Кратки факти:
Уротелијален карцином во
сите стадиуми
Карциномот на мочен меур е 6-тиот најчест тип на карцином кај мажите и 17-ти најчест
тип на карцином кај жените во светски рамки.1
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Најчест тип на карцином на мочен меур е уротелијалниот карцином, уште познат како
transitional cell carcinoma, кој претставува 9 од 10 карциноми на мочен меур.2
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Карциномот на мочен меур може да се категоризира како не-мускулно инвазивен,
мускулно инвазивен или метастатски:4
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Раната дијагноза на карциномот на мочен меур е многу важна бидејќи е поврзана со
повисока стапка на преживување, и кај мажите кај жените.5
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77% од сите случаи се јавуваат кај мажите,1 меѓутоа жените се почесто се дијагностицираат во
доцна фаза на болеста (стадиум III-IV),5 причина за ова може да биде непрепознавање на
најчестите симптоми на карциномот на мочен меур, слични на инфекции на уринарниот
тракт.8,9
Жените исто така имаат и помали 5-годишни стапки на преживување, во споредба со мажите:5
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Неодамнешниот напредок донесе нови третмански опции за лицата со карцином на
мочен меур. Но и покрај тоа, се уште постојат значајни незадоволени медицински потреби
за сите стадиуми на болеста.10,11
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*BCG, Bacillus Calmette–Guerin.

Раната дијагноза и последниот напредок во третманот можат да придонесат кон подобрување
на стапките на преживување, и кај мажите и кај жените со карцином на мочен меур.
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