Điều trị bằng kháng thể đơn dòng
là gì?
Nếu quý vị có nguy cơ nhiễm COVID-19 nghiêm trọng và quý vị đã có kết quả xét nghiệm dương
tính với COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị có thể
muốn cân nhắc điều trị bằng kháng thể đơn dòng (mAb). Quý vị có thể đủ điều kiện được điều trị
COVID-19 bằng biện pháp mAb này tùy theo độ tuổi, lịch sử sức khỏe và thời gian quý vị có các
triệu chứng.
Việc điều trị bằng mAb có thể ngăn chặn vi-rút gây COVID-19 không vào trong tế bào cơ thể của
quý vị và hạn chế lượng vi-rút có trong cơ thể của quý vị. Điều này có nghĩa là quý vị có thể có các
triệu chứng nhẹ hơn và có thể giảm khả năng cần nằm viện.
Điều trị bằng mAb có thể giúp ích cho những người:
•

Có nguy cơ cao các triệu chứng nặng hơn và

•

Có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 có triệu chứng trong vòng 7 ngày hoặc ít
hơn hoặc

•

Đã tiếp xúc gần với người gần đây có kết quả xét nghiệm dương tính

____________________________________________________________________________
•

KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG LÀ GÌ?

Cơ thể người tự nhiên tạo ra các kháng thể để chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, cơ thể người
có thể không có các kháng thể giúp nhận biết vi-rút mới như SARS-CoV-2, một loại vi-rút gây
COVID-19. Kháng thể đơn dòng, hay mAb, được tạo ra trong phòng thí nghiệm để chống lại một
loại nhiễm trùng cụ thể (trong trường hợp này là SARS-CoV-2) và được đưa vào trực tiếp trong
cơ thể của quý vị bằng hình thức truyền. Điều trị bằng mAb có thể giúp ích nếu quý vị có nguy
cơ cao có các triệu chứng nghiêm trọng hoặc nằm viện.
Điều trị COVID-19 bằng mAb khác với vắc-xin COVID-19. Vắc-xin kích hoạt phản ứng miễn dịch
tự nhiên của cơ thể, nhưng có thể mất nhiều tuần để phát triển đủ kháng thể chống lại vi-rút. Do
đó, nếu quý vị có vi-rút, biện pháp điều trị bằng mAb cung cấp kháng thể cần thiết cho cơ thể tự
bảo vệ mình. Điều trị bằng mAb không thay thế nhu cầu miễn dịch từ vắc-xin nhưng có thể giúp
ích cho quý vị nếu quý vị có nguy cơ phát triển COVID-19 nghiêm trọng.
•

ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG CÓ THỂ
KHIẾN TÔI ỐM KHÔNG?

Biện pháp điều trị bằng kháng thể không có bất kỳ vi-rút hoạt động nào, do đó không có nguy cơ
quý vị sẽ nhiễm COVID-19 từ điều trị bằng mAb. Tuy nhiên, điều trị bằng kháng thể có thể có
các tác dụng phụ. Vui lòng trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để
biết những tác dụng phụ có thể xảy ra và những việc cần làm nếu quý vị gặp phải.

•

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU
KIỆN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG KHÁNG THỂ ĐƠN
DÒNG?

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể quyết định quý vị không đủ điều kiện
được điều trị bằng mAbị. Điều này có thể có nhiều lý do. Quý vị có thể không đáp ứng tất cả các
tiêu chí về điều kiện hội đủ, hoặc quý vị có thể có một bệnh lý khiến quý vị không đủ điều kiện
được điều trị bằng mAb. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết
các lựa chọn điều trị khác.
•

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ CÓ KHÁNG THỂ
ĐƠN DÒNG?

Bước 1: Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và có triệu chứng trong vòng 7 ngày
hoặc ít hơn.
Bước 2: Có sự giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.
Bước 3: Tìm một trung tâm tiêm truyền có sẵn.

Để nhận mAb, quý vị nên được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình giới thiệu
điều trị và được chuyển đến các địa điểm tiêm truyền có sẵn. Nếu quý vị không có nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy gọi đến Combat COVID Monoclonal Antibodies Call
Center (Trung Tâm Dịch Vụ Kháng Thể Đơn Dòng Combat COVID) theo số 1-877-332-6585 để
biết người để trao đổi về các triệu chứng và điều trị của quý vị.
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