
 بادی مونوکلونال درمان با داروی آنتی

 تیره( چیست؟)پادتن تَک 
 

شما مثبت بوده یا با   COVID-19قرار دارید و نتیجه آزمایش  COVID-19معرض خطر ابتال به بیماری شدید ناشی از اگر در

( را انجام mAbبادی مونوکلونال )توانید درمان با داروی آنتیاید، میفردی که نتیجه آزمایش او مثبت بوده است تماس نزدیک داشته

شرایط درمان بیماری  اید، ممکن است واجدزمانی که عالئم بیماری را داشتهدهید. بسته به سن، سابقه وضعیت سالمت و مدت

COVID-19  باmAb .باشید 

های بدن جلوگیری و میزان ویروس را در بدن به سلول COVID-19تواند از ورود ویروس عامل بیماری می  mAbدرمان با  

 تری را تجربه کنید و احتمال بستری شدن در بیمارستان را کاهش دهید. محدود کند. این یعنی ممکن است عالئم خفیف

 ی با شرایط زیر کمک کند:تواند به افرادمی mAbدرمان  

 وتری هستند معرض خطر باالی ابتال به عالئم وخیمافرادی که در •

 یااند روز یا کمتر عالئم بیماری را تجربه کرده 7مدت آنها مثبت است و به  COVID-19نتیجه آزمایش  •

 اند تازگی نتیجه آزمایش او مثبت شده است تماس نزدیک داشتهبا فردی که به •

____________________________________________________________________________ 

 بادی مونوکلونال چیست؟آنتی •

هایی بادیحال، ممکن است بدن شما فاقد آنتیاینکند. با هایی را برای مبارزه با عفونت تولید میبادیطور طبیعی آنتی بدن شما به

، طراحی  COVID-19، یعنی ویروس عامل  SARS-CoV-2های نوظهور )یا جدید( مانند ویروس باشد که برای شناسایی

(  SARS-CoV-2در آزمایشگاه برای مبارزه با عفونتی خاص )در این مورد،  mAbهای مونوکلونال یا بادیشده است. آنتی 

خطر باالی ابتال به عالئم وخیم یا بستری  معرضشوند. اگر درصورت وریدی به شما تزریق میشوند و مستقیماً بهساخته می

 تواند به شما کمک کند.می mAbشدن در بیمارستان هستید، درمان  

شود تا متفاوت است. واکسن باعث می COVID-19با عملکرد واکسن  COVID-19برای درمان  mAbعملکرد روش  

های کافی علیه ویروس را ایجاد کند. بادید تا آنتی ها طول بکشواکنش ایمنی طبیعی بدنتان تحریک شود، اما ممکن است هفته

هایی را که بدنتان برای محافظت از خود نیاز دارد تولید بادیتواند آنتی می mAbبنابراین، اگر به ویروس مبتال هستید، درمان با 

بتال به بیماری شدید ناشی معرض خطر اطریق واکسن نیست، اما اگر درجایگزینی برای ایجاد مصونیت از mAbکند. درمان با 

 تواند به شما کمک کند.هستید، می COVID-19از 

 تواند من را به بیماری مبتال کند؟ بادی مونوکلونال میآیا درمان با آنتی •

ناشی از درمان با  COVID-19ای نیستند؛ بنابراین، هیچ خطری برای ابتال به بادی حاوی هیچ ویروس زندههای آنتیدرمان

mAb مورد عوارض جانبی احتمالی بادی ممکن است عوارض جانبی داشته باشد.  لطفاً درحال، درمان با آنتیاینوجود ندارد. با

 های بهداشتی خود مشورت کنید.دهنده مراقبتچه کاری باید انجام دهید، با ارائهصورت بروز این عوارض و اینکه در

 

 

 



 شود؟ بادی مونوکلونال نباشم، چه میشرایط درمان با آنتیاگر واجد •

تواند دالیل  نیستید. این امر می mAbشرایط درمان با تان ممکن است تشخیص دهد که شما واجدهای بهداشتیدهنده مراقبتارائه

ای داشته شرایط بودن را نداشته باشید، یا ممکن است نوعی بیماری زمینهتلفی داشته باشد. ممکن است تمام معیارهای واجدمخ

های  دهنده مراقبتهای درمانی، با ارائهرد صالحیت کند.  برای اطالع از دیگر گزینه mAbباشید که شما را برای درمان با 

 بهداشتی خود مشورت کنید.

 های مونوکلونال را دریافت کنم؟ بادیتوانم آنتیچطور می •

 روز یا کمتر عالئم بیماری را تجربه کرده باشید. 7مدت شما مثبت باشد و به COVID-19: نتیجه آزمایش  1مرحله 

 های بهداشتی خود ارجاع داده شوید.دهنده مراقبت: از طرف ارائه2مرحله 

 یدا کنید.: یک مرکز فیوژن دردسترس پ3مرحله 

 

دسترس هدایت تان ارجاع داده شوید و به مراکز تزریق درهای بهداشتیدهنده مراقبت، باید از طرف ارائهmAbبرای تزریق 

 Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Centerبا  های بهداشتی ندارید،دهنده مراقبت اگر ارائه شوید.

تماس بگیرید تا به شما بگویند  1-877-332-6585های مونوکلونال( به شماره بادی طریق آنتی)مرکز تماس مقابله با کووید از

 مورد عالئم و درمان خود صحبت کنید. با چه کسی در
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