
To έργο PEPtADe αποτελεί σύμπραξη τριών ακαδημαϊκών
οργανισμών και δύο εταιριών που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της Υγείας και έχει ως στόχο την εύρεση πιθανών
μορίων-αναστολέων της συσσωμάτωσης του Αβ, η οποία
παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου του Alzheimer
(Alzheimer’s Disease ή AD)

The PEPtADe project is a collaboration between three academic
organizations and two healthcare companies that aims to
develop potent small molecules-inhibitors of Aβ aggregation,
which plays a key role in the progression of Alzheimer's disease
(AD).
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Η νόσος του Alzheimer είναι η πιο κοινή χρόνια
νευροεκφυλιστική διαταραχή, με κύρια παθολογικά
ευρήματα τις αμυλοειδείς πλάκες στον εγκέφαλο
ηλικιωμένων ατόμων. Η εμφάνιση των πλακών
οφείλεται στην εναπόθεση αμυλοειδών ινιδίων,
κυρίως από τη συσσωμάτωση/αμυλοειδογένεση του
πεπτιδίου Αβ.

Alzheimer’s disease (AD) is the most common
neurodegenerative disease, related with
neuropathological hallmarks such as amyloid plaques in
the brain of old-aged individuals. The accumulated Aβ
peptide has been identified as the major insoluble
component of amyloid plaques.



Το PEPtADe αποτελεί μια καινοτόμο πράξη με ισχυρό
διεπιστημονικό χαρακτήρα που στοχεύει στην εύρεση
πιθανών μορίων-αναστολέων της συσσωμάτωσης του Αβ
αξιοποιώντας τεχνικές της Βιοπληροφορικής για να
κατευθύνει τις πειραματικές διαδικασίες στη βιολογία. Στα
μόρια-αναστολείς της συσσωμάτωσης του Αβ
περιλαμβάνονται μικρά πεπτιδικά μόρια, κατάλληλα
σχεδιασμένα καθώς και φυσικά προϊόντα που
απομονώνονται από φυσικές πηγές και έχουν αποδειχθεί
ως μία αποδοτική οδός για την ανάπτυξη παρεμβατικών
θεραπευτικών στρατηγικών σε πολλές αμυλοειδώσεις όπως
η AD.

PEPtADe is an innovative, interdisciplinary research
project that aims to develop potent molecules-
inhibitors of the accumulation of Αβ, the triggering
event for AD progression. Inhibitors of Αβ aggregation
include small peptides designed under the guidance of
bioinformatics analysis as well as natural products
isolated from natural sources that have proven to be an
efficient way to develop interventional treatment
strategies in many amyloidosis such as AD.



Οι in vivo, in vitro και in silico μεθοδολογίες που
εφαρμόζονται περιλαμβάνουν:
• Το λογικό σχεδιασμό μορίων-αναστολέων
• Σύνθεση των μορίων με μεθόδους κλασικής οργανικής

χημείας
• In vitro πειραματικές μελέτες για τη μελέτη της αναστολής

της συσσωμάτωσης του Αβ
• In vivo δοκιμές των πιθανών μορίων-αναστολέων σε

πληθυσμούς του οργανισμού-μοντέλου Caenorhabditis
elegans για τη λειτουργική μελέτη τους σε επίπεδο
πολυκύτταρου οργανισμού

• In vitro εκτίμηση της κυτταροτοξικότητας των πιο
υποσχόμενων μορίων-αναστολέων σε ανθρώπινες
κυτταρικές σειρές

The in vivo, in vitro and in silico workflow comprises of:
• Exhaustive design of potent inhibitors of Αβ
• Synthesis, production and purification of these molecules with

classical organic chemistry methods
• Theoretical and experimental investigation of the inhibitory

properties of these molecules
• Screening of their functional properties in Caenorhabditis elegans

AD models
• Testing the cytotoxic attributes of the most promising molecules

into properly selected human cell lines



Η ροή των εργασιών (προκλινικές μελέτες) πρόκειται
να οδηγήσει στην κατοχύρωση των πιο υποσχόμενων
μόριων-αναστολέων μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
(πατεντών), τα οποία θα προταθούν και
μακροπρόθεσμα θα προωθηθούν ως δυναμικά και
καινοτόμα φάρμακα κατά της νόσου του Alzheimer.

This process will lead to patents for the most promising
molecules, expected to act as dynamic and innovative
drugs against AD.


