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90% σε ηλικίες
25 έως 67
και 45%
άνω των 85,
σύμφωνα
με το Cl/ΓΊ
ΕΚΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Η ταυτότητα της
έρευνας του ΕΚΠΑ
Οι μετρήσεις των αντισωμάτων γίνονται στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολο
γίας του ΕΚΠΑ (υπεύθυνος καθηγητής ΙωάννηςΤρουγκάκος)καιτουΤμήματος
Βιοχημείαςτου Νοσοκομείου Παίδων'Άγία Σοφία" (υπεύθυνος διευθυντής Ιω
άννης Παπασωτηρίου). Οι μετρήσεις των υποπληθυσμώντωνΤ - και Β - λεμ
φοκυττάρων θα γίνουν στο εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής του Τμήματος Βι
ολογίας του ΕΚΠΑ (υπεύθυνη καθηγήτρια Ουρανία Τσιτσιλώνη) και στο εργα
στήριο της θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (υπεύθυνος καθηγητής Ευάγγε
λος Τέρπος). Η μέτρηση των κυτταροκινών θα γίνει στο Εθνικό Ίδρυμα Μελέ
της Καρκίνου, Τμήμα Ανθρωπίνων Ρετροϊών (National Cancer Institute, Human
Retrovirus Section) των ΗΠΑ (υπεύθυνος καθηγητής Γιώργος Παυλάκης).
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25-67 ετών παράγει εξουδε
τερωτικά αντισώματα ένα
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προκαταρκτικό αποτελέ
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- Τα άτομα όλων των ηλικιών, αλλά
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Οι κύριοι ερευνητές της μελέτης Θά-
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πλειοψηφία των εμβολιασθέντων

- Η δεύτερη δόση του εμβολίου εί
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