შარდის ბუშტის კიბოს გლობალური გავრცელების თავისებურებები, 2015
გამოყენებული შემოკლებები:
ASIR - Age-Standardized Incidence Rate - ასაკ-სტანდარტიზებილი ავადობის მაჩვენებელი
ASDR - Age-Standardized Death Rate ასაკ-სტანდარტიზებილი საკვდილიანობის მაჩვენებელი
YLL – Years of Life Lost - სიცოცხლის დაკარგული წლები
YLD – Years Lived with Disebility - შრომის უუნაროდ გატარებული წლები
DALY – Disability Adjusted Life Lost - შრომის უუნარობით დაკარგული წლები
სდი – Socio-Demographic Index (SDI) - სოციალ-დემოგრაფიული ინდექსი
2015 წელს შარდის ბუშტის კიბოს ახალი 541000 და სიკვდილიანობის 188 000 შემთხვევით
ავადობის მიხედვით მეცხრე ადგილი და სიკვდილიანობის მიხედვით მე-13 ადგილი ეჭირა
ონკოლოგიურ დაავადებათა შორის გლობალურად; ხოლო ეგვიპტეში შარდის ბუშტის კიბო
ყველაზე ხშირად დიაგნოზირებული კიბო იყო მამაკაცებში. შარდის ბუშტის კიბოთი ავადობა
მაღალი იყო მამაკაცებში: 79 წლამდე ასაკში საშუალოდ ყოველი 59 მამაკაციდან ერთს და
ყოველი 239 ქალიდან ერთს დაესვა დაავადების დიაგნოზი. ცხოვრების მანძილზე კიბოს
განვითარების შანსი ყველაზე მაღალი მაღალი სდი-ის ქვეყნებში იყო (ყოველი 36 მამაკაციდან
ერთი და ყოველი 165 ქალიდან ერთი შემთხვევა საშუალოდ), ხოლო ყველაზე დაბალი რისკი
დაბალი სდი-ის ქვეყნებში აღინიშნა (ყოველ 122 მამაკაცში და ყოველ 310 ქალში საშუალოდ
მხოლოდ ერთი შემთხვევის განვითარების რისკი).
დაავადებამ 3.4 მილიონი DALY გამოიწვია, რომლის 92% გაპირობებული იყო YLL-ით და 8%
YLD-ით.
2005-2015 წლებში შარდის ბუშტის კიბოს აბსოლუტური რაოდენობა 413 000-დან 541000
შემთხვევამდე გაიზარდა, ახალი შემთხვევების 31%-იანი ზრდის მთავარი მამოძრავებელი
ძალა დაბერება და მოსახლეობის ზრდა იყო, ხოლო ასაკ-სტანდარტიზებული მაჩვენებელი
თითქმის არ შეცვლილა. ისევე როგოც გლობალურად, მაღალ და მაღალ-საშუალო სდი-ის
ქვეყნებში დაავადების ASIR-მა პიკს წინა საუკუნის 90-იანი წლების ბოლოს მიაღწია, რის
შემდეგაც ნელი შემცირება დაიწყო ორივე სქესის წარმომადგენლებში (სურათი 1).
მაჩვენებლები გაიზარდა დაბალ და საშუალო-დაბალ სდი-ის ქვეყნებში.

სურათი 1. შარდის ბუშტის კიბოს ასაკ-სტანდარტიზებული ავადობა 100 000 მოსახლეზე
მსოფლიოში, 1990-2015

2015 წელს მამაკაცებში შარდის ბუშტის კიბოს ASIR და ASDR მაჩვენებლები ყველაზე დაბალი
იყო ოკეანიაში, ხოლო ყველაზე მაღალი - მაღალი შემოსავლების მქონე ჩრდილოეთ ამერიკასა
და დასავლეთ ევროპაში (სურათი 2).
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2015 წელს ქალებში შარდის ბუშტის კიბოს ASIR და ASDR ყველაზე დაბალი სამხრეთ აზიასა
და ავსტრალიაში, ხოლო ყველაზე მაღალი - მაღალი შემოსავლების მქონე ჩრდილოეთ
ამერიკაში.
2005-2015 წლებში გლობალურად შარდის ბუშტის კიბოს DALI-ის ასაკ-სტანდარტიზებული
მაჩვენებელი 9%-ით შემცირდა, ყველაზე დიდი შემცირება - დაახლოებით 13%-იანი - მაღალისაშუალო სდი-ის ქვეყნებში გამოვლინდა, ხოლო რიცხობრივად ყველაზე დიდი, თუმცა
მნიშვნელობით მცირე - 3%-იან ზრდას დაბალი სდი-ის ქვეყნებში ჰქონდა ადგილი.
2005-2015 წლებში შარდის ბუშტის კიბო ონკოლოგიური დაავადებებით გამოწვეული YLL-ის
მიხედვით მე-18 ადგილიდან მე-17-ზე გადაინაცვლა (სურათი 4).

სურათი 4. სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს რიგიდობა სიცოცხლის დაკარგული წლების
(YLL) აბსოლუტური რიცხვის მიხედვით მსოფლიოში, ორივე სქესი

