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 احتمال ابتال به سرطان گردن رحم 

شي از از زمان پيدا سرطان گردن رحم و ميزان مرگ و مير نا ست پاپ( و انجام آن احتمال ابتال به  سمير )ت يش آزمايش پاپ ا

اي كاهش پيدا كرده است اين آزمايش، تشخيص سرطان در مراحل اوليه و درمان آن را قبل از بدخيم آن به طور قابل مالحظه

سياري ازشده ممكن مي سفانه غربالگري در ب سرطان گردن رحم دومين  سازد. متأ ست.  سعه ممكن ني شورهاي در حال تو ك

 سرطان كشندة در بين زنان تمام دنياست. 

 به علت انجام مرتب تست پاپ، سرطان گردن رحم دومين سرطان كشندة در بين زنان تمام دنياست. 

اين بيماري با قابليت خوب  به علت انجام مرتب تستتت پاپ، ستترطان گردن رحم در اياتت متحده كمتر شتتده استتت. هر  ند

شتتود. از آنجا كه اغلب زنان جوان د ار اين زن مي 4100زن را مبتالً كرده و باعث مرگ  000/12پيشتتگيري، هنوز ستتاتنه 

شود. يعني بيش از هر سرطان سال را سبب مي 26شوند، هر مرگ ناشي از اين سرطان متوسط عمر از دست رفتة بيماري مي

 د بزرگسال. ديگر در بين افرا

سرطان سسرطان گردن رحم يكي از معدود  صاً با يك عامل عفوني در ارتباط ا شخ ست كه م شيوةزندگي، هايي ا ت. تغيير در 

 تواند از اين بيماري جلوگيري كند. تر، و انجام غربالگري كافي در بسياري از موارد ميخصوصاً عمل جنسي سالم

ارائه شده است. ستون الف براساس سن فعلي  1ال به سرطان گردن رحم در جدول دو روش متفاوت آگاهي رساني احتمال ابت

شان  30خطر ابتال را به درصد براي  سال آينده به صورت تعدادزنان يك گروه هزار نفري كه به اين بيماري ابتال خواهند شد ن

عداد زنان در يك گروه هزار نفري را كه به اين كند اما احتمال ابتالء به صورت تدهد. ستون ب از همان اطالعات استفاده ميمي

 دهد.بيماري مبتال خواهند شد نشان مي

 احتمال ابتال به سرطان گردن رحم برحسب سن -1جدول شماره 

سن در طول    صد از زنان در اين  الف(  ه در

سرطان مبتال خواهند سي ساله آينده به اين 

 شد؟

سن در طول الف(  صد از زنان در اين   ه در

سال آينده به اين سرطان مبتال خواهند  30

 شد؟

ستتن فعلي برحستتب 

 سال 

 1000در 1كمتراز  04/0% 0

 1000در  2 016/0% 10

20 32/0% 20 

30 43/0% 30 



40 46/1% 40 

50 41/3% 50 

60 34/4% 60 
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ويروس پاپيلوماي انستتتاني 
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تجربتته جنستتتي زودرس 

شتتتركاي جنستتتي متعدد 

 دخانيات 

      تعداد فرزندان 

 غربالگري 

هاي جلوگيري از روش

 بارداري 

 سن 

تماس با دي اتيل استيل 

پسترول در رحم 

(DES ) 

  (HIVويروس ايدز )

داروهاي سركوب كنندة 

 سيستم ايمني 

 -شرايط اجتماعي

 اقتصادي 

 قرص ضدبارداري خوراكي 

 جات و سبزيجات ميوه

 الكل 

 ديگر عوامل عفوني 

خصوصيات شريك جنسي مرد 

 وزن 

 دوش واژينال 

 عوامل خطر قابل تعديل 

 عفونت ويروس پاپيلوماي انساني 

 HPV( در ارتباط استتت. انواع متعدد HPVكثيري از موارد ستترطان گردن رحم با عفونت ويروس پاپيلوماي انستتاني )تعداد 

شخص از بدن را آلوده مي هاي شود كه اغلب زگيلكند و باعث بروز عالئم باليني خاص ميوجود دارد و هر نوع يك محدودة م

 باشند. ان گردن رحم همراه مياغلب يا سرط 18و  HPV 16هاي خوش خيم هستند. شاخه

تر، خطر ستترطان گردن رحم را كاهش از طريق ترك ارتباط جنستتي يا حداقل ارتباط جنستتي ستتالم HPVكم كردن ميزان 

دستتتگاه تناستتلي بصتتورت  HPVهاي پذير استتت اما عفونتدهد. اگر  ه انتقال به صتتورت عمودي يا با ارات آلوده امكانمي

سي انتقال ميتر از طريق تمام جشايع ست اما از  HPVيابند. خطر انتقال ن سي دارند باتتر ا در زناني كه با مردان ارتباط جن

 تواند. در ارتباط جنسي زنان با زنان نيز منتقل شود. مي HPVآيد كه شواهد اينگونه برمي

بدون عالمت و بستتياري نيز خوش خيم هستتتند. هر ند در بعوتتي موارد ممكن استتت عفونت  HPVهاي بستتياري از عفونت

HPV  ضايعه مقدماتي )كه به عنوان نئوپالزي اينتراپيتليال گردن رحم شود كه اغلب به يك  سله تغييرات  سل باعث آغاز يك 

شكل احتماتً بدخيم منتمي مي سپگ به يك تغيير  ست( و  شده ا سلول شود. تغييراتشناخته  سرطان از  هاي طبيعي به 

شد. سال طول مي 15تماجمي احتماتً  ست اين روند  ند مرحله HPVك هاي  رخة اي را با ختالل در تنظيم كنندهممكن ا

شتر عفونت شند زيرا بي شته با سرطان نقش دا در عرض  HPVهاي سلولي آغاز كند. هر  ند عوامل ديگري بايد در توليد اين 

 شوند. گرفتار سرطان مي HPVسال زدوده يا متوقف شده و تنما درصد اندكي از زنان مبتال به  ند ماه تا  ند 



در نظر  HPVترين عامل خطر ستتترطان گردن رحم استتتت، تأگير ديگر عوامل بايد در ارتباط با ممم HPVاز آنجا كه عفونت 

شود كه آيا  شود. هر عامل بالقوه خطر بايد به اين گونه ارزيابي  صورت يك عامل گرفته  سرطان دارد، يا به  تأگيري مجزا برروي 

 است.  HPVكند و يا تنما يك نشانگر از عفونت عمل مي HPVهمراه با 

تالش كنند و زنان  HPVهستتتند. همة بيماران بايد براي دوري از  HPVبستتياري از بيماران بدون آنكه خود بدانند آلوده به 

 انجام دهند تا از خود در برابر سرطان گردن رحم محافظت كنند. هاي تزم را بطور مرتب بايد آزمايش

 واكسن ويروس پاپيلوماي انساني 

( HPV-16) 16تواند در حفاظت انسان در برابر ويروس پاپيلوماي نوع يك واكسن جديد كه تحت بررسي است مي

امالً مؤگر است تأييد اداره دارو و اگر بخش باشد. در تحقيقاتي كه اخيراً انجام گرفته است مشخص شده كه واكسن ك

صورت  سن به  ست. اما اگر اين واك سترس ني صورت تجاري در د ضر به  ست و در حال حا غذاي امريكا قرار نگرفته ا

 تواند در آينده به صورت بالقوه خطر سرطان گردن رحم را كاهش دهد. گسترده در دسترس عموم قرار بگيرد، مي

 غربالگري 

شود( با كاهش  شمگير انتشار سرطان مماجم گردن رحم و كاهش مرگ و پ )كه پاپ اسمير نيز ناميده ميمعرفي آزمايش پا

هاي پيشگيري اوليه و گانويه است. و اين امكان را فراهم مير ناشي از آن همراه بوده است. آزمايش پاپ يك روش مؤگر از روش

 وليه كه با موفقيت قابل درمان است شناسايي شوند. هاي در مراحل اسازد تا ضايعات پيش سرطاني و سرطانمي

سازمان ست. هر  ند  ضح ا ستمر آزمايش پاپ وا صيهفوائد انجام م هاي متفاوتي براي انجام آزمايش دارند براي هاي مختلف تو

صيه مي شگيرانه امريكا تو ه اولين آن نيز سال انجام گيرد ك 3بار در هر  1كند اين آزمايش حداقل مثال گروه ويژة خدمات پي

( انجام مستمر آزمايش پاپ را ACSسالگي باشد. انجمن سرطان امريكا ) 21سه سال بعد از شروع فعاليت جنسي يا از سن 

صيه مي 2تا  1در هر  سابقة بيمار تو شده و  ساس نوع آزمايش انجام  صل متغير برا ستسال با فوا يابي به جزئيات كند. براي د

 مراجعه كنيد. « آزمايش سرطان»سرطان گردن رحم به بخش مربوط به آزمايش 

سرطان گردن رحم باعث نجات زندگي مي ست آزمايش مربوط به  شود. انجام آزمايش پاپ به طور مرتب يكي از بمترين كارها

 توانند براي حفاظت خود در برابر اين بيماري مرگبار اما قابل پيشگيري انجام دهند. كه زنان مي

 جلوگيري از بارداري هاي روش

سرطان گردن رحم را احتماتً با حفاظت گردن رحم از تماس با  ستفاده از كاندوم و ديافراگم خطر  دهد. هر كاهش مي HPVا

ها)به تنمايي (براي هاي واژينال و اسپرم كشهاي ديگر جلوگيري از بارداري،از جمله ديافراگم،اسفنج ند برخالف كاندوم روش

هاي زنان ممكن است نقش حفاظتي داشته باشد هاي مسري جنسي توصيه نمي شود.كاندومو ساير عفونت HIVپيشگيري از 

 اما تاگير آنما هنوز به خوبي مورد بررسي قرار نگرفته است .

هاي انتقال يافته از طريق جنستي به بيماران توصتيه براي كاهش خطر سترطان گردن رحم و كمك به حفاظت در برابر عفونت

 شود كه به هنگام ارتباط جنسي از كاندوم استفاده كنند. مي

  
 درست و مداوم از كاندوم استفاده

هاي مقاربتي،خودداري از برقراري ارتباط جنستتتي و يا باقي ماندن به مدت موگرترين روش براي اجتناب از عفونت

ند، كاندوم به كاهش ستترايت باشتتد. براي كستتاني كه فعاليت جنستتي زيادي دارطوتني با يك شتتخص غيرآلوده مي

كند اما به شرطي كه درستي و مداوم استفاده كنند. استفاده صحيح شامل موارد هاي مسري جنسي كمك ميعفونت

 ايل است:

 استفاده از يك كاندوم جديد هنگام هر تماس جنسي )دهاني، واژنيال يا معقدي(.      ¾

 دوم. بندي كانتوجه به تاريخ انقواء روي بسته      ¾

 مراقبت براي عدم پاره و سوراخ كردن كاندوم با ناخن و يا ساير اشياي تيز.       ¾



هاي بر پاية آب براي  رب كردن و خودداري از مصتترف محصتتوتت بر پايه روغن )مانند استتتفاده از روغن    ¾

 كنند. ها و لوسيون بدني(  ون پالستيك كاندوم را شمل ميهاي حاصل از موادنفتي، روغنژل

 كشيدن كاندوم برروي عوو جنسي تحريك شده قبل از تماس جنسي.      ¾

نگاه داشتن كاندوم سر جاي خود برروي قاعده آلت، تا هنگام بيرون كشيدن عوو جنسي مايع درون آن       ¾

 به بيرون نباشد. 

توان به ستتتايت ايل هاي مقاربتي مياطالعات بيشتتتتر در زمينة استتتتفاده از كاندوم و حفاظت در برابر عفونتبراي 

 مراجعه كرد: 

  STPمراكز كنترل بيماري و پيشگيري       ¾
Site:www.cdc.gov/nchstp/dstd/dstdp.htm 

 ارتباط جنسي در سنين پايين 

ستتالگي از لحا   20اند دوبرابر بيشتتتر از زناني كه بعد از ستتن را آغاز كرده ستتالگي ارتباط جنستتي 16زناني كه قبل از ستتن 

هنوز وجود دارد اما  HPVاند در معرض خطر ابتال به سرطان گردن رحم قرار دارند. ارتباط جنسي با عفونت جنسي فعال شده

 PHباعث بوجود آمدن تغييرات گيرد تر شتتتده استتتت. تغييرات هورموني كه همراه با بلو  صتتتورت مياين ارتباط ضتتتعيف

سلول شد. هاي گردن رحم و مخاط گردن رحم ميواژن، شته با ست اگر حفاظتي در گردن رحم يك فرد بالغ دا شود كه ممكن ا

 تر بيشتر مستعد عفونت و يا جمش باشند. هاي يك رحم نابالغ در زنان جوانبنابراين ممكن است كه سلول

سي فعال را بايد به بيماران جوان دربارة ع شاهده داد. براي آنجايي كه يك زندگي جن سي زودرس م واقب احتمالي فعاليت جن

 اند، استفاده صحيح و مداوم از كاندوم ممم و ضروري است. انتخاب كرده

 شركاي جنسي متعدد 

شته سي ندا سرطان گردن رحم در زناني كه هرگز ارتباط جن ست. زناني شيوع  سيار پايين ا سي  5كه بيش از اند ب شريك جن

برابر بيشتر در خطر ابتال به سرطان گردن رحم قرار دارند.  3اند؛ اند در مقايسه با زناني كه تنما يك شريك جنسي داشتهداشته

 ماند. هر  ند ضعيف اما باقي مي HPVبازهم اين ارتباط حتي با وجود 

سر سي به كاهش خطر احتمال ابتال به  شركاي جن سي كمك طان گردن رحم و نيز خطر انتقال عفونتمحدود كردن  هاي جن

 كند. مي

 دخانيات 

شايع سينوما،يكي از  سل كار سكواموس  سيگار احتمال ابتال به ا شيدن  سرطان دهانه رحم، را افزايش ميك دهد و ترين انواع 

شيده مي سگيار كه روزانه ك سط  شدت در يابد. از آشود، افزايش مياحتمال با توجه به تعداد متو شيدن ب سيگار ك نجايي كه 

اند تا اگر سيگار را از ساير عوامل است، محققان تالش كرده HPVارتباط با هر دو عامل رفتار جنسي و احتمال ابتال به عفونت 

هاي جنسي مجزا كنند. اقتصادي و تعداد شريك -، سن در اولين تماس جنسي، موقعيت اجتماعيHPVموجود مانند شرايط 

بررسي انجام گرفته، ارتباط بين سيگار كشيدن و سرطان گردن رحم حتي بعد از محاسبه ساير عوامل مشخص شده  در  ندين

است. كشيدن سيگار ممكن است اين خطر فراينده را به  ندين طريق باعث شود. براي مثال تركيبات توتون ممكن است باعث 

 مكانزيم ايمني موضعي اختالل ايجاد كنند.  هاي گردن رحم شوند و يا در كاردر سلول DNAآسيب ديدن 

سياري از بيماري ضوح خطر ب شيدن به و سرطان گردن رحم را افزايش ميسيگار ك سياري از هاي مزمن از جمله  دهد. براي ب

توان در مبحث  گونه مي« پيشگيري و عدم استعمال دخانيات» باشد )به بخش بيماران ترك سيگار تنما راه حفظ سالمتي مي

 به بيماران كمك كرد تا سيگار را ترك كنند مراجعه شود.( 

 تعداد فرزندان 

برخالف خطر ستترطان پستتتان، خطر ستترطان گردن رحم با تعداد زايمان ارتباط مستتتقيم دارد حتي با كنترل ستتن در اولين 

سي. اينگونه فرض مي شركاي جن سي و تعداد  سرطان آميزش جن ضع حمل بر خطر  گردن رحم از طريق شود كه بارداري و و

اي، عوامل ايمنولوژي و زخم گردن رحم همراه با تكثير ستتتلولي هاي مختلف از جمله تغييرات هورموني، اگرات تغذيهمكانيزم

 گذارد. متعاقب، تأگير مي



د به كاهش هاي توليد مثلي معموتً تحت تأگير عوامل متعددي به غير از پيشگيري از سرطان هستند و زناني كه عالقمنانتخاب

سرطان گردن رحم مي شند ميخطر  ساني به انتخاببا شده مانند انجام مرتب آزمايش پاپ رو توانند به آ هاي رفتاري تعديل 

 بياورند. 

 عوامل خطر غيرقابل تعديل 

 سن 

سرطان سن متوسط ابتال به هاي ديگر زنان را گرفتار ميسرطان گردن رحم زودتر از   47اين بيماري كند و در اياتت متحده، 

سن باتتر مي سرطان گردن رحم با افزايش  شور خطر  ست. در اين ك سپگ به يك حد گابت ميسال ا سد. هر  ند در رود و  ر

 رود. كشورهايي كه امكان غربالگري كافي فراهم نيست، خطر اين سرطان با افزايش سن بازهم باتتر مي

 اثر دي ايتل استيل بسترول در رحم 

ست سترول )دي ايتل ا ستفاده ميDESيل ب سط زنان باردار ا شته تو سقط جنين و زايمان زودرس جلوگيري ( در گذ شد تا از 

صنوعي اكنون به عنوان يك عامل بوجود آورندة ناهنجاري ستروژن م شفاف شود. اين ا سينوماي نوع  هاي توليد مثلي و آدنوكار

شتتود. از آنجا كه استتتفاده از اين دارو اند محستتوب ميقرار گرفتهواژن و گردن رحم در زناني كه رحمشتتان در معرض اين دارو 

شود. از آنجا كه استفاده از اين دارو متوقف شده است، موارد اند محسوب ميمتوقف شده است، موارد ابتال به اين سرطان گرفته

 شود. اند توصيه مياستفاده كرده يابد اما هنوز توجه خاص به زناني كه از اين داروابتال به اين سرطان همچنان كاهش مي

  HIVويروس ايدز 

قابل پيشتتگيري استتت، اما يك عامل خطر غيرقابل تعديل براي ستترطان گردن رحم براي آنان كه آلوده  HIVاگر  ه آلودگي 

بودن دارند و همچنين بيشتتتر در مثبت -HPVهستتتند احتمال بيشتتتر براي  HIVرود. زناني كه داراي اند به شتتمار ميشتتده

هستتتند. به هر جمت ممكن استتت انتظار داشتتت زناني كه بر اگر آميزش جنستتي به  HIVهاي مرتبط به معرض خطر بيماري

HIV اند به مبتال شدهHPV رسد كه اين نقص ايمني ايجاد شده توسط نيز آلوده باشند. اينگونه به نظر ميHIV  در آلودگي

HPV هاي قديمي را كه قبالً درمان هاي جديد بيانجامد و نيز آلودگي. اين نقص ايمني ممكن استتتت به آلودگينيز نقش دارد

 اند مجدداً فعال كند. شده

مثبت هستند باي خصوصاً مراقب و هوشيار باشد و از انتقال آلودگي از طريق آميزش جنسي خودداري كنند و  HIVزناني كه 

 سرطان گردن رحم استفاده دهند.  بطور مرتب ازمايش پاپ را براي

 درمان دارويي سركوب كنندة ايمني 

ستم ايمني را مختل مي سي ستفاده ميزناني كه از داروهايي كه  اند، كنند، مانند آنمايي كه به پيوند كليه مبادرت ورزيدهكنند ا

سرطان گردن رحم مي شند. نقص ايمني كه به دنبال عمل جراحيدر معرض خطر افزودة  آيد احتماتً توانايي بدن بوجود مي با

 دهد. آور آن را كاهش ميكند و بالنتيجه خطر حوور ويروس و تغييرات متعاقب زيانمختل مي HPVرا براي زدودن آلودگي 

  اقتصادي –موقعيت اجتماعي 

اگر  ه هنوز مشخص  اقتصادي و خطر افزودة سرطان گردن رحم وجود دارد. -يك ارتباط مشخص بينموقعيت پايين اجتماعي

، ميزان مصرف سيگار، HPVباشند. براي مثال، شيوع عفونت تر مينشده است كه كدام عوامل مرتبط با موقعيت اقتصادي ممم

تواند ابتال به اين بيماري ار نقش تغذيه و دستتتترستتتي به آزمايش پاپ جملگي تحت تأگير موقعيت اجتماعي قرار دارند كه مي

 د. تحت الشعاع قرار بده

 عوامل تحت بررسي 

 هاي ضدبارداري خوراكي قرص

ستفادة طوتني مدت از قرص ضدبارداري خوراكي ) شان داده است كه ا سياري ن ( خطر سرطان گردن رحم را OCPمطالعات ب

ها از اين واقعيت كه استتتفاده OCPدهد اما هنوز مشتتخص نيستتت كه آيا اين ارتباط اتفاقي استتت. جداكردن تأگير افزايش مي

تري براي بارداري استفاده هاي جلوگيري مطمئنممكن است ارتباط جنسي بيشتري داشته باشند و از روش OCPهاي كننده

ست. اينگونه فرض ميمي شوار ا سلولي و يا OCPهاي موجود در شود كه هورمونكنند واقعاً د ست باعث دگرگوني  هاممكن ا



ها شوند. هر  ند اين تأگير هنوز در استفاده از هورمون بعد از يائسگي ديده نشده است و هنوز تنظيم پروتئينافزايش تغيير در 

 گذارد يا خير. هاي هورموني تزريقي برروي احتمال ابتال به سرطان گردن رحم تأگير ميمشخص نشده كه آيا ضدبارداري

كند. هر  ند بايد به اري آنقدر زياد استتت كه خطرات آن را كم رنگ ميبراي بستتياري از زنان، فوائد استتتفاده از قرص ضتتدبارد

ها اگر  OCPآيد اما شتتتان پايين ميكنند يادآوري نمود كه با وجود اينكه امكان بارداريها استتتتفاده ميOCPزناني كه از 

 هاي مسري جنسي ندارند. و ديگر عفونت HPVحفاظتي در برابر 

 ميوه و سبزيجات 

هاي بسياري نيز پيشنماد سرشار از ميوه و سبزيجات ممكن است خطر سرطان گردن رحم را كاهش دهد. مكانيزم رژيم غذايي

سلولاند، براي مثال، آنتي اكسيدانشده ست در كمك به حفاظت از  سبزيجات ممكن ا هاي گردن رحم هاي موجود در ميوه و 

 HPVف ممكن است عملكرد ايمني را بمبود بخشيده و خطر آلودگي هاي بنياني مؤگر باشد يا موادغذايي مختلدر برابر آسيب

 و پيشرفت بيماري را كاهش دهد. 

هنوز مشخص نشده است كه آيا يك رژيم غذايي سرشار از ميوه و سبزي برروي سرطان گردن رحم تأگير دارد يا خير. هر  ند 

دهند. براي هاي مزمن را كاهش ميو بيماريها نشتتان داده شتتده استتت كه مصتترف ميوه و ستتبزي خطر بستتياري از ستترطان

 ژيشگيري از بيماري و سالمت عمومي، بيماران بايد به خوردن انواع ميوه و سبزيجات در روز تشويق شوند. 

 الكل 

ست، اما از نتيجة  شده ا ست گزارش  صرف الكل آنما بات ساني كه ميزان م سرطان گردن رحم در بين ك اگر  ه خطر افزودة 

 توان نتيجه گيري نمود كه ارتباطي بين مصرف متعادل الكل و سرطان گردن رحم وجود ندارد. ها ميررسيبعوي از ب

 ساير عوامل عفوني 

ساير عفونتHIVو  HPVعالوه بر  سي قرار گرفته ، اگر  سترده مورد برر صورت گ صورت تركيبي ب صورت مجزا و يا به  ها به 

خال )هرپگ سيمپلكگ( و كالميديا در بيماران مبتال به سرطان گردن رحم يافت هاي سادة تباست. ميزان بيشتري از ويروس

و اين بيماري هنوز مشتخص نيستت. ستاير عوامل تحت بررستي شتامل ستيفليگ،  HPVشتده استت اما ارتباط بين آلودگي 

شتاين سيتومگالو ميسوزاك، واژن آلوده به باكتري، ويروس اپ سيبار و ويروس  شند اما نتايج برر شخصي بين  با هنوز ارتباط م

 اين عوامل و سرطان گردن رحم را مشخص نكرده است. 

 خصوصيات شريک جنسي مذكر 

ست كه ويژگيHPVعالوه برامكان انتقال مستقيم  ست ، در برخي مطالعات مشخص شده ا هاي شريك جنسي مذكر ممكن ا

هاي جنسي، اند شامل تعداد شريكبررسي قرار گرفته برخطر سرطان گردن رحم در زنان تأگير بگذارد. عوامل مختلفي كه مورد

 باشد اما نتايج متناقوي حاصل شده است. هاي ديگر از طريق آميزش جنسي و ختنه بودن ميتاريخچة انتقال عفونت

 وزن 

حقيقات دهد وزن اضافي در ارتباط با خطر فزايندة مرگ در موارد سرطان گردن رحم است، تشواهدي وجود دارد كه نشان مي

 رسد. مكمل براي روشن كردن اين ارتباط ضروري به نظر مي

 دوش واژينال 

ها ارتباط بين دوش واژينال و خطر فزايندة شتترايطي نظير بيماري التماب لگن و آبستتتني خار  از رحم را مشتتخص بررستتي

ستند. اماكرده ضح ني سرطان گردن رحم كامالً وا ست اندكي خطر  اند. اطالعات در مورد دوش واژينال و  دوش واژينال ممكن ا

ورزند به علت تغيير فلوراي طبيعي واژن يا بوجود سرطان رحم را خصوصاً در زناني كه در هفته يك بار به اين عمل مبادرت مي

 آوردن التماب و متعاقب آن از دياد سلولي، افزايش دهد. 

 گيرند.عواملي كه در ارتباط با خطر قرار نمي

سرطان گردن رحم را افزايش ميدر  ستفاده از تامپون خطر  شت كه ا شايعه روا  دا شته اين  سيگذ هاي دهد اما برر

 دهد.انجام شده هيچ ارتباطي در اين خصوص را نشان نمي
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