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UVOD

Zakaj je bil cesar brez 
oblačil

Odraščala sem (Anna Maria) na Švedskem, za-

to sem pogosto slišala skandinavsko pripovedko  

o goljufih, ki sta cesarja prepričala, da je kupil 

obla čila iz tako finega materiala, da so »nevidna 

za vsakogar, ki je nevreden svojega položaja ali pa 

neodpustljivo neumen.« Čeprav je cesar spo znal, 

da ne more videti svojih novih oblačil, tega niko-

mur ni hotel priznati, saj se je bal, da bi ga imeli 

za neumnega ali nevrednega vladanja. Cesarjevi 

komorniki in podaniki so razmišljali enako, zato 

so se tudi oni pretvarjali, da oblačila vidijo.

Ko pa je cesar nosil svoja nova »oblačila« v javni 

procesiji, je neki majhen deček vzkliknil: »Cesar 

je nag.« Nedolžna opazka je prelomila urok, zato 

so vsi v cesarstvu lahko priznali sebi in drugim, 

da domnevna oblačila niso nič drugega kot gola 

laž.

Ta pripovedka, Cesarjeva nova oblačila, Hansa 

Christiana Andersena iz 19. stoletja, bi morala ime-

ti danes za nas drug pomen. Napuh, prevzetnost 
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in trmasto zanikanje, vse, kar je razgaljeno v tej 

zgodbi, zaznamuje tudi našo izbiro oblačil. Naša 

zahodna kultura noče prepoznati neprijetne res-

nice, da oblačila, ki jih nosimo, predstavljajo grož-

njo za naše lastno zdravje in okolje.

Oblačila iz sintetičnih vlaken nosimo, misleč, 

da so varna, v resnici pa v sebi skrivajo nevidne 

kemične in druge nevarnosti, ki jih izdelovalci 

oblačil in večina svetovne zdravstvene industri-

je pometajo pod preprogo ali pa jih poskušajo 

predstaviti kot nepomembne. »Cesar«, ki vlada 

večini naših odločitev o izbiri garderobe, je mo-

da. Častijo jo na ekonomskem oltarju, na katerem 

večinoma žrtvujejo vprašanja zdravja in varnosti.

Šele v zadnjem času smo se začeli ukvarjati  

z dilemo: moda ali zdravje.

Težnja po lepšanju telesa z barvami, s tetovaža-

mi ali z oblačili je že od nekdaj naš naravni vzgib. 

A glavni namen odevanja je bil zaščita pred ne-

ugodnim vremenom in udobje. Prva oblačila lju-

di v pradavnini so bila skupaj speti listi in trave, ki 

so jih ovili okrog telesa. Kasneje so se pred son-

cem, vročino, mrazom in drugimi neprijetnimi 

naravnimi elementi zaščitili z živalskimi kožami. 

Arheologi so z ogljikovim izotopom datirali ne-

kaj najstarejših najdenih šivank iz slonovine in 

kosti. Ugotovili so, da so stare 30.000 let. Izdelava 
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oblačil iz živalskih in rastlinskih virov je torej 

dobršen del človeške zgodovine zahtevala veliko 

dela in časa.

To se je dramatično spremenilo z industrijsko 

revolucijo konec 18. in na začetku 19. stoletju;  

v obdobju, ko se je tekstilna industrija mehanizi-

rala ter omogočila množično proizvodnjo oblačil 

in dobiček. Naravna vlakna - bombažna, lanena, 

volnena in svilena - so ostala glavni vir te industri-

je, vse dokler ni petrokemična revolucija (petro-

kemija: industrija pridobivanja organskih spojin 

iz nafte) v 20. stoletju privedla do razvoja sinte-

tičnih (umetno dobljenih) vlaken v kemijskih 

 laboratorijih.

Najbolj omejujoč in nezdrav kos oblačila, ki so 

ga uvedli v imenu mode v 19. stoletju, je bil ste-

znik ali korzet. Ženski je zelo močno stisnil trup 

in notranje organe. Težko je dihala in se premi-

kala, ne da bi jo bolelo. »Prisilne jopiče« so upo-

rabljale, ker so mislile, da steznik naredi njihovo 

postavo bolj žensko, lepše oblikovano in privlač-

nejšo za moške.

Zbralo se je nekaj znanih nasprotnikov ste-

znika in viktorijanske zagledanosti v omejujoče 

oblačenje nasploh. V poznem 19. stoletju je bri-

tanska skupina, imenovana Družba za razumno 

oblačenje – katere članica je bila tudi Constance 
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Lloyd, žena satirika in pisatelja Oscarja Wilda –, 

pozivala proti steznikom in tesnim oblačilom ter 

se zavzemala za slog oblačenja, ki upošteva vpliv 

na zdravje.

Ob ustanovitvi leta 1881 je ta skupina objavi-

la izjavo, ki bi jo lahko še danes uporabljali kot 

smernico za izbiro varnih oblačil: »Družba za ra-

zumno oblačenje protestira proti uvajanju sle-

herne oblačilne mode, ki deformira (spremeni 

naravno obliko) postavo, ovira gibanje telesa ali 

kakorkoli škoduje zdravju.«

Sintetika izpodrine naravna 
vlakna

V 20. stoletju so sintetični izdelki skoraj na vseh 

živ ljenjskih področjih izpodrinili naravno prido-

bljene potrošne dobrine. Nikjer, razen morda v 

kozmetiki in pri izdelkih za osebno nego, ni bil ta 

trend bolj izrazit kot v tekstilni in oblačilni  industriji.

Leta 1924 so uvedli rajon. Bil je prvo umetno 

tekstilno vlakno, čeprav so različice te spojine na 

osnovi lesa, vključno s celuloznim acetatom, upo-

rabljali že od prejšnjega stoletja. Prvo povsem sin-

tetično vlakno pa je bil najlon, vir katerega je or-

ganska spojina iz nafte, toluen. V proizvodnji so 
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ga začeli uporabljati leta 1939. Bil je cenejši od svi-

le, zato je omogočil tudi množično proizvodnjo 

padal, ki so jih potrebovali zaradi druge svetov-

ne vojne. Istega leta so naredili vinjon, polivinil 

klorid, ki veže netkane tkanine. DuPontov kemik, 

Wallace Hume Carothers, ki na splošno velja za 

izu mitelja najlona, si najbrž zasluži tudi naziv oče-

ta sintetične tekstilne industrije.

Po izdelavi najlona, ta je najbolj priljubljeno 

uporabo našel v ženskih hlačnih nogavicah (naj-

lonkah), so razvili vrsto novih sintetičnih materia-

lov, ki so hitro prišli v osrednje modne kroge:

• akril in modakril leta 1950. Tkanini, ki ju ni tre-

ba likati in v puloverjih pogosto zamenjujeta 

volno, sta veljali za revolucionarno iznajdbo. 

Gospodinjam sta prihranili čas, še zlasti tistim, 

ki so prale ročno;

• poliester leta 1953. Ta tkanina, ki se ne meč-

ka, pridobljena iz ksilena in etilena, je še bolj 

zmanjšala količino oblačil, izdelanih iz bomba-

ža, zlasti moških oblek;

• spandeks in olefin leta 1959. Raztegljiv span-

deks se je uporabljal predvsem za športna 

obla čila in kopalke. Toplo spodnje perilo pa so 

izdelovali iz olefina s krekingom molekul nafte  

v plina propilen in etilen.
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Večina oblačil, ki jih proizvedejo danes in 

predstavljajo industrijo, vredno sedem bilijonov 

dolarjev, je iz sintetičnih kemikalij ali pa slednje 

uporabljajo pri gojenju rastlin za ta tekstilna vla-

kna. Mnoge od teh kemičnih snovi ljudem ško-

dijo. Dodaten izziv za naše zdravje in varnost so 

sredstva za pranje oblačil ali sušenje, ki prav ta-

ko vsebujejo našemu telesu škodljive kemikalije. 

Ti škodljivi učinki na zdravje bi morali še zlasti 

skrbeti starše z dojenčki in majhnimi otroki, ki 

si oblačila pogosto dajejo v usta, tkanino žveči-

jo in sesajo. Pri otrocih naravni sistemi za raz-

strupljanje še niso dovolj razviti, da bi lahko hit-

ro in povsem odstranili iz telesa kemikalije iz 

teh tkanin.

Kot navaja revija The Ecologist (Ekolog), oce-

njujejo, da za spreminjanje surovin v oblačila, 

proces, ki vključuje beljenje, barvanje, izpira-

nje ter končno obdelavo tkanin za lepši videz 

in boljšo kakovost, uporabljajo kar osem tisoč 

kemikalij. Sintetična oblačila pogosto vsebu-

jejo toksine (škodljive, strupene snovi), kot so 

formaldehid, bromirani zaviralci gorenja in per-

fluorirane kemikalije, kot so teflonska vlakna, da 

dajo hlačam, krilom in drugim izdelkom trajnost 

brez likanja in mečkanja. (Perfluorirane spojine 

so po smernicah ameriške Agencije za varstvo 
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okolja uvrščene med rakotvorne snovi.) Vlakna 

obdelajo celo z insekticidi (kemičnimi sredstvi 

za uničevanje mrčesa), češ da z njimi varujejo 

naše zdravje.

Najnovejša modna muha, ki jo bomo podro-

bneje obravnavali v sedmem poglavju, je upora-

ba nanodelcev v oblačilih, čeprav je vse več znan-

stvenih dokazov, da lahko ti ogrožajo življenje 

ljudi, živali in rastlin.

Vplivi na zdravje se kopičijo

Zgodovina proizvodnje sintetičnih vlaken in 

uporaba sintetičnih oblačil obsega le okoli šest 

desetletij. Doba sintetičnih oblačil je začela res-

nično vplivati na izbiro garderobe osrednjih kro-

gov v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Kar 

pomeni, da so kemikalije, ki se uporabljajo za nji-

hovo izdelavo, v stiku s človeško kožo šele dobre-

ga pol stoletja.

Pomislimo, kaj se je zgodilo z našim zdravjem 

v industrijskem svetu v pol stoletja, kar se sinte-

tična oblačila dotikajo kože običajnih potrošni-

kov. Je res le naključje, da je, po podatkih Svetov-

ne zdrav stvene organizacije, industrializiran del 

sveta  doživel naslednje:
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• do ena tretjina poročenih parov ima težave  

s plodnostjo;

• bolezni dihal med predšolskimi otroki v Evropi 

in Severni Ameriki so se povečale za 160 odstot-

kov;

• kontaktni dermatitis in druge težave s kožo so 

postali splošno razširjeni;

• tveganje, da bomo dobili raka, se je močno zvi-

šalo - v povprečno dolgem življenju bo za rakom 

zbolel vsak drugi moški in vsaka tretja ženska;

• če ste ženska, obstaja 12,50-odstotna verjetnost, 

da boste dobili raka dojk. V zadnjih treh deset-

letjih se je stopnja raka dojk pri ženskah po 

meni zvišala za 22 odstotkov.

Izkušnje s tristo tisoč pacienti, ki so v minulih 

letih obiskali naš zdravstveni inštitut, to statistiko 

potrjujejo. Sintetika je začela oblačila iz naravnih 

vlaken izpodrivati v sedemdesetih letih prejšnje-

ga stoletja. Od takrat vidimo vse več bolnikov, ki 

pridejo k nam z rakom dojk, rakom prostate in 

celo vrsto alergijskih stanj. Ta trend se veča z vsa-

kim desetletjem, ko so oblačila iz naravnih vlaken 

izginjala s prodajnih polic. V inštitutu smo ugo-

tovili, da uporaba kemičnih oblačil ob že obsto-

ječih težavah s kemikalijami v telesu povzroči še 

več kroničnih in resnih zdravstvenih težav.
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Umetna vlakna, pridobljena iz organskih spo-

jin iz nafte, omejujejo in dušijo kožo, naš največji 

in najobčutljivejši organ. Koža ne more pravilno 

dihati in sproščati škodljivih snovi iz telesa. Veči-

na ljudi se ne zaveda, da je naša koža tudi najpo-

membnejši organ za odvajanje škodljivih snovi iz 

telesa. Po nekaterih ocenah jih skozi kožo vsak 

dan sprostimo skoraj pol kilograma – če ji dovo-

limo, da diha, kot je predvidela narava. Če ji to 

preprečimo in se ne sprosti le majhen del teh tok-

sinov, se nabirajo v telesni maščobi in organih. 

Postanejo kot časovna bomba, pripravljena, da v 

prihodnosti eksplodira v obliki neke zdravstvene 

težave.

Študije, objavljene v medicinskih revijah, so 

odkrile mnogo učinkov kemikalij iz sintetičnih 

oblačilih na telo, toda osrednji mediji takim te-

mam redko namenijo pozornost. Naj navedemo 

samo en primer: kontaktni dermatitis in drugi 

alergijski učinki, ki so posledica stika kože s sin-

tetičnimi oblačili, »niso samo pogostejši, kot se je 

menilo doslej,« je leta 2003 poročala študija v me-

dicinski reviji Dermatology Online, »ampak so ce-

lo vedno hujši.« Za vas je to verjetno nekaj nove-

ga, ker ta študija, tako kot še mnoge druge, ki se 

ukvarjajo z vplivi sintetičnih oblačil, ni bila delež-

na zaslužene javne pozornosti zaradi »sindroma 
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cesarjevih novih oblačil,« zidu molka in zanikanja 

okrog modne oblačilne industrije.

V tej knjigi bomo ta zid molka podrli in razkri-

li preštevilne načine, kako sintetična oblači-

la, kemične snovi, ki jih dodajajo oblačilom, ter 

neprimerna oblačila in obutev pomenijo resno 

grožnjo našemu zdravju. Navajamo nekaj naših 

 ugotovitev:

• zdravniki so dokazali, da čim dlje ženska nosi 

modrček, še zlasti oprijetega, tem večja je ver-

jetnost, da bo imela težave z dojkami, možen je 

tudi rak dojk;

• sintetična vlakna predstavljajo veliko tveganje 

za vžig in požar (ameriškim marincem v Ira-

ku so prepovedali nošenje sintetičnih oblačil 

 zunaj oporišča);

• medicinske študije kažejo, da sintetična vlakna 

prispevajo k nastanku mišične utrujenosti in 

mišično-gibalnih motenj, kar za športnike po-

meni razliko med zmago in porazom;

• študije so potrdile, da sintetična vlakna ustvarja-

jo elektrostatični naboj, zato oprijeta sinte tična 

 oblačila prispevajo k neplodnosti pri moških;

• oblačilom za dejavnosti v naravi in vojaškim uni-

formam dodajajo insekticid (kemično sredstvo 

za uničevanje mrčesa) permetrin, čeprav niso 
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bila opravljena nobena testiranja o njegovih dol-

goročnih učinkih na naše zdravje;

• v oblačila nekaterih uveljavljenih blagovnih 

znamk dodajajo srebrne delce, tako imenova-

no nano srebro, kot sredstvo proti neprijetne-

mu vonju, mečkanju in madežem, čeprav nam 

medicinske raziskave zastavljajo resen dvom 

glede njihove varnosti.

Proizvajalci oblačil in celo mnogi toksikologi 

raje verjamejo, da nam absorbiranje (vpijanje) 

majhnih količin toksičnih kemikalij iz posame-

znega kosa garderobe ne more škoditi. To pogo-

sto navedeno trditev bomo v tej knjigi postavili 

pod vprašaj iz več različnih zornih kotov.

Prvič, v običajnem dnevu ne vsrkamo (ab-

sorbiramo) le po eno sintetično kemikalijo na-

enkrat. Izpostavljeni smo več sto kemikalijam. 

Na svoji koži uporabljamo najrazličnejše izdel-

ke s sintetičnimi sestavinami, kar velja še zlasti 

za kozmetiko in izdelke za osebno nego. Mno-

ge od kemikalij v njih se nahajajo tudi v sintetič-

nih oblačilih. Posamično torej absorbiramo sicer 

majhno količino kemikalij, a iz mnogih virov. Ta-

ko se količine seštevajo, kopičijo in v nas dose-

žejo točko, ko se ravnotežje poruši. To pa je lah-

ko škodljivo.



Obleka krade zdravje

18

Drugič, trditev, ki jo ponavljajo predstavniki in-

dustrije sintetičnih oblačil, da so »ravni toksinov 

prenizke, da bi povzročale škodo«, ne upošteva 

vloge hkratnega skupnega delovanja (sinergije) 

več kemikalij in njihovega vpliva na zdravje. Ne-

katere kemikalije same zase ne ogrožajo vašega 

zdravja, če pa se povežejo z drugimi, ima lahko 

njihovo medsebojno delovanje nepredvidljive in 

močne učinke z možnimi resnimi posledicami za 

zdravje. Ti sinergični procesi predstavljajo »črno 

luknjo« nevednosti na področjih toksikologije in 

preventivne medicine.

Vrnitev k varnim oblačilom

Je preveč pričakovati, da so oblačila, ki se doti-

kajo naše kože naravna in varna, kolikor je le mo-

goče? Ali nas ne bi moralo nošenje škodljivih ke-

mikalij enako skrbeti kot uživanje ali vdihavanje 

toksinov?

Naša svoboda, da izbiramo in nosimo naravna 

oblačila namesto sintetičnih, se je v zadnjih ne-

kaj desetletjih močno skrčila. Sintetika je zaradi 

nižjih stroškov izrinila s trga naravna vlakna. Zato 

je Organizacija združenih narodov za prehrano 

in kmetijstvo leto 2009 razglasila za mednarodno 
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leto naravnih vlaken. Potreba po oživitvi in spod-

bujanju trajnostne proizvodnje naravnih oblačil 

po vsem svetu se je pojavila, kot je na svoji spletni 

strani zapisal OZN, ker je industrija naravnih vla-

ken »zaradi povečane uporabe sintetičnih vlaken 

izgubila veliko svojega tržnega deleža.«

Toda, kot bomo pojasnili v tej knjigi, še ved-

no imamo moč, da zmanjšamo tveganja za svo-

je zdravje v največji možni meri. Lahko sprejme-

mo nekaj preprostih previdnostnih ukrepov in 

začne mo oblačila izbirati in kupovati ozavešče-

no. Knjiga Obleka krade zdravje vam bo poma-

gala pri sprejemanju teh pomembnih odločitev, 

tudi z navedbo seznamov varnih izdelkov in pro-

izvajalcev, ki jim je mar za našo varnost, in naše 

zdravje cenijo bolj kot lahek dobiček.

Knjiga Obleka krade zdravje dokumentira tudi, 

da sintetična oblačila ne vplivajo slabo le na naše 

zdravje in blagostanje, temveč tudi na zdravje vse-

ga planeta, zaradi vsega, od toksičnih proizvod-

nih postopkov, kemikalij, uporabljenih za čišče-

nje teh proizvodov, pa do načina odstranjevanja 

oblačil, ki povzročajo, da biološko nerazgradljivi 

odpadki škodujejo okolju še dolgo potem, ko nji-

hovih uporabnikov ni več.

Nemški kemik, Michael Braingart, in ameriški 

arhitekt, William McDonough, ki sta leta 2002 
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izdala knjigo o ekološko inteligentnem obliko-

vanju Cradle to Cradle: Remaking the Way We 

 Make Things (Od zibke do zibke: spreminjanje 

načina, kako izdelujemo stvari), sta opisala, kako 

»je tekstil dobesedno vtkan v življenjsko mrežo«, 

toda naša navezanost na nevarno sintetiko nas je 

zapeljala v toksično slepo ulico. »Industrija, ki je 

sprožila industrijsko revolucijo, je že dolgo slika 

nekaterih njenih najbolj razvpitih polomij,« sta 

zapisala. »Približno polovica vseh svetovnih težav 

z odpadno vodo je povezana s tekstilno industri-

jo. Znano je, da mnoge kemikalije, ki jih upora-

bljajo za beljenje in lepši videz, kakovost tkanin, 

škodijo našemu zdravju.«

»Ostanki materiala iz tekstilnih tovarn so po-

gosto tako nasičeni z nevarnimi kemikalijami, 

da z njimi ravnajo kot s strupenimi odpadki,« sta 

opozorila Braingart in McDonough, »po drugi 

strani pa izdelki iz teh materialov veljajo za varne 

za domačo uporabo.« Enako zaskrbljujoča dvojna 

merila veljajo za vsa sintetična oblačila – nevarne 

kemikalije, uporabljene za njihovo proizvodnjo, 

imajo proizvajalci in ustanove za javno zdravje za 

toksične, oblačila, izdelana s temi kemikalijami, 

pa naj bi bila varna za uporabo na naši koži.

Izbire, s katerimi se soočamo kot uporabniki in 

skrbniki Zemlje, bi morale biti odločne in jasne. 
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Organsko pridelana naravna vlakna predstavljajo 

le malo groženj za človeško zdravje, medtem ko 

kemična vlakna in sintetična oblačila prispevajo 

k dolgemu seznamu dokazanih človeških tegob 

in izrojenih stanj na planetu. Energija za proizvo-

dnjo naravnih vlaken prihaja od sonca, energija 

za proizvodnjo sintetičnih vlaken pa večinoma 

iz fosilnih goriv, ki ustvarjajo množico okoljskih 

onesnaževal in prispevajo k pospešenemu sve-

tovnemu segrevanju.

Gotovo ste slišali krilatico, da smo to, kar jemo. 

Če to drži, drži tudi, da postanemo to, kar imamo 

oblečeno! Iz sintetičnih oblačil dobesedno vsrka-

vamo nekatere od kemikalij, uporabljenih pri nji-

hovi proizvodnji. Varna oblačila, izdelana iz na-

ravnih vlaken, pa, nasprotno, pomagajo skrbeti 

za zdravo telo in zdravega duha.

Upamo, da boste v tej knjigi našli koristen pri-

ročnik, ki vam bo pomagal pri usmerjanju po tem 

toksičnem minskem polju. Skupaj lahko zgradi-

mo bolj zdravo prihodnost za vse.
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PRVO POGLAV JE

Povezava med tesnimi 
oblačili in zdravstvenimi 

težavami

Modrčki so lahko sprožilec  
raka dojk

Kaj če bi se vse, kar ste mislili, da veste o modr-

čkih in raku dojk, izkazalo za zmotno? Lahko 

podvomite v svoje dolgoletne predstave in oseb-

ne navade, predvsem pa, ali lahko naredite nuj-

ne popravke življenjskega sloga, ki bodo varova-

li in izboljšali vaše zdravje? Je res nujno dati prsi 

v tesno gnezdo, kot včasih imenujemo modrčke?  

In ali je to sploh zdravo?

Takšna vprašanja je začela pred desetimi leti 

zastavljati sebi in svojim pacientkam dr. Elizabeth 

R. Vaughan. S strastno zavzetostjo se je odločila 

orati ledino na področju zdravstvene nege in iz-

obraževanja. Izzvala je splošno uveljavljeno mod-

rost o zdravju. (Njena starša sta bila zdravnika, 

tako kot že tri generacije prej. Njen praded je bil 
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predsednik Ameriškega zdravniškega združenja.) 

Zaradi njenih izzivalnih idej o modrčkih, škodljivih 

snoveh in raku dojk so jo pri reviji USA Today ime-

novali Erin Brockovich v zdravstvu. (Saj se spom-

nite Erin Brockovich kot pravne bojevnice, ki se je 

uprla splošni modrosti in razgalila toksično one-

snaženost vsega mesta, njeno zgodbo pa je pozne-

je ovekovečil film z Julio Roberts v glavni vlogi.)

Dr. Vaughanova, izvršna direktorica Vaughano-

vega zdravstvenega centra v Greensboru v Severni 

Karolini, je začela opažati povezavo med razvojem 

zatrdlin in cist v dojkah ter nošenjem modrčka. 

Obravnavala je več kot sto žensk, ki so se, po nje-

nih besedah, »po že drugi biopsiji zatrdline ali ciste 

v dojkah odločile hoditi brez modrčka. V treh do 

šestih mesecih so njihove ciste in zatrdline postale 

manjše in manj občutljive, hkrati pa niso zaznali 

novih. Od takrat so enako opažanje pri svojem de-

lu dokumentirali še drugi zdravstveni delavci.

Ciste v dojkah so lahko eden od rdečih opozoril-

nih znakov za začetek raka dojk. V študiji, objavlje-

ni leta 1999 v prestižni britanski medicinski revi-

ji The Lancet (Kirurški nožek), so pregledali 1374 

žensk s cistami v dojkah in jih spremljali gleda na 

razvoj raka dojk. Ugotovili so, da so imele ženske 

pred meno s cistami v dojki skoraj šestkrat višje 

tveganje za raka dojk v primerjavi z ženskami, ki 
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cist niso imele. Avtorji študije so takole jedrnato 

povzeli svoje ugotovitve: »Pri ženskah s cistami v 

dojkah obstaja višje tveganje za raka dojk.«

Večina žensk nosi, že odkar so bile deklice, ve-

liko pretesne modrčke, zato nas to ne bi smelo 

presenetiti. Po podatkih Centra za raka dojk na 

kliniki Johns Hopkins »kar 80 odstotkov žensk 

nosi modrček, ki ni prave velikosti zanje.« To je 

kronično stanje, ki lahko povzroči zdravstvene te-

žave, zlasti s hrbtenico žensk z velikimi dojkami.

Ob ugotovljeni povezavi med cistami v doj-

kah in rakom dojk ter skupaj z ugotovitvami dr. 

Vaug hanove, da modrčki povzročajo ali povečajo 

možnost nastanka cist v dojkah, vam ni treba biti 

Sherlock Holmes, da modrček, oteženo odtekanje 

limfe, ciste v dojkah in raka dojke povežete s po-

dobnostjo verižnemu trčenju avtomobilov. Klju-

čen posredni dokaz povezave med modr čkom in 

rakom dojk vsebuje študija iz leta 1991 o velikosti 

dojk in tveganju za raka dojk, ki so jo opravili razi-

skovalci Oddelka za epidemiologijo na Harvardski 

šoli za javno zdravje. Ta raziskava, opravljena na ti-

soč ženskah, objavljena v reviji European Journal 

of Cancer (Evropska revija o raku), je ugotovila 

naslednje: »Ženske pred meno, ki niso nosile mo-

drčka, so imele za polovico nižje tveganje za raka 

dojk v primerjavi s tistimi, ki so ga nosile.«
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Avtorji študije so domnevali, da morda zato, ker 

so te ženske pred menopavzo »bolj suhe in imajo 

manjše dojke.« Toda poznejše medicinske študije 

tega niso potrdile. Kot je leta 2007 izjavil direktor 

Centra za rak dojk na kliniki Johns Hopkins: »Že 

samo zaradi tega, ker imajo dojke in so ženskega 

spola, so ogrožene vse. Ženske z mo drčkom šte-

vilka 70 A dobijo raka dojk enako kot tiste z veli-

kostjo 105 F.«

Ugotovitev te harvardske študije o uporabi 

modrčka in višjem tveganju za raka dojk bi mo-

rala sprožiti opozorilne zvonce v zdravstvu in 

oblačilni industriji. Najmanj, kar je, bi morala 

spodbuditi kopico novih študij, ki bi raziskovale 

povezavo med uporabo modrčka in rakom dojk. 

V resnici pa je bila v ozaveščanju o javnem zdrav-

ju skoraj neopažena. Spet je, tako kot v Cesarjevih 

novih oblačilih, refleksno zavračanje in trmasto 

zanikanje premagalo resničnost in zdrav razum.

Še več dokazov

Medicinski antropolog, Sydney Ross Singer, je 

začel opažati, da sta bili ženini dojki, kadar si je 

snela modrček, obrobljeni s temno rdečimi črta-

mi, prav tako pa tudi območja okoli dojk in na 
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ramenih. Te črte ji je naredil modrček.« Pred tem, 

leta 1991, je njegova žena opazila sumljivo bulico 

v dojki. Njuno iskanje medicinskih odgovorov je 

privedlo do vrste vprašanj, ta pa so ju nato pri-

vedla do naslednje teorije: morda je delovanje 

limfnega sistema, mreže krvnih žil, ki odplavlja-

jo škodljive snovi iz dojk in drugih delov telesa, 

zaviral njen modrček s svojim omejevanjem? Se 

zaradi tega strupene snovi nabirajo v tkivu dojk 

in potem sprožijo rast zatrdlin v dojkah ali celo 

začetek raka dojk?

Da bi preverila to teorijo, sta Singer in njego-

va žena zasnovala in izvedla študijo o modrčku 

in raku dojk, v kateri je sodelovalo 4700 žensk, 

starih od 30 do 79 let, v petih ameriških mestih – 

New Yorku, Dallasu, Phoenixu, Denverju in San 

Franciscu. Približno polovici so diagnosticirali ra-

ka dojk, druga polovica pa te diagnoze ni imela. 

Med vprašanji, ki so jih zastavili vsaki ženski, so 

bila tudi: Ali vam modrček kdaj pusti rdeče sledi 

na koži in vas moti? Koliko časa povprečno vsak 

dan nosite modrček? V katerih obdobjih v najstni-

škem in odraslem življenju niste nosili modrčka?

V odgovorih skupine z rakom dojk in tiste brez 

njega so se pokazale osupljive razlike glede no-

šenja modrčka in njegovega udobja. Samo en od-

stotek žensk iz skupine z rakom je nosil modrček 
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manj kot dvanajst ur na dan, medtem ko je bilo  

v skupini brez raka takih 20 odstotkov. Osem-

najst odstotkov žensk iz skupine z rakom je no-

silo modrček tudi v postelji, v skupini brez raka 

je bilo takih samo tri odstotke. Med skupinama 

so bile še druge statistično pomembne razlike. 

Samo štirje odstotki žensk iz skupine z rakom je 

svoje otroke dojilo, v primerjavi s 14 odstotki iz 

nerakave skupine. Skoraj nič odstotkov žrtev raka 

dojk je pred diagnozo redno hodilo brez modrč-

ka, v primerjavi s petimi odstotki žensk iz neraka-

ve skupine, ki so bile redno brez modrčka.

Takole je Singer glede na izsledke študije izra-

čunal tveganje za raka zaradi modrčka:

• med ženskami, ki nosijo modrček ves dan in 

tudi v postelji, je pojavnost raka dojk šestkrat 

večja kot med splošno populacijo;

• ob nenošenju modrčka se pojavnost raka dojk 

zmanjša za enaindvajsetkrat.

Dojenje tri- in polkrat zviša zaščito pred rakom 

dojk. Morda tudi s spodbujanjem pretoka v limf-

nem sistemu dojk, kar pomaga preprečevati na-

biranje škodljivih snovi. To opažanje se ujema  

z ugotovitvami druge študije, da je pri ženskah,  

ki nikoli niso rodile, pojavnost raka dojk večja.


