Preventivni ukrepi in metode v borbi proti raku
s sodobnih vidikov
Dr. Jan e z K ID e t

Po vzrokih umiranja stopa smrtnost za rakom v Sloveniji že na drugo
mesto - takoj za kardiovaskular'llimi obolenji. To je posledica sprememb v
starostni strukturi našega prebivalstva in pa škodljivega vplivanja nekaterih
činiteljev zunanjega okolja v današnji' dobi industrializacije in mehanizacije.
Vedno več Íjudi dosega starost, v kateri je rak pogostnejši, ker jim po záslugi
sodobnih preventivnih in kurativnih ukrepov ni treba več umirati zaradi
bolezni, ki so bile nekoč običajni vzrok smrti v mlajših letih (akutne nalezljive
bolemi, tuberkuloza, pljučnica itd.). Prav tako pa vedno več ljudi prihaja v
svoje.m vsakdanjem življenju in pri delu v stik s škodljivimi vplivi zunanjega
okolja, tako v nečistem ozračju mest, pri delu v tovarnah in raznih drugih
poklicl}ih dejavnostih.
Po zadevnih podatkih se je v letih pred zadnjo vojno umrljivost za rakom
v Sloveniji (računano na 10000 prebivalcev) dvignila od 4,7 v letu 1921 na 7,5
v letu 1935. Hitrejši porast opazimo v povojnem razdobju, ko je mortaliteta
narasla od 8 v letu 1950 na 12 v letu 1956. Rak je danes vzrok smrti pri vsakem
desetem, v starosti od 40. do 60. Jeta pa s;koraj pri vsakem četrtem Slov€'hcu.
Od žena, umr1ih med 40. in 45. letom življenja, pa odpetih umrjeta za rakom
kar dve.
.
Ta porast bi lahko pripisali zgolj hitremu naraščanju povprečne starosti
naših ljudi; če bi število rastlo le v celoti. Vidimo pa, da raste število rakavih
obolenj tudi v posameznih starostnih skupinah, kar govori za njegov resnični
porast, pač zaradi močnega vpliva in porasta življenjskih in delovnih škodljivosti. Da se ta porast opaža predvsem pri ljudeh, starih nad 60 let, je razumljivo,
če pomislimo, da je tako imenovana latentna doba ali »inkubacija« pri raku zelo
dolga; pogosto celo več desetletij. Tako n. pro je bila ugotovljena zveza med
velikim porastom konzuma cigaret izpred 30 let in hitrim na.raščanjem pljučnega
raka pri moških, ki so danes stari okrog50 do 60 let. Od vseh oblik raka ravno
pijučni rak najhitreje narašča tu di v naši deželi, saj se je' od .69 primerov v
letu 1950 povzpel na 205 primerov v letu 1956.
Ceprav medicinska znanost še ni našla dokončnega sredstva za preprečevanje raka, vend ar so že na razpolago nekatera sredstva in metode, ki mOČllo
znižujejo predvsem smrtnost za rakom, obenem pa preprečujejo pojavljanje
določenih oblik te bolemi. Kakor hitrb S):110 si pa v svesti dejanskega stanja,
nam je n~jnost organiziraneborbe proti raku tako rekoč na dlani.
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Med tem, kar danes verno o raku, in med tem, kar smo sťorili v borbi proti
njemu, zija na žalost velik prepad, ·ki ga moramo čimprej premostiti. Podrobne
analize, ki so jih napravili v ZDA, so pokazale, da se pojavlja polovica vseh
oblik raka na takih delih telesa, ki so dostopni neposrednemu opazovanju tudi
že ,med najbolj običajnim zdravniškim pregledom. Torej moramo storiti vse, da
pride vsak bolnik k zdravniku v čimbolj zgodnjem stadiju. Tako bi potem lahko
rešili vsakega drugega bolnika, medtem ko danes rešujemo malo več kot
vsakega četrtega.
Obširno področje življenjskih in delovnih škodljiyosti je še nepopolno raziskano,vendar pozne;tmotudi že tu veliko činiteljev, ki pospešujejo pojav raka.
Na:j.naštejemo.le neka}najvažnejšiht! "
. 'j ", i
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B e n col in njegovi der:iva.Ji- nG\ftol,~o}uol,ksilpl - pospeševalni faktorji
pn levkemijah, limfosark6mih" ih mi'e1orrt'íh
f,,:"':: sé' upbrabljajo v preko 80 poklicnih dejavnostih, med njimi zlasti v tovarnah denaturiranega alkohola, suhih
baterij, nitrobencola, nitroceluloze, gume, mila, fotografskega materiala, tobaka, a,zbesta itd.
A.romatič,ni
amini,
anilinske
barve
in, njihovi .derivati pospešeyaln.~faktorji pri raku,mehurja, uretr~ in ledvic -se uporab~jajo v nad
40 poklicnih,dejavnostih, n. pro v tovarnah alfilinskih b~rvil, ko:?;m~tičnillsredstev, v litografiji, V tovarnah mar:melade, čevljev,. barvanih brezalkoholnih pij ač,
bonbonov, margarineitp..
Tem sredstvom. so izpostavljeni tudi potrošniki
umetno barvanih jedil, nekaterih zdraviL (a,ntihistaIllinikov, ,antialergikov, analgetikov), če jih uporabljajo pogosteje, ter nekaterih barvanih tkanin.
K;. a t r an i, s m.o 1e" a s fal t, kreozot,črni premog, parafin, antracen
- pospeševalni faktorji pri raku na k,oži,.pljučih, mehurju inpri levkemijahse uporabljajo v preko 5'0 poklicnih dejavnostih, med drugi.rnv .tovarnah
umetnih kamnov, azbesta, asfal.1if!,prempgoyih briketov, elektrorJ, i~olacijskega
materiala, plastičnih Slfovi, v· plinarnqh, v rafinerijah. olja, V industriji gume,
pri impregnaciji lesa.itd.,
,
K r o m in njegoye spojine - pospeševalpt faktorji pri rakun.a pljučih in
v obnoS'!1ihvotlinah-.se
uporabljajo v Preko 40 dejavnostih, n. pro v tovarnah
linoleja, vžigalic, pri litografW, v usnjarnah,. y rudnikih kroma, pri vulkanizaciji gume, izdelovanju nepropustnih tkanin itd.
N i kel j in njegove spojine - pospeševalni fa~torjipri ra.ku na pljučih in
v obnosnih votlinah - se.uporab~jaj~pri ca. 20 dejavnostih, n. Pf. pri izdelovanjuakumulatorjev,. smukca,. kovapega dj?na;rja,raznilu,rf?drnetoy iz kovinskih
zlitin, kl. vSebujejo k,rOlnitd.
A r z en innjegove spojine" ki pospešujejo pojáv rakanako~i,
v pljučih,
mehurju in jetrih, prldejo v poštev pri nao. 5PAejavnostih, n. pro pti izdelovanju
insekticidov, porcelana, barvanega linoleja, obcielfl:yiživalskih, kož in volne,. prl
lwnzerviranju .lesa·ip sadja,v knjigoveštyu, pri galyaniz&cijiitd ..
A z b e s.t " .ki. pospešuje .razvoj raka na pJjučih, se v r&znih oblikah uporablja pri kakih 20 dejavnostih.
U lt r a v i o 1e tni m ž a r ko m,' ~i pospešujejo.,razvoj raka "na , koži in
ustnicah, so izpO$tavljeni vsi poklici, ki se mnogQ zadržujejo ~ soncu, kotn. pr.
kme1je, poljski '~elaVci,vrtnarji, delavcinapetrolejskih
poljih in prižéleznici,
cestni delavci, mo,rnarji itd..
Rentgenskemu
in radijskemu
žarčenju,ki
pospešujeta
razvoj raka na koži, kosteh, jetrih in raz'voj levkemije, so izpostavljeni vsi tisti,
124

ki delajo 'z rentgenům; radijem in radioaktivnimi, 1,zotopiv medicini; elektroindustriji in metalurgiji, v kemični in tekstilni industriji, pri prodajičevljev, v
olepševalnih salonihitd.
To b·ak se 'vedno bolj kaže kot važen karcinogeni fáktor;posebno še pti
raku na. pljučih, ·v'ustih in sapnikti. Dokazisodanes že tako trdni, da so v Vel.
Britaniji že pričeli 's službeno propagando proti kajenju: V Ameriki sebotijo
za to, toda uradno z njo še niso pričeli.
Ameriško društvo, ki deluje v borbi proti raku, je organiziralo epidemiološko obdelavo ~fo:rp ~OO000 lI).p~kihlI).ep,
..50. .il).70. 1~t9m.žiyHenja. Opazovalo
je skozi 3 leta in pol svojih 22 tisoč prostovoljcev. Točno so beležili podatke
okajenju in zdravju oZirOllla:smrti. "Rezultatiso za ka:dilce cigaret porazni.
Predvse,rn'umirajo mnogo bolj zgoda..jkakor nekadilci, 'razen 'tegase pri kadilcih
cigál'etpojavlja rak napljučih veliko pogosteje ka:kor pri hekadilcih. Pri·tistih,
ki so kadilidnevrro po več kot 40cigar..et,.pa ga je bilo kar 63-krat 'leč kakor
pri nekadilcih.
Pl' ia 1ko hol u še ni' definitivnihddkazov, da povzroča. raka na požiralniku, jeziku in sapniku. Točnejšé dokaze imama lepri raku sa'pnika, katerega je
mnogo več med oseba,mi,;ki pijejo, koncentritane a.lkoholne pijače.
P r eh ra na, a.Hbolje deficitarna hrana, ima 'dolbčénovlogO prita'zvoju
raka na jetrih, vendar je to področje' slabše raziskand. 'Zdi se, dase pOjavlja
rak na 'ustih in hipofarinksu pogosteje pti oseba'h,ki jim primanjkuježeleza in
vitaminov C in B. Pomanjkanje joda in nekaterih vrst sočivja, ki vsebuje ahtitireoidni princip, je v zvezi s' pojavoITl goJŠavosti. V Švici so opazili padanje
golšavosti kakor tudi raka. na ščitnici, ko so Uvedli joditano sol.
Spol n a hi g i e n a pri moških, ozi'roma točneje higiena penisa, igra
važno vlogo pri pojavljanju raka' na pénisu' kakor tu di na vratu maternice. Že
dolgo je znano, da se rak na penisu izredno redko pojavlja pri obrezanih llloških,
prav tako je rak l).a cerviksuzele redek pri židinjah in muslimankah; Ugotovljeno je bilo, da vsebuje SiIDegmakarcinogene lastnbsti.
Z a vl og
po š k O d b pripojavu raka ni točnih doka.zov. Znano je, da
mnog( pacienti, zlasti bolnice z rakom na prsih,pripisujejovzrok
za obolenje
kakimudarcelll ipd.
On e s na žen j e o z rač j a pospešuje pojav raka na pljučih. Verjetno je
teg?kriv'benzen-'piren,
ki ga je zlasti rririógo v' zraku' velikih industrijskih
mest.
I
"
S i fil i s pospešuje po~av.rafa na jeziku.
N,ose č 'll os t i se je včasih pripisoval važen pomen pri pojavu raka na
cerviksu, če.š da se ta bolezen pojavlja pogosteje pri ženah z 'leč otroki .. Toda
ugotovljeno. je bilo, da je pqgo~tnejša ,le pri ženah, ki. sebolj zgodaj može in so
iz socialno slabšeoskrbljenih skupin, kar zopet kaže na škodlHvi vpliv nizkega
higienskega st(lndarda.
Od b a k tel' i j in par a z i t o v jeedino za shist()Zomozelo verjetno,
da pospešujepojav raka na mehurju in jetrih.
Z a ma te d'n o . ml e k o pri miših je znano, da prenaša povzročitelja
raka na dojkah. Dosedanje študije pri ljudeh izključujejo kakršnokoli vlogo
materinega mleka oz. dojenja pri kasnejšem pojavu ..raka na; dojkah.· ,
Hor m o ni, zlasti estrogeni, ki jihdajelllo v terapevtske naniene, lahko
pospešijo pojav raka na prsih, matetnici (fundus) in prostati.

°
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V roč e jed i in pij a č e pospešujejo raka v ustih in požiralniku,
kajenje pipe pa raka na ustnicah.
Vpliv zunanjih faktorjev je pri raku še zelo nepapalno raziskan. V teku
so obširne epidemiološke študije. Seveda pa moraja te biti zela nepristransko
zastavljene in statistična že v naprej pravilno planirane, če hočemo,. da bodo
dale objektivne odgavore na vprašanja a vlogi najrazličnejših zunanjih faktorjev
pri 'pajavljanju pasameznih ablik raka.
'Kakšne preventivne ukrepe imamo na razpolago? '
Kjerkoli so ljudje izpastavljeni škodljivim vplivom, sa v poklicne;rn udejstvavanju izrednega pomena higienski ukrepi. To je osebna higiena, dabra
oskrba z vodo, zaščitna obleka, ki jo pogosto menjamo, zaprt produkcijski
sistem, pogostno menjavanje delovnega mesta, dobra ventilacija in občasni
zdravniški pregledi.
Tudi v osebni higieni vsakdanjega življenja poznamo nekatere ukrepe, ki
so za varstvo pred rakom lahko izredno dragoceni.
R a k n a k o ž i : Zelo občutljivi naj se previdna sončijo in varujejo tudi
dolgotrajnega delovanja vročih, suhih vetrov, ki sUše kožne maščobe. Kožni rak
je redek med negovanimi ženami, ki pazijo na svoja zunanjast, uporabljajo
kozmetične kreme in se zdravija, kakor hitro se na koži pajavijo kakršnakoli
zna,menja.
R a k v u s t i h: Kdor že mora kaditi, naj kadi čim manj. Pokvarjene
zobe in pokvarjene proteze, plombe ali mostičke maramO .dati takoj popraviti.
Izogibati se moramo prevročih jedi in pij ač. In kar je najbalj važno, redno si
maramo pregledovati usta pred ogledalom. Brž ko opazimo kaj sumljivega, se
posvetujmo z zdravnikom.
R a k n a I a r i n k s u: Ni še znano, kaj je vzrok tej abliki raka. Nekaj
več ga je med hudimi kadÚci, zato tudi tu velja b;rnejitev v kajenju.
R a k n a p a ž i r a I n i k II i n žel ad cu: Tu prav tako še ne vemo
za prave vzroke. Zdi se, ,da tudi tu igra važno vlogo higiena prehrane. Zato je
priporočljivo, da se izagibljemo prevročih jedi in pijač, kancentriranih alkoholnih pij ač in da uživamo do'Volj vitaminske hrane.
R a k nač
r e ves j u: Vzroki sa tu papolnoma neznani. Vema le, da
se tako imenovana polipaza črevesne sluznice zela pogosta prelevi v raka. Zato
je priporočljivo, da gredo vsi, katerih starši so imeli raka na črevesju, na
pregled in si morebitne polipe dajo takaj odstraniti.
R a k nad a j k ah: Stevilna apažanja govore za to, da je raka na dajki
več med ženami, ki svojih otrok nisa dajile. Ker drugih vzrokav še ne poznama,
bi bil edini preventivni ukrep priporočati ženam, da svcje otroke doje. Za čim
bolj zgodnje odkrivanje tega raka so izrednega pomena redni pregledi důjk, ki
jih žena opravi sama, enkrat ,mesečno, najbolje takoj naslednji dan po končani
menstruaciji. S pregledi mora nadaljevati tu di v menapavzi.
R a k n a mat e r nic i: Edina, kar vemo o vzroku te vrste raka, je
škodljivi vpliv smegme spolnega partnerja. Zato je velikega pomena higiena
moža. Nekateri se agrevajo celo za cirkumzicija, po zgledu židav in muslimanav.
Odločilnega pomena za preprečevanje hudih posledic tovrstnega raka so redni
ginekološki pregledi žena, in' sicer vsakega pol leta pri vseh zdravih ženah. Ob
pregledih naj se izvrši tudi citolaška analiza.
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R a k na pij u č i h: Najholjše je prenehati s kajenjem cigaret, tu di če
kdo kadi že zelo dolgo. Ce to ne gre, pa vsaj znižajmo število cigaret ali preidimo na pipo ali cigare, seveda v majhnih količinah. Kot preventivni ukrep
so velikega pomena redni šestmesečni serijski pregledi pij uč. Zlasti velja to v
starosti nad 45 let in če srno povrfi še kadilci.
R a k na m e h u r j u i n led v i c ah: Priporočajo odstranitev kamnov
v mehurju, ki zatadi dolgotrajnega draženja lahko pozroče raka. Pri delu z
anilinom je potrebna posebna skrb.
Lev k e m i je:
Važna je zaščita pred žarčenjem vseh vrst. Pomerjanje
čevljev z rentgenskim aparatom bi se moralo odpraviti. Potrebna je previdnost
pri delu z bencolom in njegovimi derivati.
Pri drugih oblikah raka, kot n. pro pri raku na testisu, prostati, pri
limfogranulomu in limfosarkomu, ne poznamo za zdaj še nobenih higiensko
preventivnih ukrepov.,
Kako je z borbo proti raku pri nas in kako naj se uspešno spoprimemo s tem
težkim problemom?
Rak je pereč problem javnega zdravstva zato, ker ga ni mogoče več reševati
brez dobro organizirane in sistematično vodene načrtne akcije. Problem zahteva
takojšnjih ukrepov, ker nas stane veliko nepotrebnih žrtev v zdravju in življenju na;ših ljudi. Na podlagi dejstev, ki so danes znana o raku, bi bilo mogoče.
s pomočjo dobro organiziranega stalnega dela rešiti polovico oseb, ki danes
umirajo za rakom, celá veliko večino prizadetih pri nekaterih oblikah, kot sta
kožni rak in rak na maternici.
Zivljenjske indelovne škodljivosti, ki povzročajo ali pa pospešujejo razvoj
raka, je danes možno preprečevati že s 'sredstvi in načini, ki jih imamo na razpolago, saj so higie'llski ukrepi osnovni prijem.
Zgodnja diqgnoza in z njo v zvezi zgodnje zdravljenje raka je osnovni
ukrep, ki poleg posebnega zdravljenja v specialnih bolnicap lahko ogromno
pripomore k znižanju invalidnosti in smrtnosti za rakom.
Zdravstvena izobrazba prebivalstva je pray na področju raka zelo pomanjkljiva, zlasti v zvezi z zgodnjimi znaki in uspešnim zdravljenjem zgodnjih oblik
te bolezni.
Naša zdravstvena mreža ni izvežbana v zgodnji diagnostik i malignih tumorjev, poleg tega pa ne vodi nobene evidence bolnikov z malignimi tumorji
ne tistih s prekancerozami niti ne tistih, ki so po zdravljenju v bolnicah
potrebni kontrole in morda posebne nege. Zaradi tega se v veliki med znižujejo
dobri uspehi zdravljenja, doseženi v bolnicah. Naši zdravstveni kadri so zelo
pomanjkljivo poučeni o problematiki malignih tumorjev in so celo mnogi'
zdravniki defeti1?tično razpoloženi glede na uspešnost pri zdravljenju raka
nasploh.
Naša patronažna služba nima v svojem programu oskrbe rakavih bolnikov
kot posebno važne naloge, prav tako se rehabilitacijska služba ne ukvarja s
perečimi vprašanji glede rehabilitacije rakavih bolnikov.
Kaj naj torej napravimo?
Za dobro vzpostavitev antikarcinomatozne službe je treba določiti katero
od centralnih zdravstvenih institucij, ki bi spremljalá gibanje obolenj, proučevala stanje in dajala pobude za organizacijo mreže dispanzerjev, za strokovno
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izobraževanje zdravstven~hkadrov inposredovala,metodološke pdjeme, za delo
z varovanci.VzPlVstavitibo tr,eba mrežo, dispanzerj ev za raka ,pri bolnicah in on~oloških
postaj pri zdravstvenih domovih, IP. bodo na SVQjihožjihobmočjih dajali stroKOvnOpomoč celotni zdravstveni službi, polég tega pa pOluagali pri orga'Uizaciji
evidence inkontro~e ra,kav:ah bolnikov ter 'pri izvajanju preventivnih1,lkrepov
v borbi proti. raku.
Pričeti bomo morali z načrtno zdravstvenoprosvetno dejavnostjo na,področju raka:, Brez široke prosvetljenosti prebivalstva borb.a proti raku ne more
biti uspešna. Pr:inobeni drugi bolezni nizamuda,ča,satako, usodnakakor ravno
pri raku, Tu ne gre le za poslabšanje in dolgQtrajnejše zdra",ljenje, če, se ne
pričnemo, zdraviti dOVQljzdogaj, temveč gre za življenje alÍ smrt. Pri nobeni
drugibolezni 'Ue more človek v svojo usodoposeči tako odločno kot ravnp pri
raku. Ameriško društvo za zatiranje raka je dalo izredno važenprispevek zdravstveni vzgoji, ko je široko populariziralo »sedem znakov nevarnosti", ki niso le
opozorilobolnikpm o~ro~
sploh, WkC!rnna rnQreb~tne neyarnosti, temveč so
obenem zgoščen klinični povzetek gla,vnib si~r:>t<;>inov
malignih tumorjev.
Da bi se zaradi tega razširil pretiran strah pred rakom, tako ime'Uovana
kancerófobija, se nam ni batl. V Sloveniji sicer niin.amo v tem pogledu svojih
lastrlih' izkušenj, láhko se pa opremo na izkušnje drogih 'držav; predvsem
Združenih držav Amerike, kjer je zdravstvenoprosvetna dejavnost izredno dobro
'razvita prav v 'zvezi z rakom. John:.E. Heller, direktor National Cancet' Institute
v ZDA, je s tem v zvezi dejal: »Možnosti, da bi se pojaviHr množična kancerofobija, če se bodo široke množice intenZivnoseznanile s problemi raka, so se
nekateri bali, češ da bo to postal problem, ki bo zavrl uspehe v borbi proti raku.
Vresnici se kaj ta.kega ni zgodiIo. Nasprotno,štŮdije, ki jih je izvedlo Ameriško
društvo za zatiranje raka, so pokazale, da se je podpora prebivalstva v borbi
proti raku celo dvignilá. Prepričan sem, da srno v naši deželi prav zaradi tega
dosegli mnogo večje uspehe. Kót zdravnik menim celo, da so ·tisti redkiposamezniki, ki zaradi poúčenosti o raku zapadej o v kancerofobijo, pač take konstitucije, da bi pri njih tu di sicer prišlo do te ali one fobije. Takim ljudem je
potrebna. droga vrsta zdravstvene vzgoje.«'
Važno, dasi zelodelikatno
področje 'zdravstvenoprosvetne dejavnosti je
slednjič borba proti kajenju, zlasti proti kajenju cigaret. Podatki o škodljivem
vplivu kajenja so tako močni, da mimo tega dejstva v sodobni borbi proti raku
ne smemo več. Ce že staťih kadilcev 'Uemoremo odvaditi, moramo čisto resnico
o' tem dopovedati vsaj mladini.
Vsa'zdravstvenoprosvetna dejavnost pa 'bi zgrešilá svoj namen, če ne bi
hkrati poskrbela za vzgojo tako nižjega kakor tudi srednjega in višjega zdravstvenega' kadra. Pri '!'lasje na tem pódročjti stanje dokaj kritično. Medtem ko
se na Medicinski fakulteti predava onkologija, sicer kot neobvezen predmet,
pa v programu srednjih in nižjih medicinskih šol tega predmeta sploh nimamo.
Tudi medici'Uskesestre sibodo prej ali slej morale pridobiti osnovno znanje
o raku; saj bodo 'prav one bodisi pri svojem patronažnem delu ali pa pri delu
v bolnicah in po zdravstvenih domovih prihajale vedno pogosteje v stik z rakavimi bolniki.
Sistematične ·akcije za' red'Ue preglede zdr.avih ljudi pa bodo morale postopno,zajeti čim večje kontigente našega prebivalstva. Izbrati ba treba načine,
ki so drogod že preizkušeni in ,jih prilagoditi našim razmE;!ram.
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