
ДНК съществува във Вашите клетки и нейната 
функция е да пренася генетична информация, за 
да каже на Вашите клетки как да функционират 
правилно, включително какви протеини да 
произвеждат, които да помагат на тяхната 
работа. Понякога има изменения във Вашата 
ДНК, които водят до неправомерен растеж или 
функциониране на клетките. Когато това се 
случи в туморни клетки, промените в ДНК могат 
да причинят повишен растеж и деление.

Профилиране на туморни мутации
За да се определи кое лечение е най-добро 
за Вас, ще се направи изследване на малко 
количество от Вашата кръв или част от Вашата 
туморна тъкан за установяване на изменения в 
ДНК на Вашия тумор. Кръвната проба ще бъде 
взета чрез вземане на кръв; туморната проба 
ще бъде взета или чрез биопсия (процедура за 
вземане на парче тъкан), или предоставена от 
предишна туморна биопсия. Ако са установени 
изменения, те може да са причината за растежа 
или разпространението на Вашия тумор. Този 
тип изследване се нарича Профилиране на 
туморни мутации.
Резултатите от това изследване може да 
помогнат на Вашия лекар да реши кои 
лекарства действат срещу тумора и е по-
вероятно (в сравнение с други лекарства) 
да свият или забавят разпространението на 
тумора. Това е така, защото някои лекарства са 
предназначени да действат върху конкретно 
изменение или група от изменения. Някои 
лекарства може вече да са одобрени за 
лечение на Вашия рак, докато други все още се 
изследват в клинични изпитвания. 

Клинично изпитване TALAPRO-3 и 
изследване на тумор
Проучването TALAPRO-3 изследва дали едно 
изпитвано лекарство е безопасно и ефективно, 
когато се прилага на мъже с метастатичен, 

чувствителен към кастрация рак на простатата 
(mCSPC), заедно с ензалутамид - одобрено 
лечение за това състояние.
За да се включите в това проучване, трябва 
да имате изменение в ДНК в един от 12-те 
гена, които са важни за възстановяване на 
увреждането на ДНК, като: ATM, ATR, BRCA1, 
BRCA2, CDK12, CHEK2, FANCA, MLH1, MRE11A, 
NBN, PALB2 или RAD51C. Като част от процеса 
на скрининг ще получите тест за Профилиране 
на туморни мутации, за да се установи дали 
имате едно от 12-те изменения. Клиничното 
изпитване TALAPRO-3 използва тест за 
Профилиране на туморни мутации, наречен тест 
FoundationOne Liquid CDx, който проверява за 
над 300 гени в кръвта Ви, или FoundationOne 
CDx - в туморната Ви тъкан. Ако имате един от 
гените за възстановяване на увреждането на 
ДНК, може да сте подходящ/а за участие.
Кръвната проба ще бъде предоставена чрез 
вземане на кръв, туморната проба ще бъде 
предоставена или чрез биопсия (процедура за 
вземане на парче тъкан), или от туморна тъкан, 
която е била получена преди това.
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Може би бихте могли да 
ни помогнете 

Ако искате да научите повече за 
участието в клиничното изпитване 
TALAPRO-3, моля, свържете се с нас на:

Искате ли да научите повече 
за Профилиране на туморни 
мутации?

Налична снимка. Представено чрез модел.



Pfizer-PCA-C3441052_flyer_BG-BulGAriAn_V1.0_29Jun2021

Може би бихте могли да 
ни помогнете 

Ако искате да научите повече за 
участието в клиничното изпитване 
TALAPRO-3, моля, свържете се с нас на:

* Има и други изисквания за участие в изпитването. 
Лекарят по изпитването ще може да Ви ги обясни. 

Животът с метастатичен рак на 
простатата е труден и понякога може да 
бъде обременяващ. 
Въпреки скорошния напредък в 
лечението на метастатичен рак на 
простатата, все още има необходимост 
от повече лечения. Клиничното 
изпитване TALAPRO-3 ще оцени 
потенциално лечение и понастоящем 
търсим мъже за участие.
Клиничното изпитване TALAPRO-3 може 
да бъде възможност за Вас, ако:*

 ● имате диагноза за метастатичен рак 
на простатата

 ● сте на възраст 18 или повече години 
 ● желаете да предоставите проби от 

кръв и туморна тъкан за генетично 
изследване

 ● иначе сте в сравнително добро 
здраве

Засегнат ли сте Вие или Ваш 
близък от метастатичен рак 
на простатата?

Налична снимка. Представено чрез модел.
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Клинично изпитване TALAPRO-3 

Метастатичен 
рак на простатата
ПРОТОКОЛ: C3441052 
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ИЗПИТВАНЕ НА ПЕРОРАЛНО 
ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПЕДИАТРИЧНИ 
ПАЦИЕНТИ С COVID-19  

Надежда за 
деца - Справяне 
с COVID-19

Връзка с нас

Ако имате въпроси или притеснения, 
или бихте искали да насрочите 
посещение, моля, свържете се с 
персонала по изпитването по-долу. 

COVIDPILLSTUDY.COM

Научете повече за възможността 
за изследване при деца и 
тийнейджъри, които наскоро са 
диагностицирани с COVID-19 или 
наскоро са развили признаци/
симптоми на COVID-19 и са с 
повишен риск от тежко заболяване. 

Лице за контакт:  Борис Бъчваров

Имейл адрес: boris.bachvarov@pfizer.com            

Какво можете да очаквате
• Ако детето или тийнейджърът проявява

интерес да участва, персоналът по 
изпитването ще насрочи визита за скрининг, 
за да определи дали той/тя може да се 
присъедини към изпитването. На визитата 
за скрининг персоналът по изпитването 
ще попита за неговите/нейните симптоми 
на COVID-19, анамнеза, ваксинации, 
контрацепция (ако е приложимо), лекарства 
и способност за поглъщане на таблетки.

• Детето или тинейджърът ще получи 
изпитваното лекарство като перорални 
таблетки. Първата доза може да бъде 
предоставена в центъра по изпитването. 
Последващи дози ще бъдат приемани в дома 
два пъти дневно през следващите 5 дни, за 
общо 10 дози. 

• Детето или тинейджърът ще бъде включен/а 
в изпитването за около 5 седмици и 
ще трябва да направи поне 8 визити 
по изпитването. Те може да включват 
комбинация от присъствени визити в 
клиниката или в дома Ви, или отдалечени 
визити по телефона или от компютъра.

На разположение сме, 
за да помогнем 

Насърчаваме Ви да говорите с Вашия лекар 
или с персонала по изпитването, ако имате 
въпроси относно участието. Участниците 
могат винаги да променят решението си и да 
напуснат изпитването по всяко време. 



Относно това изпитване 
Въпреки че има надежда вече да е преминала 
най-лошата част от пандемията, стотици хиляди 
нови случаи на COVID-19 все още продължават 
да бъдат съобщавани по целия свят. Ето защо е 
толкова важно да продължим да подобряваме не 
само превенцията, но и лечението на COVID-19.

Това клинично изпитване оценява дали едно 
изпитвано перорално лекарство намалява 
продължителността и/или тежестта на 
заболяването сред деца и тийнейджъри, които 
наскоро са диагностицирани с COVID-19 или 
наскоро са развили признаци/симптоми на 
COVID-19 и имат основно клинично състояние. 
Всички участници ще получават изпитваното 
лекарство два пъти дневно в продължение  
на 5 дни. Общото време на участниците  
в изпитването ще бъде около 5 седмици.   

Какво представлява едно 
клинично изпитване?
Клиничните изпитвания (или изследователските 
проучвания) са тип медицинско изследване, в 
което хората участват доброволно. Клиничните 
изпитвания обикновено проучват по какъв 
начин влияят на участниците потенциалните 
лекарства и лечения. Всички лекарства и 
ваксини, които са налични днес при пациенти, 
първо са били тествани в клинични изпитвания, 
включващи стотици до хиляди хора.

Кой може да участва
Това изпитване може да е възможност за деца  
и тийнейджъри, които са: 
• На възраст от 6 до 17 години
• Имат най-малко един признак/симптом 

на COVID-19
• Могат да поглъщат таблетки
• Отговарят на минималните изисквания за тегло
• Имат поне 1 от следните характеристики или 

основни клинични състояния: 
• Наднормено тегло или затлъстяване
• Настоящ пушач
• Имуносупресивно заболяване 

(т.е. лечение на рак, HIV, автоимунни 
нарушения)

• Хронично белодробно, сърдечно или 
бъбречно заболяване

• Хипертония (високо кръвно налягане)
• Диабет Тип 1 или Тип 2
• Сърповидно-клетъчно заболяване 
• Активен рак (без рак на кожата)
• Разстройство в неврологичното 

развитие (т.е. церебрална парализа, 
синдром на Даун)

Забележка: Има и други изисквания за участие 
в това изпитване. Член на персонала по 
изпитването ще помогне да се определи дали това 
изпитване е подходящо за Вашето семейство. 

Важен принос
Ако детето или тийнейджърът наскоро е 
диагностициран/а с COVID-19 или има признаци/
симптоми на COVID-19 и основно клинично 
състояние, което го/я излага на риск от развитие 
на тежко заболяване, може да обмислите това 
изпитване не само за Вашето семейство, но и 
като важен принос за нашите глобални усилия за 
справяне с COVID-19. Въпреки че всеки трябва да 
може да се включи в клиничните изпитвания, от 
особено значение е в изпитванията да се включват 
хора от общностите, засегнати в най-голяма 
степен от COVID-19. Включвайки се доброволно, 
детето или тийнейджърът ще представлява хора 
като него/нея - по възраст, пол, раса, етническа 
принадлежност и от общности като Вашата. 

Присъединяването към клинично изпитване е 
важно и лично решение. Надяваме се, че това  
е изпитване, което семейството Ви ще обмисли. 
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