ختان الذكور ومنع اإلصابة باإليدزHIV

المقدمة:
في نھاية عام  2006قدر أن  99.5مليون شخص اصيب ب HIVنقص المناعة المكتسبة و 4.3
مليون شخص إصيبوا بالفيروس في نفس العام .منع اإلصابة باإليدز يجب ان يكون لھا أولوية
ويجب بذل الجھود إليجاد تقنيات حديثة لمنع اإلصابة وتحسين الجھود الفعالة المتوفرة حاليا  .في
آذار  2007تم التوصية من قبل منظمة الصحة العالمية )  (WHOوبرنامج المشترك لألمم المتحدة
لمقاومة  / HIVاأليدز )  ( UNAIDSتم اعتبار ختان األوالد كأستراتيجية مھمة لمنع اصابة
الذكور ب HIVمن شريكاتھم اإلناث المصابة .ختان األوالد ھو عبارة عن إزالة كل أو بعض الجلد
األمامي للعضو الذكري جراحيا ً ،وھو يعتبر من أقدم وأعم األجراءات الجراحية عالميا ً والتي
تجري ألسباب جينية  ،ثقافية ،اجتماعية أو طبية .لقد تقرر األن ان ختان األوالد ھو وسيلة محتملة
للتقليل من اإلصابة ب .HIVوبالفعل فأن البيانات المكتسبة من الدراسات لألمراض السارية قد
اوضحت ان ختان الذكور يمنح الذكوربعض الحماية )وليس كل الحماية( من اإلصابة بفيروس
اإليدز والمتنقل عن طريق التناسل )الجماع(.
ولكن على الذكور التي تم ختانھم يجب ان ال يظنوا انھم بعيدون عن خطر اإلصابة فھذه معتقدات
خاطئة  .بعض الذكور يقومون بإختيارات عالية الخطورة اعتقاداً منھم ان الختان سيحميھم وھذا
ينفي أي فائدة من الختان ومن المھم الفھم أن الختان ليس وسيلة لمنع اإلصابة ولكنھا لتقليل انتقال
اإلصابة .

نتائج الدراسات
منذ عام  1980اشارة عدد من الدراسات بأن نسبة اإلصابة في الرجال المختانين أقل من الرجال
الغير مختانين  .أول دراسة متشعبة ومراقبة اجريت في جنوب افريقيا اظھرت ان ختان الرجال
يعطيھم  %61وقاية من اإلصابة ب HIVخالل الجماع وتم إيقاف الدراسة في عام  2005عندما
أثبتت التحاليل الموثوقة بأن على األقل ھناك خفض في األصابة بفيروس اإليدز بين الرجال
المختانين ،ودراسة اخرى اجريت في كيسومو ،كينيا ،اظھرت ان ختان الذكور البالغين خفضت
نسبة اإلصابة اإليدز  ، %53ولكنھا لم تبحث في امكانية تخفيض نقل الفيروس في حالة ختن
الذكور .
اجريت دراسة في راكاي ،أوغندا ،اظھرت ان ختان الذكور البالغين يخفض  %48من نسبة
اإلصابة ب HIVولكنھا لم تبحث في امكانية ان ختان الذكور يقلل من اإلصابة ب .HIVوفي
الدراسات الثالثة السابقة نسبة اإلصابة بفيروس اإليدز اقل بدرجة كبيرة في الرجال المختانين عنھا

عن غيره  ،ولكن نسبة اإلصابة الكلية ظلت عالية ) 0.7لواحد لكل  100شخص في السنة النسبة
في حالة الرجال المختانين( وفي دراسة اخرى يقوم بھا الباحثون في جامعة Johns Hopkins
لتقييم مدى تأثير ختان الرجال على نقل  HIVالى اإلناث ال تزال قيد البحث في أوغندا والنتائج
المتوقعة في عام  .2008ان تأثير الختان عند الرجال في تقليل نسبة اإلصابة بفيروس اإليدز بين
الرجال لم تبحث في ھذه الدراسات.

اآللية الحيوية
لتفسير لماذا ختان الرجال يقوم بخفض احتمالية اإلصابة بفيروس  HIVافترض الخبراء عدة آليات:
•

•

•

•

ان الغشاء المخاطي الداخلي للجلد المامي )المزال خالل عملية الختان (يحتوي على درجة
كبيرة من الخاليا التي تجذب فيروس اإليدز،خاليا مثل  CD4+Tو  Langerhansوبإزالة
ھذا الجلد األمامي يقلل من وجود ھذه الخاليا والتي من خاللھا يھاجم فيروس اإليدز جسم
اإلنسان.
ان الغشاء المخاطي الرطب الداخلي للجلد )المزال خالل عملية الختان ( يوفر لفيروس اإليدز
والمسببات لألمراض األخرى مكاناً آمناً لمدة من الزمن وبإزالة ھذا الجلد يقلل من قابلية
فيروس اإليدز من البقاء حيا ً.
ان الجروح السطحية واإللتھابت في الجلد األمامي الدقيق ) المزال في عملية الختان( خالل
عملية الجماع من الممكن ان يسھل على فيروس اإليدز من الدخول الى جسم اإلنسان وبذا تكون
تخلق عملية الختان الطريق امام الفيروس.
بإالضافة ان الدراسات اثبتت ان ختان الذكورتقلل من نسبة اإلصابة باألمراض المنقولة جنسياً
كالسفلس وغيرھا والتي تسبب تقرحات على األعضاء التناسلية وبذا تزيد من نسبة اإلصابة
باإليدز  ،وعلى سبيل المثال ان الدراسة في تنزانيا وجدت ان اإلصابة بمرض السفلس أو
)الزھار( بين الرجال المختانين وصلت الى النصف عن غيرھم.

خطة منھاج للتطبيقات
من المتوقع من خالل األعالن عن ھذه النتائج فإن الرغبة في ختان الذكور سيزداد من قبل
الحكومات والمعاھد الغير حكومية وعامة الناس في الكثير من البلدان باإلضافة الى زيادة
الطلب على ختان الذكور  ،فإن على الحكومات ان تعتبر فيما اذا كانت زيادة توفير
امكانيات خدمات ختان الذكور اآلمن وعليھا ان تقرر كيف تجعل ختان الذكور ضمن
سياسة شاملة من اإليدز  ،وفي نفس الوقت فإن الختان الغير آمن فيه مخاطر عالية بعد
مراعاة المبادئ العامة وحقوق اإلنسان واإلعتيارات المادية والبشرية والسالمة العامة

باإلضافة الى مواضيع اخرى فإن البلدان التي تقرر توسيع خدمات ختان الذكور عليھا ان
تضمن ان ھذه الخدمات تكون ناشئة في بيئة مناسبة ومطبقة بطريقة آمنة.

الخالصة
ان نتائج األبحاث المؤدية الى ختان الذكور ھو طريقة فعالة في تقليل المرض من السيدات
الى الرجال ھو دليل قوي ان الحماية الجزئية لختان الذكور قد ثبتت بشكل مستمر خالل كل
الدراسات البيئية والمقارنة والتي اجريت في بيئات مختلفة ولكنه علينا ان نعلم ان ختان
الذكور ال يعطي حماية كاملة من اإليدز وان الذكور بعد ختانھا ممكن ان يصابوا بفيروس
اإليدز كما يمكن ان ينقله ھذا الفيروس الى شريكاتھم  .ان تشجيع وتوفير الختان اآلمن
للذكور يجب ان ال يكون بديالً عن الوسائل األخرى لمنع انتقال اإليدز ولكنه يعتبر سياسة
إضافية.
ان ختان الذكور يجب ان ال يحل محل األساليب األخرى المعروفة لمنع انتشار اإليدز
ويجب اعتباره دائم كوسيلة مكملة وليس بديالً عن الوسائل األخرى ،إضافة الى انه من
الضروري جداً التآكيد على توفير المعلومات الواضحة والصحيحة على جميع المستويات
العالمية والوطنية على الحاجة الماسة للوقاية من اإليدز  ،وھذا سيكون ضروري لمنع
الذكور من الشعور من األطمئنان الخاطئ مما يجعلھم الدخول في مماراسات جنسية عالية
الخطورة مما يؤدي الى إضاعة الفائدة الجزئية من الختان ،وفي نفس الوقت فإن الترويج
لختان الذكور كوسيلة من التقليل من اإلصابة بفيروس اإليدز يتطلب :
أوالً :ان ختان الذكور يجب ان يكون جزءاً من سياسة شاملة لمنع اإلصابة بفيروس
اإليدز .
ثانياً:ان الخدمات الصحية يجب مساعدتھا لتقوم بتوفير ختان الذكور بطريقة سليمة
.
ثالثاً :ان المخططين عليھم اتخاذ اسلوب عرض الختان للذكور بطريقة تحمي
حقوق اإلنسان.
رابعا ً :يجب ان يكون خدمات ختان الذكور مناسبة ثقافباً.

