
 بادی مونوکلونال چیست؟تداوی آنتی 
 

 شما مثبت بوده است یا با فردی که تست او مثبت  19-هستید و تست کووید 19- اگر در خطر بیماری شدید کووید

 ( را در نظر بگیرید. mAbبوده در تماس نزدیک بوده اید، ممکن بخواهید یک تداوی آنتی بادی مونوکلونال )

 برای  mAbاید، ممکن واجد شرایط تداوی براساس سن، سابقه صحی و مدت زمانی که عالئم را داشته

 باشید. 19-تداوی کووید

شود، مسدود نموده و مقدار ویروس در بدنتان  به حجرات بدن شما می 19-تواند ویروسی را که موجب ورود کوویدمی mAbتداوی 

 عالئم خفیفتری داشته و احتمال ضرورت ماندن شما در شفاخانه را کاهش دهد.  را محدود کند. این بدان معناست ممکن

 ممکن به افرادی که: mAbتداوی 

 و در معرض خطر باالی داشتن عالئم شدیدتر هستند •

 یا  روز یا کمتر  7با عالئمی به مدت  19-دارای تست مثبت کووید •

 نزدیک بوده اندبا فردی که اخیراً نتیجه تست او مثبت داشته در تماس  •

____________________________________________________________________________ 

 آنتی بادی مونوکلونال چیست؟ •

هایی نداشته باشد که بادی به شکل طبیعی بدن شما برای مبارزه با ویروس آنتی بادی می سازد. با این وجود، بدن شما شاید آنتی

شود، طراحی شده باشد. آنتی  می 19-، ویروسی که باعث کوویدSARS-CoV-2و )یا جدید( مانند برای تشخیص ویروس ن

( در البراتوار ساخته می SARS-CoV-2برای مبارزه با یک ویروس خاص )در این مورد  mAbsبادی های مونوکلونال یا 

ئم شدید یا بستری شدن در شفاخانه هستید، شوند و مستقیماً به صورت تزریق به شما داده می شوند. اگر در خطر باالی عال

 می تواند موثر باشد. mAbتدوای 

متفاوت است. واکسین واکنش ایمنی طبیعی بدن شما را تحریک می کند، اما  19-با واکسین کووید 19-برای کووید mAbتداوی 

اگر مبتال به ویروس هستید، تداوی  ممکن هفته ها طول بکشد تا آنتی بادی های کافی بر ضد ویروس تولید گردد. بنابراین،

mAb  به بدن شما آنتی بادی هایی می دهد که برای محافظت از خود نیاز دارد. تداویmAb  جایگزین ضرورت به مصونیت

 شدید هستید، می تواند به شما کمک کند. 19-با واکسین نمی شود، اما اگر در خطر باالی ابتال به کووید

 کلونال می تواند مرا بیمار نماید؟ آیا درمان آنتی بادی مونو •

وجود  mAbدر نتیجه تدوای با  19-بادی حاوی ویروس زنده نمی باشد، بنابراین هیچ گونه خطر ابتال به کوویدتداوی آنتی 

ندارد. با این حال، تداوی آنتی بادی ممکن عوارض جانبی داشته باشد.  لطفاً با ارائه دهنده مراقبت های صحی خود در مورد  

 عوارض جانبی محتمل و آن چه در صورت تجربه آنها باید انجام دهید صحبت نمائید. 



نجام  اگر واجد شرایط تداوی آنتی بادی مونوکلونال نباشم، چه کاری باید ا •

 بدهم؟

نمی باشید. این مساله می تواند چندین  mAbارائه دهنده مراقبت های صحی شما شاید تصمیم بگیرد شما واجد شرایط درمان  

دلیل داشته باشد. شاید شما همه معیارهای واجد شرایط بودن را نداشته باشید، یا ممکن یک بیماری ضمنی داشته باشید که شما را  

 محروم کند.  از ارائه دهنده مراقبت های صحی خود گزینه های تداوی دیگر بخواهید.  mAbاز تداوی 

 م آنتی بادی های مونوکلونال دریافت کنم؟ چگونه می توان •

 روز یا کمتر.  7و عالئم آن به مدت  19-: تست مثبت کووید1مرحله 

 : از ارائه دهنده مراقبت های صحی خود یک رفرنس بگیرید.2مرحله 

 : یک مرکز تزریق فعال پیدا کنید. 3مرحله 

 

جهت تداوی معرفی و به مراکز تزریق موجود راهنمایی  های صحی خوددهنده مراقبتباید توسط ارائه  mAbبرای دریافت 

 Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center، با های صحی نداریددهنده مراقبت  اگر ارائه گردید.

ر تماس بگیرید تا بدانید با چه کسی د 1-877-332-6585های مونوکلونال مبارزه با کووید( به شماره بادی)مرکز تماس آنتی

 مورد عالئم و تداوی خود صحبت کنید.
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