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ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ
ਕੀ ਹੈ ?

ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ?
ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ, ਜਿਸਨੂੰ AKU ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਹੱ ਡੀ ਬੀਮਾਰੀ
(Black Bone Disease) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ , ਇੱ ਕ
ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ , ਜੋ ਜੋ ੜਾਂ
'ਤੇ ਸਥਿਤ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੱ ਡੀ (ਕਾਰਟੀਲੇ ਜ) ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋ ਰ
ਬਣਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਜੀਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ
ਹੋ ਮੋ ਜੈਨਟਿਸਿਕ ਐਸਿਡ (homogentisic acid - HGA) ਨਾਮਕ ਪਦਾਰਥ
ਜਮ੍ ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸੰ ਯੋਜਕ ਟਿਸ਼ੂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਟੀਲੇ ਜ ਵਿੱ ਚ, ਵਿੱ ਚ ਜਮ੍ ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਰੰ ਗ ਦੇ
ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਓਕਰੋ ਨੋ ਸਿਸ (ochronosis) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ
ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਲਦੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ
ਕਈ ਜੋ ੜ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
HGA

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ ਚ ਰਿਸਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ
AKU ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ (Black Urine Disease) ਵੀ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
HGA

ਮੈ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ?
AKU Society ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕਾਂ ਦੀ ਖੋ ਜ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ

- ਤੁਸੀਂ
ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰ ਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ , ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
info@akusociety.org 'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੰ ਡ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰ ਨੇ
www.justgiving.com/alkaptonuria 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਚੈ ਕ ਭੇ ਜ ਕੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਲੱ ਛਣ
AKU ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ , ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਭ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਲੱ ਛਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱ ਚ HGA ਦੇ
ਕਾਰਨ ਨੈ ਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱ ਬੇ ਪੈ ਣਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਲੱ ਛਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਪੈ ਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋ ਣ ਤੱ ਕ ਵਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱ ਗੇ ,
ਕਿਉਂਕ�ਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਦਿਖਾਈ
ਦੇ ਣ ਯੋ ਗ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ।
ਓਕਰੋ ਨੋਸਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਨਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਕਾਲੀ/ਨੀਲੀ ਰੰ ਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱ ਟ�ੇ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱ ਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈ ਲ
ਜਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਹੋ ਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੱ ਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਗ
ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
HGA ਦੇ

ਜਮ੍ ਹਾਂ ਹੋ ਣ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਥਰੀ, ਮਸਾਨੇ (ਬਲੈ ਡਰ)
ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਥਰੀ, ਪਿਤ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਥਰੀ, ਗਦੂਦ (ਪ੍ਰੋ ਸਟੇ ਟ) ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਥਰੀ ਹੋ ਣ ਦਾ ਵੱ ਧ
ਖਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ
ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਵਾਹਣੀਆਂ , ਨਾੜਾਂ ਅਤੇ ਧਮਣੀਆਂ ਵੀ ਸਖਤ ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
AKU ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋ ਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਰਗੇ
ਲੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱ ਧ
ਅਸਰ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ ।

ਅੱ ਖਾਂ
ਵਿੱ ਚ
ਕਾਲੇ ਧੱ ਬੇ

ਕੰ ਨਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਨੀਲੀ/ਸਲੇ ਟੀ
ਰੰ ਗਤ

ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ
ਹੋ ਣਾ

ਦਿਲ ਵਿੱ ਚ
ਧਮਣੀਆਂ ਦਾ
ਸਖਤ ਹੋ ਣਾ

ਗੁਰਦੇ
ਅਤੇ ਗਦੂਦ ਵਿੱ ਚ
ਪੱ ਥਰੀਆਂ

ਕਾਲਾ
ਪਿਸ਼ਾਬ

ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋ ਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ?
AKU ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਵੇ ਲੇ ਇਸਦਾ ਕੋ ਈ
ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ੜਾਂ
ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਰਜਰੀ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੋ ਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਨਿਟਿਸਿਨੋ ਨ ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਦਵਾਈ ਹੈ , ਜੋ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਖੋ ਜ ਜਾਰੀ ਹੈ । Royal Liverpool University
Hospital (ਰੋ ਇਲ ਲਿਵਰਪੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ) ਦੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲਕੈ ਪਟੋ ਨੂਰੀਆ ਸੈ ਂਟਰ ਵਿਖੇ ਨਿਟਿਸਿਨੋ ਨ ‘ਬਿਨਾ-ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ’ ਦੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇੇ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ AKU ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਲਸੰ ਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ AKU ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਜੀਵਨਸ਼ੈ ਲੀ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ AKU ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਹਾਰ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸੰ ਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ।
ਘੱ ਟ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਆਹਾਰ ਵੀ ਬਾਲਗਪੁਣੇ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਨਿਟਿਸਿਨੋ ਨ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ
ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਪਯੋ ਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਹਾਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕਸਰਤ
ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ । ਤੈ ਰਾਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ‘ਜ਼ਿਆਦਾ
ਜ਼ੋਰ’ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਚੋ , ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਰਗਬੀ ਜਾਂ ਕਰਾਟੇ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱ ਠ ਅਤੇ ਜੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਿਤ ਹਲਕੀ
ਕਸਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਪੱ ਠਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਣਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਸਰਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਜ਼ਨ ਘੱ ਟ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਦਰਾ (ਬੈ ਠਣ ਦੇ ਢੰ ਗ) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੋ ਂ ਅਰਾਮ ਪਹੁ ੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਦ ਤੋ ਂ ਰਾਹਤ
ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰ ਧਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ
AKU ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿੱ ਚ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਣ ਵਾਲਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਲੰ ਮੀ-ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਂ ਪੀੜਿਤ ਕਈ ਹੋ ਰ
ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ AKU ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਚਿੰ ਤਿਤ
ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ AKU Society ਰੋ ਗੀਆਂ , ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋ ਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

