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Η ELPEN στηρίζει την κλινική έρευνα 

για το ισραηλινό φάρμακο κατά της  

COVID-19 

29 Aπριλίου 2021. Η ELPEN χρηματοδοτεί κλινική μελέτη, φάσης ΙΙ, που βρίσκεται σε στάδιο 

αξιολόγησης από τις ρυθμιστικές αρχές και έχει στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και 

της ασφάλειας φαρμάκου που αναπτύχθηκε στο Ισραήλ για την θεραπεία έναντι του κορωνοϊού.  

Συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ELPEN στηρίζει ενεργά 

τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας για εισπνεόμενη θεραπεία που βασίζεται στη χρήση της καινοτόμας 

τεχνολογίας των εξωσωμάτων (exosomes). Με τη βοήθεια των εξωσωμάτων, ειδικές πρωτεΐνες 

μπορούν να μεταφερθούν στους πνεύμονες και να συμβάλλουν στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού 

συστήματος.  

Στόχος της κλινικής μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας  της 

χορήγησης φαρμάκου με τη χρήση της τεχνολογίας των εξωσωμάτων (exosomes) και θα υλοποιηθεί 

κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων, σε κορυφαία νοσοκομεία της χώρας μας με τη συμμετοχή 

Ελλήνων επιστημόνων. Χορηγός της κλινικής μελέτης είναι η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.  

Το πρωτοποριακό αυτό φάρμακο λαμβάνεται με εισπνεόμενο τρόπο, χαρίζοντας το πλεονέκτημα της 

απευθείας πρόσβασης στους πνεύμονες σε σχέση με άλλους τρόπους χορήγησης. Σύμφωνα με τις 

πρώτες ενδείξεις η συγκεκριμένη εισπνεόμενη θεραπεία φαίνεται πολλά υποσχόμενη  για ασθενείς με 

μέτρια ή σοβαρή λοίμωξη COVID-19.  

Η εν λόγω θεραπεία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας. Στο πλαίσιο 

αυτό, η χώρα μας συμμετέχει ενεργά και αποφασιστικά στην έρευνα που διεξάγεται σε παγκόσμιο 

επίπεδο για την προσθήκη μιας νέας, καινοτόμας θεραπευτικής επιλογής στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού.  

Η ELPEN εδώ και 56 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 10% του ετήσιου τζίρου της σε ερευνητικά προγράμματα. Το 1996 

ίδρυσε το  Ερευνητικό,  Εκπαιδευτικό  και  Πειραματικό  Κέντρο,  το  μεγαλύτερο  ιδιωτικό  εργαστήριο  
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Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  Με το νέο Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας που 

κατασκευάζεται στα Σπάτα Αττικής, η εταιρεία συνεχίζει να παρέχει τα μέσα και το πεδίο δράσης, 

στηρίζοντας με συνέπεια την ερευνητική κοινότητα και το έργο της.   

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, με τη χρηματοδότηση της κλινικής μελέτης GRECCO-19, η ELPEN για 

ακόμα μια φορά στέκεται δίπλα στην προσπάθεια που καταβάλει η επιστημονική  κοινότητα για να 

διασφαλίσει  ένα καλύτερο μέλλον για όλους.  

 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στο τηλέφωνο 697 7672400. 
Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr 
 

 

 
 

http://www.elpen.gr/

