پروبیوتیک هاچههستند؟

پروکید

فرآورده پروبیوتیک برای کودکان

پروبیوتیـک هـا گروهـی از میکـرو ارگانیسـم هسـتند کـه در
دسـتگاه گـوارش زندگـی مـی کننـدو اکثرا از دسـته هـای مفیـد
بـوده و نقـش بسـیار مهمـی در حفـظ سلامتی فرد دارنـد .این
فلـور گوارشـی در بین افـراد مختلف متفاوت بـوده وبا عواملی
چـون رژیـم غذائـی ،آب وهـوا ،سـن ،مصرف دارو ،بیماری
استرس ،موقعیـت جغرافیائـی ،نـژاد ،رشایـط اقتصـادی وروش
زندگـی قابـل تغییـر اسـت .جهـت حفـظ ایـن تعـادل میکروبی
باکرتی هـای سـودمندی همچون الکتوباسـیلوس های گرم مثبت
و بیفیـدو باکرتهـا بایـد غالـب باشـند بطوری که حـدود % 85از
فلـور میکروبـی روده فـرد سـامل بایـد شـامل ایـن باکرتی هـای
مفیـد باشـد هـر چـه بیشتر ایـن تعـادل به هـم بخـورد بـروز
بیماری و اختلال شـدیدتر خواهـد بـود .یکـی از ایمـن تریـن
و معمولرتیـن راه بـرای دسـتیابی بـه چنیـن تعادلـی و حفظ ان
مصرف باکرتی هـای پروبیـو تیکـی مـی باشـد.

الکتوباسیلوس ها تولید اسید های الی و پراکسید ئیدروژن و
آنتی بیو تیک منوده و به این ترتیب در رشد وتکثیر باکرتی های
بیامریزا و عامل گندیدگی و فساد جلوگیری مي مناید.
بیفیدوباکرتهـا از مهمرتیـن میکروارگانیسـم هـای اکـو سیسـتم
پیچیـده و فعـال دسـتگاه روده هـای انسـان مـی باشـند فلـور
غالـب اولیـه درونـی نـوزادان را انـدک زمانـی بعـد از تولدشـان
همیـن باکرتی هـا تشـکیل مـی دهنـد .رشـد و تکثیـر توسـط
ترکیبــات گليكوپروتئینــی کاپاکازئیــن موجـــود در کلستروم
انسـانی کـه به مقـدار کمـی نیـز در شـیر انسـان وجـود دارد
و تحریـک می گـردد .بـا افزایـش سـن و رشوع پیـری تعـداد
بیفیدوباکرتی هـا به طـور قابـل مالحظـه ای کاهـش یافتـه در
حالیکـه تعـداد باکرتی هـای بیامریزا همچون کلستریدیا و کلی
فرم هـا رشوع بـه افزایـش می مناینـد و معمـوال دلیـل ایـن امـر
کاهـش ترشـح شـیره گـوارش در ایـن گـروه سـنی مـی باشـد.

بـه طـور عـادی و در افراد سـامل تعـداد زیادی از ایـن باکرتی ها
در دسـتگاه واژینـال زنـان وجـود دارد کـه بـا ترشـح اسـید و
برخـی مـوادی کـه کشـنده باکتری هـای مرض هسـتند و شـبیه
آنتی بیوتیـک هـا عمـل مـی کننـد)2(.
 سندرم روده تحریک پذیر
سـندرم روده تحریـک پذیـر ( )IBSیک اختلال حرکت در روده
اسـت .این افراد ممکن اسـت دچار اسـهال ،یبوسـت و یا هردو
حالـت بشـوند پروبیوتیـک هـای ترکیبـی بـه اغلـب افـراد مبتال
بـه سـندرم روده تحریک پذیـر یاری می رسـانند)4،3(.
 تقویت سیستم دفاعی و ایمنی بدن
دسـتگاه ایمنی بدن انسـان از طرق مختلفی سـبب حفظ سلامتی
ت هـای گسترده
فـرد مـیشـود .باکرتی هـای پروبیوتیـک بـا فعالی 
خـود در روده سـبب مـیشـوند تحریـکات ایـن ناحیـه از بـدن به
حداقـل کاهش یابد .بنابراین دسـتگاه ایمنی بدن انسـان را تقویت
و ایـن سیسـتم را در مقابـل پاتـوژنهـا حامیـت مـیکننـد)5(.

رایجترینموارداستفادهپروبیوتیکها:

الکتوباسـیلوس ها فلور دسـتگاه گوارش و دستگاه تناسلی انسان
بـوده و یکـی از اجـزا یـا تشـکیل دهنده هـای مهـم میکرو فلـور
طبیعـی بـدن انسـان و حیوانـات به شمار می رونـد .پراکندگـی
ایـن باکرتی هـا بـا برخـی عوامـل محیطـی متاثـر می گـردد مثلا
به واسـطه قابلیت دسرتسـی به اکسـیژن ،مقدار مـاده اولیه مورد
نیازشـان ،وجـود برخـی ترشـحات و فعالیـت باکرتیائی.

 پروبیوتیک ها در بهبود رشد کودکان موثر هستند
اثـرات پروبیوتیک هـا در بهبـود رشـد کـودکان و نیـز پیشـگیری
از گـوش دردهـای نـوزادان بـه اثبـات رسـیده اسـت .همچنیـن
میـزان ابتلا بـه رسماخوردگی ها و سـایر بیامری هـای عفونی و
تنفسـی بـا مصرف پروبیوتیک هـا کاهـش می یابد)1(.
 پروبیوتیک ها مانع از بروز عفونت های قارچی در زنان
می شوند
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انواعباکرتی های پروبیوتیک

مواد اولیه فرآورده ها از منابع
رشکت امریکائی تامین می شود!

حاوی بیش از  6×109واحد پروبیوتیک در هر کپسول
)(> 6× 109 CFU/cap
فرآورده پروبیوتیک برای کودکان
 موارد مرصف
تنظیـم تعـادل فلـور میکروبـی سیسـتم گـوارش کـودکان و
افزایـش مقاومـت بـه بیماری هـای روده ای
ارتقـای سیسـتم ایمنـی بـدن کـودکان و افزایـش مقاومت به
بیامری هـای تنفسـی از قبیـل رسماخوردگی
ترمیـم فلـور میکروبی نـوزادان و کـودکان در صورت مرصف
آنتـی بیوتیک
پیشگیری از واکنش های آلرژیک و حساسیتی کودکان
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اجزای فرآورده

× 109 CFU/cap
× 1099 CFU/cap
× 109 CFU/cap

Bifidobacterium lactis
> 3.5
Lactobacillus acidophilus > 1
Bifidobacterium bifidum > 1
Lactobacillus rhamnosus > 0.5 × 10 CFU/cap
Maltodextrin
ایـن فـرآورده فاقـد هرگونـه مخمر،شـکر ،تخممـرغ ،ذرت ،گنـدم
گلوتـن ،سـویا ،رنـگ ،نگهدارنـده و...اسـت.
 میزان و روش مرصف
افـراد بـاالی 6ماه به یکـی از روش های زیر می توانند مرصف منایند:
یک کپسول در روز میل شود.
حـل کـردن پـودر بدون مزه یک کپسـول درآب یـا آمبیوه و
یـا پاشـیدن پـودر بـر روی غـذا و مصرف آن (آب یا غـذا نباید
خیلی گرم باشـد).
بزرگساالن می توانند از این فرآورده با دوزهای بیشرت استفاده
منایند.
 شکل داروئی :کپسول  500میلی گرمی
 احتیاط :از دسرتس کودکان دور نگه داشته شود.
بـه منظـور مصرف در کـودکان کمتر از  6ماه با پزشـک متخصص
مشـورت شود.
 تداخـل داروئـی :بطـور کلـی مصرف ایـن فـرآورده بـا هیـچ
داروئـی تداخـل ندارد .توصیه می شـود حداقل با  2سـاعت فاصله
از آنتـی بیوتیک هـای خوراکـی مرصف شـود.
 رشایـط نگهـداری :ایـن فـرآورده باید در جای خشـک و دور از
نـور و در دمـای محیط نگهداری شـود.
 بسته بندی :بسته های حاوی 10کپسول
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پرودایجست
فرآورده پروبیوتیک برای اعضا خانواده

(حاوی بیش از  15×109واحد پروبیوتیک در هر کپسول)

 موارد مرصف
تنظیـم تعـادل فلـور میکروبـی سیسـتم گـوارش و افزایـش
مقاومـت بـه بیماری هـای روده ای
ارتقای سیسـتم ایمنی بـدن و افزایش مقا ومـت به بیامری های
تنفسی از قبیل رسماخوردگی
کاهـش باکتری هـای مضر و جلوگیـری از اتصـال آنهـا بـه
سـلول اپیتلیـال روده ،رفـع کننـده اسـهال مسـافرتی و اسـهال
وابسـته بـه مصرف آنتـی بیوتیـک

پروواژ
فرآورده پروبیوتیک واژینال برای بانوان
(حاوی بیش از  1×109واحد پروبیوتیک در هر کپسول)
 موارد مرصف
پیشگیری و رفع مشکالت واژن نظیر خارش ،قرمزی و...
حفظ  pHاسیدی واژن
جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسم های بیامری زا در واژن
کمک به کاهش برگشت مجدد عفونت های واژینال
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محصولی از رشکت گسرتش میالد پویا-تهران ،ایران
تلفن22813319 :
وبwww.gmp-co.ir :
ایمیلinfo@gmp-co.ir :
رشکت های توزیع کننده:
الربز  /بهستان  /آلفا  /تعاونی انجمن داروسازان ایران

