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ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ (AKU)
ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

AKU ਇੱ ਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋ ਗ

AKU

ਅਵਸਥਾ ਹੈ , ਜੋ ਸਰੀਰ ਵੱ ਲੋਂ
ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਨੂੰ ਤੋ ੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ
ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਹੈ ??
• AKU ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਵਿਕਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਟਾਇਰੋਸਿਨ
(Tyrosine - TYR) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ।
• ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਮੋਜੈ ਨਟਿਸਿਕ ਐਸਿਡ (Homogentisic acid - HGA) ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ
ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਐਲਕੈ ਪਟੋ ਨਯੂਰੀਆ
(ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਕੈ ਪ-ਟੋ -ਨू-ਰੀ-ਆ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ )
ਜਾਂ ਸੰ ਖੇ ਪ ਵਿੱ ਚ AKU
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• ਜਿਵੇ ਂ-ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ , HGA ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪਾਏਗਾ।
• ਸਹੀ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, AKU ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਫਲ
ਕੈ ਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰ ਲੱ ਛਣ
ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱ ਛਣ ਦੇ ਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ :
• ਗੂੜਹੇ ੍ ਰੰ ਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
• ਗੂੜਹੇ ੍ ਰੰ ਗ ਦੀ ਕੰ ਨ ਦੀ ਮੈ ਲ
• ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਸੀਨਾ
ਇਹ ਲੱ ਛਣ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱ ਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ।
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ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਚ ਨਾਲ AKU ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ

AKU

ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ HGA ਦੇ ਉੱਚ ਪੱ ਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਾਹਰ
ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲ ਭੇ ਜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
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ਜੀਨਸ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?

ਮੈ ਨੂੰ AKU
ਕਿਉਂ ਹੋ ਇਆ ਹੈ ?

ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ AKU ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰੇ ਕ ਕੋ ਸ਼ਕਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜੀਨਸ ਨਾਮਕ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈ ਟੱ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਜੀਨਸ ਸਾਡੇ ਰੂ ਪ-ਰੰ ਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਵੰ ਸ਼ਿਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਨਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਟਾਇਰੋਸਿਨ ਸਮੇ ਤ, ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ
25000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜੀਨਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋ ਪ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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AKU ਇੱ ਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ

ਅਵਸਥਾ ਹੈ

ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ
ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਸਧਾਰਨ
ਜੀਨ

AKU

AKU

ਜੀਨ

ਜੀਨ

ਪਿਤਾ
ਵਾਹਕ

500 ਵਿੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱ ਚ
AKU ਜੀਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ

ਸਧਾਰਨ
ਜੀਨ

ਮਾਤਾ
ਵਾਹਕ

AKU

AKU

ਜੀਨ

ਜੀਨ

AKU ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱ ਚਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ AKU ਜੀਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਨ ਜੀਨ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ
ਵਾਹਕ ਹੋ ਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
AKU ਹੋ ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ 2 AKU ਜੀਨਸ ਹਨ, ਇੱ ਕ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ

ਪਿਤਾ ਤੋਂ ।

ਜੋ ਲੋਕੀਂ AKU ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ AKU ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੀਨ ਉਹਨਾਂ
ਲਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
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ਪਿਤਾ

ਮਾਤਾ

ਵਿਗਿਆਨ...
ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਬਾਰੇ
ਵਿਆਖਿਆ
AKU ਤੋ ਂ

ਵਾਹਕ ਬੱ ਚਾ

ਵਾਹਕ ਬੱ ਚਾ

ਪੀੜਿਤ
ਬੱ ਚਾ

AKU

AKU

ਦੇ ਬਿਨਾਂ

ਦੇ ਬਿਨਾਂ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
AKU ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਦੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ , ਜੋ AKU ਜੀਨ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਨ, ਦਾ ਬੱ ਚਾ ਹੋ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ AKU
ਹੋ ਣ ਦੀ 4 ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
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ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਿਉਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ?

ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਸਰੀਰ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੋ ਸ਼ਕ ਤੱ ਤ ਹੈ ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆ, ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਪੱ ਠੇ, ਅੰ ਗ, ਖੂਨ ਅਤੇ
ਹੱ ਡੀਆਂ ਵੀ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੁਰੰ ਮਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ (ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ) ਇਹ ਛੋ ਟੇ ਟੁ ਕੜਿਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਨਿਰਮਾਣ ਖੰ ਡਾਂ ਵਾਂਗ)।
ਇਹਨਾਂ ਛੋ ਟੇ ਟੁ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
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ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨਾਮਕ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖੰ ਡਾਂ
ਤੋ ਂ ਬਣਿਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਤੋ ਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਿੱ ਚ ਰੂ ਪਾਂ ਤਰਣ

ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ

ਐਨਜ਼ਾਈਮ

ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ
(ਨਿਰਮਾਣ ਖੰ ਡ)

Tyr

20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ (ਨਿਰਮਾਣ ਖੰ ਡ) ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ

ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ - ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਖਾਧੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।

ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ, ਪੱ ਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਰੱ ਖਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ।

ਟਾਇਰੋਸਿਨ (Tyrosine - Tyr) ਇਹਨਾਂ 20 ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ।
ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ AKU ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਤੋੜ ਸਕਦਾ।
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ਬਿਨਾਂ AKU ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਟਾਇਰੋ ਸਿਨ
(Tyr) ਟੁ ੱ ਟ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਦਾ
ਹੈ
ਐਨਜ਼ਾਈਮ

HGA

HGA

HGA

AKU ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਕੋ ਈ

ਵਿਅਕਤੀ ਟਾਇਰੋ ਸਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਤੋ ੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ?

ਕੋ ਈ HGA
ਨਹੀਂ

HGA
HGA

HGA

HGA

HGA

HGD

ਟਾਇਰੋਸਿਨ (Tyr) HGA ਵਿੱ ਚ ਰੂ ਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
HGD ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ HGA ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੱ ਢ ਦਿੰ ਦਾ

ਹੈ ।
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HGA

AKU ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱ ਚ, HGA

ਉਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁ ੱ ਟ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇ ਂ ਇਹ ਟੁ ੱ ਟਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

HGD ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਲੁਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
HGA ਹੈ । HGA ਦੇ ਕਾਰਨ AKU ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਪੈ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

ਨੁਕਸਦਾਰ/ਕੋ ਈ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ

HGA

HGA

HGA
HGA

HGA
HGA

HGA
HGA

ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ HGA

HGA
HGA

HGA
HGA

HGA
HGA

ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ...
AKU ਵਿੱ ਚ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਆਹਾਰ

HGD ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਗ਼ਲਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ HGA ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ

ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕ�ਿ HGA ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ
ਉਪਯੋ ਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ , ਉਸ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਈ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇੱ ਕ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਵੱ ਧ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
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ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਆਹਾਰ
ਆਲੂ

ਜੰ ਮੇ ਹੋ ਏ

ਸ
ਬ੍ਰੈਨ ਫਲੇਕ

ਕੱ ਟੇ ਹੋ ਏ
ਟਮਾਟਰ

ਮਟਰ
ਕੂਸ
ਕੂਸ

ਫਲ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਆਲੂ, ਰੋ ਟੀ, ਚੌ ਲ,
ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋ ਰ
ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੇ
ਕਾਰਬੋ ਹਾਈਡ੍ਰ ੇ ਟ

ਟੇ
ਸੰ ਪੂਰਨਾਸਆਤਾ
ਦਾ ਪ

ਸੰ ਪੂਰਨ ਚਾਵਲ

ਨਾਜ
ਸੰਪੂਰਨ ਅ ਲ
ਦਾ ਸੀਰੀਅ

ਿਕਸ਼ਿਮਸ਼

ਆਟਾ

• ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ , ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਸਟਾਰਚ (ਨਿਸ਼ਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ) ਬਹੁ ਤ
ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ, ਜਿਵੇ ਂ ਆਲੂ, ਚਾਵਲ, ਪਾਸਤਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈ ਡ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱ ਟ�ੋ -ਘੱ ਟ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ। ਇੱ ਕ ਭਾਗ
ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਜਿੰ ਨਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
• ਆਪਣੀਆਂ ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਡੇ ਅਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ।

ਸੰ ਪੂਰਨ ਆਟੇ
ਦੀ ਬ੍ਰੈ ਡ

• ਹਰੇ ਕ ਭੋਜਨ ਵਿੱ ਚ ਫਲੀਆਂ (ਬੀਂਸ), ਦਾਲਾਂ, ਮੱ ਛੀ, ਆਂ ਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਖਾਓ।
ਦਾਲਾਂ

ਫਲੀਆਂ
ਘੱ ਟ ਨਮਕ
ਅਤੇ ਚੀਨੀ

ਸਾਦੀਆਂ
ਿਗਰੀਆਂ

ਸਾਦਾ ਘੱ ਟ
ਿਚਕਨਾਈ
ਵਾਲਾ ਦਹੀ

• ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਲ ਵਿੱ ਚ ਜੈ ਤੂਨ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ ।
ਦਲੀਆ

ਵਾਲਾ
ਘੱਟ ਚਿਕਨਾਈ
ਨਰਮ ਪਨੀਰ

ਸਫ਼ੇ ਦ
ਛੋ ਲੇ
ਘੱ ਟ ਿਚਕਨਾਈ
ਵਾਲਾ ਕੀਮਾ

ਸੋ ਇਆ
ਦੁੱਧ

ਟੁ ਨਾ
ਅੱ ਧਾ
ਕਰੀਮ ਕੱ ਿਢਆ
ਦੁੱਧ

ਿਚਪਸ

ਘੱ ਟ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਥੋ ੜ੍ਹ ੀ ਮਾਤਰਾ
ਿਵੱ ਚ ਖਾਓ

ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਅਤੇ ਿਵਕਲਪ

ਫਲੀਆਂ , ਦਾਲਾਂ ,
ਮੱ ਛੀ, ਆਂ ਡੇ, ਮੀਟ
ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ

ਵਨਸਪਤੀ
ਤੇ ਲ

ਲਾ
ਘੱ ਟ ਫੈ ਟ ੍ਰੇਵਾ
ਸਪਡ

ਤੇ ਲ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਡ

• ਪਾਣੀ, ਘੱ ਟ ਵਸਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ-ਰਹਿਤ ਪੇ ਯ ਪਦਾਰਥ
ਚੁਣੋ । ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਮੂਦੀਜ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਕੁੱਲ
150 ਮਿ.ਲੀ. ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ
5 ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਕ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰ ਕਾਰ ਚੁਣੋ ।
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ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ
6-8

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ
ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋ ਰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ
ਰਹੋ । ਤੈ ਰਾਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।
‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋ ਰ’ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਰਗਬੀ ਜਾਂ ਕਰਾਟੇ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱ ਠ
ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ।

ਨਿਗਰਾਨੀ
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16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ

ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰੇ ਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨ ਜਾਂਚਾਂ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੈ ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ
ਕੇ ਂ ਦਰ (National Alkaptonuria Centre ) ਭੇ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸੈ ਂਟਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ AKU ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਗੇ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰੇ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿਖੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱ ਕ ਰਹੋ ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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AKU Society – ਇੱ ਕ ਦਾਨ ਸੰ ਸਥਾ (ਚੈ ਰਿਟੀ), ਜੋ AKU ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰ
ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਮਦਦ
ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਉਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ AKU ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਨਵੇ ਂ ਦੋ ਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇੋ , ਤਾਂ ਉਹ National AKU Centre ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ।
AKU Society ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਦੱ ਸ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਵਿਜਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ...
Vitaflo International Ltd ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱ ਤਰਕਾਰੀ ਵਰਤਣ

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਣ ਲਈ।

AKU Society
www.akusociety.org
ਇੱ ਕ Nestlé Health Science ਕੰ ਪਨੀ

Climb

®Société des Produits Nestlé S.A. ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇ ਡਮਾਰਕ

ਅਨੁਵੰ ਸ਼ਿਕ ਮੈ ਟਾਬੋਲਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱ ਚੇ
(Children Living with Inherited Metabolic Diseases)

www.climb.org.uk
Genetic Alliance UK
www.geneticalliance.org.uk

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ Swedish Orphan Biovitrum Ltd
ਵੱ ਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ
(Secretary of Clinical Director): 0151 706 4197
ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ (Managerial Lead): 0151 706 4289
ਮੋ ਬਾਈਲ: 07785447421
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