
 

Πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ 

 

 

 

H  κ.Bαςιλικι ποφλου ΜD, MPhil PhD, είναι Κακθγιτρια  Παιδιατρικισ και Λοιμωξιολογίασ, 

και Τπεφκυνθ του Ερευνθτικοφ Εργαςτθρίου Ανοςοβιολογίασ και Μελζτθσ Εμβολίων τθσ Α’ 

Πανεπιςτθμιακισ Κλινικισ τθσ Ιατρικισ χολισ του  Πανεπιςτθμίου Ακθνών. 

Aποφοίτθςε από τθν Ιατρικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνών και ειδικεφτθκε ςτθν 

Παιδιατρικι ςτθν ΑΠΠΚ του Νοςοκομείου Παίδων « Αγία οφία, ςτισ παιδιατρικζσ 

Λοιμώξεισ ςτο νοςοκομείο Great Ormond Street, London, UK  και απζκτθςε δίπλωμα MPhil  

ςτθν Ανοςοβιολογία από το University College London, κακώσ και διδακτορικό από τθν 

Ιατρικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνών. 

Η κ. ποφλου είναι υπεφκυνθ τθσ Μονάδασ Παιδικοφ AIDS  του Νοςοκομείου Παίδων» Αγία 

οφία» και τθσ μονάδασ Ειδικών Λοιμώξεων τθσ ΑΠΠΚ. Λόγω τθσ κλινικισ τθσ εναςχόλθςθσ 

με το παιδιατρικό HIV ζχει αναπτφξει εκτενι ερευνθτικι δραςτθριότθτα για τθν 

επιδθμιολογία και ανοςολογία τθσ HIV λοίμωξθσ, τθν ανοςολογικι απάντθςθ ςε εμβόλια, 

τθν νευροαναπτυξιακι εξζλιξθ των οροκετικών παιδιών, τισ ενδοκρινολογικζσ διαταραχζσ 

που παρουςιάηουν ενώ ςυνεργάηεται ςτενά με το ευρωπαικά δίκτυα ΡENTA και Penta ID. 

Σο  Ερευνθτικό εργαςτιριο Ανοςολογίασ και Μελζτθσ εμβολίων το οποίο  ίδρυςε και 

διευκφνει, εςτιάηεται ςτθν ανοςοβιολογικι μελζτθ των εμβολίων με τθν ανάπτυξθ νζων 

μεκόδων για αξιολόγθςθ των ποιοτικών και ποςοτικών χαρακτθριςτικών των ανοςολογικών 

απαντιςεων. Ιδιαίτερο ερευνθτικό ενδιαφζρον τθσ αποτελεί θ αντιγονο-ειδικι (antigen-

specific) ανοςολογικι μνιμθ για τθν μελζτθ τθσ οποίασ θ ερευνθτικι τθσ ομάδα ζχει 

αναπτφξει νζεσ μεκόδουσ ELISPOT και κυτταρομετρίασ ροισ τισ οποίεσ χρθςιμοποιεί 

πρόςφατα και για τθν μελζτθ των εμβολίων COVID 19. Οι μζκοδοι αυτζσ ςε ςυνδυαςμό με 

μεκόδουσ γενομικισ (Omics) που επίςθσ χρθςιμοποιεί για τθν μελζτθ τθσ ανοςολογικισ 

απάντθςθσ, ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ «εμβολίων ακριβείασ» για ειδικοφσ πλθκυςμοφσ.  

 Άλλεσ ερευνθτικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ είναι θ ανάπτυξθ πεπτιδικών βακτθριακών 

εμβολίων,  θ μελζτθ τθσ δράςθσ τουσ ςτθν ανάπτυξθ ανοςίασ των βλεννογόνων και θ 

βελτίωςθ των ανοςολογικών τουσ χαρακτθριςτικών μετά από ςφηευξθ με ςυνκετικά 

ιόμορφα νανοςωματίδια (sVLPs). 
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Σο ερευνθτικό τθσ ζργο ζχει ςυμβάλει ςτθν διεφρυνςθ του γνωςτικοφ πεδίου τθσ  

Ανοςοβιολογίασ και ζχει ςθμαντικι διεκνι αναγνώριςθ όπωσ φαίνεται από τισ ευρωπαϊκζσ 

και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ τθσ. 

Είναι μζλοσ πολλών επιςτθμονικών εταιρειών, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Εταιρείασ Παιδιατρικών Λοιμωδών Νοςθμάτων (ESPID) και τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ 

Κλινικισ Μικροβιολογίασ και Infecton (ECCMID). Είναι επίςθσ μζλοσ των ομάδων 

Εμπειρογνωμόνων για τον ιό ροταϊοφ και τθσ ανεμευλογιάσ. Είναι ςυγγραφζασ 

περιςςότερων από 90 άρκρων ςτο pubmed και ζχει ςυμμετάςχει ςτθν ςυγγραφι του 

βιβλίου European Vaccines and Vaccinations. 

Πλήρης κατάλογος των δημοσιεύσεων στο Google Scholar 
https://scholar.google.com/citations?user=d2szAvoAAAAJ&hl=el 
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