
Що таке лікування моноклональними 

антитілами? 
 

Якщо ви відноситеся до групи високого ризику тяжкого перебігу COVID-19 і отримали позитивний 

результат тесту на це захворювання або перебували в тісному контакті з особою, яка має позитивний 

результат тесту, можливо, вам слід розглянути варіант лікування із застосуванням Monoclonal Antibody 

(mAb, моноклональні антитіла). Вам може підійти лікування із застосуванням mAb залежно від вашого 

віку, історії хвороби й того, як довго у вас спостерігаються симптоми. 

Лікування із застосуванням mAb може заблокувати здатність вірусу, який спричиняє COVID-19, 

проникати в клітини вашого організму й обмежити кількість вірусу у вашому тілі. Це означає, що ваші 

симптоми можуть бути м’якшими, а вірогідність потреби в госпіталізації – меншою. 

Лікування із застосуванням mAb може допомогти людям, які: 

• відносяться до групи високого ризику тяжкого перебігу захворювання; і 

• отримали позитивний результат тесту на COVID-19 і мають симптоми протягом 7 днів чи 

менше; або 

• тісно контактували з особою, яка отримала позитивний результат тесту. 

_____________________________________________________________________________________ 

• ЩО ТАКЕ МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА? 

Ваш організм природним шляхом виробляє антитіла, щоб боротись із зараженням. Однак ваш 

організм може не мати антитіл, здатних розпізнати нові віруси, як-от SARS-CoV-2, вірус, який 

спричиняє COVID-19. Моноклональні антитіла, або mAb, створюються в лабораторіях для боротьби 

з конкретними інфекціями (у даному випадку SARS-CoV-2) і вводяться за допомогою 

внутрішньовенного вливання. Лікування із застосуванням mAb може допомогти, якщо ви 

перебуваєте в групі високого ризику тяжкого перебігу захворювання або госпіталізації. 

Лікування COVID-19 із застосуванням mAb відрізняється від вакцинації проти цього захворювання. 

Вакцина активує природну імунну відповідь організму, проте на утворення достатньої кількості 

антитіл проти вірусу можуть знадобитися тижні. Отже, якщо ви заражені вірусом, лікування із 

застосуванням mAb надає вашому організму антитіла, які йому необхідні, щоб захистити себе. 

Лікування із застосуванням mAb не замінює потребу у вакцинації для зміцнення імунітету, але 

може допомогти, якщо ви перебуваєте в групі високого ризику тяжкого перебігу COVID-19. 

  



 

• ЧИ МОЖУ Я ЗАХВОРІТИ ЧЕРЕЗ ЛІКУВАННЯ 

МОНОКЛОНАЛЬНИМИ АНТИТІЛАМИ? 

Лікування антитілами не містить живого вірусу, отже ризику заразитися COVID-19 через лікування із 

застосуванням mAb немає. Однак лікування антитілами може мати побічні ефекти.  Обговоріть зі 

своїм сімейним лікарем можливі побічні ефекти й алгоритм дій у разі їхнього виникнення. 

• ЩО, ЯК Я НЕ ВІДПОВІДАЮ ВИМОГАМ ДО ЛІКУВАННЯ 

МОНОКЛОНАЛЬНИМИ АНТИТІЛАМИ? 

Ваш сімейний лікар може вирішити, що ви не відповідаєте вимогам для лікування із застосуванням 

mAb. Для цього може бути декілька причин. Можливо, ви не маєте права на прийом таких ліків, 

або, імовірно, у вас є супутнє захворювання, яке виключає застосування mAb.  Зверніться до свого 

лікаря, щоб дізнатися про інші варіанти лікування. 

• ЯК МЕНІ ОТРИМАТИ ЛІКУВАННЯ 

МОНОКЛОНАЛЬНИМИ АНТИТІЛАМИ? 

Крок 1: у вас має бути позитивний результат тесту на COVID-19 і симптоми протягом 7 днів або 

менше. 

Крок 2: отримайте направлення від свого сімейного лікаря. 

Крок 3: знайдіть медичну установу, у якій вам зроблять внутрішньовенне вливання. 

 

Щоб отримати лікування із застосуванням mAb вам слід отримати направлення від свого сімейного 

лікаря та вказівки щодо розташування медичних установ, де вам можуть зробити внутрішньовенне 

вливання. Якщо ви не маєте сімейного лікаря, зателефонуйте в Combat COVID Monoclonal 

Antibodies Call Center (Кол-центр із питань боротьби з COVID за допомогою моноклональних 

антитіл) за номером 1-877-332-6585, щоб дізнатися, з ким можна проконсультуватися щодо 

симптомів і лікування. 
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Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127. 

Клієнти, які мають вади слуху, можуть зателефонувати на номер 711 (Washington Relay) або 
надіслати листа на адресу mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov. 
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