ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﺑﺎرداری

ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ در دوران ﺑﺎرداری ،ﺧﺼﻮ ﺻﯿﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ .ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮم ﻫﺎی واژن ،ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دوران ﺑﺎرداری ﺗﺎﺛﯿﺮات وﯾﮋه ای دارﻧﺪ .ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻞ،
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘ ﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﻗﺎرچ از ﻣﺤﯿﻂ واژن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ،از ﻣﺤﯿﻂ واژن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘ ﺮﯾﻬﺎی ﻣﻀﺮ در ﻣﺤﯿﻂ واژن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎش
ﺗﻌﺪاد ﻻﮐﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻞ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،واژﯾﻨﻮ ز ﺑﺎﮐﺘ ﺮﯾﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ در دوران ﺑﺎرداری ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﭘﯿ ﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداری ،ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ و زاﯾﻤﺎن ﻫﺎی زودرس ﻣﯽ
ﺷﻮد.

اﺑﺘﻼ ﺑﻪ واژ ﯾﻨﻮز ﺑﺎﮐﺘﺮ ﯾﺎﯾﯽ ،ر ﯾﺴﮏ زاﯾﻤﺎن زودرس و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮم ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ واژن و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از واژ ﯾﻨﻮز ﺑﺎﮐﺘﺮ ﯾﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ در دو ران ﺑﺎرداری ،رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺑﺎرداری اﺳﺖ .اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ در دو ران ﺑﺎرداری ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﺎردار
اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺮﮐﺎت روده و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮزادان
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻄﻠﻮب در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻓﻠﻮر ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ واژن ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪن ﻧﻮزادان در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮزادان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮوه اﺳﺘﺮ ﭘﺘﻮﮐﻮک  Bرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮوه از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ر ﯾﺴﮏ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮزاد در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد داروﯾﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دو ران از
ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدداری ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ دو ران ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

