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Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi
obsahuje žilovú kanylu (1), prispôsobenú na pomalé
vstrekovanie magnetických nanočastíc do žily, a vnútri žilovej kanyly (1) sú umiestnené magnetické nanočastice
pokryté monoklonálnymi protilátkami, ďalej systém obsahuje magnety (2) umiestnené mimo tela pacienta prispôsobené na riadenie polohy vstreknutých magnetických
nanočastíc v žile, pričom magnety (2) sú prispôsobené na
priblíženie magnetických nanočastíc k žilovej kanyle (1)
pohybom magnetov (2) po vystavení magnetických nanočastíc cirkulujúcim krvným bunkám a po zachytení krvných buniek väzbou na protilátky na povrchu magnetických nanočastíc, cez žilovú kanylu (1) prechádza drôt (3)
s magnetickým jadrom (4), ktorý je vložený do žily cez
žilovú kanylu (1), a drôt (3) je prispôsobený na pritiahnutie magnetických nanočastíc po odstránení alebo vypnutí
magnetov (2), systém obsahuje skúmavku (6) s médiom
na prijímanie drôtu (3) s krvnými bunkami po vybratí zo
žilovej kanyly (1), pričom v skúmavke (6) sú magnetické
nanočastice s naviazanými krvinkami uvoľnené po odstránení magnetického jadra (4) drôtu (3).
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Oblasť techniky
Navrhované riešenie sa týka oblasti detekcie a izolácie krvných buniek z periférnej krvi.
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Metastázy solídnych nádorov (s výnimkou nádorov zo zárodočných buniek a niektorých lymfómov) sú
zvyčajne nevyliečiteľné (Greenberg, 1996); konvenčná chemoterapia má len paliatívny účinok u takmer
všetkých pacientov, s výnimkou ojedinelých prípadov. Nedávne pokroky naznačujú, že nádo rové kmeňové
bunky hrajú dôležitú úlohu v progresii metastáz (Kakarala, 2008). Nádoro vé kmeňové bunky boli izolované
z ľudských nádorov, vrátane hematologických malignít, glioblastómu, karcinómu prsníka, pričom tieto bunky
majú intrinsickú rezistenciu proti chemoterapii alebo rádioterapii (Liu, 2006, Ishikawa, 2007, Li, 2008). Identifikácia intratumorovej a intertumorovej heterogenity ukázala potrebu presnejšieho definovanie fenotypu nádoru u jednotlivých pacientov s následnou efektívnejšou liečbou. Nový prístup spočíva v pochopení mechanizmov, ktoré vedú k šíreniu nádoru s ďalšími možnosťami cielene ovplyvniť tento proces.
Diseminácia nádoru zahŕňa cirkulujúce nádorové bunky (CTC), ktoré sú kľúčovým krokom pre vznik metastáz. CTC sú veľmi zriedkavé bunky obklopené miliardami krvotvorných buniek v krvnom riečisku. Nedávne pokroky v metódach detekcie umožnili ich reprodukovateľnú identifikáciu a ďalšiu charakterizáciu
CTC v periférnej krvi (Mego, 2010).
Na dosiahnutie tohto cieľa sa používajú rôzne stratégie, vrátane využitia morfologických a fyzikálnych
vlastností, ako sú rozmery a hmotnosť, alebo detekcia expresie špecifických markerov. V karcinómoch, ktoré
sú nádormi epiteliálneho pôvodu, sú CTC zvyčajne stanovené na základe detekcie epiteliálnych markerov,
ako je napríklad cytokeratín (bielkovina cytoskeletu prítomná v epiteliálnych bunkách) alebo EpCaM (epiteliálna bunková adhezívna molekula) a na základe absencie spoločného ma rkeru leukocytov (CD45) a/alebo
v prítomnosti nádor- špecifických antigénov (napr. MUC1 a HER2) (Mego, 2010).
CTC sú markerom tzv. self-seedingu nádorov (Kim, 2009), a predpokladá sa, že pacienti s rýchlo rastúcimi nádormi majú vyšší počet CTC v periférnej krvi. Vzhľadom na malý počet CTC v krvi, biologické
a klinické poznatky o CTC sú silne závislé od parametrov izolácie a od použitej technológie, ktorá zvyčajne
zahŕňa obohacovacie kroky k zvýšeniu úspešnosti detekcie.
Detekcia CTC u pacientov so solídnymi nádormi, vrátane karcinómu prsníka, prostaty a hrubého čreva ,
získala značnú pozornosť v priebehu posledných 10 rokov (Cristofanilli, 2004, De Bono, 2008, Cohen,
2008). Aj napriek nedávnym pokrokom v oblasti technológií, veda je stále len na začiatku v chápaní procesov
súvisiacich s úlohou CTC v šírení a progresii nádoru. Možn osti sekvenčného zberu vzoriek krvi pre monitoring systémovej liečby v reálnom čase otvorili novú cestu k rozvoju surrogate biomarkerov slúžiacich k zlepšeniu klinického rozhodovania. Okrem toho by mala komplexná molekulárna charakterizácia CTC poskytnúť
dôležitý pohľad na biológiu metastáz. Niektoré fenotypové nálezy svedčia o tom, že aspoň časť CTC má
vlastnosti nádorových kmeňových buniek. Tieto údaje naznačujú možnosť hodnotiť účinok protinádorových
liekov na nádorové kmeňové bunky prostredníctvom fenotypovej charakterizácie CTC (Mego, 2010).
V súčasnosti existuje viacero metód na detekciu a izoláciu krvných buniek rôznych druhov, napríklad takéto riešenia opisujú dokumenty US 2009220979, US 2012315639, US2012252088 a WO 2012122627. Nevýhodou známych riešení je to, že množstvo izolovaných krvných buniek je veľmi malé a toto množstvo
zvyčajne neumožňuje bližšie charakterizovať bunky.
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Nedostatky doteraz známych riešení do značnej miery odstraňuje riešenie podľa tohto vynálezu. Jeho výhoda oproti doteraz existujúcim riešeniam spočíva v tom, že tento systém môže izolovať viac CTC (alebo
iných buniek prítomných v periférnej krvi) ako iné metódy. Izolácia sa realizuje tak, že krv neopúšťa krvné
riečisko a nemusí byť zrieďovaná, ako je to pri doteraz známych metódach. Nanočastice plávajúce v krvi sú
vystavené CTC z celého objemu krvi. Preto je tento systém schopný izolovať CTC nielen z obmedzeného objemu krvi (ako je to pri iných systémoch), ale z celého objemu krvi.
Oproti existujúcim metódam na izoláciu CTC uvedený systém umožňuje opakovanú izoláciu CTC z celého objemu krvi bez toho, aby krv opustila krvné riečisko a bol odobratý akýkoľvek jej objem. Oproti systémom, ktoré sa využívajú napríklad na separáciu hematopoetických kmeňových buniek, je značnou výhodou,
že na izoláciu cieľových buniek nie je potrebné krv odvádzať do mimotelového obehu, a preto nie je potrebné
pacientovi podať lieky proti zrážaniu krvi (antikoagulanciá), čím sa zároveň znižuje riziko vzniku komplikácií a nežiaducich účinkov pre pacienta.
Izolácia cirkulujúcich buniek z periférnej krvi podľa tohto riešenia sa uskutočňuje tak, že magnetické na-
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nočastice pokryté monoklonálnou protilátkou sa pomaly injikujú do žily cez žilovú kanylu (periférnu kanylu
alebo centrálny venózny katéter). Poloha nanočastíc je kontrolovaná magnetmi (stacionárnymi elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi) s intenzitou 0,2 – 1 T, pričom pohyb nanočastíc je obmedzený na
vymedzenú oblasť tela. Nanočastice sú vystavené cirkulujúcim krvným bunkám, a krvné bunky sú zachytávané väzbou na protilátku na povrchu nanočastíc. Potom sú nanočastice presunuté bližšie k žilovej kanyle
pohybom magnetov (stacionárnych elektromagnetov alebo permanentných magnetov), a následne je cez kanylu vložený špeciálny drôt s magnetickým jadrom drôtu a magnety (stacionárne elektromagnety alebo permanentné magnety) sú odstránené alebo vypnuté. Nanočastice sú priťahované drôtom, a potom je drôt s krvnými bunkami odstránený z kanyly a umiestnený do skúmavky s médiom. Magnetické jadro drôtu je odstránené a nanočastice s naviazanými krvnými bunkami sú uvoľnené do média. Jednotlivé kroky tohto spôsobu
sa môžu podľa potreby opakovať (napríklad v prípade malého počtu zachytených buniek).
Drôt je skonštruovaný z magnetického materiálu s priečnou magnetizáciou proti osi drôtu, pričom preferovaná dĺžka drôtu je v rozmedzí od 3 do 30 cm a preferovaná šírka drôtu je v rozmedzí od 1 do 3 mm. Magnetické jadro drôtu je umiestnené v ohybnom nemagnetickom plášti, ktorý je z plastu a slúži na udržanie
častíc pri neprítomnosti vonkajšieho magnetického poľa. Drôt musí spĺňať nasledovné vlastnosti: jeho magnetická sila je od 0,2 do 1 T, musí byť dobre ohybný (napr. s jadrom na báze magnetického prášku) a jeho
plášť musí byť pokrytý sterilným plastom.
Drôt by mal byť magnetovaný naprieč svojej osi, čo umožní efektívnejšie zachytávať magnetické častice,
ktoré sú tak preferovane priťahované smerom k väčšiemu pólu. Toto rie šenie je výhodné tiež vzhľadom
na vonkajšie magnety, ktorých konkurenčný účinok na drôt tak možno v prípade potreby vhodne eliminovať.
Magnetické materiály, z ktorých je drôt vyrobený, sú napríklad supermagnetické zliatiny na báze samária
alebo neodýmu, alebo magnetické zliatiny feritu.
Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi je možné použiť na rôzne typy krvných buniek,
napríklad na cirkulujúce nádorové bunky, hematopoetické kmeňové bunky využiteľné na transplantáciu
kostnej drene, mezenchýmové kmeňové bunky, resp. akékoľvek cirkulujúce bunky, v závislosti od použitej
monoklonálnej protilátky.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Vynález je bližšie objasnený pomocou obrázkov:
na obr. 1 sú znázornené magnetické nanočastice (A), ktoré sú vložené do krvi,
obr. 2 znázorňuje špeciálny drôt, ktorý je vložený cez kanylu do krvného riečiska,
na obr. 3 je špeciálny drôt pokrytý nanočasticami s naviazanými CTC,
na obr. 4 je zobrazené, ako sa nanočastice (A) s CTC uvoľnia do média na ďalšiu analýzu.
Príklady uskutočnenia vynálezu
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Systém je založený na izolácii krvných buniek pomocou magnetických nanočastíc, ktoré sú pokryté monoklonálnou protilátkou.
Magnetické nanočastice pokryté monoklonálnou protilátkou proti spoločnému antigénu epitelu (EpCAM,
CD326) sa pomaly injikujú do žily (lakťovej alebo inej vhodnej žily) cez žilovú kanylu 1 (obr. 1). Poloha nanočastíc je kontrolovaná veľkými magnetmi 2 a ich pohyb je obmedzený napríklad na oblasť ramena (alebo
inej oblasti tela). Elektromagnety, prípadne permanentné veľké magnety 2, môžu byť fixované na príslušnú
časť tela, čo umožňuje, aby pacient nemusel sedieť, prípadne ležať, ale aby mohol počas procedúry vykonávať bežné aktivity.
Nanočastice sú vystavené cirkulujúcim nádorovým bunkám a tie sú zachytávané väzbou na protilátku
EpCAM na povrchu nanočastíc. Na odstránenie nanočastíc s naviazanými CTC z krvného riečiska sa použije
vodič-drôt 3. Po inkubácii sú nanočastice presunuté bližšie k žilovej kanyle 1 pohybom veľkých magnetov 2.
Potom je špeciálny drôt 3 vložený cez kanylu 1 do krvného riečiska (obr. 2). V prípade použitia permanentných magnetov 2 sú tieto odstránené (alebo elektromagnety sú vypnuté) a nanočastice sú priťahované magnetickým drôtom 3 (obr. 3). Potom je magnetický drôt 3 pokrytý nanočasticami s naviazanými CTC odstránený
z kanyly 1. Drôt 3 je umiestnený do skúmavky 6 s vhodným médiom. Magnetické jadro 4 sa odstráni a nanočastice s pripojeným CTC sa uvoľnia do média na ďalšiu analýzu (obr. 4). Alternatívne je možné pod skúmavku 6 umiestniť permanentný magnet, ktorý zastabilizuje častice a tým zjednoduší uvedenú manipuláciu.
Drôt 3 je skonštruovaný z magnetického materiálu (ako sú napríklad supermagnetické zliatiny na báze
samária alebo neodýmu, alebo magnetické zliatiny feritu) s magnetickou silou 0,2 až 1 T, ktorá zabezpečí
udržanie častíc pri neprítomnosti vonkajšieho magnetického poľa. Preferova ná dĺžka drôtu je v rozmedzí 3 až
30 cm, preferovaná šírka 1 až 3 mm. Drôt sa nachádza v sterilnom ohybnom plastovom plášti 5. Drôt 3 je
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magnetovaný naprieč svojej osi, čo umožní efektívnejšie zachytávať magnetické častice, ktoré sú tak preferovane priťahované smerom k väčšiemu pólu. Toto riešenie je výhodné tiež vzhľadom na vonkajšie magnety
2, ktorých konkurenčný účinok na drôt 3 tak možno v prípade potreby vhodne eliminovať.
5

Priemyselná využiteľnosť
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Systém možno použiť v oblasti medicíny na izoláciu rôznych typov krvných buniek na základe použitej
monoklonálnej protilátky. Vynález nájde využitie v oblasti výskumu onkologických ochorení, pri izolácii
dendritických buniek pre rozvoj nádorových vakcín alebo mezenchymálnych kmeňových buniek s ap likáciami v regeneratívnej medicíne a/alebo transplantácii kmeňových buniek.
Využitie tejto metódy v oblasti onkologických ochorení zabezpečí možnosť lepšej charakterizácie CTC
(cirkulujúcich nádorových buniek), identifikácie terapeutických cieľov, vykona nie molekulárneho profilovania nádorov, ktoré sú diseminované pomocou CTC, čo umožní následne lepšie študovať mechanizmus rezistencie a/alebo vytvoriť protinádorové vakcíny z predominantných CTC klonov.
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NÁROKY

1. Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje: žilovú kanylu (1) prispôsobenú na pomalé vstrekovanie magnetických nanočastíc do žily, a vnútri žilovej kanyly (1) sú umiestnené magnetické nanočastice pokryté monoklonálnymi protilátkami, ďalej systém
obsahuje magnety (2) umiestnené mimo tela pacienta prispôsobené na riadenie polohy vstreknutých magnetických nanočastíc v žile, pričom magnety (2) sú prispôsobené na priblíženie magnetických nanočastíc k žilovej kanyle (1) pohybom magnetov (2) po vystavení magnetických nanočastíc cirkulujúcim krvným bunkám
a po zachytení krvných buniek väzbou na protilátky na pov rchu magnetických nanočastíc, cez žilovú kanylu
(1) prechádza drôt (3) s magnetickým jadrom (4) na vkladanie do žily cez žilovú kanylu (1), a drôt (3) je prispôsobený na pritiahnutie magnetických nanočastíc po odstráne ní alebo vypnutí magnetov (2), systém obsahuje skúmavku (6) s médiom na prijímanie drôtu (3) s krvnými bunkami po vybratí zo žilovej kanyly (1),
pričom v skúmavke (6) sú magnetické nanočastice s naviazanými krvinkami uvoľnené po odstránení magnetického jadra (4) drôtu (3).
2. Systém podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že žilová kanyla (1) je periférna kanyla
alebo centrálny venózny katéter.
3. Systém podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že magnety (2) sú stacionárne
elektromagnety alebo permanentné magnety s intenzitou 0,2 – 1 T.
4. Systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že drôt (3) je
vyrobený z magnetického materiálu s priečnou magnetizáciou proti osi drôtu.
5. Systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že magnetická sila drôtu (3) je 0,2 až 1 T.
6. Systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že drôt (3) je
ohybný.
7. Systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dĺžka
drôtu (3) je v rozmedzí od 3 do 30 cm a uprednostňovaná hrúbka drôtu je 1 až 3 mm.
8. Systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že magnetické jadro (4) drôtu (3) je vyrobené z magnetického práš ku.
9. Systém podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že magnetické jadro (4) drôtu (3) je umiestnené v ohybnom nemagnetickom plášti (5) zo sterilného plastu.
10. Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov na použitie na izoláciu nádorových buniek, hematopoetických kmeňových buniek, mezenchýmových
kmeňových buniek alebo iných cirkulujúcich buniek v závislosti od použitej monoklonálnej protilátky.
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