პროსტატის კიბოს გლობალური გავრცელების თავისებურებები, 20151
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
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კომბინირებული ინდიკატორია და გამოთვლილია ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის,
განათლების დონისა და შვილების რაოდენობის მიხედვით).
2015 წელს პროსტატის კიბოს 1.6 მილიონი ახალი და სიკვდილიანობის 366 000 შემთხვევა
აღინიშნა; დაავადებამ 6.3 მილიონი DALY გამოიწვია, რომლის 82% გამოწვეული იყო YLL-ით
და 18% YLD-ით. 79 წლამდე ასაკში პროსტატის კიბოს განვითარების შანსი ყოველი 14
მამაკაციდან ერთს აღენიშნებოდა გლობალურად. დაბალი სდი-ის ქვეყნებში ყოველი 47
მამაკაციდან ერთს ჰქონდა ამის შანსი, ხოლო მაღალი სდი-ის ქვეყნებში რისკი უფრო მაღალი
იყო - ყოველ ექვსვ მამაკაცში ერთი შემთხვევა გამოვლინდა.
1990-2015 წლებში ASIR გაიზარდა ყველა სდი-ის ქვეყანაში, ყველაზე დიდი მატება მაღალი
სდი-ის ქვეყნებში გამოვლინდა. 2005-2015 წლებში ავადობის მატებამ, მოსახლეობის
დაბერებასთან და ზრდასთან ერთად, პროსტატის კიბოს ახალი შემთხვევების 66%-იანი
(974000 შემთხვევა 2005 წელს, 1.6 მილიონი 2015 წელს) მატება განაპირობა. ავადობის მატების
34% შესაძლოა, გაპირობებულია ასაკ-სტანდარტიზებული მაჩვენებლის ცვლილებებით
(სურათი 1).

სურათი 1. პროსტატის კიბოს ასაკ-სტანდარტიზებული ავადობის ტენდენცია 100 000
მამაკაცზე მსოფლიოში, 1990-2015

1

Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, YLL, YLD, and DALI for 32 Cancer Groups, 1990
to 2015. A systematic Analysis for the GBD Study. JAMA Oncol. 2017; 3 (4):524-548

2015 წელს პროსტატის კიბოს ASIR და ASDR ყველაზე დაბალი სამხრეთ აზიაში, ხოლო
ყველაზე მაღალი ავსტრალიაში იყო (სურათი 2).
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2015 წელს პროსტატის კიბოს ავადობა მამაკაცებში ონკოლოგიურ დაავადებათა შორის
ლიდერობდა მსოფლიოს 103 ქვეყანაში, ხოლო 29 ქვეყანაში - სიკვდილიანობის წამყვანი
მიზეზი იყო.
ასაკ-სტანდარტიზებული DALY-ის მაჩვენებლები ყველაზე მაღალი დაბალი SDI-ის ქვეყნებში
(368.2) იყო, რომელსაც მაღალი სდი-ის ქვეყნები (302.4) მოსდევდა.

პროსტატის კიბომ YLL-ის მიხედვით 2005 წელს მე-14-ე ადგილიდან 2015 წელს მე-12
ადგილზე გადაინაცვლა (სურათი 3).
სურათი 3. სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს რიგიდობა სიცოცხლის დაკარგული წლების
აბსოლუტური რიცხვის მიხედვით მსოფლიოში, ორივე სქესი

