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ال�سامة  املعادن  بع�س  على  التجميلية  ال�سفاه  م�ستح�سرات  احتواء 
التي توؤثر يف ال�سحة.

 Les produits cosmétiques des lèvres contiennent
des minéraux toxiques pour la santé

أظهرت دراسة حديثة احتمالية وجود معادن سامة في مستحضرات 

الشفاه التجميلية ملستويات قد تزيد من اخملاوف الصحية.

قام الباحثون بتحليل 32 منتج للشفاه باستخدام حث بالزما طيف 

معدالت  باستخدام  اليومي  االستهالك  حتديد  ومت  الضوئي،  االنبعاث 

استخدام تقريبية سابقة ملنتجات الشفاه. واعتمادا على املعلومات 

املستخدمة مت حتديد االهداف الصحية للتعرض واالستهالك اليومي 

املسموح به.

احتوت  مت فحصها  التي  الشفاه  منتجات  أن معظم  الباحثون  ووجد 

على مستويات عالية من معادن التيتانيوم واالملنيوم. كما مت الكشف 

عن عنصر املنغنيز في جميع املنتجات التي مت فحصها. واحتوت ثالثة 

أرباع املنتجات على الرصاص مبعدل تركيز 0.36 جزء من مليون. ووجد 

الباحثون ان احدى العينات احتوت على تركيز 1.32 جزء من مليون من 

الرصاص.

التقريبي  االستهالك  فإن  التقريبي،  اليومي  املعدل  على  واعتمادا 

من   % 20 بنسبة  اعلى  كان  واملنغنيز  والكروم  والكادميوم  لالملنيوم 

كمية االستهالك اليومي املسموحة.

تتخطى  بتراكيز  معادن  على  حتتوي  التي  العينات  نسبة  وكانت 

املستويات اليومية املسموح بها مع زيادة معدالت االستهالك اليومي 

كان  بينما  للمنغنيز.   % 22 و  للكروم   % 68 و  لالملنيوم   % 3 هي 

معدل احلصول على الرصاص اقل بنسبة 20 % من النسبة املسموح 

بها يوميا.

االمريكية  والدواء  الغذاء  مؤسسة  على  يفترض  أنه  الباحثون  وقال 

أن تتنبه لنتائج هذه الدراسة، حيث أن هذه الدراسة صغيرة إال أنها 

تضمنت منتجات معروفة وشائعة االستخدام، وذكر الباحثون ضرورة 

اجراء دراسة أكبر وأكثر شموال، وتقييد الشركات بالتراكيز املسموحة.

Health Day News :املصدر

امل�سابون بال�سمنة اأكرث عر�سة الإ�ستن�ساق الهواء امللوث
Les obèses sont plus exposés à inhaler l’air pollué

الزائد  الوزن  أو  بالسمنة  املصابني  البالغني  أن  حديثة  دراسة  أظهرت 
ذوي  باألشخاص  يوميا مقارنة   % 50  -  7 أكثر ب  يستنشقون هواء 
الوزن الطبيعي، مما يجعلهم أكثر عرضة مللوثات الهواء التي تتسبب 

باإلصابة بالربو واألمراض التنفسية.

أما بالنسبة لألطفال املصابني بالسمنة فإن معدالت التنفس لديهم 
أكثر بنسبة 10-24 % مقارنة باألطفال ذوي الوزن الطبيعي.

ويعتبر األشخاص املصابني بالسمنة النوع الثاني – الذين يزيد مؤشر 
للهواء  استنشاقهم  معدل  يكون   –  35 عن  لديهم  اجلسم  كتلة 
ذو  لألشخاص  مكعب  متر   16.4 مبعدل  مقارنة  مكعب  متر   24.6

الوزن الطبيعي.

وذكر الباحثون أن هذه النتائج ال تنطبق على الرياضيني الذين قد يصل 
معدل استنشاقهم للهواء 40 متر مكعب وذلك ألن هذا املعدل يكون 
بالسمنة حيث  املصابني  مثل  وليس  التمارين  ممارسة  وقت  في  فقط 

يكون املعدل ذاته طوال اليوم وبشكل مستمر.

معدل  باستخدام  التنفس  معدالت  على  اعتماداً  الدراسة  اجراء  ومت 
ومت  الثقيل  االوكسجني  و  ديتيريوم  مثل  املعادن  بعض  اختفاء 
التي  الكربون  اكسيد  ثاني  لقياس مستويات  بعد  فيما  استخدامها 

يتم اخراجها عن طريق النفس يوميا.

لهذه  عرضة  أكثر  بالسمنة  املصابني  األطفال  أن  الباحثون  وأضاف 
الظاهرة وذلك ألن األيض لديهم يكون مرتفع وبهذا فإنهم يحتاجون 

للمزيد من الهواء للحفاظ على الوظائف االعتيادية للجسم.

sciencedaily.com : املصدر

اأدوية ال�ستاتني قد تقلل من تقدم مر�س الت�سلب املتعدد
 Les statines peuvent diminuer le risque de

sclérose en plaques

األعراض  بظهور  األولى  مراحله  في  املتعدد  التصلب  مرض  يتمثل 
العصبية املتقطعة اال وأنه خالل 10-15 عام من االصابة فان اكثر من 
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املتقدم وهي أعراض  الثانوي  املتعدد  بالتصلب  نصف املرضى يصابون 
متقدمة تزداد سوءا ويزداد العجز كذلك.

في  املستخدمة  الستاتني  أدوية  أن  حديثة  دراسة  نتائج  اظهرت 
للتصلب  عالجي  كخيار  أيضا  تستخدم  قد  الكوليسترول  تخفيض 

املتعدد املزمن أو املتقدم والذي عالجه غير متوفر حاليا.

 Simvastatine ووجدت الدراسة أن استخدام دواء السيمفاستاتني
بجرعة عالية يوميا أبطأ من سرعة انكماش الدماغ مبقدار 43 % بعد 

عامني مقارنة بالعالج الوهمي.

ويحمي  لاللتهابات  مضاد  تأثيرا  لها  أن  الستاتني  أدوية  أظهرت  وقد 
األعصاب في اجلهاز العصبي، وقد أظهرت دراسة سريرية أن استخدام 
املبكرة  مبراحله  املتعدد  بالتصلب  للمصابني  السيمفاستاتني  دواء 
دور  وجود  امكانية  إلى  يشير  مما  الدماغ  تقرحات  في  انخفاض  أظهر 

لهذه األدوية في عملية اإلصابة باملرض.

الثانوي  املتعدد  بالتصلب  مصاب  مريض   140 على  دراسة  اجراء  ومت 
السيمفاستاتني  دواء  على  للحصول  عشوائيا  اختيارهم  ومت  املتقدم 

جرعة 80 مغ أو العالج الوهمي ملدة عامني.

وأظهرت صور الرنني املغناطيسي قبل وبعد العالج وجود انخفاض في 
معدل انكماش الدماغ ليصل الى نسبة 0.3 % سنويا عند استخدام 
السيمفاستاتني مقارنة بنسبة 0.6 % سنويا جملموعة العالج الوهمي 
مما يعني انخفاض بنسبة 43 % عند األخذ بالعوامل اخملتلفة، باإلضافة 

الى وجود حتسن واضح في درجات مقاييس العجز.

واستطاع املرضى الذين حصلوا على دواء السيمفاستاتني حتمل اآلثار 
اجلانبية التي سببها الدواء.

Jeremy Chataway, Effect of high-dose simvastatin on 
brain atrophy and disability in secondary progressive 
multiple sclerosis (MS-STAT): a randomised, placebo-
controlled, phase 2 trial. The Lancet, March 2014

الفقدان امل�ستمر للوزن مينع تقدم توقف النف�س النومي
 Le maintien de la perte pondérale réduit la

progression du syndrome d’apnée du sommeil

يعتبر انقطاع النفس اثناء النوم من األمراض املزمنة والذي تزيد احلاالت 

القلب  أمراض  والعجز بسبب  الوفاة  احتمال  املرض من  الشديدة من 
واألوعية الدموية.

من  مينع  قد  واملعتدل  املستمر  الوزن  فقدان  أن  دراسة حديثة  أظهرت 
للمرضى  اخلفيف  النوم  اثناء  النفس  انقطاع  يعالج  قد  أو  التقدم 

املصابني بالسمنة.

الوزن  زيادة  أو  بالسمنة  الباحثون على متابعة مرضى مصابني  وعمل 
ملدة اربعة سنوات وقد كانوا اشتركوا سابقا في جتارب سريرية النقاص 
الوزن وذلك لتقييم تأثير احلفاظ على فقدان 5 % من الوزن أو أكثر على 

التقدم في انقطاع النفس االنسدادي اثناء النوم.

والحظ الباحثون وجود اختالف واضح في التغير مبؤشر انقطاع النفس 
انقاص  على  احلفاظ  في  جنحت  التي  اجملموعة  في  التنفس  وضعف 
الوزن، وقد انخفض معدل التقدم بانقطاع النفس أثناء النوم بنسبة 
80 % لهذه اجملموعة مقارنة مع اجملموعة التي لم تنجح في احلفاظ 

على انقاص الوزن املستمر.

وتوفر هذه الدراسة دليل طويل األجل على ان انقاص الوزن املستمر قد 
يؤدي الى حتسن واضح على املدى الطويل في أعراض انقطاع النفس 
اثناء النوم للمرضى املصابني بزيادة الوزن كما يساهم في ابطاء تقدم 

املرض.

Sleep Medicine. Volume 15, Issue 3 , Pages 329-335, 
March 2014.

اختبارات جديدة ملنظم قلب ال�سلكي
Nouveaux tests de pacemaker cardiaque sans fil

أداة تستخدم للسيطرة على نظم  بأنه  القلب  يعرف منظم ضربات 
القلب  ضربات  نظم  في  خلل  حدوث  عند  واألذين  البطني  ضربات 
الطبيعية املوجودة في القلب، ويتم عادة استخدام جهاز يتم زرعه في 

منطقة الصدر وايصاله مبناطق محددة من القلب.

صغير  القلب  ضربات  لتنظيم  جهازا  أن  صغيرة  دراسة  أظهرت 
والسلكي كان فعاال وعمليا الستخدام املرضى.

وعلى الرغم من أن منظم القلب التقليدي يحمل مخاطر قليلة إال أن 
أو الطويل،  املرضى معرضني لإلصابة باملضاعفات على املدى القصير 
والتي قد تنشأ من مولد النبضات املزروع حتت اجللد في منطقة الصدر 
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التي  األسالك  أن  الى  باإلضافة  اجللد،  أو متزق  العدوات  حيث قد حتدث 
تتصل من املولد لوريد القلب قد تنكسر أو يساهم في إغالق الوريد.

بينما املنظم اجلديد ال يحتوي أي أسالك، ويوجد مولد النبضات داخل 
وحدة في القلب ويتم وضعه دون احلاجة إلجراء جراحة.

مما  ميليميتر   42 وطوله  ميليميتر   6 الالسلكي  اجلهاز  حجم  ويبلغ 
يعني أنه أصغر من حجم البطارية، ويتم تنظيمه وتقييمه بالطريقة 

ذاتها ال سلكيا.

 65  – عام   77 اعمارهم  معدل  مريض   33 على  الدراسة  إجراء  ومت 
الرجال – ومت زرع منظم القلب الالسلكي لـ 32  % منهم كانوا من 
مريض ولم تظهر أي مضاعفات لـ 94 % من املرضى ملدة ثالثة شهور.

الذي  األمين  البطني  من  ذاته  املكان  في  الالسلكي  املنظم  وضع  ويتم 
توضع فيه أسالك املنظم التقليدي، وبناسب هذا اجلهاز املرضى الذين 
الواليات  20-30 % من مرضى  أي ما يشكل  يحتاجوا ملنظم منفرد 

املتحدة واململكة املتحدة الذين يحتاجوا ملنظم القلب.

33 مشترك أصيب واحد مبضاعفات شديدة خالل إجراء  الـ  ومن بني 
اجلراحة مما أدى الى إخضاعه جلراحة طارئة إال أنه توفي الحقا بسبب 

إصابة بالسكتة الدماغية.

ويعمل الباحثون حاليا على تتبع حالة املرضى املشاركني في الدراسة 
لفترة أطول من الوقت للتأكد من فعالية وسالمة املنظم الالسلكي.

Vivek Y. Reddy, Reinoud E. Knops,. Permanent 
Leadless Cardiac Pacing: Results of the LEADLESS 
Trial. Circulation, March 2014

هرمونات قد تخفف من االآالم املزمنة
 Des hormones pour réduire les douleurs

chroniques

اقترحت دراسة حديثة أن دمج هرمونني معا قد يشكل فارقا في تقليل 
األلم لألشخاص املصابني باآلالم املزمنة. ووجد الباحثون أن 7 من بني 
9 مرضى أظهروا انخفاض بنسبة 30-40 % في األلم بعد احلصول 
على جرعات من االوكسيتوسني وموجهة الغدد التناسلية املشيمية 
احتاجها  التي  االفيون  أدوية  انخفاض جرعات  إلى  باإلضافة  البشرية 
املرضى حتسن واضح في  30-40 %. كما ذكر  املرضى بنسبة  هؤالء 

شدة نوبات األلم وكانت الفترة بني نوبات األلم اطول.

ويلعب هرمون  البشرية،  باملشاعر  االوكسيتوسني  ارتبط هرمون  وقد 
عملية  في  مهم  دور  البشرية  املشيمية  التناسلية  الغدد  موجهة 
احلمل وترتفع مستويات الهرمونني خالل وبعد احلمل ويساهم كل من 

الهرمونني في تخفيض مستويات األلم للمرأة احلامل.

وذكر الباحثون أنه من فوائد العالج اجلديد على املرضى أنه حسن من 
جودة احلياة لديهم وزاد من اعتقادهم بأن العالج املدمج اجلديد هو الذي 

يريدون استخدامه طوال الوقت.

تأثير  أي  له  يكن  لم  العالج  أن  الدراسة  في  املشاركني  أحد  وأوضح 
بينما ذكرت مشاركة أخرى أن هرمون االوكسيتوسني جعلها عاطفية 
بشكل اكبر، إال أنها استمرت في تناول الهرمون االخر. وذكر الباحثون 
القادمة تتضمن إجراء دراسات سريرية تشمل أعداد أكبر  أن اخلطوة 
من املرضى لتحديد فيما إذا كانت الهرمونات خيار بديل لعالج اآلالم 

املزمنة.

American Academy of Pain Medicine, news release, 
March 7, 2014

مستجدات طبية

أول مجلة صحية مغربية تصدر باللغة العربية
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         إلى السيد رئيس تحرير المجلة الصحية المغربية، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
وبعد، يطيب لي أن أبين عن رغبتي في االشتراك في المجلة، وآمل إرسالها إليَّ على العنوان التالي :

االسم :

التخصص : المهنة :      

العنوان :

مقر العمل :

البريد اإللكتروني : الهاتف :      
اشتراك تشجيعي : من 200  إلى 500 درهم               اشتراك عادي : 100درهم        نوع االشتراك السنوي (4 أعداد) :   

اشتراك خاص  بالطلبة : 50درهم احتضان : 1000 درهم أو أكثر         
نقدا  طريقة األداء : شيك   حوالة بنكية  

التوقيع : وتقبلوا تحياتي،     


