
 

 

 
 101جراثيم المستقيم مبيدات 

   
    ميكروبات المستقيم؟ما ھي مبيدات 

   
 أوھالم  أومواد التشحيم يصنع على شكل  ھو عامل يمكن أن) RM(مبيد جراثيم المستقيم فإن ، قيد التطويرحاليا  

 أن تقدمويمكن  .صابة بفيروس نقص المناعة البشريةاإل طرخواستخدامه للحد من  مستقيملنضح  أو حقنة شرجية ل
الواقي  مساعدة إذا تمزق، وحماية عدم وجود الواقي الذكريظل في  ةحماية الرئيسيكال من ال مالمستقي جراثيممبيدات 

مبيدات يجري حاليا دراسة كما  ).AI(خالل الشرج الذكري أو تحرك من مكانه خالل عملية ممارسة الجنس من 
 .الجراثيم المھبلية

 
طريقة  يوفر استخدام مبيدات جراثيم المستقيم، يمكن أن قي الذكريفي استخدام الوا ينراغبالير غير القادرين أو غل 

بما يكفي  ال تسبب االزعاج، وتعزيز المتعة الجنسيةما عملت على ، خاصة إذا نة وفعالة بديلة للحد من المخاطرمأمو
 .تحفيز االستخدام المستمربحيث 

 
نسانية اإلحاجة الكاملة من الممارسات الجنسية السائدة واللمجموعة لا التصدي ھذه البدائل ھي ضرورية إذا أردن  

يتحكم بھا واألمراض المنقولة جنسيا أدوات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية إلى ساسية للوصول األ
 .المستخدم

  
  

  

 
  لماذا نحتاج إلى مبيدات الميكروبات المستقيم؟

 
 

 فعااليشكل حاجزا  الواقي الذكري أن في حين 
من نتقال فيروس نقص المناعة البشرية ضد ا

العديد من فإن  الشرج، ممارسة الجنس من خالل
 ألسباب عدة، منھاالناس ال يستخدمونه 

في العالقات الجنسية ووصمة ديناميكية القوة 
فريق ووفقا ل .هرتوفونقص خطير في  العار

روس نقص المناعة البشرية فيالعمل الخاص ب
فقط من األفراد المعرضين  %9فإن ، عالميال

لعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية الخطر 
في  الواقي الذكريتمتعوا بفرص الحصول على 

فرص نحن بحاجة إلى تحسين  .2008عام 
  .، وكذلك البدائلالحصول على الواقيات الذكرية

  
  

 
 
 

، قدر برنامج األمم المتحدة 2008في نھاية عام  
مليون  33.4أن  ناعة البشريةلمرض نقص الم

اعة كانوا يعيشون مع فيروس نقص المن اشخص
 2.7م، وأن في جميع أنحاء العال اإليدز/البشرية

قد أصيبوا بالفيروس والمرض  مليون شخص
 .العام ھذا

إلى  ؤديقد ي (AI) الجماع الشرجيبما أن  
 20-10بنسبة اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

، دون وقايةاع المھبلي الجمبمقارنة مرة أكثر 
 يالشرج ھ ممارسة الجنس من خاللوألن 

 والنساء في كل من الرجال  -شائعبشري سلوك 
ممارسة الجنس من المرجح أن  -على حد سواء

وباء انتشار ي ھي عامل ھام فالشرج  من خالل
فيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد 

 .العالمي
  

 

نحن بحاجة إلى المزيد من األدوات في مربع 
   .الوقائية األدوات



 

 
 

   كروبات المستقيم؟مبيدات ميإلى يحتاج  من الذي
   

 الجنس بين الجنسيالذين يمارسون ، ويمارس من قبل الرجال والنساء شائعجنسي سلوك إنساني الجماع الشرجي ھو  
   .ل الذين يمارسون الجنس مع الرجال، وغيرھم من الرجاالرجال والذين يمارسون الجنس المثلي بين

  
   .ن الجماع الشرجييمارسو ةمن سكان العالم عام %10- 5ما يقرب من  

  
كتساب فيروس متعددة الالبين النساء مع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر  

  .تمارس الجماع الشرجي% 50-30من ، ما يقدر نقص المناعة البشرية
  

الجنس من  بالنسبة للرجال المثليين وغيرھم من الرجال الذين يمارسون 
قص المناعة لإلصابة بفيروس نة أكثر عرضة مر 19، فإنھم الرجال

المتقدمة  في كل من البلدان -العالم عامة سكان البشرية بالمقارنة مع 
   .إلى ممارسة الجماع الشرجي دون وقايةمعظم ھذه اإلصابات يرجع  .على حد سواء والبلدان النامية

 
 
 

 
 
 

 يحدث في مجال البحث والتطوير؟الذي ما 
 

  .أكثر حيوية من أي وقت مضى ھو مبيدات جراثيم المستقيمالبحث الخاص بمجال  
على التي تجري ى تطوير واختبار المنتجات في االختبارات المعملية والدراسات إلباحثون يعمد ال 

   .الحيوانات
وقد  .يتم تحمله بصورة جيدةسبب ضررا ويال  تبحث فيما إذا كان الجماع الشرجي  تجارب السامة 

ومتى ما تم إثبات سالم  .أخرى خاصة بالسالمةوبدأت تجارب   دراسة بحث حول السالمةاكتملت 
فعال ت ھذه المبيدات فعالية لتحديد ما اذا كان تجاربإلى  االنتقاليمكن  مبيدات جراثيم المستقيم في ھذه األبحاث،

   .منع اإلصابة بفيروس نقص المناعةناجعة في 
استخدامھا أن يقوم الناس باألرجح تي من الالقبول والدراسات السلوكية في تحديد خصائص المنتجات  تتساعد دراسا 

   .وفي التعرف على ھوية االشخاص الذين يمارسون الجماع الشرجي
   .من الناحية الفسيولوجية الجماع الشرجي دراسات خط األساس في ما يحدث عادة خاللتتحقق  
منة المختلفة لتصنيع مبيدات جراثيم المستقيم اآلدراسات استكشاف كيفية صياغة مختلف المواد الكيميائية تستكشف  
   .فعالةالو
   في جسم اإلنسان؟أين تذھب مبيدات جراثيم المستقيم  –توزيع ھذا السؤال الدراسات تطرح  
في مواد التشحيم المتاحة حاليا ھي آمنة لالستخدام  تتسعى إلى تحديد ما إذا كان مواد التشحيمسالمة دراسات  
، ولكن من نتقال فيروس نقص المناعة البشريةليست مصممة خصيصا لمنع االتي يتم اختبارھا لتشحيم مواد ا .مستقيمال

  .ما إذا كانت تتسبب في أي ضرر معرفةالمھم 
   

ال عن األنشطة العلمية ، فضفي مجال مبيدات جراثيم المستقيم والتفاصيل الخاصة بالتطويرلمعرفة المزيد عن البحوث الجارية 
على  متاح و، وھوالدعوة المستقيم جراثيم مبيداتبأبحاث النھوض : وعد إلى المنتج ن الم ،قراءة تقرير إيرمايرجى  ،ذات الصلة

  .rectalmicrobicides.orgwww. -إيرما موقع 
 

 .يتم دون وقاية في جميع أنحاء العالم يالشرجالجماع معظم 



 

 الحقل؟التي تواجه ھذا ما ھي التحديات 
   

مبيدات جراثيم المستقيم بحث وتطوير بالبيولوجية والقضايا االجتماعية والثقافية والسياسية المحيطة  األمور ھناك قدر كبير من
، مما يعرقل الجھود المبذولة بالجنس الشرجيط حيالذي يوصمة العار والخجل وھناك قدر كبير من اإلنكار . مقبولةالفعالة وال

  .الجنسيحول السلوك دقيقة بيانات لجمع 
  

على الصعيد  مليون دوالر أمريكي 7.2$ إنفاقوقد تم 
في عام  بحوث مبيدات جراثيم المستقيمفي مجال  العالمي
  %  40بنسبة السنوية ويجب زيادة االستثمارات  .2010

  ست مراتبن تزيد ويجب أ 2014-2011في األعوام 
لضمان حد أدنى من  2020-2015في السنوات 

ختبار االفي مرحلة  ة لكي تدخلمرشحالالمنتجات 
  .المرحلة المتأخرة للتحقق من فعاليتھا في اإلنسان

  
  

 
 

ال مبيدات في مجللبحوث والتنمية  السنويتمويل الحتياجات الحساب بإيرما قامت ، مع كبار الباحثين في ھذا المجال بالتشاور
أن  اتوكان أحد افتراض .المقبلة استنادا إلى عدد من االفتراضات بشأن األنشطة المقبلةعشرة خالل السنوات ال جراثيم المستقيم

، والمنتجات المضادة المضادة للفيروسات الرجعية جراثيم المستقيم على أساس المنتجاتمبيدات في إنتاج ضي قدما سيمالحقل 
: وعد إلى المنتجن الم تقرير من 3انظر القسم . منتجاتوغيرھا من ال، والمضادة للفيروسات القھقريةة للفيروسات القھقري

ة لإلطالع على المزيد حول والدعو المستقيم جراثيم مبيداتبأبحاث النھوض 
  .التقديرات واالفتراضات ھذه

  
  
   

 .وھنا يكمن بيت القصيد
  

متوفر وسھل االستخدام لجميع الناس الذين وأيضا،  كون مقبواليويجب أن  .ن وفعالآممبيد لجراثيم المستقيم يجب أن يكون أي 
اإلصابات الجديدة بفيروس اإليدز بين مثلي الجنس  الجماع الشرجي يسھم بشكل كبير في. يمارسون الجماع الشرجي دون وقاية

رجح دورا كبيرا في انتشار الوباء بين ، ويلعب على األوغيرھم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجالمن الرجال 
الواقي  تتعدىشركاء من كل الجنسين ويستحقون طرق وقاية يحتاج ال .األشخاص الذين يمارسون الجنس مع الجنس اآلخر

  .خياراتتوفر  نحن بحاجة إلى .الذكري
   
   

  إيرما؟من ھي 
   

علماء وصانعي السياسات والممولين الدعاة والعالمية من شبكة عبارة عن ھي ) إيرما( المستقيم راثيمجمبيدات عن المدافعون 
إيرما في  ويتواجد مقر .جدول أعمال التنميةفي مجال مبيدات جراثيم المستقيم ومن القارات الست تعمل معا لدفع عجلة البحث 

  .فروع في أمريكا الالتينية ونيجيرياولھا الواليات المتحدة 
   

 .www.rectalmicrobicides.org رةزياقم ب  .المزيدشارك وتعرف إلى 
 
  
  

 .]2010 مايو ذه فيتم إعداد صفحة الحقائق ھ[                                                               
  

 (MSMGF) المنتدى العالمي للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال وفيروس نقص المناعة البشرية 

 

لمبيدات اآلن ھو الوقت المناسب 
 .يمالمستقي جراثيم


