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Το λέμφωμα είναι ένας τύπος καρκίνου του
αίματος που προσβάλλει τον λεμφικό ιστό
και επηρεάζει τα λεμφοκύτταρα, επίσης
γνωστά ως λευκά αιμοσφαίρια. Υπάρχουν
δύο τύποι λεμφώματος, το λέμφωμα Non-
Hodgkin και το λέμφωμα Hodgkin. Το
λέμφωμα Non-Hodgkin αντιπροσωπεύει το
85% όλων των περιπτώσεων λεμφώματος
στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Σχεδόν 100.000 νέες περιπτώσεις
λεμφώματος εκτιμήθηκαν το 2020 από το
Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου και το σχετικό
ποσοστό 5ετούς επιβίωσης είναι 72,6%.
Αντιπροσωπεύει το 4,6% όλων των νέων
περιπτώσεων καρκίνου στις Ηνωμένες
Πολιτείες, ως ο 7ος πιο κοινός τύπος
καρκίνου. 

Κατανόηση του
λεμφώματος
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Το λέμφωμα είναι πιο συχνό στους
άνδρες παρά στις γυναίκες και η διάμεση
ηλικία διάγνωσης είναι τα 67 έτη.



 Οι τρέχουσες κλινικές δοκιμές ερευνούν νέες:
Στοχευμένες θεραπείες για νέους βιοδείκτες 
Συνδυασμοί χημειοθεραπειών με άλλα φάρμακα  
Ανοσοθεραπευτικά φάρμακα, όπως η θεραπεία CAR T-
cell 
Ιδιοτυπικός εμβολιασμός 

Υπάρχουν περίπου 800 κλινικές δοκιμές για το λέμφωμα
που αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουν ασθενείς στις
Ηνωμένες Πολιτείες. 

 Η συμμετοχή σε μια κλινική δοκιμή όχι μόνο προάγει την
αναγκαία έρευνα, αλλά δίνει στους ασθενείς πρόσβαση σε
αυτές τις νέες καινοτόμες θεραπείες χρόνια πριν από το
γενικό πληθυσμό.
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Ποιοι εμπλέκονται
στις κλινικές δοκιμές;

ΒΡΕΊΤΕ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΩΡΑ

https://massivebio.com/page-klinikes-dokimes-gia-lemfoma/
https://massivebio.com/page-klinikes-dokimes-gia-lemfoma/


Στη Massive Bio, η αποστολή μας είναι να δώσουμε τη
δυνατότητα στους ασθενείς με καρκίνο να έχουν ισότιμη
πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες και κλινικές δοκιμές,
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή/και την οικονομική
τους σταθερότητα.

Το Σύστημα Αντιστοίχισης Κλινικών Δοκιμών που βασίζεται
στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) συνδέει τους ασθενείς και τους
θεράποντες ογκολόγους τους με κλινικές δοκιμές σύμφωνα με
τη μοναδική περίπτωση καρκίνου τους.

Επιστρατεύουμε εξειδικευμένο προσωπικό για τη συλλογή
ιατρικών φακέλων και ιστορικού θεραπείας και την
αντιστοίχιση των ασθενών με επιλέξιμες δοκιμές κοντά στο
σπίτι τους. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας εγγραφής σας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα
logistics θα διεκπεραιωθούν ώστε να μπορείτε να
επικεντρωθείτε στην υγεία σας.

Πώς μπορούμε να
βοηθήσουμε
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Η Massive Bio εγκαινιάζει το πρώτο κέντρο
διοίκησης ογκολογικών κλινικών δοκιμών σε

στυλ NASA στη βιομηχανία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου ανέθεσε
σύμβαση για την ανάπτυξη ενός εργαλείου
προσέλκυσης για κλινικές δοκιμές με βάση
την ογκολογία και την τεχνητή νοημοσύνη

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


Στοιχεία επικοινωνίας
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Support@massivebio.com Website: www.massivebio.com

Ένας συνήγορος ασθενών θα επικοινωνήσει μαζί σας
εντός 24 ωρών από τη λήψη αυτού του οδηγού για να
συζητήσει περαιτέρω την επιλεξιμότητά σας για
κλινικές δοκιμές. Για να αρχίσετε να λαμβάνετε τα
αποτελέσματα της δωρεάν αντιστοίχησης των κλινικών
δοκιμών σας, συμπληρώστε την παρακάτω συμφωνία
Synergy-AI.

SYNERGY-AI
Αντιστοίχιση κλινικών

δοκιμών

Fiona Evans
Επικεφαλής συνήγορος ασθενής
Τηλέφωνο: +308008481455
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
fevans@massivebio.com

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Η εφαρμογή SYNERGY-AI
Cancer Clinical Trial Finder
είναι διαθέσιμη στο IOS και
στο Google Play Stores.

https://www.facebook.com/massivebio
https://www.instagram.com/massive_bio/
https://www.linkedin.com/company/massive-bio/
https://twitter.com/MassiveBio
mailto://support@massivebio.com
mailto://support@massivebio.com
mailto://support@massivebio.com
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual
https://massivebio.com/synergia-ai-sygkatathesi/?consent=manual&lang=gr
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

