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Карциномот на дојка претставува 25% 
од сите карциноми

3

На секои 20 секунди
се дијагностицира по

1 жена со
карцином на дојка

Од 2008-2012 г. постои 22% 
зголемување на инциденцата

на карцином на дојка

1 од 5 случаи на
карцином на дојка е
кај жена возраст

под 50 години

<1% од сите 
карциноми кај мажите е 

карцином на дојка
4 5 6

2

Секоја минута во светот 

починува по една жена од 

карцином на дојка 7

 ~75% од карциномите на дојка  се хормон рецептор  
позитивни, што значи дека постои преголема експресија 
на естрогенот и прогестеронот на површината на клетките 

на карциномот 16

9

~1/3 од
пациентите првично
дијагностицирани со
ран карцином на

дојка ќе преминат во
напредната форма

на болеста

>15 милиони години 
се губат поради карцином на дојка

 

во светот секоја година
8

Секој час,
8 жени

се дијагностицираат
со напреднат

карцином на дојка
во Европа

10

15

11

Само 1 од 4 лица со 

напреднат карцином на 
дојка е живо 5 години 
после дијагнозата

Референци:

Товарот поврзан со
карциномот на дојка, во бројки

Околу 1 од 5 лица со карцином 
на дојка на светско ниво има

агресивна форма наречена HER2-
позитивен карцином на дојка,
што значи дека постои
прекумерна експресија на

  
HER2 протеинот 12

14

Секои 5 минути
1 жена во Европа умира од

HER2-позитивен карцином на
дојка

Секои 2 минути
1 жена во Европа е

дијагностицирана со HER2-
позитивен карцином на дојка

50% од луѓето со HER2-
позитивен напреднат карцином на

дојка кои се третираат со
моменталната стандардна

терапија, имаат прогресија на
болест за  18 месеци 13

 ~15% од
карциномите на дојка
се тројно негативни,

што значи дека клетките
на карциномот имаат
лимитирана експресија
на естроген, прогестерон

и HER2

1

Карциномот на
дојка е најчест
карцином кај
женскиот пол

>1,67 милиони
жени на светско ниво 

се дијагностицираат
секоја година
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