરૂોભાં ભાત્ર એક જ એક્વ જસનન શોમ છે 
જ્માયે સ્ત્રીઓભાં ફે એક્વ જસનન શોમ છે. રયણાભે ભાત્ર એક એક્વ જસનનની ખાભી 
ૂરૂોભા ંઝડથી મુરયક એસવડ લધાયી દે છે જ્માયે સ્ત્રીઓભાં અન્દ્મ એક્વ-જસનન તંદુયસ્ત 
શોમ તો આલુ થલાની ળક્મતા ઓછી યશે છે. 

આ જસનનીક ખાભી ઉયાંત , જ્માયે ળયીયના ઘણાં ફધા કોો કોઇ કાયણવય તૂટે ત્માયે  

ણ મુરયક એસવડનું પ્રભાણ લધી જામ છે. યતકણો તૂટલા રશભોરાઇવીવ , કેન્દ્વય 
સકભોથેયી, સ્નામુઓ તૂટલાની પ્રરિમા (યશેબ્ડોભાથોરાઇવીવ) , શાટગ  એટેક , ખૂફ લધુ 
ડતી કવયત  લગેયે રયસસ્થસતભાં કોો તૂટલાથી મુરયક એસવડ લધે છે. કોોનું ઉત્ાદન 
ખૂફ લધુ થતુ  શોમ એલી સસ્થસત દા.ત. લ્મૂકેસભમા , ોસરવાઇથેભીમા, વોયીમાવીવ લગેયેભાં 
ણ મુરયક એસવડનું પ્રભાણ લધી જામ છે. 

મુરયક એસવડના લધુ ઉત્ાદનની વાથે વાથે જ્માયે એનું ઉતત્વજગન ઘટી જામ ત્માયે  લધુ 
ભુશ્કેરી ડે છે. જભેના રોશીભાં મુરયક એસવડ લધી ગમુ શોમ એલા દદીભાંથી ૯૦ ટકા  

દદીઓભાં સકડનીની મુરયક એસવડ ળયીય ફશાય પંકી દેલાની સફનકામગક્ષભતા (વંૂણગણે  કે 
આંસળકરૂે) જલાફદાય શોમ છે. કોઇ ણ કાયણવય સકડનીનું કાભ ખોયલાઇ (દા.ત.  

ડામાસફટીવ, શાઇબ્રડપ્રેળય, અન્દ્મ) તો મુરયક એસવડ લધી જલાની ળક્મતા યશે છે. આ 
ઉયાંત જી.૬.ી.ડી. નાભના ઉત્વેચકની ઉણ શોમ તો મુરયક એસવડનું ઉત્ાદન ણ 
લધે છે અને ઉત્વજગન ઘટે છે. 

કોઇ દલા રેલાને કાયણે મુરયક એસવડ લધી જામ એલુ ફને?  

કેટરીક ખૂફ જાણીતી દલાઓ  સકડની ય  સલરયત અવય કયીને મુરયક  એસવડનું પ્રભાણ  

લધાયી ળકે છે. ખૂફ  જાણીતી દદેળાભક  અને રોશી ાતુ કયતી દલા એસ્ીયીન ; શાઇ 

ફી.ી અને વોજા ઘટાડતી લધુ ેળાફ  થામ એલી ડાઇમૂયેરટક  દલાઓ (દા.ત. પુવેભાઇડ, 
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શાઇડર ોક્રોયોથામેઝાઇડ લગેયે). ટી.ફીની વાયલાયભાં લયાતી ાઇયેઝીનેભાઈડ  અને 
ઇથામ્બબ્મુટોર દલાઓ લગેયે રેલાથી રોશીભાં મુરયક એસવડનું પ્રભાણ લધી જઈ ળકે છે.  

ક્મો ખોયાક ખાલાથી મુરયક એસવડ લધે?  

ભાંવાશાયી ખોયાક  ખાલાથી રોશીભાં મુરયક  એસવડ લધલાની ળક્મતા ખૂફ  ઊંચી યશે છે. 
સરલય, સ્લીટ બ્રેડ (થાઇભવ, ેન્દ્િીમાવ); સકડની અને એન્દ્કોની જલેા ભાંવાશાયી ખોયાક  

વૌથી લધુ મુરયક એસવડ ેદા કયે છે. આ ફધા ખોયાકભાં કો  અને કોકેન્દ્દ્ર લધુ પ્રભાણભાં 
શોમ છે. ખોયાકભાં રીધેર  કોોભાં યશેર  આય.એન.એ. નો ૫૦  ટકા અને ડી.એન.એ નો 
૨૫ ટકા બાગ  ેળાફભાં મુરયક  એસવડ તયીકે દેખામ  છે. ભાંવાશાય ઉયાંત, કઠો, ફીન્દ્વ, 

લટાણા, ભવૂય, ભળરૂભ, ારક, પરાલય, મીસ્ટ, ચોકરેટ, કોકો, ચા-કોપી લગેયેનો 
ખોયાકભાં લધુ ઉમોગ કયલાથી ણ મુરયક એસવડ લધી ળકે છે.  

 દારૂ ીલાથી મુરયક એસવડ લધ?ે   

દારૂ ીલાથી સરલય  ય દારૂની ઝેયી અવયને કાયણે તયત  જ લધુ પ્રભાણભાં મુરયક  એસવડ 

ફનલા રાગે છે. આ ઉયાંત  દારૂની રોશીભાં રે(ક્ટક  એસવડ લધાયલાની અવયને રીધે 
મુરયક એસવડનું ઉત્વજગન  ખોયલાઇ જામ છે. લી , કેટરાંક દારૂ (દા.ત. ફીમય)ભાં મુરયક  

એસવડ લધાયે એલા તતત્લો (પ્મુરયન) શાજય  શોમ છે. આ ફધા રયફો બેગા થઇને 
મુરયક એસવડનું કૂર પ્રભાણ ખૂફ લધાયી નાંખે છે.  

 મુરયક એસવડ લધી જલાથી ''ગાઉટ સવલામ ફીજી ણ કોઇ તકરીપ થામ? 

જો રોશીભાં લધી ગમેર  મુરયક એસવડના કણો વાંધાની આવાવ  ફાજલા રાગે તો ગાઉટ  

થામ. આ ઉયાંત ,સકડનીની અંદય  જો મુરયક  એસવડના કણો ફાજલા રાગે તો , ક્માયેક 

અચાનક સકડની કાભ  કયતી ફંધ  થઇ જામ. સકડની પેઇર  થલાની તકરીપ  મોગ્મ વાયલાય  

ન ભે તો જીલરેણ ફની ળકે. મુરયક એસવડને કાયણે થયી ણ થઇ ળકે. 

''ગાઉટ ન ેઓખલો કઇ યીતે?  

''ગાઉટનું લણગન  એની સડા બોગલી ચૂકેર  દદીના જ  ળબ્દભાં જોઇએ. ''શંુ કારે યાત્રે 
ાટીભા ંગમો શતો અને ભાંવાશાય -દારૂ  લગેયેની ભોજ  રઇને યાત્રે  આયાભથી ગાઢ  ઉંઘભાં 
વૂતો શતો. આજ ેલશેરી  વલાયે અચાનક ગભાં અવહ્ય દુખાલાના કાયણે ઉંઘ  ઉડી ગઇ. 
ભાયા જભણા ગના અંગૂઠાના ભૂ  આગ કંઇક લાગ્મુ શોમ એટરો લધાયે વોજો શતો અન ે

એ બાગ  રારઘૂભ થઇ ગમો શતો. શંુ સલચાય  કયલા રાગ્મો કે યાત્રે ઉંઘભાં કંઇક  લાગ્મંુ શળ?ે 



www.pgondaliya.blogspot.in                      ુરણ ગંડલયા                              Page-4 

કે કંઇક  કયડી ગમુ  શળ?ે યંતુ આટરુ જાયદાય  લાગે કે  કયડે તો ત્માયે  જ ઉંઘ  ઉડી જામ. 
દુખાલો ધીભે ધીભે  લધલા રાગ્મો. અને તયત  શંુ ડોક્ટય  ાવે ગમો જભેણે  તાવ કયીને 
ગાઉટનું સનદાન કમુગ. 

ગાઉટના ઘણાં દદીઓભાં આ  યીતે અચાનક  ગના અંગુઠાના ભૂ  ાવેના વાંધાભાં 
દુખલાની ળરૂઆત થતી શોમ છે. ુખ્ત લમના ૂરૂોભાં આ  તકરીપ થલાની ળક્મતા લધાયે 
યશે છે. શાઇબ્રડપ્રેળયના દદી , દારૂના વ્મવનીઓ  તેભજ યજોસનલૃત્ત સ્ત્રીઓભાં એક  કયતાં 
લધુ વાંધાનો દુખાલો થલાની ળક્મતા લધુ યશે છે.ગના અંગુઠા ઉયાંત , ગના નાના 
શાડકાના વાંધાઓ , ઘૂંટીનો વાંધો , ઘૂંટણનો વાંધો અને શાથની  આંગીઓના નાના 
વાંધાઓ ણ ઘણાં દદીઓભાં ગાઉટથી દુખે છે. ઘણાં રોકોભાં એક  લખત ગાઉટનો અવહ્ય 
દુખાલો થમા છી ત્રણ થી દળ રદલવભાં આોઆ આ દ:ુખાલો ભટી જામ છે. 

કેટરાંક દદીભાં વાંધાને ફદરે ચાભડી ય  નાની ગાંઠ (ટોપી) સ્લરૂે ગાઉટ દેખામ છે. કાન 

ય આલી ગાંઠ  ઘણી લાય  જાલા ભે છે. આ ઉયાંત  આંગીઓ, શથેી અને ાની ય  

ણ ીાળ ડતી ગાંઠ (ટોપી) જોલા ભે છે.  

મુરયક એસવડ સવલામ ફીજા કોઇ યવામણના કણ ફાજલાથી 'ગાઉટ થઇ ળકે?   

કેસલ્ળમભ ાઇયોપોસ્પેટ ડાઇશાઇડરે ટ નાભનું યવામણ  લધી જામ  ત્માયે ગાઉટ  જલેી જ  

તકરીપ થામ  છે જ ે ''વુડોગાઉટ તયીકે ણ  ઓખામ છે. આ ઉયાંત  કેસલ્ળમભ 

શાઇડર ોક્વી એેટાઇટના કણ  ફાજલાથી ણ  ગાઉટ જલેી તકરીપ  થઇ ળકે. જ્માં વુધી 
દુખતાં વાંધાભાં યશેર  પ્રલાશોની રેફોયેટયી તાવ  (ોરયાઇઝંગ ભાઇિોસ્કોી) ન 
કયલાભાં આલે ત્માં વુધી આ  દુખાલો ક્માં પ્રકાયના યવામણથી થમો છે એ  કશેલુ ભુશ્કેર  

શોમ છે. 

ગાઉટનું સનદાન ાકુ કયલા કઇ રેફોયેટયી તાવ કયલી?  

ગાઉટનું સનદાન  ાકુ કયલા ભાટે રોશીભાં મુરયક  એસવડની તાવ  ઉયાંત જ ેવાંધાભાં 
દુખાલો થતો શોમ  એ વાંધાના પ્રલાશીની ોરયાઇઝંગ  ભાઇિોસ્કોીની તાવ  કયાલલી 
જોઇએ.  

ગાઉટની ફીભાયી કામભ ભાટે ભટી ળકે?  

ગાઉટની ફીભાયી એ  કામભ ભાટે થઇ  આલતી તકરીપ  છે. જ્માયે તકરીપ  થામ ત્માયે 
તત્કા યાશત ભાટે દદગળાભક  દલાઓ રેલી ડે છે. આ ઉયાંત  કામભ ગાઉટને કાફૂભાં 
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યાખલા ભાટે ખોયાકભાં ભાંવાશાય , કઠો, ફીન્દ્વ, ચોકરેટ, ભળરૂભ, ચા-કોપી, દારૂ લગેયેનો 
ત્માગ કયલો ડે છે. મુરયક  એસવડનું ઉત્ાદન  ઘટાડલા ભાટેની દલા ડોક્ટયની વરાશ  

ભુજફ ક્માયેક રાંફા વભમ  વુધી ચારુ યાખલી ડે છે. આ ઉયાંત , ક્માયેક ેળાફ લાટે 
લધાયાનું મુરયક  એસવડ ફશાય પંકતી દલાઓ  ણ ડોક્ટય રખી આી ળકે છે. અરફત્ત , 

મુરયક એસવડનું ઉત્ાદન  ઘટાડતી દલા (દા.ત. અલ્લોપ્મુયીનોર) નો લયાળ  વૌથી લધુ 
થામ છે અને ગાઉટ  બરે વાલ  ભટી ન  જામ ણ ખોયાકની યેજી અને ડોક્ટયની વરાશ  

ભુજફની દલાઓથી કાફૂભાં તો આલી જ ળકે છે. 


