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POVZETEK
Izhodišča
Posebne analize so pokazale, da so zemlja, zrak in voda v določenih predelih Celja in okolice
onesnaženi s težkimi kovinami. Ker so nekatere težke kovine za človeka rakotvorne, bi
bivanje v onesnaženem okolju lahko vplivalo na zbolevanje izpostavljenega prebivalstva za
nekaterimi vrstami raka.
Pojavljanje raka v upravnih enotah Celje in Šentjur pri Celju je posebna analiza, ki smo jo po
naročilu Zavoda za zdravstveno varstvo Celje opravili strokovnjaki epidemiološke službe na
Onkološkem inštitutu v Ljubljani z namenom:
 prikazati pogostnost pojavljanja vseh, najpogostejših in z izpostavljenostjo težkim
kovinam povezanih rakov v upravnih enotah Celje in Šentjur pri Celju, v šestih
občinah znotraj obeh upravnih enot in v naseljih Mestne občine Celje ter tistih, ki
nanjo mejijo na vzhodu in jugu;
 ugotoviti, ali se je tveganje zbolevanja za rakom v obravnavanih območjih v zadnjih
letih povečalo;
 oceniti morebitne presežke rakov v primerjavi s celotno Slovenijo oziroma v
primerjavi s celotnim obravnavanim območjem;
 presoditi, ali lahko morebitne presežke raka na onesnaženem območju povežemo z
izpostavljenostjo težkim kovinam v bivalnem okolju.

Pristop
Raziskava je bila zastavljena kot geografska opisna epidemiološka študija. Izdelana je bila na
podlagi rutinsko zbranih podatkov iz podatkovne zbirke Registra raka Republike Slovenije in
ostalih državnih podatkovnih virov.
Analiza je bila opravljena za desetletno obdobje 1999–2008 za vse rake skupaj, za posamezne
najpogostejše lokacije rakov ter za vse rake, katerih nastanek je lahko povezan z
izpostavljenostjo težkim kovinam. V prvem delu raziskave smo med šestimi občinami UE
Celje in UE Šentjur pri Celju iskali geografska območja, kjer bi bilo tveganje posameznega
raka morebiti povečano, tveganja rakov po občinah pa smo primerjali tudi s povprečnim
slovenskim tveganjem. Drugi del raziskave je bil namenjen analizi tveganja raka v naseljih
občine Celje ter vseh naselij, ki na občino Celje mejijo na jugu in vzhodu s posebnim
poudarkom na območjih, ki so potencialno najbolj onesnažena s težkimi kovinami.
Osnovni kazalnik, s katerim smo primerjali razlike v bremenu raka med posameznimi
geografskimi območji, je bila incidenca, število novo zbolelih za posamezno vrsto raka v
enem letu. V rezultatih prikazujemo starostno standardizirane incidenčne stopnje. Rak je
namreč bolezen starejših ljudi, zato je tam, kjer je prebivalstvo starejše, raka več samo zaradi
starosti. Če podatke starostno standardiziramo, lahko iščemo razlike zaradi vseh morebitnih
drugih vplivov, kot so nevarnostni dejavniki iz okolja in načina življenja.
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Kjer je število prebivalcev v posameznem območju majhno, je ustrezno majhno tudi število
bolnikov z določeno vrsto raka. Vpliv naključja na dejanske vrednosti smo omejili s posebno
statistično metodo, z Bayesovimi modeli prostorskega glajenja. Za predstavitev rezultatov
smo uporabili zemljevide incidenc posamezne vrste raka.

Ugotovitve
Podobno kot drugod v Sloveniji se tudi v upravnih enotah Celje in Šentjur pri Celju število
bolnikov z rakom od leta 1961 povečuje. Glavni razlog za takšen porast incidence je staranje
prebivalstva, ki mu pripisujemo več kot polovico porasta v zadnjih petindvajsetih letih. Ostala
rast gre na račun večje razširjenosti dejavnikov tveganja.
Tveganje prebivalca ali prebivalke, da bo zbolel(a) za katerokoli obliko raka, se v
preiskovanem območju ne razlikuje glede na občino stalnega prebivališča. V UE Celje je
tveganje primerljivo slovenskemu povprečju, v UE Šentjur pri Celju pa je celo nekoliko
podpovprečno.
Najpogostejši raki, za katerimi zbolevajo prebivalci UE Celje in UE Šentjur pri Celju, so
primerljivi tistim v ostali Sloveniji: nemelanomski kožni rak, pljučni rak, rak dojke, rak
prostate, rak ust, žrela in grla ter rak materničnega telesa. Med temi raki imajo prebivalci
občine Celje v zadnjih desetih letih v primerjavi z državnim povprečjem značilno večje
tveganje rakov dojke in prostate, občani in občanke Vojnika pa večje tveganje raka prostate
ter rakov ust, žrela in grla. V ostalih občinah presežkov ne ugotavljamo. Razlike v pojavljanju
najpogostejših rakov med posameznimi naselji so minimalne in so posledice naključja.
V raziskavi smo posebno pozornost namenili rakom, katerih nastanek je lahko povezan z
izpostavljenostjo težkim kovinam. Tako smo poleg že naštetih najpogostejših rakov analizirali
še raka krvotvornih in limfatičnih organov, jetrnega in ledvičnega raka. Znotraj upravnih enot
Celje in Šentjur pri Celju ni mogoče izpostaviti občin ali naselij, ki bi imele večje tveganje
raka krvotvornih in limfatičnih organov kot tudi ne večjega tveganja jetrnega raka.
Največje tveganje ledvičnega raka med občinami upravnih enot Celje in Šentjur pri Celju
imajo občani in občanke Vojnika. Primerjava naselij v občini Celje in naselji na jugu in
vzhodu občine pa je pokazala kopičenje primerov ledvičnega raka v centralnem predelu
opazovanega območja.

Sklepi
1. Tveganje, da bo prebivalec ali prebivalka UE Celje zbolel za katerimkoli rakom je
primerljivo povprečnemu slovenskemu tveganju, medtem ko je tveganje kateregakoli
raka prebivalcev UE Šentjur pri Celju za 14 % manjše od slovenskega povprečja.
2. Med najpogostejšimi raki imajo občani in občanke Celja v primerjavi s celotno
Slovenijo 1,2-krat večje tveganje rakov dojke in prostate, občani in občanke Vojnika
pa 1,5-krat večje tveganje raka prostate ter rakov ust, žrela in grla.
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3. Med raki, ki jih lahko povzroča izpostavljenost težkim kovinam se je pokazala
nekoliko večja ogroženost za ledvičnim rakom v občini Vojnik, znotraj naselij v
občini Celje in okolice pa je tveganje ledvičnega raka večja na območju naselij
Proseniško, Bukovžlak, Vrhe, Slance in Teharje.
4. Za to, da bi lahko sklepali o vzrokih za različno razširjenost nekaterih rakov znotraj
obravnavanega območja, bi morali poznati stopnjo izpostavljenosti različnim
dejavnikom tveganja. Na osnovi trenutno razpoložljivih podatkov ne moremo potrditi
povezave med izpostavljenostjo težkim kovinam v bivalnem okolju in ugotovljenim
presežkom nekaterih rakov.
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UVOD
Povečanje števila zbolelih in umrlih za rakom je v zadnjih letih in desetletjih očitno tako v
celjski regiji kot tudi v Sloveniji ter v ostalih državah razvitega sveta. Zavod za zdravstveno
varstvo Celje v sklopu spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva celjske zdravstvene
regije proučuje tudi stopnjo zbolevanja za rakom. V letu 2010 pripravljen pregled pojavljanja
raka v celjski zdravstveni regiji (Jarm K. Analiza bremena raka v zdravstveni regiji Celje v
primerjavi s slovenskim povprečjem) je pokazal, da je tveganje raka pri obeh spolih v celjski
zdravstveni regiji manjše od slovenskega povprečja, tveganje raka znotraj regije je največje v
UE Celje, kjer pri obeh spolih presega slovensko povprečje.
Civilna iniciativa že dlje časa opozarja, da opažajo prekomerno zbolevanje za rakom v okolici
Celja, kar povezujejo z dokazano onesnaženostjo zraka, vode in zemlje s težkimi kovinami in
prašnimi delci. Najbolj naj bile ogrožene osebe, ki bivajo na območju stare Cinkarne in v
vaseh vzhodno od nje – predvsem v naseljih Bukovžlak in Proseniško.
Ker nekatere težke kovine spadajo v skupino snovi, ki gotovo ali pa verjetno povečujejo
tveganje raka pri človeku, so na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje pri strokovnjakih
epidemiološke službe na Onkološkem inštitutu Ljubljana naročil epidemiološko raziskavo, ki
naj bi podala objektivno ocena bremena raka pri prebivalstvu onesnaženih območjih.
Na podlagi podatkov Registra raka Republike Slovenije in ostalih državnih podatkovnih virov
je bila tako opravljena raziskava, katere namen je bil:






prikazati pogostnost pojavljanja vseh, najpogostejših in z izpostavljenostjo težkim
kovinam povezanih rakov v upravnih enotah Celje in Šentjur pri Celju, v šestih
občinah znotraj obeh upravnih enot in v naseljih Mestne občine Celje ter tistih, ki
nanjo mejijo na vzhodu in jugu;
ugotoviti, ali se je tveganje zbolevanja za rakom v obravnavanih območjih v zadnjih
letih povečalo;
oceniti morebitne presežke rakov v primerjavi s celotno Slovenijo oziroma v
primerjavi s celotnim obravnavanim območjem;
presoditi, ali lahko morebitne presežke raka na onesnaženem območju povežemo z
izpostavljenostjo težkim kovinam v bivalnem okolju.

Osnovni cilj raziskave je bil oceniti trenutno ogroženost prebivalcev Celja in Šentjurja pri
Celju z rakom ter ugotoviti morebitne presežke rakov na onesnaženih območjih. Rezultati
analize pa bodo služili tudi kot temeljna vrednost za primerjave v naslednjih obdobjih ter na ta
način omogočali spremljanje morebitnih presežkov bolezni v prihodnje.

RAK IN DEJAVNIKI TVEGANJA
Rak je skupno ime za nekaj sto različnih bolezni, katerih vzroki in poteki se med seboj močno
razlikujejo. Nastajanje raka, karcinogeneza, je zapleten, dolgotrajen večstopenjski proces, za
katerega je značilna nepovratna sprememba celice, ki se nadaljuje z nenadzorovano rastjo
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tumorja in se nezdravljena konča s smrtjo. Na to, kdo bo zbolel za katerim od rakov, vplivajo
z medsebojnimi učinki številni dejavniki iz okolja, način življenja, dedna nagnjenost in
naključje.
Pojava katerekoli rakave bolezni tako ni mogoče povezati z enim samim, izoliranim
dejavnikom, saj je bolezen vedno končni rezultat delovanja vseh škodljivih pa tudi zaščitnih
dejavnikov, za katere smo odgovorni bodisi sami s svojimi zdravimi ali nezdravimi
življenjskimi navadami, stik s kemikalijami, fizikalnimi in biološkimi dejavniki, onesnaženo
delovno ali bivalno okolje, pa tudi dedna nagnjenost, ki se kaže na različne načine, med
drugim tudi kot večja ali manjša sposobnost popravljanja napak, ki jih v celičnem jedru
povzročajo vsi zunanji dejavniki. Prav zato vsi, ki so izpostavljeni kakemu škodljivemu
dejavniku, ne zbolijo za rakom. Zato pri raku ne govorimo o povzročiteljih, pač pa o
nevarnostnih dejavnikih, ker izpostavljenost kakemu od njih še ne pomeni, da bo vsak
izpostavljeni zagotovo zbolel, ampak le, da je verjetnost oz. nevarnost, da bo zbolel, večja kot
pri tistem, ki temu dejavniku ni izpostavljen. Za pljučnim rakom npr. ne zbolijo vsi kadilci, iz
raziskav pa vemo, da so kadilci z njim okrog 20–krat bolj ogroženi kot nekadilci.
Morebitno rakotvornost posamezne snovi ugotavljajo z bazičnimi in epidemiološkimi
raziskavami. Pri bazičnih laboratorijskih raziskavah gre za kratkotrajne poskuse na celičnih
kulturah in bakterijah ter za dolgotrajne na živalih. Z analitičnimi epidemiološkimi
raziskavami preverjajo povezanost med izpostavljenostjo in rakom pri človeku. O tem, ali je
ta zveza pri človeku res vzročna, večinoma presojajo skupine strokovnjakov, ki snovi na
osnovi strogo določenih meril razvrščajo v več skupin glede na stopnjo dokazane povezanosti
z rakom.
Eden najobsežnejših in najkakovostnejših seznamov nastaja v Mednarodni agenciji za
raziskovanje raka iz Lyona, ki je posebna agencija Svetovne zdravstvene organizacije. V
seznamu te agencije so kemikalije, njihove zmesi ali proizvodni postopki, pa tudi virusi in
fizikalni dejavniki, razvrščeni v štiri skupine. V prvi skupini (skupina 1) so tisti, za katere je
dovolj dokazov o karcinogenosti za ljudi (med njimi so najbolj znani azbest, tobačni dim,
alkoholne pijače, sončno sevanje); v drugi skupini so tisti, za katere vzročna zveza še ni
dokazana, je pa verjetna. V tretji skupini so kemikalije in drugi dejavniki, ki so jih sicer že
proučevali, vendar jih zaenkrat še ni mogoče uvrstiti v nobeno od prej omenjenih skupin in
tudi ne v četrto, kamor sodijo kemikalije, ki za človeka niso karcinogene. Seznam na osnovi
novih spoznanj sproti dopolnjujejo; vsem je dostopen na medmrežju (http://www.iarc.fr/).
Poenostavljen seznam odpravljivih dejavnikov tveganja, ki največ prispevajo k umrljivosti
zaradi raka, sta že leta 1981 objavila Doll in Peto (Tabela 1). Več kot polovico smrti zaradi
raka povzročijo dejavniki, ki so povezani s posameznikovim življenjskim slogom. Ogrožajoči
so predvsem tisti dejavniki, ki jih povezujemo z zahodnim načinom življenja: debelost,
energijsko prebogata hrana z malo vlakninami ter sedeč način življenja skupaj z razvadami,
kot so čezmerno uživanje alkoholnih pijač in kajenje. Raki, ki jih povzročajo ti dejavniki
tveganja se lahko pojavijo praktično na kateremkoli organu, najpogosteje pa jih opazimo na
debelem črevesu in danki, pljučih ter dojki.
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Tabela 1. Seznam glavnih odpravljivih dejavnikov tveganja, ki prispevajo k umrljivosti zaradi
raka (Doll R, Peto R. 1981).
DELEŽ VSEH
DEJAVNIK TVEGANJA
SMRTI ZA RAKOM
Prehrana in telesna dejavnost
30
Kajenje
16
Infekcije
9
Reproduktivni dejavniki in način spolnega življenja
7
Poklic
4
Okolje
1–4
Alkohol
3
Sevanje
3
Kajenje cigaret ni vzročno povezano le s pljučnim rakom, čeprav je tveganje tega raka
največje. Kajenje povezujejo tudi z rakom v požiralniku, grlu in v ustni votlini, še zlasti, če ga
spremlja čezmerno pitje alkoholnih pijač. Raki sečnega mehurja, ledvic in trebušne slinavke
so tudi povezani s kajenjem, domnevajo pa, da kajenje prispeva k nastanku želodčnega raka,
levkemij, raka na materničnem vratu in na debelem črevesu in danki. Danes velja, da je
škodljiv tudi tobačni dim v okolju.
Čezmerno pitje alkoholnih pijač povečuje nevarnost rakov zgornjih dihal in prebavil (ustne
votline in žrela, grla in požiralnika) samo po sebi in skupaj s kajenjem. Učinek obeh je
približno zmnožek učinkov posameznega dejavnika. Pitje alkohola je povezano tudi z rakom
debelega črevesa in danke, z jetrnim rakom in rakom dojk.
Med okužbami, ki povzročajo raka sta v Sloveniji pomembna Helicobacter pylori, ki
povzroča želodčnega raka in nekateri humani papilomski virusi, ki povzročajo raka na
materničnem vratu. Z omenjenima mikroorganizmoma je pri nas okužena približno tretjina
odrasle populacije. Vsi, ki se okužijo, ne zbolijo za rakom, je pa med nami konec leta 2005
živelo približno 3500 bolnikov z rakom, katerega nastanek pripisujemo infekcijam.
Med reproduktivnimi dejavniki se v zbolevanje za rakom vpletajo prva menstruacija v
zgodnji mladosti, pozna menopavza, ničrodnost, pozen prvi porod, majhno število otrok ter
kratek skupni čas dojenja. Skupna lastnost teh dejavnikov je, da večajo raven spolnih
hormonov v telesu in tako pospešujejo nastanek hormonsko odvisnih rakov (dojk, jajčnikov,
maternice). Hormonsko odvisne rake povzročajo tudi dejavniki, ki posredno zvišujejo raven
spolnih hormonov v krvi, kot npr. debelost, čezmerno pitje alkoholnih pijač ter zdravljenje s
hormoni, kot je hormonsko nadomestno zdravljenje menopavznih težav, pa tudi hormonska
kontracepcija. Raziskave so pokazale, da je najpomembnejši reproduktivni dejavnik tveganja
med Slovenkami ničrodnost. Predvsem je ta faktor pomemben v generacijah, rojenih do 1922.
V kasnejših generacijah pa se mu pridruži še pozen prvi porod.
Elektromagnetna valovanja celotnega spektra, naravnega ali umetnega izvora, v laičnem
jeziku označujemo z izrazom sevanja. Ionizirajoče sevanje lahko vodi v katerokoli vrsto
rakave bolezni; velika prejeta doza žarkov γ in X veča tveganje za razvoj vseh vrst levkemij
(z izjemo kronične limfocitne levkemije) za približno petkrat, več kot petkrat večje je tudi
tveganje raka ščitnice pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni velikim odmerkom sevanja v otroštvu.
9
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Dolgotrajna izpostavljenost sončnim žarkom povzroča maligni melanom in druge ne–
melanomske oblike kožnega raka. S tehnološkim razvojem pa se v našem življenjskem
prostoru stalno veča gostota elektromagnetnih valovanj nižjih frekvenc iz umetnih virov. Do
sedaj objavljene znanstvene raziskave nakazujejo možnost povezave med nizko energijskim
elektromagnetnim sevanjem in možganskim rakom.
Poklicni izpostavljenosti je pripisati bistveno manjši delež rakavih bolezni od tistega, ki je
posledica nezdravih življenjskih navad. Ocenjujejo, da je okrog 5 % vseh rakov posledica
rakotvornih snovi na delovnem mestu. Med rake, ki lahko nastanejo kot posledica
izpostavljenosti kemikalijam ali fizikalnim dejavnikom v delovnem okolju, uvrščajo rake
pljuč, kože, sečnega mehurja, popljučnice in potrebušnice (znani mezoteliom zaradi azbesta),
bezgavk, jeter, ledvic, levkemije ter v manjši meri še nekatere druge vrste rakov.
Z industrializacijo so se začele v našem bivalnem okolju – zraku, vodi, prsti – nalagati
številne organske in anorganske kemijske spojine. Nekatere od njih (npr. policiklični
aromatski ogljikovodiki, benzen, težke kovine…) so znani povzročitelji raka pri človeku.
Dokazano povečujejo tveganje pljučnega in kožnega raka, rakov krvotvornih in limfatičnih
organov, rakov mehurja, jeter, nosu in obnosnih sinusov ter še nekaterih. Število rakov,
katerih nastanek pripisujemo bivalnemu okolju, je v primerjavi s številom rakov, ki jih
pripisujemo nezdravemu življenjskemu slogu, majhen – izpostavljenost rakotvornim snovem
v bivalnem okolju naj bi bila odgovorna za manj kot 5 % rakov.

TEŽKE KOVINE IN NASTANEK RAKA
Arzen
Arzen je kovina, ki jo najpogosteje srečamo kot sestavino herbicidov, pesticidov ali
insekticidov in v različnih zlitinah. Iz epidemioloških študij so znani številni primeri kožnega
raka med ljudmi, ki so bili arzenu izpostavljeni prek pitne vode, pesticidov ali zdravil. Tri
kohortne epidemiološke raziskave so pokazale povečano tveganje pljučnega raka pri delavcih
v proizvodnji pesticidov na osnovi arzena. Kar nekaj raziskav je preverjalo vpliv
izpostavljenosti splošne populacije manjšim koncentracijam arzena v zraku, vendar je bil pri
vseh, po izključitvi tistih, ki so z arzenom prihajali v stik tudi na delovnem mestu, vzorec
premajhen za verodostojno oceno morebitnega povečanega tveganja zbolevanja za rakom. V
literaturi so opisani tudi posamezni primeri jetrnih sarkomov in karcinomov ter rakov
krvotvornih in limfatičnih organov, ki naj bi bili povezani z izpostavljenostjo arzenu. Na
podlagi vseh znanih dokazov uvršča Mednarodna agencija za raziskovanje raka arzen med
snovi, ki pri ljudeh gotovo večajo tveganje kožnega in pljučnega raka. Ugotavljajo tudi, da je
zaenkrat premalo dokazov, da bi izpostavljenost arzenu večala tveganje še za kakšno drugo
vrsto raka.
Cink
Cink je v velikih količinah prisoten v zemeljski skorji; najdemo ga tako v zemlji, vodi, zraku
kot tudi v praktično vseh vrstah hrane. Sodi med najpogosteje industrijsko uporabljene
kovine, uporablja se pri galvanizaciji jekla, v proizvodnji baterij ter v kot zlitina v proizvodnji
barvil, gume, ipd. Čeprav je za delovanje človeškega telesa nujno potreben, je znano, da je v
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prevelikih količinah zdravju škodljiv. Zelo skopi podatki o rakotvornosti cinka iz redkih študij
na živalih ali ljudeh ne govorijo o povečanem tveganju raka pri izpostavljenih preiskovancih,
zato se cink ne pojavlja na nobenem od seznamov rakotvornih snovi.
Kadmij
Kadmij je kovina, ki jo pridobivajo v procesu predelave cinkove rude. Največ se ga uporablja
pri proizvodnji nikelj-kadmijevih akumulatorjev, ostalo pa večinoma v pigmentih in premazih
ali kot stabilizator pri proizvodnji plastike. Številne študije so poročale o povečanem tveganju
pljučnega raka in raka prostate pri delavcih, izpostavljenih kadmiju. Novejše študije pri
delavcih potrjujejo povečano tveganje pljučnega raka, medtem ko so si rezultati novejših
raziskav o tveganju raka prostate nasprotujoči. Pomembnejših epidemioloških raziskav, ki bi
preučevale vpliv kadmija na pojavljanje raka pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni v bivalnem
okolju in ne na delovnem mestu, v strokovni literaturi nismo zasledili. Na podlagi vseh znanih
dokazov uvršča Mednarodna agencija za raziskovanje raka kadmij med snovi, ki pri ljudeh
gotovo večajo tveganje raka.
Krom
Krom je kovina, ki se v naravi nahaja v obliki kromita. V preteklosti so ga uporabljali
predvsem v proizvodnji pigmentov ter pri strojenju. Danes je krom sestavina številnih zlitin,
pogosto pa se uporablja tudi pri galvanizaciji. Trivalentni krom spada med telesu esencialne
kovine, medtem ko je šestvalentni korm za telo toksičen. Številne epidemiološke študije pri
zaposlenih v produkciji in predelavi kroma so dosledno ugotavljale presežek tveganja
pljučnega raka ter raka nosu in obnosnih sinusov. Za druge oblike rakov, kot tudi za
pojavljanje raka pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni kromu v bivalnem okolju in ne na
delovnem mestu, v strokovni literaturi ni zadostnih informacij. Na podlagi vseh znanih
dokazov uvršča Mednarodna agencija za raziskovanje raka šestvalentni krom med snovi, ki
pri ljudeh gotovo večajo tveganje raka.
Nikelj
Nikelj je v zemeljski skorji prisotna kovina, ki se danes večinoma uporablja v zlitinah, npr. pri
proizvodnji nerjavečega jekla, magnetov, kovancev, ipd. Pri pridobivanju in obdelovanju
niklja so zaposleni izpostavljeni nikljevi rudi, elementarnemu niklju in njegovim zlitinam ter
vodotopnim nikljevim solem in drugim nikljevim spojinam. Številne epidemiološke študije so
pokazale povečano tveganje pljučnega raka in raka nosu pri delavcih izpostavljenih nikljevi
rudi, vodotopnim nikljevim solem ter drugim nikljevim spojinam. Ugotovitve študij, ki so
proučevale rakotvornost elementarnega niklja in nikljevih zlitin pa so si nasprotujoče. Na
podlagi vseh znanih dokazov uvršča Mednarodna agencija za raziskovanje raka nikljeve
spojine med snovi, ki pri ljudeh gotovo večajo tveganje raka, medtem ko je elementarni nikelj
razporedila v skupino snovi, ki so za ljudi verjetno rakotvorne.

11

Pojavljanje raka v upravnih enotah Celje in Šentjur pri Celju

Svinec
Svinec se v naravi v glavnem nahaja v obliki rud. Sprva so ga uporabljali kot gradbeni
material, v vodovodni napeljavi in kot dodatek barvilom ter tudi bencinu. Danes ga zaradi
zdravstvenih zadržkov v večini teh primerov nadomeščamo z drugimi materiali, še vedno pa
ga uporabljamo v proizvodnji akumulatorjev, elektronskih komponent, streliva, ipd. Nekatere
epidemiološke študije so pri delavcih v topilnicah svinca opažale presežke pljučnega raka,
študije na poskusnih živalih pa so pokazale presežke ledvičnega. Na podlagi vseh znanih
dokazov uvršča Mednarodna agencija za raziskovanje raka anorganski svinec med snovi, ki so
verjetno rakotvorne za človeka, medtem ko za organske svinčeve spojine zaenkrat še ni dovolj
dokazov za takšno razvrstitev.
Titan
Element titan se v naravi pojavlja v številnih mineralih. Iz titanonosne rude se po znanih
tehničnih postopkih pridobiva titanov dioksid (TiO2), bel pigment, ki je visoko cenjen zlasti
zaradi sposobnosti zaščite materialov pred svetlobnimi in vremenskimi vplivi, izjemne moči
posvetlitve in pokrivnih sposobnosti. Eden največjih proizvajalcev TiO2 v Evropi je Cinkarna
Celje. Dokazano je, da so titanu najbolj izpostavljeni delavci pri predelavi titanove rude,
izpostavljenost v delavcev, ki uporabljajo TiO2, naj bi bila minimalna, o morebitnih
škodljivih učinkih TiO2v bivalnem okolju pa ni zanesljivih podatkov. Epidemiološke študije o
rakotvornosti TiO2 so redke, med zanesljivejšimi pa je le ena med njimi pokazala povečano
tveganje pljučnega raka med delavci v predelavi titanonosne rude. Študije na poskusnih
živalih so pokazale povečane tveganje pljučnega raka pri podganah, ki so vdihaval velike
količine TiO2. Ker je dokazov o rakotvornosti TiO2 pri ljudeh premalo, dovolj pa se ve o
zvečanem tveganju TiO2 izpostavljenim živalim, uvršča Mednarodna agencija za raziskovanje
raka TiO2 med snovi, ki pri ljudeh verjetno večajo tveganje raka (skupina 2B).

METODA
Raziskava je bila zastavljena kot geografska deskriptivna epidemiološka študija.
V prvem delu raziskave smo med šestimi občinami UE Celje in UE Šentjur pri Celju iskali
geografska območja, kjer bi bilo tveganje posameznega raka morebiti povečano, tveganja
rakov po občinah pa smo primerjali tudi s povprečnim slovenskim tveganjem. Geografsko
razporeditev občin Celje, Dobje, Dobrna, Šentjur, Štore in Vojnik, vključene v tem delu
analize, prikazuje Slika 1. Analiza je bila opravljena za desetletno obdobje 1999–2008.
Analiza za zgodnejša leta po občinah ni bila možna, saj se je UE Šentjur pri Celju na dve
občini razdelila šele leta 1999.
V prvem delu analize je prikazan tudi časovni trend zbolevanja prebivalcev UE Celje in UE
Šentjur pri Celju za rakom. Za vsakega obravnavanega raka smo za 30-letno obdobje
opazovali grobo incidenčno stopnjo, ki nam pove število zbolelih v posameznem letu na
100.000 prebivalcev (zaradi majhnega števila zbolelih prikazujemo triletno drseče povprečje).
Dodatno je za vse rake skupaj prikazana tudi časovni trend grobih incidenčnih stopenj za
zadnjih 47 let in pa primerjava grobe in starostno standardizirane incidenčne stopnje za
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zadnjih 25 let. S starostno
s
standardiziran
ano incidenččno stopnjo
o smo prikaazali kakšnaa bi bila
groba inncidenčna stopnja, če se
s starostna struktura populacije s časom ne bbi spreminjaala ter na
ta načinn ocenili kakšen
k
delež presežkka raka v zadnjih letih moramoo pripisati staranju
prebivallstva in kakkšen delež večji
v
izpostaavljenosti dejavnikom tveganja.
t
Z
Za izračun starostno
s
standarddizirane inccidenčne sto
opnje smo uuporabili direktno
d
meetodo starosstne standarrdizacije,
za standdard pa popuulacijo v UE
E Celje in U
UE Šentjur pri
p Celju prrvo leto opaz
azovanega obdobja.
o

Slika 1. Občine v UE
U Celje in UE Šentjurr pri Celju.
Drugi ddel raziskave je bil nam
menjen anallizi tveganjaa raka na manjših
m
obm
močjih. Kot osnovno
adminisstrativno ennoto smo uporabili
u
naaselja, saj so to najm
manjše enotte, po katerrih se v
Slovenijji še zbira podatke
p
o prebivalstvuu. V primerjave so bila vključena vvsa naselja v občini
Celje teer vsa nasellja, ki na ob
bčino Celjee mejijo na jugu in vzh
hodu (Slikaa 2): naseljaa Debro,
Rifengoozd, Doblattina in Požnica iz obččine Laško, naselja Sv
vetina, Šenntjanž nad Štorami,
Loška vvas pri Štoraah in Štore iz občine Š
Štore, naselji Prosenišk
ko in Ceroveec iz občinee Šentjur
pri Celj
lju ter naseelje Razgor iz občinne Vojnik. Informacijo
o o smisellnosti vklju
učevanja
posameznih naselijj je za potrebe študije ppriskrbel Zaavod za zdraavstveno var
arstvo Celje,, ključno
o
sti bivalneg
ga okolja s teežkimi koviinami.
pri izbooru pa je bilaa možnost onesnaženos
V večinni naselij je število preb
bivalcev maajhno – v 45
5 % naselij živi
ž manj kkot 200 ljudii. V tako
majhnihh populacijaah je število
o ljudi, ki v določenem
m letu zbollijo za rakoom, zelo majhno (v
območjuu s 150 preebivalci jih v povprečj
čju letno zb
boli za katerrokoli oblikko raka 0,5
5). Da bi
povečalli zanesljivoosti rezultato
ov naših annaliz, smo manjša
m
sosed
dnja naseljaa združili med
m seboj
in tako oblikovali območja s skupnim šttevilom prebivalstva večjim od 4550. Pri tako
o velikih
populaccijah lahko letno
l
v povp
prečju pričaakujemo sko
oraj dva rak
ka – enega ppri moških in enega
pri žensskah. Na oppisan način smo 51 nasselij razdelili na 22 obm
močij, ki jihh prikazuje Slika 2.
Seznam
m naselij, ki so združenaa v posamezzno območjje, je v Prilo
ogi 1 tega pooročila.
Dodatnoo smo bili v analizah
h posebej ppozorni na morebitne
m
presežke
p
poosameznih rakov v
naseljihh Proseniškoo, Bukovžlaak, Vrhe, S
Slance in Teharje
T
ter v naselju C
Celje, saj staa to dve
območjii, ki so bila v različnih
h virih izposstavljeni kott potencialn
no najbolj onnesnaženi s težkimi
kovinam
mi v celjski kotlini.
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Slika 2.. Naselja, ki
k smo jih obravnavali
o
i v analizi. Poudarjeno
o so označeene meje ob
bmočji v
katera so bila za pootrebe analizze združenaa manjša naselja.
Podatkee o zbolelihh za rakom na vseh upporabljenih geografskih
h ravneh sm
mo pridobilii iz baze
Registraa raka RS (stanje
(
na dan 1.8.20111), podatke o številu prebivalcev po starosti in spolu
pa iz Statističnegga urada Republike
R
Slovenije in
i iz Centtralnega reegistra preb
bivalstva
Republiike Slovenijje.
Glede nna organ, kii ga rak prizzadene, so pposamezni raki
r
v Registru opredeeljeni po 10. reviziji
Mednarrodne klasiffikacije boleezni in soroodnih zdrav
vstvenih pro
oblemov zaa statistične namene
(MKB10). Ker se dejavniki
d
tv
veganja, ki ppovzročajo posamezne rake, med sseboj razlik
kujejo, je
edino smiselno pripravljati lo
očene analiize za posaamezne lokaacije rakovv. V rezultaatih tako
prikazujjemo bremee petih najpogostejših rrakov pri moških
m
in žen
nskah. Doda
datno smo an
nalizirali
še brem
me raka krvootvornih in limfatičnih
l
oorganov, ledvičnega raaka ter jetrnnega raka, lo
okacij, ki
so v splošni popullaciji relativ
vno redke, presežki paa se lahko pojavijo, kko je del po
opulacije
izpostavvljen težkim
m kovinam. Analiza boolnikov, zbo
olelih za rak
kom nosu inn obnosnih sinusov,
ki jih v nekaterih raziskavah
h tudi poveezujejo z izzpostavljenostjo težkim
m kovinam
m, zaradi
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majhnega števila zbolelih ni bila možna. V obeh obravnavanih upravnih enotah sta v desetih
letih za rakom obnosnih sinusov zboleli le dve osebi, za rakom nosu pa nobena.
Končen izbor rakov po lokacijah tako obsega:
- vse rake skupaj (C00–C96 po MKB10);
- rak debelega črevesa in danke (C18–C21 po MKB10);
- pljučni rak (C33, C34 po MKB10);
- rak dojke (C50 po MKB10) – ženske;
- rak prostate (C61 po MKB10);
- nemelanomski kožni rak (C44 po MKB10)
- rake ust, žrela in grla (C00–C14,C32 po MKB10);
- jetrni rak (C22 po MKB10);
- ledvični rak (C64, C65 po MKB10);
- rak krvotvornih in limfatičnih organov (C81–C96 po MKB10).
S pomočjo podatkov o številu in starostni strukture prebivalcev ter števila zbolelih smo za
vsako izbrano lokacijo raka in geografsko enoto izračunali starostno standardizirano
incidenčno stopnjo. Uporabili smo metodo indirektne standardizacije. Standardiziran količnik
incidence (SIR) oziroma indirektno starostno standardizirano incidenčno stopnjo smo
izračunali po obrazcu:
SIR 

O
in E 
E

n R
n
j

j

,

j

kjer je O število opazovanih primerov v preiskovani populaciji in E število pričakovanih
primerov v preiskovani populaciji; j je 5–letna starostna skupina, nj je število prebivalcev j–te
skupine v preiskovani populaciji, Rj je groba incidenčna stopnja za posamezno starostno
skupino v standardni populaciji. Standardna populacija na vseh zemljevidih predstavlja
povprečje celotnega opazovanega območja, pri primerjavi območij s celotno Slovenija pa je
standardna populacija povprečna groba incidenčna stopnja izbranega raka za celo obdobje v
Sloveniji.
SIR posamezne enote interpretiramo kot približek relativnemu tveganju bolezni v tej enoti v
primerjavi s povprečjem celotnega opazovanega območja. Tako npr. v prvem delu analize,
kjer primerjamo tveganja med 6 občinami v UE Celje in UE Šentjur pri Celju, rezultat SIR =
1 za občino Celje pri raku debelega črevesa in danke pomeni, da je tveganje Celjanov, da
bodo zboleli za tem rakom enako, kot je povprečno tveganje v celotnem območju UE Celje in
Šentjur pri Celju. Če bi bil SIR < 1, bi bilo tveganje Celjanov manjše od povprečnega
tveganja v obeh upravnih enotah, če pa bi bil SIR > 1 bi bilo tveganje Celjanov večje od
povprečnega regijskega tveganja.
Pri primerjavi SIR po 22 območjih v občini Celje in sosednjih naseljih v drugem delu
raziskave pa zgoraj opisan pristop odpove. Število zbolelih za posameznim rakom je v
nekaterih območjih zelo majhno. V izbranem obdobju tako ponekod sploh ni bilo nobenega
primera posamezne vrste raka, ponekod pa sta zbolela samo eden ali dva prebivalca.
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Primerjava tako majhnih številk med seboj je s statističnega vidika izredno nezanesljiva, saj
lahko že en povsem naključen dodaten primer poveča SIR v opazovanem območju za 100 %.
Vpliv naključja na izračunane vrednosti SIR smo zmanjšali z uporabo geografskih Bayesovih
hierarhičnih modelov. Za vsakega raka in območje smo ocenili novo vrednost SIR,
imenovano SIR*, za katero predvidevamo, da z manj napake ocenjuje relativno tveganje raka
v tem območju v primerjavi z opazovano celoto. V modelu smo predpostavili, da SIR ni
odvisen samo od opazovanega in pričakovanega števila rakov posameznega območja, temveč
smo v izračun vključili tudi vpliv SIR celotnega območja in SIR vseh sosednjih območij.
Grafično so SIR in SIR* predstavljeni v obliki zemljevidov. Vse izračunane vrednosti SIR pri
posameznem raku so razdeljene v pet enako velikih razredov. Enotam z nizkim tveganjem
(majhnim SIR) smo dodelili zeleno barvo, tistim s povprečnim tveganjem rumeno, enotam z
velikim tveganjem pa rdečo barvo. Pri risanju zemljevidov SIR* so razlike med enotami
zglajene in zato ustrezno manjše. Namesto petih razredov smo tako uporabili tri razredno
barvno lestvico – enotam z manjšim tveganjem smo dodelili svetlo oranžne odtenke, enotam z
velikim tveganjem pa temno oranžne odtenke.
Za iskanje skupkov območij, kjer bi bilo tveganje za posameznega raka značilno povečano,
smo poleg vizualne ocene zemljevidov, pri zemljevidih SIR uporabili Moranovo I–statistiko.
Moran I–statistika ima lahko vrednosti med –1 in 1. Vrednosti okoli 0 kažejo na slučajen
vzorec razporejanja opazovane spremenljivke, če gredo vrednosti proti –1, se nakazuje
razpršen (konstanten) vzorec, če pa gredo vrednosti proti 1, se v vzorcu nakazujejo skupine.
Statistično značilnost Moran I–statistike smo vrednotili z Z–testom. Za statistično značilne
smo vzeli verjetnosti, ki so bile manjše od stopnje tveganja 5 %. Pri zemljevidih SIR* za 22
območij v občini Celje smo ocenjevali razmerje med variabilnostjo prostorsko odvisne
komponente in celotno variabilnostjo Bayesovega hierahičnega modela – razmerje, ki je blizu
ena, kaže na pojav skupkov območij s povečanim tveganjem.
Izračun SIR in pripadajočih intervalov zaupanja je bil opravljen s programom CIA (Ver. 1.0).
SIR* smo ocenjevali s programskim paketom WinBUGS (WinBUGS with DoodleBUGS full
version 1.4.1). Pri vsakem modelu smo uporabili dve Markovski verigi s povsem različnimi
začetnimi vrednostmi. Napravili smo 20.000 iteracij, prvih 10.000 smo zaradi zagotavljanja
konvergence zavrgli. Konvergenco smo ocenjevali z Brooks–Gelman–Rubin diagnostičnim
orodjem. Vrednosti posteriornih verjetnostnih porazdelitev smo ocenili z Gibbsovim
algoritmom. Moranove I–statistike smo računali s pomočjo programskega paketa GeoDA
(Geoda 0.9.5–i5). Zemljevide smo risali s programskim paketom ArcGIS (ESRI® ArcMap
Verzija 10.0). Datoteke z digitalnimi vektorskimi sloji na nivoju upravnih enot, občin in
naselij smo pridobili na Geodetski upravi Republike Slovenije.

16

Pojavljanje raka v upravnih enotah Celje in Šentjur
Š
pri Celju

POJA
AVLJANJ
JE RAKA
A V ŠEST
TIH OBČ
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Število na novo zbbolelih, štev
vilo vseh boolnih, kot tu
udi število umrlih
u
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v obeh oopazovanihh upravnih enotah
e
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Celju paa 31 prebivalcev (183/100.000). L
Leta 1984 jee bilo v UE Celje že 1777 novih bo
olnikov z
rakom ((277/100.0000), v UE Šentjur
Š
pri Celju pa 48
8 (260/100..000). Zadnnji znani po
odatki za
leto 20008 govorijo o več kot dva-kratnem
d
m porastu brremena rakaa v zadnjih 25-letih - 365
3 novo
zbolelihh v UE Celje (577/100..000) in 97 (493/100.000) novo zb
bolelih v UE Šentjur pri
p Celju.
Podobenn časovni trrend incideence raka laahko opazujjemo tudi v Savinjski sstatistični regiji
r
kot
tudi v ceelotni Sloveeniji (Slika 3).

Slika 3. Primerjavaa časovnegaa trenda povvprečnih gro
obih inciden
nčnih stopeenj med UE Celje in
o Slovenijo in Savinjsk
ko statistično
o regijo, 19661–2008.
UE Šenntjur pri Celjju ter ostalo
Primerjaava med groobo in staro
ostno standaardizirano in
ncidenčno stopnjo, ki jee prikazanaa na Sliki
4, kaže,, da lahko dobro
d
polov
vico porastaa bremena raka
r
v zadnj
njih 25-letihh pripišemo staranju
prebivallstva. Rak je
j namreč bolezen
b
starrejših, saj je kar dve tretjini zboleelih starejšiih od 65
let. V leetu 2008 je zbolelo
z
237
7 prebivalceev več kot leeta 1984; 136 med njim
mi na račun
n staranja
prebivallstva, ostali pa na račun
n večje izpoostavljenostti dejavnikom tveganja .
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Slika 4. Groba in sttarostno staandardiziranna (SSS) inccidenčna sto
opnja na 1000.000 prebiivalcev v
UE Celjje in Šentjur pri Celju, 1984–20088.

Najpog
gostejša mesta
m
raka
a pri preb
bivalcih up
pravnih en
not Celje iin Šentjur pri
Celju
Različnne oblike raakov se v populaciji
p
ppojavljajo različno
r
pogosto. Poda
datki kažejo
o, da pet
najpogoostejših rakoov zajame skupaj več kot polovico vseh rak
kov. Najpoggostejša meesta raka
zbolelihh v UE Celjje in UE Šeentjur pri C
Celju so enak
ka kot pri prebivalcih
p
v celotni Sloveniji;
S
tako v S
Sloveniji koot v obeh ob
bravnavanihh UE prebiv
valci največč zbolevajo za rakom debelega
d
črevesa in danke, nemelanom
mskim kožnnim rakom, pljučnim rakom,
r
rakoom dojke in
n rakom
prostatee. Skupno šttevilo zboleelih za tem raki in njih
hovi deleži v opazovannem obdobju 1999–
2008 prrikazuje Tabbela 2, najp
pogostejše llokacije rak
ka po spolu v UE Celjee in UE Šeentjur pri
Celju paa Tabela 3. Najpogosteejše lokacij e, ki so preedstavljene v Tabeli 2, so bile upo
orabljene
tudi v vvseh nadaljnj
njih analizah
h.
Tabela 2. Najpogoostejše lokaccije raka z ddeleži med vsemi raki v UE Celj e in UE Šeentjur pri
S
19
999–2008.
Celju inn v celotni Sloveniji,
R
Rak

D
Debelo črevvo in danka (C18–C21))
K
Koža (C44)
P
Pljuča (C33, C34)
P
Prostata (C661)
D
Dojka (C50)
O
Ostali raki

UE
U Celje in UE
Šentjur pri Celju
C
Šteevilo
Delež
D
532
5
12,5
1
497
4
11,7
1
476
4
11,2
1
382
3
9,0
373
3
8,7
1960
46,9
4

SSlovenija
Šteevilo Deleež
17..054 11,8
8
14..752 14,7
7
14..342 10,9
9
8.6679
10,3
3
13..221
7,7
57..813 44,6
6
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Tabela 3. Najpogostejše lokacije raka z deleži med vsemi raki po spolu v UE Celje in UE
Šentjur pri Celju, 1999–2008.
SPOL
MOŠKI

Rak
Prostata (C61)
Pljuča (C33, C34)
Debelo črevo in danka (C18–C21)
Koža, razen melanoma (C44)
Usta, žrelo, grlo (C00–C14, C32)
Ostalo
ŽENSKE Dojka (C50)
Debelo črevo in danka (C18–C21)
Koža, razen melanoma (C44)
Pljuča (C33, C34)
Maternično telo (C54)
Ostalo

Število
382
348
279
190
169
787
476
253
183
149
134
915

Delež
17,7
16,1
12,9
8,8
7,8
36,7
22,6
12,0
8,7
7,1
6,4
43,2
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Vsi rak
ki skupaj
Zgornji del Slike 5 prikazujee zemljevidde tveganjaa vseh rakov skupaj v šestih obččinah, ki
sestavljaajo UE Cellje in UE Šentjur
Š
pri Celju. Izraazitih razlik v tveganjuu med posaameznim
občinam
mi ni opazitti; tveganje je nekolikoo večje v ob
bčinah UE Celje,
C
venddar pa noben
na od na
zemljevvidu prikazaanih razlik ni statističčno značiln
na. Točne vrednosti
v
reelativnih tveganj in
vrednossti Moran-I statistike so
o v Prilogi 2 in 3 tega poročila.
p
Povpreččno tveganjee prebivalceev in prebivvalk celotneega opazovaanega obmoočja, da bodo
o zboleli
za katerrimkoli rakoom, je v obččinah UE Ceelje primerlljivo povpreečnemu slovvenskemu tveganju,
medtem
m ko je v obeeh občinah UE Šentjurr pri Celju statistično zn
načilno mannjše od slov
venskega
povpreččja (v Šentjuurju za 16 % in v Dobjuu za 36 %) – Slika 5 sp
podaj.

Slika 55. VSI RA
AKI SKUP
PAJ (C00–C
C96). Zgorraj: Primerrjava relatiivnih tvegaanj raka
(standarrdiziran kolličnik incideence - SIR)) v šestih občinah upraavnih enot C
Celje in Šeentjur pri
Celju v obdobju 1999–2008.
1
Spodaj: R
Relativna tveeganja rakaa s 95 % inntervali zau
upanja v
primerjaavi s slovennskim povprrečjem v šeestih občinaah upravnih enot Celje in Šentjur pri
p Celju
v obdobbju 1999–20008.
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Rak deb
belega črevvesa in dan
nke
Rak debbelega črevvesa in dan
nke je tisti rak, za katterega v celotni Sloveeniji v zadn
njih letih
opažam
mo enega naajvečjih porrastov inciddence. Bistv
venega pom
mena pri nasstanku tegaa raka so
dejavnikki, ki so poovezani z zaahodnim naačinom živlljenja: energ
gijsko bogaata prehranaa z malo
vlakninaami ter sedeeč način živ
vljenja skuppaj z razvad
dami, kot so čezmerno uuživanje alk
koholnih
pijač in kajenje.
Leta 20008 je za rakkom debeleega črevesa in danke v UE Celje zbolelo
z
54 ljudi (26 moških
m
in
28 ženssk), v UE Šentjur prii Celju pa 9 (2 mošk
ka in 7 žen
nsk). Števillo zbolelih v obeh
opazovaanih UE s časom raaste. Rast šštevila zbo
olelih v zad
dnjih tridessetih letih v obeh
opazovaanih upravnnih enotah jee povsem prrimerljiva povprečni
p
sllovenski rassti (Slika 6).

Slika 6. RAK DEB
BELEGA ČR
REVESA IN
N DANKE (C18–C21)). Primerjavva časovneg
ga trenda
povpreččnih grobihh incidenčniih stopenj med UE Celje
C
in UE
E Šentjur ppri Celju teer ostalo
Slovenijjo, 1978–20008.
Zgornji del Slike 7 prikazujee zemljevidde tveganja raka debelega črevesaa in danke v šestih
C
in UE
E Šentjur prri Celju. Izzrazitih razllik v tvegan
nju med
občinahh, ki sestavljajo UE Celje
posameznim občinnami ni opazziti; največj e tveganje smo zabeležili v občinni Vojnik, vendar pa
kazanih razllik ni statisstični značillna. Točne vvrednosti reelativnih
nobena od na zemljevidu prik
tveganj in vrednostti Moran-I statistike
s
so v Prilogi 2 in 3 tega po
oročila.
Povpreččno tveganjee prebivalceev in prebivvalk celotneega opazovaanega obmoočja, da bodo
o zboleli
za rakoom debelegga črevesa in danke, je povsem
m primerljiv
vo povprečnnemu sloveenskemu
tveganjuu. Občine, katerih
k
preb
bivalci imajjo nadpovprrečno tvegaanje, so v prrikazu na sp
podnjem
delu Sllike 7 prikkazane nad črto, ki ooznačuje povprečno slovensko
s
ttveganje. Tveganja
T
prebivallcev v vsehh občinah UE
U Celje soo nekoliko večja
v
od slo
ovenskega ppovprečja, med
m tem
ko so tvveganja prebivalcev v vseh občinnah UE Šenttjur pri Celjju nekolikoo manjša, veendar pa
lahko vsse prikazane razlike vrednotimo kkot naključn
ne.
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Slika 7. RAK DEB
BELEGA ČR
REVESA IN
N DANKE (C18–C21)). Zgoraj: Prrimerjava reelativnih
tveganj raka (standdardiziran količnik inciidence - SIR
R) v šestih občinah
o
uprravnih enot Celje in
R
tv
veganja rakka s 95 % intervali
Šentjur pri Celju v obdobju 1999–20088. Spodaj: Relativna
zaupanja v primerrjavi s slov
venskim poovprečjem v šestih ob
bčinah upraavnih enot Celje in
Šentjur pri Celju v obdobju 19
999–2008.
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Pljučni rak
Pljučni rak je bil do pred kratk
kim najpogoostejši rak pri
p moških, se je pa v zzadnjih letih
h število
novo zbbolelih moškkih ustalilo. Nasprotnoo pa se pri ženskah
ž
njeg
gova incideenca še vedn
no strmo
veča. N
Najpomembnnejši dejavn
nik tveganjja zbolevan
nja za pljuččnim rakom
m je kajenjee, ki mu
pripisujemo kar 800–90 % vsseh primeroov te bolezn
ni pri mošk
kih in 60–880 % prim
merov pri
ženskahh. Tveganjee je večje pri dolgotrajjnih hudih kadilcih,
k
zm
manjšuje paa se pri tistih, ki so
kajenje opustili. Poklicni
P
kan
ncerogeni pprispevajo manj
m
kot 10 % vseh primerov, dodatno
tveganjee zaradi oneesnaženosti okolja pa jee po dosedaanjih dognan
njih majhnoo.
Leta 20008 je za pljjučnim rako
om v UE C
Celje zbolelo
o 39 ljudi (25 moških in 14 žensk
k), v UE
Šentjur pri Celju paa 12 (8 mošška in 4 žennske). Števillo zbolelih v obeh opazzovanih UE s časom
raste, v zadnjih lettih predvseem na računn ženske po
opulacije. Rast
R številaa zbolelih v zadnjih
tridesetiih letih v obbeh opazovaanih upravnnih enotah je povsem primerljiva
p
ppovprečni slovenski
rasti (Sllika 8).

Slika 88. PLJUČN
NI RAK (C
C33, C34). Primerjav
va časovneg
ga trenda povprečnih
h grobih
incidenččnih stopenjj med UE Celje
C
in UE Šentjur pri Celju ter osstalo Slovennijo, 1978–2
2008.
Zgornji del Slike 9 prikazu
uje zemljevvide tveganj
nja pljučneg
ga raka v šestih obččinah, ki
sestavljaajo UE Cellje in UE Šentjur
Š
pri Celju. Izraazitih razlik v tveganjuu med posaameznim
občinam
mi ni opazitti; največje tveganje sm
mo zabeležiili v občini Dobrna, veendar pa no
obena od
na zemlljevidu prikkazanih razllik ni statisstični značillna. Točne vrednosti reelativnih tv
veganj in
vrednossti Moran-I statistike so
o v Prilogi 2 in 3 tega poročila.
p
Povpreččno tveganjee prebivalceev in prebivvalk celotneega opazovaanega obmoočja, da bodo
o zboleli
za pljuččnim rakom
m, je prim
merljivo povvprečnemu slovenskem
mu tveganjju. Občine,, katerih
prebivallci imajo naadpovprečno
o tveganje, so v prikazzu na spodnjjem delu Sllike 9 prikazzane nad
črto, kki označujee povprečn
no slovenskko tveganje. Večje tveganje ppljučnega raka
r
od
slovenskkega povprrečja imajo poleg prebbivalcev obččine Dobrnaa tudi prebiivalci občin
ne Celje,
vendar sso vse razlikke v okviru normalnegga statističneega odstopaanja.
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nih tveganj rraka (standaardiziran
Slika 9. PLJUČNI RAK (C33,,C34). Zgorraj: Primerjaava relativn
količnikk incidence - SIR) v šeestih občinaah upravnih enot Celje in Šentjur ppri Celju v obdobju
1999–20008. Spodaaj: Relativn
na tveganjaa raka s 95
9 % interv
vali zaupannja v prim
merjavi s
slovenskkim povpreečjem v šestih občinahh upravnih enot
e
Celje in
i Šentjur ppri Celju v obdobju
1999–20008.
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Rak dojjke
Rak dojjke je najppogostejši rak
r pri žensskah. Zboliijo lahko tu
udi moški, vendar je pri njih
bolezenn izredno reedka. V tokratni razisskavi smo analizirali le pojavljaanje raka dojke
d
pri
ženskahh. Dejavnikii tveganja za
z nastanek raka dojke so številni, največjo vllogo v popu
ulaciji pa
imajo reeproduktivnni dejavnikii, ki smo jihh našteli v začetnem
z
deelu tega porročila. Tako
o v večji
meri zbbolevajo žennske, ki so
o dobile prvvo menstruaacijo zelo mlade,
m
tistee, ki so jo izgubile
starejše in tiste, ki niso
n nikoli rodile
r
ali paa so bile ob prvem poro
odu stare veeč kot 35 lett.
lje zbolelo 44 žensk, v UE Šentjuur pri Celju
u pa 10.
Leta 20008 je za raakom dojkee v UE Celj
Število zbolelih v obeh
o
opazov
vanih UE s časom rastee. Rast števiila zbolelih v zadnjih trridesetih
letih je bila v UE Celje
C
povseem primerljiiva povpreččni slovensk
ki rasti, v U
UE Šentjur pri
p Celju
pa nekooliko počasnnejša (Slika 10).

Slika 100. RAK DO
OJKE (C50
0). Primerjaava časovneega trenda povprečnih
p
grobih incidenčnih
stopenj med UE Ceelje in UE Šentjur
Š
pri C
Celju ter osttalo Sloveniijo, 1978–20008.
Zgornji del Slike 11
1 prikazujee zemljevidee tveganja raka
r
dojke v šestih obččinah, ki sestavljajo
manjše pa
UE Celjje in UE Šeentjur pri Ceelju. Največčje tveganjee je v občinaah Celje in Štore, najm
v Dobrnni. Na zemlljevidu prik
kazanih razllik med obččinami ni mogoče
m
opreedeliti za sttatistično
značilnee. Točne vreednosti relaativnih tveg anj in vredn
nosti Moran
n-I statistikee so v Prilogi 2 in 3
tega porročila.
Povpreččno tveganjje prebivalk
k celotnegaa opazovaneega območjja, da bodoo zbolele za rakom
dojke, je primerljivvo povprečnemu sloveenskemu tv
veganju. Občine, kateriih prebivalk
ke imajo
nadpovpprečno tvegganje, so v prikazu nna spodnjem
m delu Slik
ke 11 prikkazane nad črto, ki
označuje povprečnno slovensko
o tveganje. Prebivalkee občine Celje imajo 220 % večje tveganje
nka. Razlikka je statisttično značilna. Statistiično značilno nižje
kot ga ima povpreečna Sloven
tveganjee raka dojkke v primerjavi s povprrečnim slov
venskim imajo prebivaalke občine Dobrna.
Prebivaalke Štor zbbolevajo v primerjavi
p
z ostalimi Slovenkami
S
nadpovpreečno, vendar razlika
ni statisstično značillna.
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D
(C50). Zgoraj: Primerjava relativnih
h tveganj rraka (standaardiziran
Slika 11. RAK DOJKE
količnikk incidence - SIR) v šeestih občinaah upravnih enot Celje in Šentjur ppri Celju v obdobju
1999–20008. Spodaaj: Relativn
na tveganjaa raka s 95
9 % interv
vali zaupannja v prim
merjavi s
slovenskkim povpreečjem v šestih občinahh upravnih enot
e
Celje in
i Šentjur ppri Celju v obdobju
1999–20008.
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Rak prostate
Rak proostate je najpogostejš
n
ši rak pri m
moških, inccidenca v zadnjem čaasu strmo narašča.
Dejavniiki tveganjaa so slabo raaziskani. Om
menja se neegativen vpliv uživanjaa energetsko
o bogate
hrane teer premajhnne telesne ak
ktivnosti. V
Večja incideenca v zadn
njih letih paa gre gotovo
o tudi na
račun siistematičnegga iskanja zvečanega
z
nnivoja prosttatičnega sp
pecifičnega antigena (P
PSA) pri
čedalje večjem deleežu starejšee populacije .
Leta 20008 je za rakkom prostaate v UE Ceelje zbolelo 29 moških
h, v UE Šenntjur pri Celju pa 6.
Število zbolelih v obeh opazo
ovanih UE s časom raste, predvseem je rast sskokovita v zadnjih
desetih letih. Rast števila zbo
olelih v zaddnjih trideseetih letih jee v obeh oppazovanih upravnih
u
enotah ppovsem prim
merljiva pov
vprečni slovvenski rasti (Slika 12).

Slika 112. RAK PROSTAT
TE (C61). Primerjavaa časovneg
ga trenda ppovprečnih
h grobih
incidenččnih stopenjj med UE Celje
C
in UE Šentjur pri Celju ter osstalo Slovennijo, 1978–2
2008.
Zgornji del Slike 13 prikazzuje zemljeevide tvegaanja raka prostate
p
v šestih obččinah, ki
sestavljaajo UE Ceelje in UE Šentjur prii Celju. Naajvečje tveg
ganje smo zabeležili v občini
Vojnik, nekoliko manjše
m
kot v Vojniku jje tveganjee v občini Celje,
C
vendaar pa noben
na od na
zemljevvidu prikazaanih razlik ni statističčni značilnaa. Točne vrednosti
v
reelativnih tveganj in
vrednossti Moran-I statistike so
o v Prilogi 2 in 3 tega poročila.
p
Povpreččno tveganje prebivalccev celotnegga opazovan
nega območja, da boddo zboleli za
z rakom
prostatee, je primerlljivo povpreečnemu slovvenskemu tveganju.
t
Občine, katerrih prebivallci imajo
nadpovpprečno tvegganje, so v prikazu nna spodnjem
m delu Slik
ke 13 prikkazane nad črto, ki
označuje povprečnno slovensk
ko tveganje.. Statistično
o značilno večje
v
tvegaanje raka prrostate v
primerjaavi s slovennskim povprrečjem imaj
ajo prebivalcci občine Vojnik
V
(52 % večje tveg
ganje) in
prebivallci občine Celje
C
(17 % večje tvegaanje).
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C61). Zgoraaj: Primerjaava relativnih tveganj rraka (standaardiziran
Slika 133. RAK PROSTATE (C
količnikk incidence - SIR) v šeestih občinaah upravnih enot Celje in Šentjur ppri Celju v obdobju
1999–20008. Spodaaj: Relativn
na tveganjaa raka s 95
9 % interv
vali zaupannja v prim
merjavi s
slovenskkim povpreečjem v šestih občinahh upravnih enot
e
Celje in
i Šentjur ppri Celju v obdobju
1999–20008.
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Nemelaanomski koožni rak
Koža jee najpogosteejše mesto raka
r
pri sveetlopoltem prebivalstvu
p
u. Kožne tum
umorje delim
mo glede
na vrstoo celic, iz katerih vzn
niknejo, v dve veliki skupini, neemelanomskke in melaanomske.
Melanom vzniknee iz prirojeenih ali prridobljenih pigmentniih znamenjj. Najpomeembnejši
nevarnoostni dejavnnik kožnih rakov in m
melanoma je
j čezmern
no sončenjee; je pogosstejši pri
ljudeh bbele rase, zlasti pri tistih z bolj obččutljivim tip
pom kože, ki
k na soncu ttežko porjav
vi.
Leta 2008 je za nem
melanomsk
kim kožnim rakom v UE
U Celje zbo
olelo 37 ljuddi (20 mošk
kih in 17
u pa 11 (2 m
moška in 9 žensk).
ž
Število zbolelihh v obeh opaazovanih
žensk), v UE Šentjuur pri Celju
UE s ččasom rastee. Rast štev
vila zboleliih v zadnjiih tridesetih
h letih je v obeh opaazovanih
upravnih enotah v primerjavi
p
s slovenskim
m povprečjeem precej manjša
m
(Slikka 14).

Slika 144. NEMELA
ANOMSKII KOŽNI R
RAK (C44). Primerjavaa časovnegaa trenda pov
vprečnih
grobih iincidenčnihh stopenj meed UE Celjee in UE Šen
ntjur pri Ceelju ter ostallo Slovenijo
o, 1978–
2008.
Zgornji del Slike 15 prikazuje zemljevidde tveganjaa nemelanom
mskega kožžnega raka v šestih
C
in UE
E Šentjur prri Celju. Izzrazitih razllik v tvegan
nju med
občinahh, ki sestavljajo UE Celje
posameznim občinnami ni, im
majo pa nnajvečje tveeganje preb
bivalci Celjlja, Štor in
n Dobij.
v
reelativnih tvveganj in vrednosti
v
Prostorsski vzorec ni statističčno značilenn. Točne vrednosti
Moran-II statistike so
s v Prilogi 2 in 3 tega poročila.
Povpreččno tveganjee prebivalceev in prebivvalk celotneega opazovaanega obmoočja, da bodo
o zboleli
za nemeelanomskim
m kožnim rakom, je prrecej manjšše od povprrečnega sloovenskega tveganja.
t
Prebivaalci nobene od
o občin nimajo večjegga tveganjaa kot je slov
vensko povpprečje (Slik
ka 15). V
občinahh Celje, Dobbrna, Vojnik
k in Štore jee tveganje sttatistično zn
načilno mannjše.
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ANOMSKI KOŽNI RA
AK (C44). Zgoraj:
Z
Prim
merjava relaativnih tveg
ganj raka
Slika 155. NEMELA
(standarrdiziran kolličnik incideence - SIR)) v šestih občinah upraavnih enot C
Celje in Šeentjur pri
Celju v obdobju 1999–2008.
1
Spodaj: R
Relativna tveeganja rakaa s 95 % inntervali zau
upanja v
primerjaavi s slovennskim povprrečjem v šeestih občinaah upravnih enot Celje in Šentjur pri
p Celju
v obdobbju 1999–20008.
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Rak ustt, žrela in grla
g
Raki usst, žrela in grla se veeliko pogossteje pojavlljajo pri moških.
m
Oprredeljujemo
o jih kot
pivsko-kkadilske rakke – tveganjje teh rakovv je precej večje
v
pri kad
dilcih, ki soočasno uživaajo večje
količinee alkohola. V zadnjih letih se vsse večji pom
men pri nastanku teh raku pripissuje tudi
okužbi s humanimii papilomskimi virusi.
Leta 2008 je za rakkom ust, žreela in grla v UE Celje zbolelo
z
12 ljjudi (11 mooških in 1 žeenska), v
UE Šenntjur pri Ceelju pa 5 moških.
m
Števvilo zbolelih
h v obeh opazovanih UE s časom
m ostaja
konstanntno in je poovsem primeerljivo sloveenskemu po
ovprečju (Sllika 16).

Slika 16. RAK UST,
U
ŽREL
LA IN GRL
LA (C00–C
C14, C32). Primerjavaa časovnega trenda
povpreččnih grobihh incidenčniih stopenj med UE Celje
C
in UE
E Šentjur ppri Celju teer ostalo
Slovenijjo, 1978–20008.
Zgornji del Slike 17
1 prikazujee zemljevidde tveganja raka
r
ust, žrela in grla v šestih obččinah, ki
sestavljaajo UE Celj
lje in UE Šeentjur pri C
Celju. Razlik
ke v tvegan
nju med possameznim občinami
o
so precejšnje; najvvečje tvegan
nje smo zaabeležili v občini
o
Vojn
nik, najmannjše tveganjje pa so
ore. Značilnnega prostorrskega vzorrca ni opaziiti. Točne vrednosti
v
imeli v občinah Dobje in Što
i vrednosti Moran-I sttatistike so v Prilogi 2 in
i 3 tega pooročila.
relativnnih tveganj in
Povpreččno tveganjee prebivalceev in prebivvalk celotneega opazovaanega obmoočja, da bodo
o zboleli
za rakoom ust, žreela in grla, je primerlljivo povprrečnemu slo
ovenskemuu tveganju. Občine,
katerih prebivalci imajo nadp
povprečno tveganje, so
s v prikazu
u na spodnnjem delu Slike
S
17
prikazanne nad črto,, ki označujje povprečnno slovensko tveganje. Nadpovpreečno tvegan
nje imajo
tako preebivalci Voojnika in Što
or. Za 55 % večje od povprečneg
ga slovenskkega tveganj
nja rakov
ust, žrella in grla, kii so ga imelli prebivalcii občine Vojjnik, je statiistično značčilno.
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U
GRLA
A IN ŽREL
LA (C00-C
C14, C32). Zgoraj: Prrimerjava reelativnih
Slika 17. RAK UST,
R) v šestih občinah
o
uprravnih enot Celje in
tveganj raka (standdardiziran količnik inciidence - SIR
Šentjur pri Celju v obdobju 1999–20088. Spodaj: Relativna
R
tv
veganja rakka s 95 % intervali
zaupanja v primerrjavi s slov
venskim poovprečjem v šestih ob
bčinah upraavnih enot Celje in
Šentjur pri Celju v obdobju 19
999–2008.
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Rak maaterničnegaa telesa
Rak materničnegaa telesa je predvsem bolezen starejših
s
žeensk razvittega sveta. Večina
nevarnoostnih dejavvnikov poveezanih z žennskimi spoln
nimi hormoni. Bolj so oogrožene žeenske, ki
so dobille prvo mennstruacijo mlade
m
in jo iizgubile pozzno, po 50. letu starostti. Bolj so ogrožene
o
tudi tistte, ki ne moorejo zanositi, tiste, ki nniso nikoli rodile, in žeenske s čezm
merno telessno težo.
Debelosst je nevarnnostni dejavn
nik zaradi v maščevju nastajajočih
h estrogenoov. Ogrožen
nost veča
še hranna, v katerri je prevečč maščob ter medicin
nski preparrati na ravvni estrogen
na (npr.
hormonnska nadomeestna terapijja).
Leta 20008 je za raakom materrničnega tellesa v UE Celje
C
zbolelo 12 ženskk, v UE Šentjur pri
Celju ppa 2. Številoo zbolelih v obeh opaazovanih UE
U s časom raste. Rastt števila zb
bolelih v
zadnjih tridesetih letih
l
je v ob
beh opazovvanih upravn
nih enotah povsem priimerljiva po
ovprečni
slovenskki rasti (Slikka 18).

Slika 188. RAK MA
ATERNIČN
NEGA TEL
LESA (54). Primerjavaa časovnegaa trenda pov
vprečnih
grobih iincidenčnihh stopenj meed UE Celjee in UE Šen
ntjur pri Ceelju ter ostallo Slovenijo
o, 1978–
2008.
r
matern
ničnega telessa v šestih občinah,
Zgornji del Slike 19 prikazujee zemljevidee tveganja raka
U Šentjurr pri Celju. Največje tveganje soo imele prrebivalke
ki sestaavljajo UE Celje in UE
Vojnikaa in Dobrnee. V občini Dobje ni zaa rakom maaterničnega telesa v oppazovanem obdobju
zbolela nobena preebivalka. Na
N zemljeviidu prikazan
ne razlike med
m občinaami niso sttatistično
značilnee. Točne vreednosti relaativnih tveg anj in vredn
nosti Moran
n-I statistikee so v Prilogi 2 in 3
tega porročila.
Povpreččno tveganjje prebivalk
k celotnegaa opazovaneega območjja, da bodoo zbolele za rakom
materničnega telesa, je nekolik
ko večje odd povprečneega slovensk
kega tvegannja. Prebivaalke vseh
obravnaavanih občinn (razen Do
obja) so v prrikazu na sp
podnjem delu Slike 19 prikazane nad
n črto,
ki označčuje povpreečno sloven
nsko tveganjje, vendar pa
p tveganje nobene od občin ni sttatistično
gotovo nnad slovensskim povpreečjem.
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M
NEGA TEL
LESA (C54
4). Zgoraj: Primerjavaa relativnih
h tveganj
Slika 199. RAK MATERNIČN
raka (staandardizirann količnik incidence
i
- SIR) v šesttih občinah upravnih ennot Celje in
n Šentjur
pri Celju v obdobjuu 1999–200
08. Spodaj: Relativna tveganja
t
rak
ka s 95 % iintervali zau
upanja v
primerjaavi s slovennskim povprrečjem v šeestih občinaah upravnih enot Celje in Šentjur pri
p Celju
v obdobbju 1999–20008.
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Raki, k
ki jih pove
ezujemo s težkimi k
kovinami
Rak krvvotvornih in
i limfatičn
nih organovv
Največji delež rakoov krvotvorrnih in limffatičnih org
ganov zavzeemajo limfoomi in levk
kemije. S
stališča možnih nevarnostnih dejavnikovv gre za izreedno heterogeno skupinno bolezni; mnogih
od teh tuumorjev treenutno še nee znamo povvezati s kak
kršnimkoli specifičnim
s
povzročitelljem. Pri
limfomiih se medd nevarnostne dejavnnike največčkrat poleg
g virusnih okužb uv
vršča še
izpostavvljenosti raaznim okoljjskim faktoorjem, kot npr pesticidom ali oorganskim topilom,
vendar jasnih odggovorov šee nimamo. Ionizirajočče sevanje ter pokliccna izpostaavljenost
alkirajočim agensoom in benzeenu so potrjeeni dejavnik
ki tveganja levkemij. V nekaterih študijah
so zaznaali povezavvo med izpostavljenostj o arzenu in
n raki krvotv
vornih in lim
mfatičnih orrganov.
Leta 20008 je za raakom krvotv
vornih in liimfatičnih organov
o
v UE
U Celje zzbolelo 24 ljudi
l
(13
moških in 11 žensk), v UE Šentjur pri C
Celju pa 6 (2
( moška in
n 4 ženske)). Število zb
bolelih v
obeh oppazovanih UE
U s časom
m raste. Ras t števila zb
bolelih v zad
dnjih tridessetih letih jee v obeh
opazovaanih upravnnih enotah povsem
p
prim
merljiva pov
vprečni slov
venski rasti ((Slika 20).

RVOTVOR
RNIH IN L
LIMFATIČN
NIH ORGA
ANOV (C811–C65). Priimerjava
Slika 200. RAK KR
časovneega trenda povprečnih grobih inccidenčnih stopenj med
d UE Celjee in UE Šen
ntjur pri
Celju teer ostalo Sloovenijo, 197
78–2008.
2 prikazujee zemljevidee tveganja raka
r
krvotv
vornih in lim
mfatičnih orrganov v
Zgornji del Slike 21
šestih oobčinah, ki sestavljajo
o UE Celje in UE Šen
ntjur pri Celju. Razlikke v tvegan
nju med
posameznim občinnami so prrisotne, venndar kakšn
nega značillnega prosttorskega vzzorca ni
opaziti. Točne vreddnosti relatiivnih tvegan
anj in vredn
nosti Moran-I statistikee so v Prilog
gi 2 in 3
tega porročila.
Povpreččno tveganjee prebivalceev in prebivvalk celotneega opazovaanega obmoočja, da bodo
o zboleli
za rakoom krvotvoornih in lim
mfatičnih oorganov, je v primerjaavi s sloveenskim pov
vprečjem
nekolikoo manjše. Občini,
O
kateerih prebivaalci imajo nadpovpreččno tveganj e, sta v priikazu na
spodnjeem delu Slike 21 prik
kazani nadd črto, ki označuje
o
po
ovprečno sslovensko tveganje.
t
Tveganjje prebivalccev občin Štore in D
Dobje je neekoliko večjje od sloveenskega po
ovprečja,
vendar ppa lahko vse prikazanee razlike vreednotimo ko
ot naključnee.
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K
ORNIH IN LIMFATIČNIH ORGANOV ((C81-C96). Zgoraj:
Slika 221. RAK KRVOTVO
Primerjaava relativnnih tveganj raka (standdardiziran količnik
k
inciidence - SIR
R) v šestih občinah
upravnih enot Celjje in Šentju
ur pri Celjuu v obdobju
u 1999–200
08. Spodaj: Relativna tveganja
raka s 95 % interrvali zaupaanja v prim
merjavi s sllovenskim povprečjem
m v šestih občinah
upravnih enot Celjee in Šentjurr pri Celju v obdobju 19
999–2008.
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Ledvičn
ni rak
Med pootrjene nevaarnostne dejjavnike ledv
dvičnega rak
ka sodijo: kajenje,
k
čezm
zmerna telessna teža,
hipertennzija in gennetska obrem
menjenost. Kajenju laahko pripišeemo 20 % lledvičnih rakov pri
moških in 10 % prri ženskah, prekomernaa telesna teeža naj bi bila odgovorrna za četrtino vseh
ledvičniih rakov prii obeh spolih, povečann krvni tlak
k pa za nekaaj več kot 220 %. Med verjetne
nevarnoostne dejavnnike sodijo
o še: sladkoorna bolezeen tipa 2, policistične
p
ledvice, dializa in
nekateree poklicne izpostavljen
nosti. Med težkimi ko
ovinami se je
j pri poskuusnih živalih, ki so
bile izpoostavljene svincu
s
ali njjegovim spoojinam, pok
kazalo povečano tvegannje ledvičniih rakov;
epidemiiološke študdije takšne povezave
p
prri ljudeh nisso potrdile.
Leta 20008 je za ledvičnim rak
kom v UE Celje zboleelo 7 ljudi (6 moških in 1 ženskaa), v UE
Šentjur pri Celju pa
p 3 ženskee. Število zzbolelih v obeh
o
opazov
vanih UE s časom rasste. Rast
števila zbolelih v zadnjih triidesetih letiih je v obeh opazovaanih upravnnih enotah povsem
ki rasti (Slikka 22).
primerljjiva povpreččni slovensk

Slika 22. LEDVIČ
ČNI RAK (C64, C655). Primerjaava časovneega trenda povprečnih
h grobih
incidenččnih stopenjj med UE Celje
C
in UE Šentjur pri Celju ter osstalo Slovennijo, 1978–2
2008.
Zgornji del Slike 23 prikazu
uje zemljevvide tvegan
nja ledvičneega raka v šestih obččinah, ki
sestavljaajo UE Celje in UE Šentjur
Š
pri Celju. Največje tvegaanje so imeeli prebivallci občin
Vojnik in Dobrnaa, najmanjše pa v južžnejših obččinah Štoree, Šentjur iin Dobje. Prikazan
P
prostorsski vzorec ni statističčno značilenn. Točne vrednosti
v
reelativnih tvveganj in vrednosti
v
Moran-II statistike so
s v Prilogi 2 in 3 tega poročila.
Povpreččno tveganjee prebivalceev in prebivvalk celotneega opazovaanega obmoočja, da bodo
o zboleli
za ledvvičnim rakoom, je povssem primerrljivo povprečnemu sllovenskemuu tveganju. Občini,
katerih prebivalci imajo nadp
povprečno ttveganje, stta v prikazzu na spodnnjem delu Slike
S
23
prikazanni nad črto,, ki označujje povprečnno slovensk
ko tveganje. Tveganja prebivalcev
v občine
Vojnik jje za 73 % večje od po
ovprečnega slovenskeg
ga tveganja. Razlika je sstatistično značilna.
z
Večje ood povprečnega slovenskega tve ganje je tu
udi tveganjee prebivalccev občine Dobrna,
vendar rrazlika ni sttatistično zn
načilna.
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K (C64, C
C65). Zgorraj: Primerjjava relativvnih tvegaanj raka
Slika 223. LEDVIIČNI RAK
(standarrdiziran kolličnik incideence - SIR)) v šestih občinah upraavnih enot C
Celje in Šeentjur pri
Celju v obdobju 1999–2008.
1
Spodaj: R
Relativna tveeganja rakaa s 95 % inntervali zau
upanja v
primerjaavi s slovennskim povprrečjem v šeestih občinaah upravnih enot Celje in Šentjur pri
p Celju
v obdobbju 1999–20008.
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Jetrni rrak
Jetrni raak je eden najpogostej
n
jših rakov v nerazvitem
m svetu, pri nas je reddkejši. V zaahodnem
svetu, kkjer okužbee s hepatitso
om B niso pogoste, je
j glavni ettiološki dejaavnik jetrneega raka
prekom
merno uživannje alkoholaa. Nastanekk jetrnih karrcinomov in
n sarkomovv povezujem
mo tudi z
izpostavvljenostjo nekaterim težkim kovinnam, npr arzzenu.
Leta 2008 so za jettrnim rakom
m v UE Celjje zboleli triije moški, v UE Šentjuur pri Celju pa
p štirje.
Število zbolelih v obeh opazo
ovanih UE s časom po
očasi raste. Rast
R številaa zbolelih v zadnjih
tridesetiih letih je v obeh opazo
ovanih upraavnih enotah
h povsem primerljiva
p
ppovprečni slovenski
rasti (Sllika 24).

Slika 244. JETRNI RAK (C22
grobih incidenčnih
2). Primerjaava časovneega trenda povprečnih
p
stopenj med UE Ceelje in UE Šentjur
Š
pri C
Celju ter osttalo Sloveniijo, 1978–20008.
Zgornji del Slike 25 prikazzuje zemljeevide tvegaanja jetrneg
ga raka v šestih obččinah, ki
sestavljaajo UE Cellje in UE Šentjur
Š
pri Celju. Pred
dvsem zaraadi majhnegga skupnegaa števila
zbolelihh je med občinami
o
opaziti
o
preccejšnje razllike v tveg
ganju jetrneega raka. Največje
N
tveganjee so imeli prebivalci
p
ob
bčin Dobrnaa in Štore. Značilnega
Z
prostorskegga vzorca nii opaziti.
Točne vvrednosti reelativnih tv
veganj in vrrednosti Mo
oran-I statistike so v Prilogi 2 in
n 3 tega
poročilaa.
Povpreččno tveganjee prebivalceev in prebivvalk celotneega opazovaanega obmoočja, da bodo
o zboleli
za jetrnnim rakom, je v prim
merjavi s poovprečnim slovenskim
m tveganjem
m nekoliko manjše.
Občini, katerih preebivalci imaj
ajo nadpovpprečno tvegaanje, sta v prikazu
p
na sspodnjem deelu Slike
25 prikaazani nad črrto, ki označuje povpreečno sloven
nsko tveganjje. Tveganjee prebivalcev občin
Štore inn Dobrna jee nekoliko večje
v
od sloovenskega povprečja,
p
vendar
v
pa llahko vse prikazane
razlike vvrednotimoo kot naključčne.
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22). Zgoraj:: Primerjav
va relativnih
h tveganj rraka (standaardiziran
Slika 25. JETRNII RAK (C2
količnikk incidence - SIR) v šeestih občinaah upravnih enot Celje in Šentjur ppri Celju v obdobju
1999–20008. Spodaaj: Relativn
na tveganjaa raka s 95
9 % interv
vali zaupannja v prim
merjavi s
slovenskkim povpreečjem v šestih občinahh upravnih enot
e
Celje in
i Šentjur ppri Celju v obdobju
1999–20008.
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RAZL
LIKE V BREMENU
U RAKA MED NA
ASELJI V OBČIN
NE CELJE IN
NASE
ELJI, KI NA OBČ
ČINO MEJ
JIJO NA
A VZHOD
DU IN JU
UGU
Vsi rak
ki skupaj
V opazoovanem obm
močju je billa povprečn a letna incid
denčna stop
pnja vseh rak
akov skupaj med leti
1999 in 2008 555,44/100.000 prebivalcev, kar je neko
oliko manj od
o slovenskkega povprečja
Slika 266 prikazuje zemljevidee tveganja vvseh rakov med leti 19
999 in 20088 v 22 obm
močjih, v
katere ssmo zaradii majhnega števila prrebivalcev razvrstili
r
naselja celottnega opazzovanega
območjaa. Težko bi izpostavili območja, kkjer je tvegaanje katereg
gakoli raka vvečje, vse nakazane
n
razlike sso v okviru pričakovan
nega statističčnega tvegaanja. Točne vrednosti rrelativnih tv
veganj za
posamezno območjje so prikazzane v Priloggi 4 tega po
oročila. Stattistični paraametri, ki occenjujejo
v
posam
mezni zemljeevid, so v Prrilogi 5 tegaa poročila.
skupke bolezni za vsak
Prebivaalci s stalnim
m prebivališščem v naseeljih Prosen
niško, Bukovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
so imelli zadnjih desetih
d
letih
h v primerjjavi s povp
prečjem cellotnega opaazovanega območja
primerljjivo tveganjje, da bodo zboleli za kkaterimkoli rakom; med leti 19999 in 2008 sm
mo v teh
naseljihh zabeležili 79 bolniko
ov z rakom
m. Glede na število preebivalcev inn njihovo starostno
s
strukturro pa bi v tem
t
obdobju pričakovaali 75,2 bollnika (relatiivno tvegannje 1,05; sttatistično
neznačilno, 95 % innterval zaup
panja 0,83-11,31).
om zboleloo 2186 preb
bivalcev,
V nasellju Celje jee v zadnjih desetih lettih za katerrimkoli rako
glede na število prrebivalcev in
i njihovo sstarostno sttrukturo pa bi pričakovvali 2117,1 bolnika
(relativnno tveganje 1,03; statisstično neznaačilno, 95 % interval zaaupanja 0,999-1,08).

Slika 266. VSI RAK
KI SKUPAJJ (C00–C966). Ocenjen
n standardiziran količniik incidencee (SIR*)
v 22 obbmočjih obččine Celje z enajstimi ssosednjimi naselji
n
v ob
bdobju 19999-2008. Črn
ne črte in
n
rdečča črta pa m
mejo občine Celje.
imena ooznačujejo naselja,
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Rak de
ebelega črrevesa in danke
d
V opazoovanem obm
močju je biila povprečnna letna inccidenčna sto
opnja raka ddebelega črrevesa in
danke m
med leti 19999 in 200
08 66,3/1000.000 prebiivalcev, karr je primerrljivo s slovenskim
povpreččjem (62,6/1100.000).
Slika 277 prikazuje zemljevide tveganja raaka debeleg
ga črevesa in
n danke meed leti 1999 in 2008
v 22 obbmočjih, v katere
k
smo zaradi majhhnega števila prebivalccev razvrstiili naselja celotnega
opazovaanega obmoočja. Zaznaati je nekolliko večja tveganja na skrajnem
m severu in vzhodu
opazovaanega obm
močja, v vzzorcu se nnakazuje značilna
z
prostorska kkomponenta. Točne
vrednossti relativnihh tveganj za
z posameznno območjee so prikazzane v Priloogi 4 tega poročila.
p
Statističčni parametri, ki ocenju
ujejo skupkke bolezni za
z vsak posaamezni zem
mljevid, so v Prilogi
5 tega pporočila.
Prebivaalci s stalnim
m prebivališščem v naseeljih Prosen
niško, Bukovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
so imelli zadnjih desetih
d
letih
h v primerjjavi s povp
prečjem cellotnega opaazovanega območja
primerljjivo tveganjje raka debeelega črevessa in danke; med leti 1999 in 20088 smo v teh
h naseljih
zabeležiili 9 bolnikkov z rakom
m debelegaa črevesa in
n danke. Gllede na štev
evilo prebiv
valcev in
njihovo starostno strukturo
s
paa bi v tem obdobju prričakovali 8,9
8 bolnika (relativno tveganje
5 % intervaal zaupanja 0,46-1,91).
0
1,01; staatistično neznačilno, 95
V nasellju Celje je v zadnjih desetih letiih za rakom
m debelega črevesa in danke zbolelo 256
prebivallcev, glede na število
o prebivalceev in njiho
ovo starostn
no strukturoo pa bi pričakovali
253,7 bbolnika (relaativno tveganje 1,01; sstatistično neznačilno,
n
95 % interrval zaupan
nja 0,891,14).

D
A ČREVE
ESA (C18–
–C21). Oceenjen standdardiziran količnik
Slika 227. RAK DEBELEG
incidencce (SIR*) v 22 območjjih občine C
Celje z enajjstimi sosed
dnjimi nasellji v obdobjju 19992008. Č
Črne črte in imena
i
oznaačujejo naseelja, rdeča črrta pa mejo občine Celjlje.

42

Pojavljanje raka v upravnih enotah Celje in Šentjur
Š
pri Celju

Pljučnii rak
V opazoovanem obm
močju je biila povpreččna letna incidenčna sttopnja pljuččnega raka med leti
1999 in 2008 66,7//100.000 preebivalcev, kkar je več od
d slovenskeega povprečj
čja (57,4/100
0.000).
Slika 288 prikazuje zemljevide tveganja plljučnega rak
ka med leti 1999 in 20008 v 22 obm
močjih, v
katere ssmo zaradii majhnega števila prrebivalcev razvrstili
r
naselja celottnega opazzovanega
območjaa. Težko bii izpostavilii območja, kjer je tveg
ganje pljučn
nega raka vvečje, vse nakazane
n
razlike sso v okviru pričakovan
nega statističčnega tvegaanja. Točne vrednosti rrelativnih tv
veganj za
posamezno območjje so prikazzane v Priloggi 4 tega po
oročila. Stattistični paraametri, ki occenjujejo
skupke bolezni za vsak
v
posam
mezni zemljeevid, so v Prrilogi 5 tegaa poročila.
Prebivaalci s stalnim
m prebivališščem v naseeljih Prosen
niško, Bukovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
so imelli zadnjih desetih
d
letih
h v primerjjavi s povp
prečjem cellotnega opaazovanega območja
primerljjivo tveganj
nje pljučneg
ga raka; meed leti 1999
9 in 2008 sm
mo v teh nnaseljih zab
beležili 7
bolnikov s pljučnim
m rakom. Glede na števvilo prebivaalcev in njih
hovo starostn
tno strukturo
o pa bi v
tem obddobju pričaakovali 9 bolnikov
b
(reelativno tveeganje 0,8; statističnoo neznačilno
o, 95 %
interval zaupanja 0,31-1,18).
0
V naseljju Celje je v zadnjih deesetih letih za pljučnim
m rakom zbo
olelo 270 prrebivalcev, glede na
število pprebivalcevv in njihovo
o starostno strukturo pa
p bi pričak
kovali 254,22 bolnika (rrelativno
tveganjee 1,06; statiistično nezn
načilno, 95 % interval zaupanja
z
0,9
94-1,20).

Slika 288. PLJUČN
NI RAK (C3
33,C34). Occenjen stand
dardiziran količnik
k
inccidence (SIR
R*) v 22
območjiih občine Celje
C
z enaajstimi soseednjimi nasselji v obdo
obju 1999-22008. Črnee črte in
imena ooznačujejo naselja,
n
rdečča črta pa m
mejo občine Celje.
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Rak do
ojke
V opazovanem obbmočju je bila
b povpreččna letna in
ncidenčna stopnja
s
rakaa med leti 1999 in
2008 1332,9/100.000 prebivalk
k, kar je več od slovensk
kega povprečja (105,3//100.000).
Slika 299 prikazuje zemljevidee tveganja rraka dojke pri ženskah
h med leti 1999 in 20
008 v 22
območjiih, v katerre smo zaradi majhneega števila prebivalceev razvrstilii naselja celotnega
opazovaanega obmoočja. Večje tveganje im
majo ženskee na zahodu
u, predvsem
m pa na jugozahodu
opazovaanega obmoočja, vendaar razlik nee moremo opredeliti za
z statističnno značilnee. Točne
vrednossti relativnihh tveganj za
z posameznno območjee so prikazzane v Priloogi 4 tega poročila.
p
Statističčni parametri, ki ocenju
ujejo skupkke bolezni za
z vsak posaamezni zem
mljevid, so v Prilogi
5 tega pporočila.
Prebivaalke s stalnim
m prebivališčem v naseeljih Prosen
niško, Buko
ovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
so imele v zadnjihh desetih lettih v primeerjavi s pov
vprečjem celotnega opaazovanega območja
skoraj 33-krat manjše relativno
o tveganje, da bodo zb
bolele za raakom dojkee; med leti 1999 in
2008 sm
mo v teh naseljih
n
zab
beležili mannj kot pet bolnic z raakom dojkee. Glede naa število
prebivallk in njihovvo starostno
o strukturo pa bi v tem
m obdobju pričakovali
p
8,8 bolnic.. Manjše
relativnno tveganje je
j bilo mejn
no statističnno značilno.
m dojke zb
bolelo 270 pprebivalk, glede
g
na
V nasellju Celje jee v zadnjih desetih lettih za rakom
število prebivalcevv in njihov
vo starostnoo strukturo pa bi priččakovali 26 0 bolnic (rrelativno
tveganjee 1,04; statiistično nezn
načilno, 95 % interval zaupanja
z
0,9
92-1,17).

D
(C5
50). Ocenjeen standard
diziran količnik inciddence (SIR*) v 22
Slika 229. RAK DOJKE
območjiih občine Celje
C
z enaajstimi soseednjimi nasselji v obdo
obju 1999-22008. Črnee črte in
imena ooznačujejo naselja,
n
rdečča črta pa m
mejo občine Celje.
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Rak prrostate
V opazoovanem obm
močju je bila povprečnna letna inccidenčna sto
opnja raka pprostate leti 1999 in
2008 1002,6/100.000 moških prrebivalcev, kar je več od
o slovensk
kega povpreečja (83,1/10
00.000).
Slika 300 prikazuje zemljevidee tveganja raaka prostatee med leti 1999
1
in 20008 v 22 obm
močjih, v
katere ssmo zaradii majhnega števila prrebivalcev razvrstili
r
naselja celottnega opazzovanega
območjaa. Zaznati je
j nekoliko
o večja tvegganja v obm
močjih okolli naselja C
Celje, vendaar so vse
razlike v okviru prričakovaneg
ga statističnnega tvegan
nja. Točne vrednosti
v
reelativnih tveganj za
posamezno območjje so prikazzane v Priloggi 4 tega po
oročila. Stattistični paraametri, ki occenjujejo
skupke bolezni za vsak
v
posam
mezni zemljeevid, so v Prrilogi 5 tegaa poročila.
m prebivališščem v naseeljih Prosen
niško, Bukovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
Prebivaalci s stalnim
so imelli zadnjih desetih
d
letih
h v primerjjavi s povp
prečjem cellotnega opaazovanega območja
primerljjivo tvegannje raka pro
ostate; medd leti 1999 in 2008 sm
mo v teh nnaseljih zabeležili 8
bolnikov z rakom prostate.
p
Gllede na števvilo prebivallcev in njihovo starostnno strukturo
o pa bi v
tem obddobju pričakkovali 6,9 bolnikov
b
(rrelativno tveeganje 1,16
6; statističnoo neznačiln
no, 95 %
interval zaupanja 0,50-2,28).
0
V naseljju Celje je v zadnjih desetih
d
letih za rakom prostate
p
zbo
olelo 179 prrebivalcev, glede na
število pprebivalcevv in njihovo
o starostno sstrukturo paa bi pričako
ovali 186,9 bolnikov (rrelativno
tveganjee 0,96; statiistično nezn
načilno, 95 % interval zaupanja
z
0,8
82-1,11).

Slika 300. RAK PR
ROSTATE (C61). Oceenjen standaardiziran ko
oličnik inciidence (SIR
R*) v 22
območjiih občine Celje
C
z enaajstimi soseednjimi nasselji v obdo
obju 1999-22008. Črnee črte in
imena ooznačujejo naselja,
n
rdečča črta pa m
mejo občine Celje.
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Nemela
anomski kožni
k
rak
V opazoovanem obm
močju je billa povprečnna letna inciidenčna stop
pnja nemelaanomskega kožnega
raka meed leti 19999 in 2008 52
2,0/100.0000 prebivalceev, kar je manj
m
od slovvenskega povprečja
77/100.000).
Slika 311 prikazuje zemljevide tveganja nnemelanomsskega kožneega raka meed leti 1999 in 2008
v 22 obbmočjih, v katere
k
smo zaradi majhhnega števila prebivalccev razvrstiili naselja celotnega
opazovaanega obmoočja. Zaznaati je nekoliiko večja tv
veganja na skrajnem sseveru opazzovanega
območjaa, vendar so vse razzlike v okkviru pričaakovanega statističnegga tveganjaa. Točne
vrednossti relativnihh tveganj za
z posameznno območjee so prikazzane v Priloogi 4 tega poročila.
p
Statističčni parametri, ki ocenju
ujejo skupkke bolezni za
z vsak posaamezni zem
mljevid, so v Prilogi
5 tega pporočila.
Prebivaalci s stalnim
m prebivališščem v naseeljih Prosen
niško, Bukovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
so imelli zadnjih desetih
d
letih
h v primerjjavi s povp
prečjem cellotnega opaazovanega območja
primerljjivo tveganjje nemelano
omskega koožnega raka; med leti 1999 in 20088 smo v teh
h naseljih
zabeležiili 6 bolnikkov z nem
melanomskim
m kožnim rakom. Gleede na števvilo prebivalcev in
njihovo starostno strukturo
s
paa bi v tem obdobju prričakovali 7,1
7 bolnika (relativno tveganje
5 % intervaal zaupanja 0,31-1,83).
0
0,84; staatistično neznačilno, 95
V nasellju Celje jee v zadnjih
h desetih leetih za nem
melanomskim
m kožnim rrakom zbollelo 207
prebivallcev, glede na število prebivalcev
p
v in njihovo
o starostno strukturo
s
paa bi pričako
ovali 199
bolnikov (relativnoo tveganje 1,04; statističčno neznačilno, 95 % interval
i
zauupanja 0,9-1,14).

ANOMSKI KOŽNI RA
AK (C44). Ocenjen
O
staandardizirann količnik in
ncidence
Slika 311. NEMELA
(SIR*) v 22 območčjih občine Celje z enaj
ajstimi sosed
dnjimi naseelji v obdobjju 1999-200
08. Črne
črte in imena označčujejo nasellja, rdeča črrta pa mejo občine Celje.
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Rak usst, žrela in
n grla
V opazoovanem območju je bila povpreččna letna in
ncidenčna sttopnja rakoov ust, žrelaa in grla
med letii 1999 in 2008 21,7/10
00.000 prebbivalcev, kaar je primerlljivo s sloveenskim pov
vprečjem
(21,2/1000.000).
Slika 322 prikazujee zemljevidee tveganja raka ust, žrela
ž
in grlaa med leti 1999 in 20
008 v 22
območjiih, v katerre smo zaradi majhneega števila prebivalceev razvrstilii naselja celotnega
opazovaanega obmoočja. Zaznatti je nekolikko manjša tveganja
t
na skrajnem sseveru opazzovanega
območjaa, vendar so vse razzlike v okkviru pričaakovanega statističnegga tveganjaa. Točne
vrednossti relativnihh tveganj za
z posameznno območjee so prikazzane v Priloogi 4 tega poročila.
p
Statističčni parametri, ki ocenju
ujejo skupkke bolezni za
z vsak posaamezni zem
mljevid, so v Prilogi
5 tega pporočila.
Prebivaalci s stalnim
m prebivališščem v naseeljih Prosen
niško, Bukovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
v zadnjih desetih letih
l
v prim
merjavi s prrebivalci celotnega opaazovanega oobmočja niiso imeli
statistično značilneega večjega tveganja raakov ust, žrrela in grla;; med leti 11999 in 200
08 smo v
teh nasseljih zabeležili manj kot pet boolnikov, kaar je bilo pričakovanoo glede naa število
prebivallcev in njihovo starostn
no strukturoo.
V naselj
lju Celje je v zadnjih desetih
d
letihh za rakom ust, žrela in
i grla zbollelo 83 preb
bivalcev,
glede nna število prrebivalcev in njihovo starostno strukturo
s
paa bi pričakoovali 82,5 bolnikov
b
(relativnno tveganje 1,01; statisstično neznaačilno, 95 % interval zaaupanja 0,8--1,25).

Slika 322. RAK US
ST, ŽRELA
A IN GRLA
A (C00-C14
4, C32). Ocenjen stanndardiziran količnik
incidencce (SIR*) v 22 območjjih občine C
Celje z enajjstimi sosed
dnjimi nasellji v obdobjju 19992008. Č
Črne črte in imena
i
oznaačujejo naseelja, rdeča črrta pa mejo občine Celjlje.
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Rak ma
aterničneg
ga telesa
V opazoovanem obm
močju je biila povprečnna letna inccidenčna sto
opnja raka m
materničneg
ga telesa
med leti 1999 inn 2008 31,,2/100.000 prebivalk, kar je veeč od slovvenskega povprečja
(28/1000.000).
Slika 333 prikazuje zemljevidee tveganja rraka matern
ničnega telessa med leti 1999 in 20
008 v 22
območjiih, v katerre smo zaradi majhneega števila prebivalceev razvrstilii naselja celotnega
opazovaanega obmoočja. Težko
o bi izposttavili obmo
očja, kjer jee tveganje raka materrničnega
telesa vvečje, vse nakazane
n
raazlike so v okviru priččakovanegaa statističnegga tveganjaa. Točne
vrednossti relativnihh tveganj za
z posameznno območjee so prikazzane v Priloogi 4 tega poročila.
p
Statističčni parametri, ki ocenju
ujejo skupkke bolezni za
z vsak posaamezni zem
mljevid, so v Prilogi
5 tega pporočila.
Prebivaalke s stalnim
m prebivališčem v naseeljih Prosen
niško, Buko
ovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
v zadnjiih desetih leetih v primeerjavi s prebbivalkami ceelotnega opazovanega območja niiso imele
statistično značilneega večjega tveganja raaka materniččnega telesaa; med leti 11999 in 200
08 smo v
teh naseeljih zabeležžili manj ko
ot pet bolniic, kar je bilo pričakov
vano glede nna število prebivalk
p
in njihoovo starostnoo strukturo.
j v zadnjjih desetihh letih za rakom maaterničnega telesa zbo
olelo 56
V naseelju Celje je
prebivallcev, glede na število prebivalcev
p
v in njihovo starostno strukturo paa bi pričakov
vali 61,4
bolnikov (relativnoo tveganje 0,91;
0
statističčno neznačilno, 95 % interval
i
zauupanja 0,69--11,8).

Slika 333. RAK MATERNIIČNEGA T
TELESA (C54).
(
Oceenjen standdardiziran količnik
incidencce (SIR*) v 22 območjjih občine C
Celje z enajjstimi sosed
dnjimi nasellji v obdobjju 19992008. Č
Črne črte in imena
i
oznaačujejo naseelja, rdeča črrta pa mejo občine Celjlje.
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Rak krrvotvornih
h in limfatičnih orga
anov
V opazzovanem obbmočju je bila povpreečna letna incidenčnaa stopnja raaka krvotvornih in
limfatiččnih organoov med leti 1999 in 22008 32,6/100.000 preebivalcev, kkar je primerljivo s
slovenskkim povpreečjem (34,7//100.000).
Slika 344 prikazuje zemljevide tveganja raaka krvotvo
ornih in limffatičnih orgganov med leti
l 1999
in 20088 v 22 obm
močjih, v kaatere smo zaaradi majhn
nega številaa prebivalceev razvrstili naselja
celotnegga opazovaanega obmo
očja. Zaznaati je neko
oliko večja tveganja v jugovzho
odnih in
skrajno vzhodnih območjih,
o
vendar
v
razlikk ne morem
mo opredelitt za statističčno značilnee. Točne
vrednossti relativnihh tveganj za
z posameznno območjee so prikazzane v Priloogi 4 tega poročila.
p
Statističčni parametri, ki ocenju
ujejo skupkke bolezni za
z vsak posaamezni zem
mljevid, so v Prilogi
5 tega pporočila.
Prebivaalci s stalnim
m prebivališščem v naseeljih Prosen
niško, Bukovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
v zadnjih desetih letih
l
v prim
merjavi s prrebivalci celotnega opaazovanega oobmočja niiso imeli
statistično značilneega večjegaa tveganja rrakov krvo
otvornih in limfatičnihh organov; med
m leti
1999 inn 2008 smoo v teh naseeljih zabeleežili manj kot
k pet boln
nikov, kar jje bilo pričakovano
glede naa število preebivalcev in
n njihovo staarostno stru
ukturo.
V naseljju Celje je v zadnjih deesetih letih za rakom krvotvornih
k
in limfatičnnih organov
v zbolelo
128 preebivalcev, glede na štev
vilo prebivaalcev in njih
hovo starostno strukturro pa bi pričakovali
124,4 bbolnika (relaativno tveganje 1,03; sstatistično neznačilno,
n
95 % interrval zaupan
nja 0,831,22).

Slika 34. RAK KRVOTVOR
K
RNIH IN LIMFATIČ
ČNIH ORG
GANOV (C
C81–C96). Ocenjen
standarddiziran koliičnik incideence (SIR*)) v 22 obmo
očjih občine Celje z ennajstimi sosednjimi
naselji v obdobju 1999-2008. Črne črte inn imena ozn
načujejo nasselja, rdeča črta pa mejo občine
Celje.
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Ledvičn
čni rak
V opazoovanem obm
močju je biila povprečnna letna inccidenčna sto
opnja ledviččnega raka med leti
1999 inn 2008 122,4/100.000 prebivalceev, kar je primerljiv
vo s sloveenskim pov
vprečjem
(13,1/1000.000).
Slika 355 prikazuje zemljevide tveganja leedvičnega raaka med letti 1999 in 2 008 v 22 ob
bmočjih,
v kateree smo zaraadi majhneg
ga števila pprebivalcev razvrstili naselja
n
celootnega opazzovanega
območjaa. Največjee tveganje imajo prebbivalci v ceentralnem delu
d
opazovvanega obm
močja, v
vzorcu se nakazujee značilna prostorska komponentta. Točne vrednosti
v
reelativnih tveeganj za
posamezno območjje so prikazzane v Priloggi 4 tega po
oročila. Stattistični paraametri, ki occenjujejo
skupke bolezni za vsak
v
posam
mezni zemljeevid, so v Prrilogi 5 tegaa poročila.
Med prrebivalci s stalnim
s
preebivališčem v naseljih Proseniško
o, Bukovžlaak, Vrhe, Slance
S
in
Teharje smo v zaadnjih deseetih letih zzabeležili manj
m
kot pet primerovv ledvičneg
ga raka.
Primeroov je bilo 2,7-krat
2
več, kot bi ppričakovali glede na število
š
prebbivalcev in njihovo
starostnno strukturo,, vendar je rezultat
r
še vvedno v okv
viru dopustn
nega statistiičnega odsto
opanja.
V naseljju Celje je v zadnjih deesetih letih za ledvičnim
m rakom zb
bolelo 45 prrebivalcev, glede na
število pprebivalcevv in njihovo
o starostno strukturo pa
p bi pričak
kovali 47,3 bolnikov (rrelativno
tveganjee 0,95; statiistično nezn
načilno, 95 % interval zaupanja
z
0,6
69-1,27).

NI RAK (C
C64,C65). O
Ocenjen stan
ndardiziran količnik inccidence (SIR
R*) v 22
Slika 355. LEDVIČN
območjiih občine Celje
C
z enaajstimi soseednjimi nasselji v obdo
obju 1999-22008. Črnee črte in
imena ooznačujejo naselja,
n
rdečča črta pa m
mejo občine Celje.
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Š
pri Celju

Jetrni rak
V opazovanem obbmočju je bila
b povpreččna letna in
ncidenčna stopnja
s
jetrn
rnega raka med leti
1999 inn 2008 5,,7/100.000 prebivalceev, kar je primerljivo s slovennskim pov
vprečjem
(7,0/1000.000)
Slika 366 prikazuje zemljevidee tveganja jeetrnega rakaa med leti 1999
1
in 20008 v 22 obm
močjih, v
katere ssmo zaradii majhnega števila prrebivalcev razvrstili
r
naselja celottnega opazzovanega
območjaa. Opaziti jee jasen trend sever – juug z največjim tveganjeem v južnihh območjih. Opisane
razlike med obmoočji so v okviru
o
priččakovanega statističneg
ga tveganjaa. Točne vrednosti
v
relativnnih tveganj za posamezzno območjje so prikazzane v Prilo
ogi 4 tega pporočila. Sttatistični
paramettri, ki ocenj
njujejo skup
pke boleznii za vsak posamezni zemljevid,
z
sso v Prilog
gi 5 tega
poročilaa.
Prebivaalci s stalnim
m prebivališščem v naseeljih Prosen
niško, Bukovžlak, Vrhee, Slance in
n Teharje
v zadnjih desetih letih
l
v prim
merjavi s prrebivalci celotnega opaazovanega oobmočja niiso imeli
statistično značilneega večjega tveganja jettrnega rakaa; med leti 1999 in 20088 smo v teh
h naseljih
kov z jetrnnim rakom, kar je bilo pričakovanno glede naa število
zabeležiili manj koot pet bolnik
prebivallcev in njihovo starostn
no strukturoo.
V naselj
lju Celje je v zadnjih desetih
d
letihh za jetrnim
m rakom zbolelo 20 prrebivalcev, glede
g
na
število pprebivalcevv in njihovo
o starostno strukturo pa
p bi pričak
kovali 21,8 bolnikov (rrelativno
tveganjee 0,92; statiistično nezn
načilno, 95 % interval zaupanja
z
0,5
56-1,14).

Slika 36. JETRNII RAK (C2
22). Ocenj en standard
diziran kolličnik inciddence (SIR*) v 22
C
z enaajstimi soseednjimi nasselji v obdo
obju 1999-22008. Črnee črte in
območjiih občine Celje
imena ooznačujejo naselja,
n
rdečča črta pa m
mejo občine Celje.
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ZAKLJUČEK
Izsledki
Z geografsko opisno epidemiološko raziskavo smo ocenili ogroženost z vsemi raki in
izbranimi vrstami raka v šestih občinah upravnih enot Celje in Šentjur pri Celju ter v naseljih
v občini Celje oziroma tistih, ki na občino Celje mejijo na jugu in vzhodu. Analiza predstavlja
podatke bolnikov zbolelih v obdobju 1999–2008. Ogroženost prebivalcev v izbranih območjih
smo primerjali s sosednjimi območji in s slovenskim povprečjem.
Na osnovi izsledkov te analize lahko zaključimo:
1. Število bolnikov z rakom v UE Celje in UE Šentjur pri Celju se s časom povečuje.
Povprečno letno število zbolelih se je v zadnjih 25. letih povečalo za dvakrat.
Incidenca v opazovanih območjih se ne povečuje bolj kot v sosednjih geografskih
območjih oz. v vsej Sloveniji.
Glavni razlog za takšen porast incidence je staranje prebivalstva, saj več kot
polovica rakov nastane pri starejših od 65 let. Poleg staranja na incidenco vpliva tudi
večja razširjenost dejavnikov tveganja. Večji razširjenosti dejavnikov tveganja lahko
pripišemo slabo polovico ugotovljene rasti.
2. Najpogostejši raki, za katerimi zbolevajo prebivalci in prebivalke UE Celje in UE
Šentjur pri Celju so rak debelega črevesa in danke, nemelanomski kožni rak, pljučni
rak, rak dojke, rak prostate, rak ust, žrela in grla ter rak materničnega telesa. Seznam
najpogostejših rakov je primerljiv tistemu v celotni Sloveniji, v obravnavanem
območju se v primerjavi s celotno Slovenijo kaže le nekoliko manjše breme
nemelanomskega kožnega raka.
3. Tveganje, da bo prebivalec ali prebivalka UE Celje zbolel za katerimkoli rakom, je
primerljivo povprečnemu slovenskemu tveganju, medtem ko je tveganje
kateregakoli raka prebivalcev UE Šentjur pri Celju manjše od slovenskega
povprečja.
Tveganje, ki ga ima prebivalec ali prebivalka v UE Celje in UE Šentjur pri Celju, da
bo zbolel(a) za katerokoli obliko raka, se ne razlikuje glede na občino stalnega
prebivališča.
4. Pri analizi tveganj posameznih najpogostejših rakov na ravni občin nismo
ugotovili značilnih presežkov tveganja na posameznem geografskem območju.
Menimo, da so razlike v pojavljanju najpogostejših rakov med občinami, ki spadajo v
UE Celje ali UE Šentjur pri Celju, minimalne in so posledice naključja.
V primerjavi s celotno Slovenijo imajo med najpogostejšimi raki občani in občanke
Celja statistično značilno večje tveganje rakov dojke in prostate, občani in občanke
Vojnika pa statistično značilno večje tveganje raka prostate ter rakov ust, žrela in
grla.
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5. Razlike v tveganjih najpogostejših rakov med naselji občine Celje in njej
sosednjimi so bile majhne in so po našem mnenju prav tako posledica naključja.
6. V raziskavi smo posebno pozornost namenili rakom, katerih nastanek je lahko
povezan z izpostavljenostjo težkim kovinam v bivalnem okolju. Tako smo poleg že
naštetih najpogostejših rakov analizirali še raka krvotvornih in limfatičnih organov,
jetrnega in ledvičnega jetrnega raka. Število zbolelih pri vseh naštetih rakih s časom
raste tako v opazovanih območjih kot tudi v celotni Sloveniji.
7. Znotraj upravnih enot Celje in Šentjur pri Celju ni mogoče izpostaviti občin ali
naselij, ki bi imele večje tveganje raka krvotvornih in limfatičnih organov kot
tudi ne večjega tveganja jetrnega raka. Zbolevanje za obema vrstama raka je bilo
povsod primerljivo s slovenskim povprečjem, razlike med posameznimi območji pa
minimalne.
8. Tveganje ledvičnega raka je med vsemi občinami v UE Celje in UE Šentjur pri
Celju največje v občini Vojnik. Vojnik je tudi edina občina v obravnavanem
območju, kjer je tveganje ledvičnega raka značilno večje od povprečnega slovenskega
tveganja.
Primerjava naselij v občini Celje in naselji na jugu in vzhodu občine je pokazala
kopičenje primerov ledvičnega raka v centralnem predelu opazovanega območja.
V območju naselij Proseniško, Bukovžlak, Vrhe, Slance in Teharje je za ledvičnim
rakom v zadnjih desetih letih zbolelo manj kot pet prebivalcev, je pa zbolelih 2,7-krat
več kot bi pričakovali gleda na strukturo prebivalstva.
Pri interpretaciji predstavljenih rezultatov se moramo ves čas zavedati, da mora med
izpostavljenostjo dejavniku tveganja in nastankom raka preteči kar nekaj časa. Tako
imenovana latentna doba za nastanek solidnih tumorjev je med 15 in 20 let. Dejavniki
tveganja, ki so povzročili rake, obravnavane v naši raziskavi, so tako delovali v osemdesetih
in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Z izboljšavo življenjskih navad in bivalnega okolja
danes torej lahko vplivamo na pojavljanje raka v naslednjih desetletjih.
O vzrokih za različno razširjenost nekaterih rakov znotraj obravnavanega območja je brez
poznavanja stopnje izpostavljenosti različnim dejavnikom tveganja težko sklepati. Povečano
število zbolelih za rakom je lahko posledica škodljivih dejavnikov nezdravega življenjskega
sloga, lahko pa je tudi posledica poklicne izpostavljenosti ali pa prisotnih škodljivih
dejavnikov v bivalnem okolju. Vsekakor so rezultati te raziskave dobra osnova za nadaljnje
ciljano iskanje dejanskih vzrokov ugotovljenih presežkov nekaterih rakov. Največ pozornosti
bi bilo treba nameniti spremljanju pojava novih bolnikov z ledvičnim rakom na območju
naselij vzhodno od celjske stare Cinkarne - pri morebitnem nadaljnjem povečanem pojavu
tega raka pa ugotavljati tudi dejansko stopnjo izpostavljenosti težkim kovinam pri novo
zbolelih.
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Sklepi


Tveganje, da bo prebivalec ali prebivalka UE Celje zbolel za katerimkoli rakom je
primerljivo povprečnemu slovenskemu tveganju, medtem ko je tveganje kateregakoli
raka prebivalcev UE Šentjur pri Celju za 14 % manjše od slovenskega povprečja.



Med najpogostejšimi raki imajo občani in občanke Celja v primerjavi s celotno
Slovenijo 1,2-krat večje tveganje rakov dojke in prostate, občani in občanke Vojnika
pa 1,5-krat večje tveganje raka prostate ter rakov ust, žrela in grla.



Med raki, ki jih lahko povzroča izpostavljenost težkim kovinam se je pokazala
nekoliko večja ogroženost za ledvičnim rakom v občini Vojnik, znotraj naselij v
občini Celje in okolice pa je tveganje ledvičnega raka večja na območju naselij
Proseniško, Bukovžlak, Vrhe, Slance in Teharje.



Za to, da bi lahko sklepali o vzrokih za različno razširjenost nekaterih rakov znotraj
obravnavanega območja, bi morali poznati stopnjo izpostavljenosti različnim
dejavnikom tveganja. Na osnovi trenutno razpoložljivih podatkov ne moremo potrditi
povezave med izpostavljenostjo težkim kovinam v bivalnem okolju in ugotovljenim
presežkom nekaterih rakov.
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PRILOGA
Priloga 1. Seznam naselij in ključ do združitve naselij v območja.

Naselje

Oznaka
območja

Naselje

Oznaka
območja

BREZOVA

3

PREKORJE

7

BUKOVŽLAK

12

PROSENIŠKO

16

CELJE

14

RAZGOR

11

CEROVEC

11

RIFENGOZD

21

DEBRO

21

ROŽNI VRH

2

DOBLATINA

20

RUNTOLE

3

DOBROVA

6

RUPE

1

GLINSKO

11

SLANCE

15

GORICA PRI ŠMARTNEM

4

SLATINA V ROŽNI DOLINI

3

JEZERCE PRI ŠMARTNEM

1

SVETINA

20

KOŠNICA PRI CELJU

22

ŠENTJANŽ NAD ŠTORAMI

19

LAHOVNA

7

ŠENTJUNGERT

1

LAŠKA VAS PRI ŠTORAH

18

ŠKOFJA VAS

8

LESKOVEC

12

ŠMARJETA PRI CELJU

8

LIPOVEC PRI ŠKOFJI VASI

11

ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

2

LJUBEČNA

10

ŠMIKLAVŽ PRI ŠKOFJI VASI

10

LOČE

3

ŠTORE

17

LOKROVEC

6

TEHARJE

15

LOPATA

5

TREMERJE

21

MEDLOG

5

TRNOVLJE PRI CELJU

13

OSENCA

19

VRHE

15

OTEMNA

1

ZAČRET

12

PEČOVJE

18

ZADOBROVA

9

PEČOVNIK

20

ZVODNO

19

PEPELNO

1

ŽEPINA

11

POŽNICA

20
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Priloga 2. Standardiziran količnik incidence (SIR) izbranih rakov v občinah UE Celje in
UE Šentjur pri Celju: 1999–2008. Oba spola skupaj.
RAK \ OBČINA

Celje

Dobje

Dobrna Šentjur

Štore Vojnik

Vsi raki (C00–C96)

1,05

0,75

0,91

0,89

0,96

1,02

Debelo črevo in danka
(C18–C21)

0,99

0,77

1,06

0,97

1,07

1,09

Pljuča (C33, C34)

1,07

0,86

1,23

0,91

0,89

0,73

Dojka (C50)

1,14

0,74

0,35

0,75

1,15

0,77

Prostata (C61)

1,05

0,69

0,77

0,84

0,59

1,34

Koža brez melanoma (C44)

1,13

1,10

0,75

0,65

1,36

0,80

Usta, žrelo grlo
(C00–14, C32)

0,92

0,47

1,32

1,10

0,63

1,45

Maternično telo (C54)

0,96

0,00

1,22

1,02

1,06

1,28

Krvotvorni in limfatični
organi (C81–C96)

1,01

1,60

1,10

0,90

1,20

0,95

Ledvica (C64, C65)

0,98

0,00

1,54

0,90

0,19

1,80

Jetra (C22)

0,94

0,00

1,81

1,20

1,80

0,47

Priloga 3: Vrednost Moran-I statistike zemljevidov izbranih rakov na območju UE Celje
in UE Šentjur pri Celju: 1999–2008. Oba spola skupaj.
RAK

Moran I

p

Vsi raki (C00–C96)

0,175

0,071

Debelo črevo in danka (C18–C21)
Pljuča (C33, C34)

0,136

0,056

-0,247

0,419

Dojka (C50)

-0,091

0,644

Prostata (C61)

-0,495

0,083

Koža brez melanoma (C44)

-0,278

0,453

Usta, žrelo grlo (C00–14, C32)

0,054

0,195

Maternično telo (C54)

0,025

0,093

Krvotvorni in limfatični organi (C81–C96)

-0,292

0,312

Ledvica (C64, C65)

0,201

0,083

Jetra (C22)

0,239

0,493
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Priloga 4. Ocenjen standardizirani količnik incidence (SIR*) izbranih rakov v 22.
območjih občine Celje in naseljih, ki na občino Celje mejijo na jugu in vzhodu : 1999–
2008. Oba spola skupaj.
Debelo
Vsi raki črevo in
Pljuča Dojka Prostata Koža brez
(C00–C96) danka (C33, C34) (C50) (C61)
melanoma
Območje
(C18–C21)
(C44)
1

0,95

1,30

0,61

1,03

0,82

2,09

2

0,82

1,87

1,13

0,83

0,44

0,97

3

1,44

1,22

2,13

1,03

1,92

3,05

4

0,81

0,63

1,18

0,88

0,91

0,40

5

0,90

0,68

0,82

0,84

1,14

0,65

6

0,83

1,13

1,17

0,92

0,35

1,08

7

0,79

0,52

0,26

0,84

1,26

0,67

8

0,94

1,66

1,18

0,72

0,99

0,30

9

0,90

1,22

0,35

1,25

1,54

0,67

10

0,85

0,75

0,69

1,23

0,81

0,95

11

1,04

1,22

2,00

0,43

0,61

0,52

12

0,94

1,08

1,11

0,56

1,20

1,38

13

0,80

0,84

0,24

0,88

1,43

0,61

14

1,03

1,00

1,06

1,03

0,94

1,03

15

1,13

0,51

0,77

0,28

1,66

0,32

16

0,83

1,64

0,76

0,37

0,54

0,00

17

0,87

1,17

1,07

1,06

0,71

1,18

18

0,55

0,31

0,00

0,65

0,75

1,19

19

1,37

1,41

1,37

0,57

3,10

0,72

20

1,33

0,65

0,65

1,43

1,40

0,84

21

0,84

0,39

1,16

1,31

0,51

1,00

22

0,86

0,79

0,25

1,54

1,97

0,34

57

Pojavljanje raka v upravnih enotah Celje in Šentjur pri Celju

Krvotvorni in
Usta, žrelo
Ledvica
Maternično limfatični
grlo (C00–14,
(C64,
telo (C54) organi (C81–
C32)
C65)
Območje
C96)

Jetra
(C22)

1

0,91

1,54

1,30

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

8,09

3

0,92

1,53

1,82

0,00

0,00

4

0,86

2,63

0,00

0,00

0,00

5

1,98

1,48

1,38

3,57

0,00

6

0,00

1,30

0,00

0,00

0,00

7

0,00

1,21

0,54

1,38

0,00

8

0,72

2,04

0,49

0,00

0,00

9

1,08

0,77

0,35

1,89

0,00

10

1,15

1,90

0,59

1,51

0,00

11

2,35

1,88

2,37

0,00

0,00

12

1,19

0,77

0,37

2,97

2,14

13

0,38

1,03

1,24

3,24

1,37

14

1,00

0,91

1,02

0,95

0,91

15

1,56

4,55

1,55

2,76

3,02

16

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

17

0,50

0,00

1,01

0,45

0,98

18

0,00

0,00

0,63

0,00

0,00

19

3,31

1,26

2,28

0,00

3,28

20

0,99

6,04

2,64

0,00

7,40

21

2,41

0,00

0,00

0,00

4,41

22

1,48

0,00

0,53

0,00

0,00
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Priloga 5. Vrednosti razmerja med variabilnostjo prostorsko odvisne komponente in
celotno variabilnostjo (FRAC_VAR) na zemljevidih izbranih rakov v posameznih
območjih UE Celje in UE Šentjur pri Celju, 1999-2008.

RAK

FRAC_VAR

Vsi raki (C00–C96)

0,089

Debelo črevo in danka (C18–C21)
Pljuča (C33, C34)

0,829

Dojka (C50)

0,688

Prostata (C61)

0,486

Koža brez melanoma (C44)

0,538

Usta, žrelo grlo (C00–14, C32)

0,313

Maternično telo (C54)

0,304

Krvotvorni in limfatični organi (C81–C96)

0,653

Ledvica (C64, C65)

0,704

Jetra (C22)

0,633

0,384
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