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Chłoniak to rodzaj nowotworu krwi, który
atakuje tkankę limfatyczną i wpływa na
limfocyty, znane również jako białe krwinki.
Istnieją dwa rodzaje chłoniaków, nie
chłoniak Hodgkina i Hodgkina
chłoniak. Chłoniak nieziarniczy
stanowi 85% wszystkich przypadków chłoniaka w
Stany Zjednoczone.

Prawie 100 000 nowych przypadków chłoniaka było
oszacowana w 2020 roku przez National Cancer
Instytut i 5-letni względny wskaźnik przeżycia
wynosi 72,6%. Stanowi 4,6% wszystkich nowych
nowotworów
przypadków w Stanach Zjednoczonych, jako
siódmy pod względem liczby
powszechny typ raka.

Zrozumienie
Chłoniak
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Chłoniak występuje częściej u mężczyzn niż
kobiet, a mediana wieku diagnozy wynosi
67.



Terapie celowane dla nowych biomarkerów
Kombinacje chemioterapii z innymi lekami
Leki immunoterapeutyczne, takie jak terapia komórkami
CAR
Szczepienie idiotypowe

Istnieje około 800 badań klinicznych dotyczących chłoniaka
które obecnie rekrutują pacjentów w Stanach
Zjednoczonych teraz.

Obecne badania kliniczne badają nowe:

Udział w badaniu klinicznym nie tylko znacznie się rozwija-
potrzebne badania, ale daje pacjentom dostęp do tych
nowych innowacyjne terapie na lata przed populacją
ogólną.

Jak badania kliniczne
Może pomóc
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ZNAJDŹ WERSJE PRÓBNE, KTÓRE
JESTEŚTERAZ KWALIFIKUJE SIĘ 

https://massivebio.com/badania-kliniczne-chloniaka
https://massivebio.com/badania-kliniczne-chloniaka


W Massive Bio naszą misją jest umożliwienie pacjentom chorym na raka:
mieć równy dostęp do najnowocześniejszych terapii i klinicznych
prób, niezależnie od ich lokalizacji i/lub stabilności finansowej.

Nasze badanie kliniczne oparte na sztucznej inteligencji (AI) Matching System
łączy pacjentów i ich leczenie
onkolodzy do badań klinicznych według ich unikalności
przypadek raka.

 
Zatrudniamy dedykowany personel do zbierania dokumentacji medycznej i
historii leczenia i dopasuj pacjentów do kwalifikujących się badań w pobliżu
ich dom. Zapewniamy pełne wsparcie przez cały czas
proces rejestracji w celu zapewnienia obsługi logistyki, dzięki czemu
może skoncentrować się na Twoim zdrowiu.

Jak możemy pomóc
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Massive Bio wprowadza na rynek pierwszą w
branży NASA-Styl, Centrum Zarządzania
Onkologicznymi Badaniami Klinicznymi

 

Nagrodzony przez Narodowy Instytut Raka
Umowa na opracowanie systemu onkologicznego

Badanie kliniczne z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji Narzędzie rekrutacyjne

 
 

https://www.businesswire.com/news/home/20210113005051/en/Massive-Bio-Launches-Industry%E2%80%99s-First-NASA-Style-Oncology-Clinical-Trial-Command-Center-to-Disrupt-and-Accelerate-Trial-Enrollment-Featuring-72-Hour-Instant-Enrollment-from-Time-of-Patient-Identification
https://www.businesswire.com/news/home/20201217005144/en/Massive-Bio-Has-Been-Awarded-a-Contract-by-the-NCI-to-Develop-an-Oncology-Based-Artificial-Intelligence-Enabled-Clinical-Trial-Recruitment-Tool


Informacje kontaktowe

Rzecznik pacjentów skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin
po pobraniu tego przewodnika, aby dokładniej omówić, czy
kwalifikujesz się do badań klinicznych. Aby zacząć
otrzymywać bezpłatne, dopasowane wyniki badań
klinicznych, wypełnij poniższą umowę Synergy-AI.

Dopasowanie do
badań klinicznych

SYNERGY-AI
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E-mail: Support@massivebio.com Strona internetowa: www.massivebio.com

Fiona Evans
Główny rzecznik pacjentów
Telefon: 646.586.2753
E-mail: fevans@massivebio.com

Jackie Bement
rzecznik pacjenta
Telefon: 646.453.7362
E-mail: jbement@massivebio.com

NASZA APLIKACJA MOBILNA
MOŻE POMÓC ZNALEŹĆ

BADANIA KLINICZNE

Aplikacja SYNERGY-AI
Cancer Clinical Trial Trial
Finder jest już dostępna w
sklepach IOS i Google Play.

https://www.facebook.com/massivebio
https://www.instagram.com/massive_bio/
https://www.linkedin.com/company/massive-bio/
https://twitter.com/MassiveBio
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual
https://massivebio.com/poradnik-dotyczacy-chloniaka-do-pobrania
https://apps.apple.com/us/app/synergy-ai-cancer-trial-finder/id1525463521
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.massivebio.ctf&hl=en_US&gl=US
mailto://support@massivebio.com
mailto://support@massivebio.com
mailto://support@massivebio.com
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching

