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KRŪTIES VĖŽYS: SERGAMUMO IR INVALIDUMO
PALYGINIMAI LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE
ZDISLAV SKVARCIANY
Neįgalumo nustatymo tarnyba prie Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Raktažodžiai: sergamumas, invalidumas, krūties vėžys,
savivaldybės, geografinis pasiskirstymas, variabilumas.
Santrauka
Krūties vėžys yra dažniausiai registruojamas piktybinis navikas tarp moterų. Per paskutinius du
dešimtmečius sergančiųjų šiuo naviku išgyvenimo trukmė pailgėjo kaip ankstyvos diagnostikos
bei tinkamo gydymo rezultatas. Darbo tikslas geografiškai sugretinti populiacinius sergamumo
krūties vėžiu ir invalidumo nuo jo rodiklius siekiant vizualizuoti šiuos parametrus geografiškai
bei panaudojant tam tikras statistines procedūras
nustatyti, kokio pobūdžio ir kokio stiprumo ryšys yra tarp šių rodiklių. Nustačius šaliai būdingą
ryšį, ieškoti jam nebūdingų išimčių bei nustatyti
jų priežastis. Tikrinama hipotezė, jog savivaldybėse, kur yra didesnis sergamumas krūties vėžiu,
turi būti didesnis ir invalidumas nuo šios ligos.
Darbe panaudoti pirminiai duomenys apie susirgusius piktybiniais navikais, gauti iš VU Onkologijos instituto bei NNT sukaupti duomenys
apie invalidumą 2001-2004 m. Rodikliai standartizuoti pagal amžių panaudojant tiesioginį
standartizacijos metodą ir statistinę programą
Winpepi. Analizuojamų rodiklių variabilumas
erdvėje įvertintas remiantis variacijos koeficientu. Ryšys tarp rodiklių analizuotas panaudojant
neparametrinę Spearmen‘o koreliacijos procedūrą.
Nustatyta, kad sergamumas krūties vėžiu šalyje
pasiskirstęs netolygiai. Tarp sergamumo ir negalios intensyvinių rodiklių aptiktas statistiškai
reikšmingas ryšys, rodantis tendenciją - kuo
didesnis sergamumas, tuo didesnis naujai nustatytos negalios dėl šios ligos dažnis, o tai dalinai
patvirtina mūsų iškeltą hipotezę. Tačiau dalyje
savivaldybių rastas priešingas ryšys – teritorijose, kur yra aukštas sergamumo lygis, gauti žemi
invalidumo rodikliai. Standartizuoti pagal amžių
sergamumo krūties vėžiu ir negalios dėl jo rodikliai varijavo tarp 60 šalies savivaldybių. KoŽurnalo tinklalapis: http://sm–hs.eu

reliacinis ryšys tarp sergamumo ir invalidumo
rodiklių buvo statistiškai patikimas (ρ=0.637,
p<0.001). Kai kuriose savivaldybėse rastas atvirkštinis ryšys, kurio interpretavimui reikalingos
papildomos gilesnės studijos, kad nustatytume
šio fenomeno objektyvias ir subjektyvias priežastis.
ĮVADAS
Pasauliniai tyrimai rodo, kad krūties vėžys yra dažniausiai pasitaikanti vėžio forma tarp moterų. Vėžio
tyrimų tarptautinės agentūros (International Agency
for Research for Cancer) bei Vėžio registrų tarptautinės asociacijos (International Association of Cancer
Registries) duomenimis, susumavus statistinius rezultatus, gautus iš 51 šalies, esančios 5 skirtinguose žemynuose, krūties vėžiu vidutinis susirgimų skaičius siekia
248 atvejus 100000 moterų, o senyvo amžiaus moterų
grupėje šis piktybinis auglys sudaro net 48% viso sergamumo vėžiu (8).
Atlikus mirčių analizę 38 Europos šalyse, pasirodė,
kad mirtys nuo krūties vėžio sudaro net 26% bendroje mirčių struktūroje nuo vėžio (1). Europoje 2006m.
buvo registruota 3191600 vėžio atvejų bei 1703000
mirčių nuo vėžio. Pasirodė, kad pirmoje vietoje pagal
paplitimą yra krūties vėžys - 429900 atvejų (4). Krūties
vėžys yra dažniausia vėžio forma JAV ir sudaro apie
1/3 visų vėžio atvejų ir 15% mirčių tarp moterų (5, 13),
nors mirštamumas nuo šios vėžio formos, prieš tai augęs, nuo 1993m. turi tendenciją mažėti (10). Ligų kontrolės ir prevencijos centro (Centers for Disease Control
and Prevention) duomenimis, krūties vėžys kartu su
plaučių, prostatos bei storojo žarnyno piktybiniais augliais yra priežastis net 53% visų mirčių nuo vėžio (2).
Nustatyta, kad ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse
tradiciškai stebimi pakankamai dideli sergamumo krūties vėžiu rodikliai. Jungtinėje Karalystėje kasmet diagnozuojama 45000 naujų šio piktybinio auglio atvejų
bei registruojama 12500 mirčių nuo šio vėžio. Anglijoje bei Velse nuo 1962 – 1987 m. buvo stebėtas kasmetinis krūties vėžio atvejų augimas po 0,95% (3).
Lietuvoje kasmet registruojama vidutiniškai 1300
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naujų krūties vėžio atvejų, kas, be abejo, sudaro ženklią dalį onkologinių ligų statistikoje (9). Per paskutinį
dešimtmetį stebimas sergančiųjų krūties vėžiu gyvenimo trukmės ilgėjimas, tai, matyt, susiję su šios ligos
ankstyva diagnostika bei tinkamu gydymu (6). Atsižvelgiant į esamas tendencijas, galima prognozuoti pastovų sergančiųjų krūties vėžiu skaičiaus didėjimą, dėl to
atsiras papildomas darbo krūvis šeimos gydytojams,
onkologams, geriatrams bei neįgalumo nustatymo tarnyboms.
Darbo tikslas - iš esmės išanalizuoti tarp moterų
dažniausiai diagnozuojamo piktybinio auglio – krūties
vėžio sergamumo ir negalios dažnio ryšį tarp šalies
darbingo amžiaus moterų bei nustatyti šių rodiklių dažnio dėsningumus Lietuvos savivaldybėse.
Kėlėme tokius uždavinius: 1. Geografiškai sugretinti
populiacinius sergamumo krūties vėžiu ir invalidumo
nuo jo rodiklius siekiant vizualizuoti šiuos parametrus geografiškai. 2. Panaudojant tam tikras statistines
procedūras nustatyti, kokio pobūdžio ir kokio stiprumo
ryšys yra tarp šių rodiklių. 3. Nustačius šaliai būdingą ryšį, ieškoti jam nebūdingų išimčių bei nustatyti jų
priežastis.
Iškelta hipotezė: savivaldybėse, kur yra didesnis sergamumas krūties vėžiu, turėtų būti didesnis ir invalidumas nuo šios ligos. Priešinga tendencija rodytų prastą
šeimos gydytojų bendradarbiavimą su vietinėmis neįgalumo nustatymo tarnybomis bei su pačiu pacientu.
MEDŽIAGA IR METODAI
Darbe panaudoti pirminiai duomenys apie susirgusius piktybiniais navikais, gauti iš VU Onkologijos
instituto bei NNT sukaupti duomenys apie invalidumą
2001-2004 m. Šiame darbe analizuojami moterų sergamumo krūties vėžiu ir invalidumo rodikliai. Pagrindiniai duomenys apie ligonius ir invalidus (lytis, amžius,
susirgimo ar invalidumo nustatymo data, diagnozė,
gyvenamoji vieta) buvo sugrupuoti penkmetiniais amžiaus intervalais (15-19, 20-24, 25-29…80-84, 85+) visuose 60 šalies administraciniuose vienetuose (savivaldybėse). Lygiagrečiai buvo sukauptas ir gyventojų skaičiaus vidurkis ([2001+2004]/2)x 4 minėtuose amžiaus
grupėse ir savivaldybėse. Atlikta rodiklių standartizacija pagal amžių tiesioginiu metodu, priimant standartu
2004 m. Lietuvos populiacijos abiejų lyčių gyventojų
struktūrą. Standartizacija atlikta panaudojant kompiuterinę programą WinPepi (14). Standartizuotų rodiklių
variabilumą 60-yje savivaldybių vertinome remdamiesi variacijos koeficientu. Ryšiams tarp rodiklių įvertinti
naudojome koreliacijos procedūrą, prieš tai patikrinda-

mi analizuojamų rodiklių atitikimą normaliam pasiskirstymo dėsniui. Jei rodiklių pasiskirstymas atitiko šio
dėsnio reikalavimus, taikėme parametrinę Pirsono koreliaciją, o atvejais kai neatitiko – neparametrinę Spearmen‘o. Skaičiavimo rezultatus parodėme specialioje
taškinėje diagramoje, kurioje matėsi šalies savivaldybės, atitinkančios bendrą tendenciją, ir tos savivaldybės, kurios jos neatitiko. Klasifikuojant standartizuotų
rodiklių absoliutines reikšmes intervalais panaudotas
Dženks‘o (angl. Jennks‘s) natūralių intervalų metodas.
Šis metodas leidžia minimalizuoti duomenų dispersiją kiekvienos klasės viduje, padeda surasti natūralias
intervalų ribas. Skaičiavimams panaudota MapViever
programa, kuri idealiems duomenų grupavimo intervalams surasti naudoja Fišerio-Dženks'o algoritmą.
REZULTATAI
Darbingo amžiaus moterų standartizuoti pagal amžių sergamumo rodikliai parodyti 1 pav. Kaip matome
iš pateiktų duomenų, Lietuvoje labai didelis ir didelis
sergamumas krūties vėžiu (69-100/100000gyv.) registruojamas 24 savivaldybėse, lokalizuotose daugiau
šiaurinėje bei centrinėje Lietuvos dalyse. Vidutinis sergamumas (58-69/100000 gyv.) stebimas daugiau pietryčių regionuose. Mažas – daugiausia vakarinėje Lietuvos dalyje, išskyrus Klaipėdos miestą, kuriam būdingas didelis sergamumas krūties vėžiu. Beje, didelis arba
labai didelis sergamumas registruojamas ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose - Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje bei Alytuje. Vertinant sergamumo

Sergamumas/100000
6 - 41 (5)
41 - 58 (14)
58 - 69 (17)
69 - 86 (17)
86 - 100 (7)

1 pav. Darbingo amžiaus moterų sergamumo krūties vėžiu
100000 gyv. paplitimo ypatumai 60-yje Lietuvos savivaldybių 2001-2004 m. (standartizuoti rodikliai, 100000 moterų,
Europos standartas)
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krūties vėžiu variabilumą nustatyta, kad šis parametras
ženkliai skyrėsi tarp Lietuvos savivaldybių – variacijos
koeficientas buvo 26,48%.
Moterų invalidumo, sąlygojamo krūties vėžio, standartizuotų rodiklių pasiskirstymas Lietuvos savivaldybėse pavaizduotas kartogramoje ( 2 pav.) Kaip matome
iš pateiktų duomenų, net 31 savivaldybėje yra dideli arba labai dideli invalidumo rodikliai (35,9-63), o
12-oje vyrauja vidutiniai rezultatai - 28-35,9 atvejai
100000 gyventojų. Iš kartogramos taip pat matyti, jog
labai žemas standartizuoto pagal amžių, oficialiai už-

Sergamumas/100000
3 - 21 (5)
21 - 28 (12)
28 - 35.9 (12)
35.9 - 41 (14)
41 - 63 (17)

2 pav. Negalios dėl krūties vėžio tarp darbingo amžiaus
moterų paplitimo ypatumai 60 Lietuvos savivaldybių 20012004 m. (standartizuoti rodikliai, 100000 moterų, Europos
standartas)

fiksuoto invalidumo lygis registruotas Skuodo, Zarasų,
Švenčionių bei Kaišiadorių rajonuose. Lyginant, kiek
invalidumo dėl krūties vėžio rezultatai skiriasi atskirose savivaldybėse, nustatyta, jog šie rezultatai pakankamai išsibarstę, o tai nurodo ir variacijos koeficientas
– 32,72%.
Apskaičiavus Lietuvos darbingo amžiaus moterų
sergamumo krūties vėžiu ir dėl jo atsiradusio invalidumo standartizuotų rodiklių santykį ir atvaizdavus
jį kartogramoje, stebima pakankamai ženkli variacija
savivaldybėse (3 pav.). Suklasifikavus Dženks'o natūralių intervalų metodu gautus rodiklius į atskiras grupes,
išryškėjo, kad 21 savivaldybė pakliuvo į labai žemą
klasifikacijos grupę (0, 0,801-1,570), o 27 savivaldybės į žemą – skirtumai tarp sergamumo bei invalidumo
variavo intervale nuo 1,570 iki 2,011, kas rodo, jog didesnėje dalyje Lietuvos savivaldybių sergamumo krūties vėžiu ir invalidumo nuo jo rodikliai buvo panašūs,
o neblogas bendradarbiavimas tarp pirminės asmens
sveikatos priežiūros ir invalidumą nustatančių institucijų. Ir tik Elektrėnų rajono savivaldybėje šis rodiklis
siekė net 8,716.
Norėdami patikrinti, ar visose savivaldybėse turime
tą pačią tendenciją, koreliacijos rezultatus vaizdavome
specialioje koreliacijos matricoje (4 pav.). Savivaldybių
rodikliai, pavaizduoti apatiniame medialiniame ir viršutiniame lateraliniame kvadrantuose, rodo tiesioginę
koreliaciją ir atitinka bendrą tendenciją, o viršutiniame
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4 pav. Darbingo amžiaus moterų sergamumo krūties vėžiu
ryšys su invalidumo (negalios) dėl šios ligos analogiškais
rodikliais 60-yje Lietuvos savivaldybių 2001-2004 m. (standartizuoti rodikliai, 100000 moterų, Europos standartas)
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medialiniame ir apatiniame lateraliniame kvadratuose
– priešingą tendenciją – didėjant moterų sergamumui,
mažėja oficialiai nustatyto invalidumo dėl krūties vėžio
atvejų.
Kaip matome iš pateiktos koreliacinės matricos,
tarp darbingo amžiaus moterų sergamumo krūties vėžiu ir negalios dėl jo Lietuvos savivaldybėse aptiktas
stipresnis negu vidutinis, statistiškai reikšmingas ryšys
( r=0,637, p<0,001). Tai nurodo tendenciją, jog tose
savivaldybėse, kuriose yra didelis sergamumas krūties
vėžiu, taip pat registruojamas didelis negalios dažnio
rodiklis. Tačiau ši šalies tendencija aptikta ne visose
savivaldybėse. Antai neigiamas ryšys aptiktas Neringos
(18), Plungės (31), Kalvarijos (11), Molėtų (26), Palangos (20), Kazlų Rūdos (14), Birštono (5), Elektrėnų (58)
savivaldybėse. Tai rodo, jog šiose savivaldybėse yra
nepakankamas ryšys tarp pirminės asmens sveikatos
priežiūros specialistų bei vietinių neįgalumo nustatymo tarnybų.
REZULTATŲ APTARIMAS
Krūties vėžio atvejų skaičius varijuoja įvairiose šalyse, priklausomai nuo moters amžiaus, etninės priklausomybės, socialinio ekonominio statuso. Kasmet apie
300000 krūties vėžio atvejų registruojama ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse. Daug naujų šio naviko atvejų
nustatoma Šiaurės Amerikoje bei Vakarų Europoje, mažai – Azijos šalyse, vidutiniškai – Šiaurės Amerikoje bei
Rytų Europoje (13). Standartizavus amžiaus ir atvejų
dažnio duomenis, gautus iš 12 pasaulio regionų, nustatyta, kad krūties vėžio atvejų skaičius, tenkantis 100000
moterų Rytų Azijoje, siekia 18, Pietinėje ir Centrinėje
Azijoje - 22, Afrikos Sacharoje – 22, Pietryčių Azijoje
- 26, Šiaurės Afrikoje bei Vakarinėje Azijoje – 28, Pietų
ir Centrinėje Amerikoje - 42 (tokiose valstybėse kaip
Brazilija, Argentina, Urugvajus mirtys nuo krūties vėžio
yra pirmoje vietoje tarp visų mirčių nuo vėžio), Rytų
Europoje - 49, Pietų Europoje – 56, Šiaurės Europoje
- 73, Okeanijoje – 74, Vakarų Europoje - 78, Šiaurės
Amerikoje - 90 (16). Beje, pastebėta, kad JAV baltosios
moterys, lyginant su afroamerikietėmis, krūties vėžiu
serga dažniau- autorių duomenimis, nuo 20 iki 40%
(11, 13, 15). Todėl, prasidėjus sergamumo krūties vėžiu mažėjimo tendencijoms nuo 1991m., tarp baltųjų
moterų mirštamumo rodikliai kasmet mažėjo po 2,5%,
kai tarp afroamerikiečių - 1% (7). Beje, JAV tarp Lotynų
Amerikos kilmės moterų taip pat registruojamas mažesnis sergamumas krūties vėžiu (12).
Kaip matome iš pateiktų duomenų, Lietuvos savivaldybėse sergamumas ir mirštamumas, sąlygoja-

mas krūties vėžio, pakankamai varijuoja. Dideli ir
labai dideli standartizuoti sergamumo rodikliai (69100 atvj./100000) aptikti 24 Lietuvos savivaldybėse. Dideli ir labai dideli invalidumo rodikliai (35,963atvj./100000) registruoti 31 savivaldybių. Pakankamai gerą bendradarbiavimą tarp asmens pirminės
sveikatos priežiūros specialistų ir vietinių neįgalumą
nustatančių tarnybų rodo gauti rezultatai, kad tarp
darbingo amžiaus moterų sergamumo krūties vėžiu ir
negalios aptiktas stipresnis negu vidutinis koreliacinis
ryšys. Tai patvirtina mūsų hipotezę, kad tose savivaldybėse, kuriose yra didelis sergamumas krūties vėžiu, taip
pat registruojamas aukštas negalios dažnio rodiklis.
Lietuvoje yra unikalios sąlygos sugretinti analizuojamus rodiklius, kadangi tiek sergamumas piktybiniais
navikais, tiek negalios mastas yra registruojamas populiaciniu lygmeniu. Mūsų aptikti dėsningumai bei dėsningumų išimtys padės geriau koordinuoti dviejų skirtingų žinybų teikiamas paslaugas pacientams, sergantiems krūties vėžiu. Tai turėtų pagerinti jiems teikiamų
paslaugų bei jų pačių gyvenimo kokybę.
IŠVADOS
1. Sergamumas krūties vėžiu Lietuvos savivaldybėse pasiskirstęs netolygiai. Labai didelis ir didelis
sergamumas krūties vėžiu (69-100/100000gyv.) registruojamas 24 savivaldybėse, lokalizuotose daugiau
šiaurinėje bei centrinėje Lietuvos dalyse.
2.	Tarp sergamumo krūties vėžiu ir dėl jo išsivystančios negalios intensyvinių rodiklių aptiktas stipresnis negu vidutinis ryšys, rodantis išryškėjusią tendenciją - kuo didesnis sergamumas, tuo didesnis naujai
nustatytos negalios dėl šios ligos dažnis.
3. Nustatytos savivaldybės, turinčios priešingą
tendenciją, kurios galėtų būti tolimesnių tyrimų objektas.
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BREAST CANCER: CORRELATION BETWEEN MORBIDITY AND
DISABILITY IN SMALL ADMINISTRATIVE AREAS OF LITHUANIA
Zdislav Skvarciany
Summary
Key words: Incidence, morbidity, disability, breast cancer, counties, geographical distribution,variability.
Breast cancer is the most frequent cancer in women. During the
last two decades, survival rates for breast cancer have increased as

a result of earlier detection and increased use of adjuvant therapy.
The purpose of this study was to compare morbidity and disability of breast cancer in 60 small administrative units of the country,
using progressive mapping techniques and to find relationship with
those closely related indices, using correlation in space procedure
under hypothesis - in the 60 counties must be positive relationship
between incidence of breast cancer and disability from this disease
– i.e. in the counties with higher incidence must be higher incidence
of primary detected disability.
Methods. The primary information for this study was obtained
from Lithuanian cancer registry and official disability cases from Disability Assessment Service under Ministry of Social Security and Labour. Age adjustment was calculated using Winpepi software. Variability of the rates was measured using coefficient of variation. Spatial relationship between breast cancer incidence and disability rates
was measured using nonparametric correlation - Spearman, (Rho).
Results. Study data showing wide variation of the breast cancer
incidence in small administrative areas. However, correlation between age adjusted incidence and age adjusted disability rates was
positive, statistically significant. This showing that our hypothesis
was partially true. This relationship was conditioned by the fact,
that some of counties inverse correlation was found, showing that
in those small territories another relationship exist, i.e. we found territories in which is high incidence and low disability and vice versa.
Conclusions. It was found some inequalities of the age adjusted
morbidity and disability in 60 small counties of the country. The
correlation between incidence and disability rates was statistically
significant (ρ=0.637, p<0.001). This was due the fact, that in some
counties the inverse correlation, which was difficult to interpret,
was found. Our investigation suggests that more and deeper studies
needed to understand this phenomenon, reasons of which can by
objective and subjective.
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