השימוש בגלקנזומאב ) (galcanezumabבקרב מטופלים עם נגיף הCOVID-19-
התשובה בקצרה :השימוש בגלקנזומאב ) (galcanezumabבקרב מטופלים עם נגיף ה) COVID-19-נגיף הקורונה( לא
נחקר.
השימוש בגלקנזומאב במטופל שחלה בנגיף הקורונה
מחלת נגיף הקורונה  (COVID-19) 2019היא מחלה נשימתית זיהומית הנגרמת מנגיף ממשפחת נגיפי ה,SARS-CoV-2-
1
שנקרא בעבר "נגיף קורונה החדש ."2019
חברת  Eli Lillyלא חקרה את השימוש בגלקנזומאב בקרב מטופלים שחלו בנגיף הקורונה.
על הרופאים לפעול בהתאם לשיקול דעתם הקליני בעת קביעת הגישה המתאימה ביותר למתן גלקנזומאב למטופל ,שאומת
כי הוא חולה בנגיף הקורונה או שיש חשד לכך.
לנוגדנים חד שבטיים ) (mAbsהמוכוונים ל CGRP-אין השפעה אימונומודולטורית ספציפית ישירה
הנוגדנים החד שבטיים המוכוונים ל CGRP-מיועדים להיקשר לפפטיד או לקולטן  CGRPברמת ספציפיות גבוהה ,תוך
מזעור ההשפעה על מערכת החיסון2-4 .מכיוון ש CGRP-אינו מטרה של מערכת החיסון ,לנוגדנים חד שבטיים המוכוונים ל-
 CGRPאין השפעה אימונומודולטורית ישירה.
השימוש בגלקנזומאב לא קשור עם סיכון מוגבר לזיהומים או לדיכוי מערכת החיסון .אירועים אלו גם לא זוהו כסיכונים
5
חשובים בתכנית ניהול הסיכונים של גלקנזומאב.
מקורות מידע על מחלות זיהומיות
לקבלת המידע העדכני ביותר אודות נגיף הקורונה ,אנא בקר באתרים של ארגון הבריאות העולמי והמרכז לבקרת מחלות
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מונחון
 = CDCהמרכזים לבקרת מחלות ומניעתן
 = CGRPפפטיד הקשור לגן קלציטונין
 = COVID-19מחלת נגיף קורונה 2019
 = mAbנוגדן חד שבטי
 = SARS-CoV-2נגיף ממשפחת נגיפי קורונה הגורם לתסמונת נשימתית חריפה חמורה
 = WHOארגון הבריאות העולמי
Emgality is indicated for the prophylaxis of
migraine in adults who have at least 4 migraine days per month1

 .1למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות
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