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Η ELPEN στηρίζει ελληνική κλινική 
έρευνα για την αντιμετώπιση  του 

COVID-19 
 

13 Aπριλίου 2020. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN χρηματοδοτεί την κλινική μελέτη 
GRECCO-19, που διερευνά τη δραστική ουσία κολχικίνη ως μια ενδεχόμενη απάντηση για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19.  
 
Η έκβαση της μάχης ενάντια στον κορωνοϊό θα σηματοδοτήσει την επόμενη μέρα για τη χώρα μας, αλλά και 
διεθνώς. Η ELPEN ενισχύει αποφασιστικά το δύσκολο αυτό αγώνα, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σταθερή και 
διαχρονική προσήλωσή της στην αξία της έρευνας. Με βαθιά πίστη στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, η 
εταιρεία στηρίζει  τη σημαντική αυτή  ερευνητική προσπάθεια.  
 
Η ELPEN χρηματοδοτεί  τη διεξαγωγή κλινικής μελέτης με την κωδική ονομασία GRECCO-19 που αφορά στη 
χορήγηση της  δραστικής ουσίας κολχικίνης. Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης  είναι η αντιμετώπιση και η 
πρόληψη των επιπλοκών και της εξέλιξης της νόσου COVID-19, κυρίως σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα. 
Η συγκεκριμένη ερευνητική δράση αποτελεί μια ελληνική πρωτοβουλία, που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή 
Ελλήνων και ξένων καταξιωμένων επιστημόνων. Στη μελέτη GRECCO-19 συμμετέχουν ως μέλη της ερευνητικής 
ομάδας Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (Καρδιολόγοι, Πνευμονολόγοι, Λοιμωξιολόγοι) από νοσοκομειακά κέντρα 
αναφοράς,   πανεπιστημιακές κλινικές και νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα. Χορηγός της μελέτης είναι η Ελληνική 
Ρυθμολογική Εταιρεία.  
 
Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης γίνεται σε 24 ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Η μελέτη προβλέπει την 
ένταξη 180 ασθενών, εκ των οποίων οι 100 έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτήν. Διευκρινίζεται ότι ο μόνος αρμόδιος για 
την απόφαση της ένταξης ενός ασθενούς στο ερευνητικό αυτό πρωτόκολλο είναι ο θεράπων Ιατρός του και υπό 
την προϋπόθεση ότι το κέντρο είναι ενταγμένο στη μελέτη. Τα  πρώτα αποτελέσματά της μελέτης GRECCO-19 
αναμένονται πριν από το τέλος του Απριλίου.  
 
Η κολχικίνη είναι ένα φάρμακο δοκιμασμένο εδώ και χρόνια στην καρδιολογία. Περιγράφεται κλασικά ως 
θεραπευτική αντιμετώπιση για την οξεία περικαρδίτιδα. Έχει χρησιμοποιηθεί ερευνητικά με ασφάλεια σε πλήθος 
διαφορετικών κλινικών σεναρίων, συμπεριλαμβανομένου οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου, δίδοντας ελπιδοφόρα 
αποτελέσματα. Η ομάδα των ερευνητών που συμμετέχουν στην ανοικτή, προοπτική, τυχαιοποιημένη κλινική 
μελέτη GRECCO-19 υποθέτει ότι το φάρμακο κολχικίνη είναι δυνατόν να τροποποιήσει την ανταπόκριση της 
αντίδρασης του ανθρώπινου οργανισμού στον ιό SARS-CoV-2. Μια τέτοια δυνατότητα θα μπορούσε ίσως να 
συμβάλλει στον περιορισμό ή ακόμα και την πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών της νόσου. 
 
Η  ELPEN,  εδώ και 55 χρόνια παράγει φάρμακα υψηλής ποιότητας και είναι διαχρονικά  προσηλωμένη στην 
έρευνα για την ανάπτυξη νέων θεραπειών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.  Επενδύει σταθερά 
περισσότερο από 9% του ετήσιου τζίρου της σε ερευνητικά προγράμματα. Από το 1996 με την ίδρυση του 
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Ερευνητικού, Εκπαιδευτικού και Πειραματικού Κέντρου (Ε.Ε.Π.Κ), το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργαστήριο 
Πειραματικής- Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παρέχει τα μέσα και το πεδίο 
δράσης, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξή της στην ερευνητική κοινότητα και το έργο της. Σήμερα για ακόμα 
μια φορά στέκεται δίπλα στην προσπάθεια που καταβάλλουν αφιλοκερδώς διακεκριμένοι  επιστήμονες για να 
διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.  
 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ELPEN αποτελεί τη ναυαρχίδα ενός συνόλου κοινωνικών δράσεων που έχει 
αναλάβει το τελευταίο διάστημα η εταιρεία, με στόχο τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος υγείας και την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες : 
https://www.grecco19.org/ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1109966620300610 
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