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ξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, πιο υψηλό στις γυναί

ουν το CD20, το CD38 και το BCMA, αναπτύσσουν

κες και μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.

εξουδετερωτικά αντισώματα μετά τον εμβολιασμό

σε υγιείςλήπτες, αλλά και ασθενείς με αιματολογικές
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δόση του εμβολίου, όπως όλοι οι υγειονομικοί στη

ασθενείς που νόσησαν από COVID-19, και το 75%

(ComirnatyTM) της Pfizer. Τα μέχρι στιγμής αποτε

μάτων ήταν μικρότερης τάξης μεγέθους στα άτομα

μελέτη μας, θα έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα.

διατήρησε τα εξουδετερωτικά αντισώματα του

λέσματα, που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή

ηλικίας 51 -70 ετών συγκριτικά με αυτά ηλικίας 20-50
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περιοδικά, συνοψίζουν οι καθηγητές του Εθνικού και
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Οι ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών εμφάνισαν τους
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τις υπόλοιπεςηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, οι ηλικιω

στώθηκε μικρή μείωση του τίτλου των αντισωμά

πολύ υψηλότερους ακόμη και από όσους νόσησαν

εθελοντές ηλικίας άνω των 80 ετών, χωρίς γνωστή

μένες γυναίκες είχαν υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων
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αντισωμάτων.
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ρα 50, είχαν εξουδετερωτικά αντισώματα σε πολύ

με αιματολογικές κακοήθειες, όπως πολλαπλούν

την πρώτη δόση τους.
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