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Celem pracy by³a ocena zagro¿enia
nowotworami z³oœliwymi piersi kobiet
w województwie ma³opolskim,
z uwzglêdnieniem poszczególnych
powiatów, w latach 1999–2001.
`
Zród³em
informacji o zachorowaniach by³y karty zg³oszenia nowotworu z³oœliwego, przesy³ane do Ma³opolskiego Rejestru Nowotworów.
W oparciu o dostêpne dane obliczono przeciêtn¹ roczn¹ liczbê zachorowañ oraz surowe i standaryzowane wspó³czynniki zachorowalnoœci na 100 tys. badanej populacji.
Zró¿nicowanie zachorowalnoœci na
nowotwory z³oœliwe piersi w poszczególnych powiatach województwa ma³opolskiego przedstawiono graficznie w formie mapy,
któr¹ przygotowano przy u¿yciu
programu Statistica.
W województwie ma³opolskim w latach 1999–2001 rejestrowano co roku œrednio 980 nowych zachorowañ na nowotwory z³oœliwe piersi.
Odsetek rozpoznañ nowotworów z³oœliwych potwierdzonych badaniem
histologicznym wynosi³ œrednio 80,0
proc. Najczêœciej wystêpuj¹cym typem histologicznym by³ rak przewodowy naciekaj¹cy (78,7 proc. ogó³u
przypadków).
Standaryzowany wzglêdem wieku
wspó³czynnik zachorowalnoœci na
nowotwory z³oœliwe piersi u kobiet
w Ma³opolsce wynosi³ 42,8/100 tys.
Najwy¿sze wartoœci wspó³czynników
zachorowalnoœci zanotowano w Krakowie (60,2/100 tys.), w powiatach
olkuskim (50,1/100 tys.) i wadowickim (49,7/100 tys.), a najni¿sze w powiatach limanowskim (23,3/100 tys.),
nowos¹deckim (25,0/100 tys.) i myœlenickim (27,6/100 tys.).
W obszarach o najwy¿szym ryzyku
raka piersi u kobiet (Kraków, powiaty olkuski i wadowicki) wartoœci
wspó³czynników zachorowalnoœci
by³y œrednio o 37,4 proc. wy¿sze
od zachorowalnoœci ogólnopolskiej
i o 24,0 proc. wy¿sze od zachorowalnoœci w Ma³opolsce. Wyniki badañ nad zachorowalnoœci¹ na nowotwory z³oœliwe piersi w poszczególnych powiatach Ma³opolski
mog¹ byæ pomocne w planowaniu
opieki onkologicznej na tym terenie.
S³owa kluczowe: nowotwory z³oœliwe piersi, zachorowalnoœæ, epidemiologia.
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WSTÊP
Nowotwory z³oœliwe piersi s¹ najczêœciej wystêpuj¹cymi nowotworami z³oœliwymi u kobiet na œwiecie.
W 2000 r. liczbê nowych zachorowañ oszacowano na 1 050 346, natomiast liczbê zgonów na 372 969.
Odpowiada³o to 22,2 proc. ogó³u
nowotworów z³oœliwych u kobiet
oraz 13,9 proc. zgonów nowotworowych u kobiet na œwiecie. Najwy¿sze zagro¿enie nowotworami z³oœliwymi piersi u kobiet obserwuje siê
w krajach Ameryki Pó³nocnej, a tak¿e Europy Pó³nocnej i Zachodniej,
a najni¿sze w Azji i Afryce. Oszacowane w 2000 r. najwy¿sze standaryzowane wzglêdem wieku wspó³czynniki zachorowalnoœci u kobiet
wystêpowa³y w Holandii – 91,6/100
tys., USA – 91,4/100 tys., Danii –
86,1/100 tys., Belgii – 82,2/100 tys.,
Kanadzie – 81,8/100 tys. i Szwecji
– 81,0/100 tys. [1].
Liczba zachorowañ na nowotwory z³oœliwe piersi u kobiet w Polsce
nadal roœnie. W 1963 r. liczba nowych zachorowañ wynosi³a 2 476
(12,7 proc. ogó³u nowotworów z³oœliwych u kobiet) i nowotwory te by³y drug¹ w kolejnoœci najczêœciej
rejestrowan¹ lokalizacj¹ nowotworo-

w¹ w populacji kobiet. Obecnie nowotwory z³oœliwe piersi stanowi¹ blisko 21 proc. ogó³u rejestrowanych
nowotworów u kobiet. W 2000 r.
liczba nowych zachorowañ wynosi³a 10 987 [2].
Standaryzowany wzglêdem wieku wspó³czynnik zachorowalnoœci
w 1963 r. wynosi³ 14,6/100 tys.,
a w 2000 r. 38,8/100 tys.
W prezentowanej pracy przedstawiono analizê zachorowañ na
nowotwory z³oœliwe piersi w województwie ma³opolskim w latach
1999–2001. Jest to pierwsza publikacja, która przedstawia zagro¿enie nowotworami z³oœliwymi piersi kobiet w Ma³opolsce z uwzglêdnieniem poszczególnych powiatów.

MATERIA£ I METODY
`
Zród³em
informacji o zachorowaniach by³y karty zg³oszenia nowotworu z³oœliwego Mz/N1-a, przesy³ane do Ma³opolskiego Rejestru
Nowotworów.
W oparciu o dostêpne dane obliczono przeciêtn¹ roczn¹ liczbê
zachorowañ oraz surowe i standaryzowane wzglêdem wieku wspó³czynniki zachorowalnoœci na 100
tys. badanej populacji.
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The objective of the study was to asses breast cancer risk in women residing in the Ma³opolska Province taking into account respective counties, in 1999-2001.
The source of information were cancer records sent to the Ma³opolska
Cancer Registry.
Basing on the available data, average annual number of cases as well
as crude and standardized incidence rates per 100 000 were calculated.
Differentiation of breast cancer incidence in respective counties of the
Ma³opolska Province is presented in
a graphic form as a map prepared
using STATISTICA software.
In the Ma³opolska Province in 19992001 there was an average number
of 980 new cases registered per
year.
The average percentage of cancer
diagnosis confirmed histologically
was 80.0%. The most common histological type was the ductal infiltrating
carcinoma (78.7% of the total number of cases).
The age standardized breast cancer
incidence rate in women in Ma³opolska was 42.8 per 100 000. The highest value of incidence rates were
observed in Kraków (60.2 per 100
000), in the Olkusz County (50.1 per
100 000) and in the Wadowice County (49.7 per 100 000), while the lowest rates were observed in the Limanowa (23.3 per 100 000), Nowy
S¹cz (25.0 per 100 000), and Myœlenice (27.6 per 100 000) Counties.
In the areas of the highest breast
cancer risk in women (Kraków, Olkusz County and Wadowice County)
the incidence rate values were on the
average 37.4% higher than the general incidence rate in Poland, and
24.0% higher than in Ma³opolska.
The results of studies on breast cancer incidence in respective counties
of Ma³opolska may be helpful in
planning cancer care in that area.
Key words: breast cancer, incidence, epidemiology.
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Ryc. 1. Zachorowalnoœæ na nowotwory z³oœliwe piersi u kobiet. Ma³opolska 1999–2001
Fig. 1. Breast cancer incidence in women. Ma³opolska Province 1999-2001

Wspó³czynnik surowy jest ilorazem liczby zachorowañ na dan¹
chorobê i populacji, w której wstêpuje choroba.
Wspó³czynnik
surowy
nie
uwzglêdnia wp³ywu zmian struktury
wieku populacji. Dlatego, aby oszacowaæ wspó³czynniki zachorowalnoœci niezale¿nie od struktury wieku
ludnoœci, oblicza siê wspó³czynniki
standaryzowane.
W prezentowanej pracy wspó³czynniki standaryzowane obliczono
metod¹ bezpoœredni¹ przy u¿yciu
standardowej populacji œwiata [3].
Ró¿nicê w zachorowalnoœci wynikaj¹c¹ z charakteru miejsca zamieszkania (miasto/wieœ) przedstawiono przy u¿yciu wskaŸnika M/W
(iloraz standaryzowanych wspó³czynników zachorowalnoœci).
Zró¿nicowanie zachorowalnoœci
na nowotwory z³oœliwe piersi w poszczególnych powiatach województwa ma³opolskiego przedstawiono graficznie w formie mapy,
która zosta³a przygotowana przy
u¿yciu programu Statistica. Zakres
zmiennoœci wspó³czynników zacho-

rowalnoœci podzielono na 5 klas
metod¹ k-œrednich, która grupuje
powiaty wg podobieñstwa poziomów zachorowalnoœci [4].

WYNIKI
W latach 1999–2001 w województwie ma³opolskim rejestrowano co roku œrednio 980 nowych
zachorowañ na nowotwory z³oœliwe piersi u kobiet.
Nowotwory z³oœliwe piersi stanowi¹ blisko 20 proc. ogó³u rejestrowanych nowotworów u kobiet.
Blisko 49,0 proc. zachorowañ na
nowotwory z³oœliwe piersi wystêpuje w grupie wiekowej 45–64 lat.
Nowotwory z³oœliwe piersi u kobiet przed menopauz¹ wystêpowa³y u blisko 21,0 proc. chorych
(grupa wieku 40–49 lat), a po menopauzie u 48,2 proc. chorych
(grupa wieku 50–69 lat).
Odsetek rozpoznañ nowotworów
z³oœliwych piersi u kobiet potwierdzonych badaniem histologicznym
wynosi³ œrednio 80,0 proc.
Najczêœciej wystêpuj¹cym typem histologicznym by³ rak prze-
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wodowy naciekaj¹cy, który obejmowa³ 78,7 proc. ogó³u przypadków potwierdzonych badaniem histologicznym.
Nowotwory z³oœliwe piersi wystêpuj¹ czêœciej w populacji miejskiej
ni¿ wiejskiej. Standaryzowany wzglêdem wieku wspó³czynnik zachorowalnoœci na nowotwory z³oœliwe piersi u mieszkanek miast wynosi³
51,3/100 tys., a u mieszkanek wsi
32,5/100 tys. (wskaŸnik M/W – 1,58).
Analizuj¹c rozk³ad geograficzny
wystêpowania nowotworów z³oœliwych piersi, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e najwy¿sze ryzyko zachorowania zaobserwowano na terenie
Krakowa oraz powiatów olkuskiego i wadowickiego. Najni¿sze ryzyko wystêpowa³o w powiatach limanowskim, nowos¹deckim, myœlenickim i gorlickim (ryc. 1.).
Standaryzowany wzglêdem wieku
wspó³czynnik zachorowalnoœci na
nowotwory z³oœliwe piersi u kobiet
w Ma³opolsce wynosi³ 42,8/100 tys.
(tab. 1.).
Najwy¿sze wartoœci wspó³czynników zachorowalnoœci zanotowano
w Krakowie – 60,2/100 tys., w powiecie olkuskim – 50,1/100 tys.
i wadowickim – 49,7/100 tys.
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Tab. 1. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory z³oœliwe piersi – kobiety, województwo ma³opolskie 1999–2001
Table 1. Registered new breast cancer cases: females Ma³opolska Province 1999-2001

Lp.

Powiat

Œrednia
roczna liczba
zachorowañ

Wspó³czynnik
surowy
na 100 tys.

Wspó³czynnik
standaryzowany
na 100 tys.

1.

bocheñski

22

44,3

34,3

2.

brzeski

16

36,8

30,1

3.

chrzanowski

47

69,6

45,6

4.

d¹browski

12

41,7

30,6

5.

gorlicki

21

38,9

27,8

6.

krakowski

71

58,1

42,0

7.

limanowski

15

25,9

23,3

8.

miechowski

14

53,3

35,4

9.

myœlenicki

18

32,9

27,6

10.

nowos¹decki

28

29,7

25,3

11.

nowotarski

38

40,9

33,4

12.

olkuski

44

69,3

50,1

13.

oœwiêcimski

43

54,3

40,8

14.

proszowicki

12

53,8

32,9

15.

suski

19

48,0

36,2

16.

tarnowski

38

41,3

32,2

17.

tatrzañski

16

46,8

34,2

18.

wadowicki

54

68,0

49,7

19.

wielicki

24

47,1

35,5

OMÓWIENIE WYNIKÓW

20.

Kraków

366

93,0

60,2

Otrzymane rezultaty wskazuj¹, ¿e
zachorowalnoœæ na nowotwory z³oœliwe piersi u kobiet w województwie
ma³opolskim jest wy¿sza od œredniej
zachorowalnoœci ogólnopolskiej.
W 2000 r. standaryzowany wzglêdem wieku wspó³czynnik zachorowalnoœci na nowotwory z³oœliwe
piersi u kobiet w Polsce wynosi³
38,8/100 tys., a w województwie
ma³opolskim 42,8/100 tys. Ponadto
zachorowalnoœæ w Krakowie, Tarnowie, Nowym S¹czu i 5 powiatach
by³a wy¿sza od wartoœci wspó³czynnika zachorowalnoœci w Polsce.
W obszarach o najwy¿szym ryzyku raka piersi u kobiet (Kraków,
powiaty olkuski, wadowicki) wartoœci standaryzowanych wspó³czynników zachorowalnoœci waha³y siê
miêdzy 49,7/100 tys. a 60,2/100
tys. i by³y œrednio o 37,4 proc.
wy¿sze od zachorowalnoœci ogól-

21.

Nowy S¹cz

21

48,6

39,5

22.

Tarnów

41

64,5

43,6

23.

Ma³opolska

980

59,1

42,8

nopolskiej i o 24 proc. wy¿sze od
zachorowalnoœci w Ma³opolsce.
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
zagro¿enie nowotworami z³oœliwymi piersi u kobiet z bezpoœrednio
s¹siaduj¹cych powiatów województwa œl¹skiego (wg danych za lata
1994–2000) by³o ni¿sze od obserwowanego w obszarach najwy¿szego
ryzyka województwa ma³opolskiego.
Zachorowalnoœæ w powiatach zawierciañskim, bêdziñskim, bielsko-bialskim oraz D¹browie Górniczej i Jaworznie waha³a siê miêdzy 31,8/100
tys. a 45,4/100 tys. [5].
W analizowanym okresie odsetek rozpoznañ nowotworów z³oœli-

wych piersi potwierdzonych histologicznie u kobiet w województwie
ma³opolskim wynosi³ œrednio 80
proc. Odsetek ten by³ ni¿szy od
odsetka potwierdzonych rozpoznañ
w Krakowie w latach 1997–1999,
który wynosi³ 89,7 proc., jak równie¿ od œredniej europejskiej w latach 1985–1989 – 86 proc. [6].
Odsetek rozpoznañ potwierdzonych badaniem histologicznym
w Ma³opolsce by³ porównywalny
z odsetkiem potwierdzeñ w województwie œl¹skim – 81,1 proc. [5].
Wy¿sza czêstoœæ wystêpowania
nowotworów
z³oœliwych
piersi
u mieszkanek miast województwa
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ma³opolskiego potwierdza hipotezê
o zwi¹zku ryzyka zachorowania na
raka piersi z zachowaniami reprodukcyjnymi.
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, œrednia liczba
urodzeñ ¿ywych w miastach w województwie ma³opolskim w latach
2000–2002 wynosi³a 14 242, a na
wsiach 19 491. Natomiast wskaŸnik
urodzeñ ¿ywych na tysi¹c kobiet
w wieku 15–49 lat w miastach wynosi³ 31,7, a na wsi 46,0. Ponadto
kobiety mieszkaj¹ce na wsi charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ dzietnoœci¹ ni¿
mieszkanki miast (1,56 vs 1,13) [7].
Zagro¿enie nowotworami z³oœliwymi piersi w Ma³opolsce, podobnie
jak w ca³ym kraju, zalicza siê do
œredniego poziomu zagro¿enia w porównaniu z innymi krajami. Nale¿y
jednak pamiêtaæ o sta³ej progresji
zachorowalnoœci na te nowotwory.
Analiza epidemiologiczna przeprowadzona dla terenu Krakowa
w latach 1985–1999 wykaza³a istotny wzrost zachorowalnoœci na nowotwory z³oœliwe piersi u kobiet.
Œrednia stopa wzrostu zachorowalnoœci wynosi³a 1,9 proc. rocznie.
Najwy¿szy istotny wzrost zachorowalnoœci obserwowano w grupie
wiekowej 45–64 lat i wynosi³ on 2,7
proc. rocznie, natomiast stopa
wzrostu w grupie 65 i wiêcej lat
wynosi³a 2 proc. [6].
Wyniki badañ nad zachorowalnoœci¹ na nowotwory z³oœliwe piersi w poszczególnych powiatach
Ma³opolski mog¹ byæ pomocne
w planowaniu opieki onkologicznej
na tym terenie.
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