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SPÔSOB STERILNEJ VÝROBY ČASTÍC LIPID - NUKLEOVÁ KYSELINA

Opis
OBLASŤ TECHNIKY
[0001]

Opis je zameraný na proces vytvorenia nanočastíc lipid - nukleová

kyselina jednoducho a reprodukovateľne za aseptických podmienok zahŕňajúci
použitie zložiek na jedno použitie.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002]

Lipidy sú použiteľné ako nosiče na dodávanie terapeutických

molekúl, najmä na dodávanie nukleových kyselín. Lipidy tvoria lipozómy, ktoré
môžu zapuzdrovať, komplexovať alebo zachytávať molekuly nukleovej kyseliny
a tým zlepšovať dodávanie tejto skupiny terapeutických molekúl do cieľových
buniek po podaní, napr. intravenózne do obehu. Ich použiteľnosť vo
farmaceutických prostriedkoch je obmedzená dostupnými spôsobmi, ako
vyrobiť nanočastice lipid - nukleová kyselina reprodukovateľne. Boli navrhnuté
rôzne spôsoby výroby takýchto nanočastíc.
[0003]

Jeden spôsob, ako vyrobiť nanočastice pozostávajúci len z lipidov

(vezikúl) jednoducho a reprodukovateľne bez pôsobenia ultrazvuku využíva
vstrekovanie etanolu opísané v Batzri a kol., 1973, Biophys Biochem Acta 298:
1015-19, a Kremer a kol., 1977, Biochemistry 16: 3932-35, pričom lipidy
solubilizované v etanole sú vstrekované do vodného roztoku, aby sa spontánne
vytvorili lipozómy.
[0004]

Van Buitenen a kol., US 7468151, opisujú systém uzavretého okruhu

na sterilizáciu mikročastíc, vrátane lipozómov. Systém okruhu zahŕňa
zmiešavaciu komoru pripojenú k filtračnej jednotke s priečnym tokom (TFF).
Jednotka TFF čistí kvapalnú disperziu mikročastíc za aseptických podmienok.
Kvapalina je čerpaná asepticky zo zmiešavacej komory cez TFF. Materiál
zachytený v TFF (retentát) je recyklovaný cez zmiešavaciu komoru a jednotku
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TFF, pokiaľ nie je vyčistený. Proces čistenia je uskutočňovaný asepticky
v jednom zariadení bez odstraňovania mikročastíc v TFF retentáte.
[0005]

Ďalší opisujú procesy výroby častíc nukleová kyselina - lipozóm

použitím špecifických spôsobov kombinácie lipidov a nukleových kyselín. Hirota
a kol., 1999, BioTechniques 27: 286-89, opisujú, že lipozómy poťahované
molekulami nukleovej kyseliny sa spontánne tvoria, keď sú katiónové lipidy
v etanole vstrekované do vodného roztoku nukleovej kyseliny. Maurer a kol.,
2001, Biophysical J, 80: 2310-26 a Maurer a kol., US 7094423, opisujú spôsob
zapuzdrovania molekúl nukleovej kyseliny v lipozóme. Tento spôsob zahŕňa
použitie vopred vytvoreného lipozómu zahŕňajúceho katiónový lipid. Lipozóm je
destabilizovaný pridaním etanolu do vodného roztoku. Molekuly nukleovej
kyseliny sú pridané k destabilizovanému lipidu. Po odstránení etanolu lipozóm
pri opätovnom vytvorení zapuzdruje nukleovú kyselinu. Alternatívny spôsob
zapuzdrenia nukleových kyselín v lipozómoch je opísaný v Semple a kol., 2001,
Biophys Biochem Acta 1510: 152-66 a Semple a kol., US 6858225. Tento
spôsob zvyšuje účinnosť zapuzdrenia použitím ionizovateľného katiónového
lipidu tak, aby vznikli lipozómy. Etanolový roztok lipidov je kombinovaný
s nukleovými kyselinami vo vodnom roztoku pufrovanom pri nízkom pH. Etanol
je potom odstraňovaný súčasne so zvýšeným pH na neutrálnu hodnotu. Oba
spôsoby vyžadujú ďalšie spracovanie výsledných lipozómov, pretože agregácia
počas rekonštituovania vedie k širokej škále veľkostí.
[0006]

MacLachlan a kol., US 7901708, opisuje proces a zariadenie na

výrobu lipozómov rovnomernej veľkosti, ktoré zapuzdrujú nukleovú kyselinu.
Prúd RNA vo vodnom pufri je miešaný s prúdom katiónových kvapalín v etanole
pri približne rovnakých prietokoch v spojke tvaru T, v ktorej sa okamžite tvoria
lipidové vezikuly vo vysokej koncentrácii etanolu (45 %). Koncentrácie
rozpúšťadla a rozpustenej látky sú v priebehu procesu miešané udržiavaním
konštanty. Nie sú používané žiadne statické mixéry, v ktorých sú lipozómy
zriedené. Stabilné lipozómy nukleovej kyseliny sú sterilizované na konci
procesu tesne pred krokom sterilného plnenia.
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[0007]

WO 2010/045512 A2 opisuje procesy a prostriedky na lipozómové

dodávanie liekov pripravených uvedením vodného roztoku aktívneho činidla do
kontaktu s roztokom zložiek tvoriacich lipozóm, ktoré obsahujú jednu alebo viac
DILA2 aminokyselinových zlúčenín alebo lipidov v organickom rozpúšťadle tak,
že vznikne dopadajúci prúd. Postup, vrátane prietokov, pH a doby inkubácie, je
používaný na kontrolu vzniku lipozómových zložiek na terapeutické aplikácie.
Dopadajúci prúd môže byť zhromažďovaný a inkubovaný, aby sa pripravil
lipozómový prípravok, ktorý zapuzdruje aktívne činidlo. Prostriedok môže byť
ukončený pufrom a prefiltrovaný tangenciálnym tokom a diafiltráciou a ďalšími
prostriedkami na dokončenie ako farmaceutický prostriedok. Preukázaná je
účinnosť na dodávanie liekového nákladu. Prostriedky môžu zahŕňať lipozóm
obsahujúci jednu alebo viac nosičových častíc s tým, že každá nosičova častica
má aktívne činidlo a peptid, kde pomer hmotnosti peptidu plus hmotnosti
lipozómu k hmotnosti aktívnej zložky je menej ako asi 15.
[0008]

Spôsoby

opísané

vyššie

vyžadujú

rozsiahlu

prácu,

aby

sa

minimalizovalo znečistenie baktériami počas procesu výroby lipozómov, vrátane
autoklávovania, premývania a uspokojovania regulačných úloh. Zostáva tu
nenaplnená potreba výrobného spôsobu na zapuzdrovanie nukleových kyselín
bez potreby rozsiahlych mechanických krokov spracovania, aby sa pripravili
vopred vytvorené lipozómy, a bez potreby kroku spracovania, aby sa obmedzili
častice lipid - nukleová kyselina na monodisperznú populáciu.
ZHRNUTIE
[0009]

Vynález sa týka spôsobu sterilnej prípravy nanočastice lipid - nukleová

kyselina za aseptických podmienok, ako je špecifikované v pripojenom nároku 1.
Systém, ktorý môže byť použitý v spôsobe z vynálezu, môže ďalej zahŕňať
jednotku na prípravu roztoku organického lipidu pripojenú k 1. zadržiavacej
jednotke. Systém, ktorý môže byť použitý v spôsobe z vynálezu, môže ďalej
zahŕňať filter na sterilizáciu roztoku organického lipidu zatiaľ čo je uvedený roztok
prevádzaný do 1. zadržiavacej jednotky. Systém, ktorý môže byť použitý v
spôsobe z vynálezu, zahŕňa roztok lipidu, roztok lieku, zmes lipid-liek a
suspenzie, ktoré sú sterilné, ako je špecifikované v pripojenom nároku 1.
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Zahusťovacia jednotka môže zahŕňať diafragmové dávkovacie čerpadlo
s čerpadlovou komorou na jedno použitie. Lipidy môžu zahŕňať katiónový lipid,
neutrálny lipid, sterol a konjugát polyetylén (PEG) - lipid a ten môže ďalej zahŕňať
cieliaci lipid, ako je špecifikované v pripojenom nároku 2. V uskutočnení
pripojeného nároku 3, terapeutický liek je molekula dsRNA. Koncentrácia lipidu a
dsRNA v zmesi môže pozostávať z pomeru lipid : RNA 2,5. S vodou miesiteľné
organické rozpúšťadlo je etanol. 1. a 2. roztok môžu byť kombinovaný pri teplote
35 až 40 °C. 2. zadržiavacia jednotka môže obsahovať terapeutický liek vo
vodnom pufri pri pH 3,5 až pH 4,5. 3. zadržiavacia jednotka môže obsahovať
vodný pufor pri neutrálnom pH. Stredný priemer častíc lipozómu zapudzujúceho
terapeutický liek môže byť 80 nm až 150 nm. Vstrekovacie prostriedky môžu
zahŕňať vstrekovací port, ktorý dodáva organický roztok na rozhraní voda vzduch vodného roztoku v miešacej jednotke, alebo alternatívne vstrekovací port,
ktorý je ponorený vo vodnom roztoku v miešacej jednotke a dodáva do nej
organický roztok. Spôsob môže ďalej zahŕňať krok lyofilizácie. Krok lyofilizácie
môže zahŕňať krok zmrazenia a kroku sušenia. Vodný pufor môže zahŕňať
sacharózu alebo trehalózu. Krok zmrazenia môže ochladiť zmes lipid liek
rýchlosťou 1 °C za minútu zo 20 na -40 °C. Krok sušenia môže zahŕňať krok
sušenia zmesi lipid-liek pri asi -15 až asi -35 °C.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0010]

Obr. 1 ukazuje systém na jedno použitie vhodný na použitie v

spôsobe z predkladaného vynálezu.
PODROBNÝ OPIS ILUSTRATIVNÝCH USKUTOČNENÍ
[0011]

Vynález opísaný v tomto dokumente sa týka spôsobu sterilnej

prípravy nanočastice lipid - nukleová kyselina za aseptických podmienok, ako je
špecifikované v pripojenom nároku 1. Spôsob je najmä vhodný na výrobu častíc
vo veľkej miere pozostávajúcich z terapeutických molekúl zapuzdrených
v lipozóme. Spôsob poskytuje neočakávaný a prekvapivý výsledok, že
vyrobené častice sú monodisperzné (t.j. index polydisperzity (PDI), ako je
definované v tomto dokumente, menej ako 0,2) a majú úzku a rovnomernú
veľkostnú distribúciu medzi 50 a 150 nm. Častice vyrobené spôsobom
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z vynálezu nevyžadujú mechanické spracovanie, ako je pretláčanie, aby sa
získala monodisperzná populácia.
[0012]

Spôsob z vynálezu má výhodu oproti predchádzajúcim spôsobom v

jednoduchosti, ktorou môže byť zväčšená mierka až na veľké objemy, a v tom, že
je robustný v širokej škále teplôt, rozpustených látok, pH a časom spracovania.
[0013]

Spôsob z vynálezu má výhodu oproti predchádzajúcim spôsobom

v reprodukovateľnej výrobe rovnomernej populácie častíc bez krokov navyše
vyžadovaných na výrobu vopred vytvorených vezikulov.
[0014]

Spôsob z vynálezu má výhodu oproti predchádzajúcim spôsobom

v reprodukovateľnej výrobe rovnomernej populácie nanočastíc bez krokov
navyše vyžadovaných k mechanickému spracovaniu častíc vyrobených pri
zmiešaní lipidov a záporne nabitých polymérov nukleovej kyseliny. Tieto kroky
navyše zahŕňajú napríklad pôsobenie ultrazvuku, homogenizáciu alebo
pretláčanie, aby sa znížila ich veľkosť a dosiahlo sa rovnomernosti na
terapeuticky prijateľný rozsah.
[0015]

Spôsob z vynálezu má výhodu v dosiahnutí účinnosti zapuzdrenia

nukleovej kyseliny rovný alebo lepší ako predchádzajúce spôsoby bez krokov
spracovania navyše, aby sa vyrobili nanočastice.
[0016]

Ďalšie výhody spôsobu z vynálezu budú zrejmé s tým, ako budú

poskytnuté ďalšie podrobnosti v opise v tomto dokumente ohľadne lipidových
zložiek a podmienok.
[0017]

Nasledujúce skratky sú používané v opise.
VF: odvzdušňovací filter
TG: teplomer
SUB: lôžko na jedno použitie
TFF: filter s priečnym tokom
PP: peristaltické čerpadlo
PG: manometer
Váhy: prostriedky na meranie hmotnosti
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[0018]

Obr. 1 ukazuje systém na jedno použitie zahŕňajúci nasledujúce prvky,

ktoré môžu byť použité v jednom uskutočnení spôsobu z predkladaného vynálezu.
[0019]

Zásobný lipid: táto nádoba obsahuje vybrané lipidy v organickom

rozpúšťadle miesiteľnom s vodou, ktorým je etanol. Koncentrácia lipidov môže
byť upravená, aby sa zvýšil výkon. Nádoba pozostáva z vaku na jedno použitie
s TG a miešacími prostriedkami. Vak má otvory na pridávanie lipidov v 96100% etanole, VF a výstupné potrubie, ktoré je kontrolované ventilom. Vak je
umiestnený vo vyhrievateľnom, opätovne použiteľnom, elektricky uzemnenom
kontejneri. Vak má prostriedky na pridávanie etanolu, aby sa zriedil roztok lipidu
na pracovnú koncentráciu.
[0020]

PP 1: peristaltické čerpadlo 1. To čerpá zásobný roztok z nádoby so

zásobným lipidom cez filter 0,45/0,22 µm do nádoby s prefiltrovaným zásobným
lipidom.
[0021]

Prefiltrovaný zásobný lipid: táto nádoba obsahuje lipidy v pracovnej

koncentrácii. Nádoba je vak na jedno použitie s miešacími prostriedkami a TG.
Má otvory na vstup zásobného lipidu, VF a výstupné potrubie, ktoré je
kontrolované ventilom. Vak je umiestnený vo vyhrievateľnom, opätovne
použiteľnom, elektricky uzemnenom kontejneri s váhami.
[0022]

Zásobná sRNA: táto nádoba obsahuje vybraný liek vo vodnom pufri.

siRNA je preferovaný liek a citrátový pufor je preferovaný pufor. Koncentrácia
môže byť upravená, aby sa zvýšil výkon. Nádoba je vak na jedno použitie
s miešacími prostriedkami. Vak má otvory na pridávanie rozpustenej látky a
rozpúšťadla a výstupné potrubie, ktoré je kontrolované ventilom. Vak má
prostriedky na pridávanie ďalšieho pufra, aby sa zriedil roztok RNA na pracovnú
koncentráciu.
[0023]
z nádoby

PP 2: peristaltické čerpadlo 2. To čerpá zásobný roztok siRNA
so

zásobným

siRNA

cez

filter

0,45/0,22

µm

do

nádoby

s prefiltrovanou zásobnou siRNA.
[0024]

Prefiltrovaná

zásobná

siRNA:

táto

nádoba

obsahuje

siRNA

v pracovnej koncentrácii. Tento prvok obsahuje váhy. Nádoba je vak na jedno
použitie uložený v opätovne použiteľnom kontejneri. Má otvor(y) pre zásobnú
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siRNA a výstupné potrubie, ktoré je kontrolované ventilom. Vak je umiestnený v
opätovne použiteľnom kontejneri s váhami.
[0025]

PP 3: peristaltické čerpadlo 3 na prenos prefiltrovaného zásobného

lipidu do nádoby označenej ako lipozómová siRNA v 35% etanole. Je vybavené
PG (PG 1).
[0026]

PP 4: peristaltické čerpadlo 4 na prenos prefiltrovaného zásobníka

siRNA do nádoby lipozómovej siRNA v 35% etanole. Je tiež vybavené PG (PG 2).
[0027]

Lipozómová siRNA v 35% etanole: táto nádoba obsahuje zmes

lipozómov a lieku v 35% etanole. Tento prvok obsahuje VF a TG. Otvory na
prefiltrovaný lipid a zásobnú siRNA sú oddelené od výstupného potrubia, ktoré
je kontrolované ventilom. Preferovaná jednotka je vak na jedno použitie
umiestnený v opätovne použiteľnom kontejneri.
[0028]

Fosfátový pufor: táto nádoba obsahuje pufor (s výhodou fosfátový

pufor), miešacie prostriedky a váhy. Je to veľká nádoba s otvoreným vekom a
výstupným potrubím s ventilom.
[0029]

Prefiltrovaný fosfátový pufor: táto nádoba je pripojená k nádobe

fosfátového pufra hadicou, filtrom 0,45/0,22 µm a peristaltickým čerpadlom. Má
miešacie prostriedky a výstupné potrubie vedúce cez PP 5 do nádoby
lipozómovej siRNA v 10% etanole a nádobu TFF SUB. Nádoba je opätovne
použiteľný kontejner s jednorazovou vložkou.
[0030]

PP 5: to čerpá prefiltrovaný fosfátový pufor z nádoby prefiltrovaného

fosfátového pufra do nádoby lipozómovej siRNA v 35% etanole a do nádoby
TFF SUB. PP 5 je spojené s PG (PG 4).
[0031]

Lipozómová siRNA v 10% etanole: táto nádoba obsahuje zmes

lipozómov a lieku v 10% etanole po zriedení lipozómov a lieku v 35% etanole
pufrom v nádobe filtrovaného fosfátového pufra. Nádoba je opätovne použiteľný
kontajner vyložený jednorazovou vložkou so vstupom pre roztok lipozómovej
siRNA, VF, váhami a výstupným portom s ventilom vedúcim do nádoby TFF SUB.
[0032]

PP 6: to čerpá lipozómy a liek v 10% etanole z nádoby lipozómovej

siRNA v 10% etanole cez filter 0,45/0,22 µm do nádoby TFF SUB.
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[0033]

TFF SUB: táto nádoba obsahuje vstupné porty pre lipozómy a liek

v 10% etanole z nádoby lipozómovej siRNA v 10% etanole, pre pufor z nádoby
filtrovaného fosfátového pufra a pre retentát z jednotky TFF, každý s ventilom.
Tiež obsahuje VF a výstupný port so svojím ventilom.
[0034]

Dávkovacie

čerpadlo

s jednorazovou

hlavou

čerpadla:

toto

vysokotlakové čerpadlo spojené s dvoma PG (PG 3 a PG 4). Uskutočňuje
lipozóm a liek z TFF SUB do jednotky TFF.
[0035]

TFF: táto jednotka je identifikovaná ako pár obdĺžnikov s diagonálnou

čiarou. Počas prevádzky roztok lipozómu/lieku v etanole prechádza cez
jednotku TFF, aby sa odstránil etanol. Etanol odobraný jednotkou TFF
vystupuje zo systému. Paralelne môže byť prevádzkovaných viac ako jeden
TFF prepojených ventilov. Zadržaný roztok (retentát) vystupuje z TFF, recykluje
sa do TFF SUB a cirkuluje cez jednotku TFF podľa potreby, aby sa odstránil
všetok etanol. Manometer (PG 4) sleduje tlak retentátu. Plynný dusík
skladovaný v nádrži N2 je používaný, aby sa zosilnilo dávkovacie čerpadlo,
podľa potreby, aby sa vytvoril spätný tlak a prípadne sa uľahčil prevod TFF
retentátu do prvej nádoby SUB s objemom 10 l.
[0036]

SUB s objemom 10 l: to je nádoba na jedno použitie vybavená

váhou. Prípadne SUS zahŕňa sériu troch nádob SUB s objemom 10 l. Retentát
TFF je čerpaný cez filter 0,45/0,22 µm, aby sa znížilo biologické zaťaženie a
aby sa zaistilo, že produkt vôbec neobsahuje mikrobiálne znečistenie, ktoré je
výsledkom

mikrobiálneho

znečistenia,

ktoré

sa

môže

dostať

do

spracovávaného prúdu. Keď je celý sled spracovania naozaj aseptický, potom
môže byť možné vynechať neskoršie kroky filtrácie. Výsledný retentát TFF je
balený počas aseptického plnenia.
[0037]

Aseptické plnenie: Tento krok predchádza lyofilizácii, ktorá je

uskutočňovaná ako oddelený proces použitím odlišného zariadenia. Krok
aseptického plnenia pred lyofilizáciou môže zahŕňať pridanie nosičového
materiálu, ako je manóza, glukóza alebo iné materiály, aby sa získal objem,
alebo na stabilizáciu RNA počas kroku lyofilizácie.
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[0038]

Systém je usporiadaný na ručnú kontrolu pohybu materiálov cez

každý krok. Všetky zložky v kontakte s lipidmi, liekom, rozpúšťadlami a puframi
sú na jedno použitie a sú jednorazové. Systém je ukázaný pre vsádzku s
objemom 10 l a jeho mierka je zväčšiteľná až na viac ako 1000 l. Zložky sú
navrhnuté tak, aby boli použité jedenkrát na vsádzku lipozómu/lieku.
[0039]

Prostriedky na to, aby sa uskutočnil proces výroby podľa jedného

uskutočnenia predkladaného vynálezu, spočívajú v sekvencii krokov, ako je
uvedené v blokovej schéme (obr. 1) nižšie.
[0040]

Zásobné roztoky lipidu a lieku sú oddelene pripravované v nádobách

zásobného lipidu a zásobnej siRNA. Zásobné roztoky môžu byť pripravené vo
vysokej koncentrácii. K mieseniu dochádza miešaním v zásobných nádobách.
Teplota zásobného roztoku lipidu môže byť upravená, aby sa nastavila teplota.
Nádoba používaná na prípravu zásobného lipidu je vybraná tak, aby mala
minimálne vyluhovateľný materiál, keď je použité čisté organické rozpúšťadlo za
zvýšenej teploty.
[0041]

Zásobné roztoky sú oddelene čerpané cez filter 0,45/0,22 µm do

nádoby

prefiltrovanej

zásobnou

siRNA.

Zásobné

roztoky

môžu

byť

kombinované s ďalším rozpúšťadlom, aby sa zriedil zásobný roztok pred alebo
počas prevedenia do nádob prefiltrovaných zásobami.
[0042]

Rovnakým spôsobom je vodný pufor pripravovaný v nádobe

fosfátového pufra a je sterilizovaný prefiltrovaním pri čerpaní do nádoby
prefiltrovaného fosfátového pufra.
[0043]

Prefiltrovaný roztok siRNA je čerpaný do nádoby lipozómovej siRNA

v 35% etanole.
[0044]

Lipid v organickom rozpúšťadle je čerpaný do vodného roztoku

siRNA v nádobe lipozómovej siRNA v 35% etanole rýchlosťou účinnou na
vytvorenie

častíc

lipid-liek

v konečnej

koncentrácii

35%

etanolu

za

kontrolovaného nastavenia teploty pri miešaní vodného roztoku.
[0045]

Pridanie lipidu môže prebehnúť jedným portom alebo viacerými

portmi, cez ihlu alebo sadu ihiel. Môže prebehnúť zhora na povrch vodného
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roztoku alebo môže byť vstrekovaný do vodného roztoku z miesta pod povrchom.
Prostredníctvom

pridávania

a

miešania

koncentrácie

etanolu

v nádobe

lipozómovej siRNA vo 35% etanolu vzrastie na 30 % až 40 %, s výhodou 35 %.
Zvýšenie je postupné s tým, že tvorí gradient od počiatočných (s výhodou 0 %)
do konečných (s výhodou 35 %) hodnôt 25-45% etanolu. Tento gradient môže
siahať od 1 minúty do 60 minút alebo dlhšie, konkrétne až do 100 minút.
[0046]

Akonáhle roztok v nádobe lipozómovej siRNA v 35% etanole dosiahne

konečné koncentrácie etanolu (s výhodou 35 %), roztok je vyčerpaný z nádoby
lipozómovej siRNA v 35% etanole a miešaný v potrubí s pufrom oddelene
čerpaným z nádoby prefiltrovaného fosfátového pufra tak, aby sa zriedila zmes
alkoholu miesiteľného s vodou, s výhodou 10% až 20% etanolu, najvýhodnejšie
10% etanolu, a previedla do nádoby lipozómovej siRNA v 10% etanole.
[0047]

Roztok 10% etanolu je difiltrovaný proti vodnému pufru, aby sa

odstránil etanol.
[0048]

Retentát TFF (0% etanol, 100 vodný pufor) je skladovaný v prvej

SUB s objemom 10 l.
[0049]

Retentát TFF môže byť prípadne prefiltrovaný, aby sa znížilo

biologické zaťaženie na aseptické plnenie.
[0050]

Aseptické plnenie zahŕňa krok lyofilizácie. Krok lyofilizácie je nesúvislý

s procesom vytvárania sterilného retentátu TFF v kroku 10. T.j. tento krok je
s výhodou uskutočňovaný v inom mieste ako jednotka SUS poskytujúca retentát
TFF. Prípadne môže byť pridaný sacharid, ako je sacharóza alebo glukóza, pred
lyofilizáciou, aby sa stabilizovali nanočastice a/alebo sa dodal objem.
[0051]

Lipidová zmes používaná v jednom uskutočnení spôsobu z vynálezu

obsahuje prinajmenšom kladne nabitý lipid (katiónový lipid), aby sa komplexoval
so záporne nabitými terapeutickými polymérmi, a konjugát lipidu obsahujúci
polyetylénglykol (PEG-lipid), aby sa zabránilo agregácii. Katiónový lipid môže
byť trvale katiónovo nabitý v širokej škále podmienok pH, ionizovateľný
katiónový lipid, ktorý je nabitý pri nízkom pH (menej ako pH 6) a bez
výsledného náboja pri neutrálnom pH (pH 6,5 až 8), alebo kombinácie trvalých
a ionizovateľných katiónových lipidov. Lipidová zmes tiež môže obsahovať
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cieliaci lipid, polymér, steroid, fosfolipid alebo člena inej lipidovej skupiny,
vrátane tuku, vosku, vitamínu rozpustného v tukoch, monoglyceridu alebo
diglyceridu, mastných acylov glycerolipidov, glycerofosfolipidov, sfingolipidov,
sacharolipidov a polyketidov. Tento spôsob tiež môže byť použitý na vytvorenie
lipozómov s len neutrálnymi alebo záporne nabitými zložkami.
[0052]

S výhodou môžu byť zložky lipidovej zmesi vybrané z nasledujúcich

skupín.
Katiónový lipid
[0053]

Vhodné na použitie v spôsobe z vynálezu sú katiónové lipidy vzorca I

v ktorom
Z = alkylová spojka, C2-C4 alkyl
Y = alkylová spojka, C1-C6 alkyl
R1 a R2 sú každé nezávisle C10-C30 alkyl, C10-C30 alkenyl alebo C10-C30
alkynyl, C10-C30 alkyl, C10-C20 alkyl, C12-C18 alkyl, C13-C17 alkyl, C13 alkyl,
C10-C30 alkenyl, C10-C20 alkenyl. C12-C18 alkenyl, C13-C17 alkenyl, C17
alkenyl; R3 a R4 sú každé nezávisle vodík, C1-C6 alkyl alebo -CH2CH2OH,
C1-C6 alkyl, C1-C3 alkyl; n je 1-6 a X je protiión, vrátane akéhokoľvek
protiiónu dusíka tak, ako je tento pojem ľahko chápaný v danej
problematike. Preferované protiióny dusíka zahŕňajú halogény s tým, že
chlorid a bromid sú najmä preferované. Ďalší preferovaný protiión je
mesylát (-SO3CH3).
[0054]
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a

a

[0055]

Ďalšie katiónovo nabité lipidy pri fyziologickom pH zahŕňajú N,N-

dioleyl-N,N-dimetyl-amónium-chlorid

(„DODAC“);

N-(2,3-dioleyloxy)propyl)-

N,N,N-trimetylamónium-chlorid („DOTMA“); N,N-distearyl-N,N-dimetylamóniumbromid

(„DDAB“);

N-(2,3-dioleyloxy)-propyl)-N,N,N-trimetylamónium-chlorid

(„DOTAP“); N-(1,2-dimyristyloxyprop-3-yl)-N,N-dimetyl-N-hydroxyetylamóniumbromid („DMRIE“), 3β-(N-(N',N'-dimetylaminoetán)-karbamoyl)cholesterol („DCChol“),

dioktadecylamidoglycyl-karboxyspermidín

(„DOGS“)

a

N-(1-(2,3-

dioleyloxy)propyl)-N-(2-(sperminkarboxamido)etyl)-N,N-dimetylamóniumtrifluóracetát („DOSPA“).
Ionizovateľné katiónové lipidy.
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[0056]

Vhodné na použitie v spôsobe z vynálezu sú ionizovateľné katiónové

lipidy vzorca II

v ktorom
Z = alkylová spojka, C2-C4 alkyl, -CH2SCH2CH2Y = alkylová spojka, C1-C6 alkyl
R1 a R2 sú každé nezávisle C10-C30 alkyl, C10-C30 alkenyl alebo C10-C30
alkynyl, C10-C30 alkyl, C10-C20 alkyl, C12-C18 alkyl, C13-C17 alkyl, C13 alkyl,
C10-C30 alkenyl, C10-C20 alkenyl. C12-C18 alkenyl, C13-C17 alkenyl, C17
alkenyl; R3 a R4 sú každé nezávisle vodík, C1-C6 alkyl alebo -CH2CH2OH,
C1-C6 alkyl C1-C3 alkyl.
[0057]

Niektoré kladne nabité lipidy majú pKa pri alebo blízko fyziologického

pH a sú katiónové za mierne kyslých podmienok a slabo katiónové pri
fyziologickom pH. Takéto ionizovateľné katiónové lipidy zahŕňajú ((2-((2(dimetylamino)etyl)tio)acetyl)azandiyl)-bis(etán-2,1-diyl)-ditetradekanoát
(„S104“), (Z)-((3-(dimetylamino)propanoyl)azandiyl)-bis(etán-2,1-diyl)-dioleát („iEt-DODC“),

N-(2,3-dioleyloxy)propyl)-N,N-dimetylamónium-chlorid

(„DODMA“) a 1,2-dioleoyl-3-dimetylamónium-propán („DODAP“).
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[0058]

Je známe, že ionizovateľné lipidy môžu uľahčiť väzbu a/alebo

uvoľňovanie aktívnej farmaceutickej zložky (API), ako je uvedené nižšie.

Neutrálne lipidy
[0059]

Príklady neutrálnych lipidov zahŕňajú fosfolipidy, aminolipidy a

sfingolipidy. Neutrálne lipidy zahŕňajú amfipatické lipidy. Typické príklady
fosfolipidov

zahŕňajú

fosfatidylinozitol,

fosfatidylcholín,

fosfatidovú

lyzofosfatidylcholín,

fosfatidyletánolamín,

kyselinu,

fosfatidylserín,

palmitoyloleoyl-fosfatidylcholín,

lyzofosfatidyletanolamín,

dipalmitoylfosfatidylcholín,

dioleoylfosfatidylcholín,

distearoylfosfatidylcholín-ordilinoleoylfosfatidylcholín.

Ďalšie

ktorých

zlúčeniny,

v

chyba

fosfor,

ako

sú

sfingolipidy,

glykosfingolipidových skupín, diacylglyceroly a 3-acyloxykyseliny, tiež spadajú
do skupiny označovanej ako amfipatické lipidy. Navyše môže byť amfipatický
lipid opísaný vyššie zmiešaný s ďalšími lipidmi vrátane triglyceridov a sterolov.
PEG-lipidy
[0060]

Zložka

stabilizujúca

dvojvrstvu

je

polyetylénglykol

(„PEG“)

konjugovaný k lipidovej hlavovej skupine, napr. fosfatidyletanolamínu. Ďalšia
zložka stabilizujúca dvojvrstvu je PEG konjugovaný k ceramidu. PEG môže byť
konjugovaný k fosfatidyletanolamínu alebo, alternatívne, k ceramidu použitím
štandardných spájacích reakcií známych a používaných odborníkmi v danej
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problematike. Navyše sú vopred vytvorené konjugáty PEG-fosfatidyletanolamín
(„PEG-PE“) komerčne dostupné.
[0061]

PEG s rôznymi molekulovými hmotnosťami môžu byť používané na

vytvorenie zložiek stabilizujúcich dvojvrstvu z predkladaného vynálezu. PEG
s rôznymi molekulovými hmotnosťami sú komerčne dostupné z mnohých
rôznych zdrojov alebo, alternatívne, môžu byť syntetizované použitím
štandardných polymerizačných techník dobre známych odborníkom v danej
problematike. V predkladanom preferovanom uskutočnení polyetylénglykol má
molekulovú hmotnosť v rozsahu od 200 do 10000 Da, s výhodou 500 až 4000
Da a najvýhodnejšie 1000 až 2000 Da. Všeobecne bolo zistené, že rastúca
molekulová hmotnosť PEG znižuje koncentráciu zložky stabilizujúcu dvojvrstvu
vyžadovanú na dosiahnutie stabilizácie.
[0062]

Fosfatidyletanolamín, ktorý má rôzne skupiny acylového reťazca

rôznych dĺžok reťazca a stupňov nasýtenia, môže byť konjugovaný k PEG, aby
sa vytvorila zložka stabilizujúca dvojvrstvu. Takéto fosfatidyletanolamíny sú
komerčne dostupné alebo môžu byť izolované alebo syntetizované použitím
bežných

techník

známych

odborníkom

v danej

problematike.

Fosfatidyletanolamíny obsahujúce nasýtené alebo nenasýtené mastné kyseliny
s dĺžkami uhlíkového reťazca v rozsahu C10 až C20 sú preferované. Tiež môžu
byť použité fosfatidyletanolamíny s mono- alebo dinenasýtenými mastnými
kyselinami a zmesi nasýtených a nenasýtených mastných kyselín. Vhodné
fosfatidyletanolamíny

zahŕňajú

nasledujúce:

dimyristoylfosfatidyletanolamín

(DMPE), dipalmitoylfosfatidyletanolamín (DPPE), dioleoylfosfatidyletanolamín
(DOPE) a distearoylfosfatidyl-etanolamín (DSPE).
[0063]

Vyššie uvedené prostriedky môžu zahŕňať PEG - konjugované lipidy,

ktoré sú samy o sebe známe v danej problematike, vrátane PEG-fosfolipidov a
PEG-ceramidov, vrátane jednej alebo viacerých molekúl vybraných z
nasledujúcich: PEG2000-DSPE, PEG2000-DPPE, PEG2000-DMPE, PEG2000DOPE, PEG1000-DSPE, PEG1000-DPPE, PEG1000-DMPE, PEG1000-DOPE,
PEG550-DSPE, PEG550-DPPE, PEG-550DMPE, PEG-1000DOPE, PEG-
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cholesterol,

PEG2000-ceramid,

PEG1000-ceramid,

PEG750-ceramid

a

PEG550-ceramid.
[0064]

Ďalej prostriedky tiež môžu zahŕňať monodisperzné (md) peg-lipidy

so všeobecným vzorcom mdPEG-spojka-lipid s príkladmi zahŕňajúcimi 83hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,
33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81heptakosaoxatrioktacontyl(2,3-bis-(tetradecyloxy)propyl)karbamát
PEG1251-cBTP“)

a

(„HO-

134-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,

27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99,10
2,105,108,

111,114,117,120,123,126,129,132-

tetratetrakontaoxatetratriakontahektyl

(2,3-bis(tetra-decyloxy)propyl)karbamát

(„HO-PEG2000-cBTP“) ako príklady.

Steroidy
[0065]

Steroidy zahŕňajú cholestány (napr. cholesterol), cholány a žlčové

kyseliny

(napr.

chenodeoxycholát

a

cholát),

ergosterol,

lanosterol,

kortikosteroidy (napr. glukokortikoid), pregnan (napr. progesterón) a fytosteroly.
Tie môžu byť tiež zahrnuté vo forme konjugátu s hydrofilnou skupinou, napr.
polyetylénglykolom. Preferovaný steroid je cholesterol.
Cieliaci lipid
[0066]

Príklad cieliaceho lipidu je zlúčenina vzorca (A),
L-X-R

A

v ktorom je lipid (L) vybraný zo skupiny pozostávajúcej z DSPE, DOPE a DC,
spojka (X) je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z ničoho, PEG550, PEG2000,
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PEG-glutamátu (-Glu), Glu, C6, glycínu a GluNH, N1,N19-bis(3-(2-(2-(3aminopropoxy)etoxy)etoxy)propyl)-4,7,10,13,16-pentaoxa-nonadekán-1,19diamidu a retinoid (R) je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z tretinoínu,
adapalénu, retinolu, 4-hydroxy(fenyl)retinamidu (4-HPR), retinoovej kyseliny
(vitamín A), 9-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-én-1-yl)nonánovej kyseliny, 3,7-dimetyl9-(2,6,6-trimetylcyklo-hex-1-én-1-yl)nonánovej

kyseliny,

3,7-dimetyl-9-(2,2,6-

trimetylcyklohexyl)nonánovej kyseliny a akéhokoľvek čiastočne alebo plne
nasýteného retinoidu alebo jeho derivátu.
[0067]

Ďalší príklad cieliaceho lipidu je zlúčenina vzorca (B),
R-X-R

B,

v ktorom spojka (X) je N1,N19-bis(3-(2-(2-(3-aminopropoxy)etoxy)etoxy)propyl)4,7,10,13,16-pentaoxanonadekán-1,19-diamid („bisamido-PEG“) alebo N1,N19bis(16,20-diamino-15-oxo-4,7,10-trioxa-14-azaikosyl)-4,7,10,13,16pentaoxanonadekán-1,19-diamid („lys-bisamido-PEG-lys“) a retinoid (R) je
vybraný zo skupiny pozostávajúci z tretinoínu, adapalénu, retinolu, 4hydroxy(fenyl)retinamidu (4-HPR) a retinoovej kyseliny (vitamín A), 9-(2,6,6trimetylcyklohex-1-én-1-yl)nonánovej

kyseliny,

3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetyl-

cyklohex-1-en-1-yl)nonánovej

kyseliny,

3,7-dimetyl-9-(2,2,6-

trimetylcyclohexyl)nonánovej kyseliny a akéhokoľvek čiastočne alebo plne
nasýteného retinoidu alebo jeho derivátu.
[0068]

V lipidovej zmesi môžu byť zahrnuté ďalšie cieliace molekuly, napr.

listová kyselina, vitamín E, peptidové ligandy a/alebo monoklonálne protilátky.
Prostriedky a prípravky RNA - lipidová častica
[0069]

Spôsob z vynálezu poskytuje prostriedky zahŕňajúce lipidovú časticu

s aktívnym činidlom nukleovej kyseliny, v ktorých je aktívne činidlo, keď je
prítomné, spojené s lipidovou časticou. V konkrétnych uskutočneniach spôsobu
z vynálezu sú získané prostriedky, v ktorých je aktívne činidlo nukleovej
kyseliny zapuzdrenej vo vodnom vnútrajšku lipidovej častici. V ďalších
uskutočneniach spôsobu z vynálezu sú získané prostriedky, v ktorých je aktívne
činidlo nukleovej kyseliny prítomné v jednej alebo viacerých lipidových vrstvách
lipidovej častice. V ďalších uskutočneniach spôsobu z vynálezu sú získané
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prostriedky, v ktorých je aktívne činidlo nukleovej kyseliny viazané k vonkajšku
alebo vnútrajšku lipidového povrchu lipidovej častice.
[0070]

V spôsobe predkladaného vynálezu sú získané lipidové častice,

ktoré sú spojené s nukleovou kyselinou, čo vedie k častici nukleová kyselina lipid. V konkrétnych uskutočneniach spôsobu z predkladaného vynálezu sú
získané častice, v ktorých je nukleová kyselina plne zapuzdrená v lipidovej
častici. Ako je používané v tomto dokumente, pojem „nukleová kyselina“ je
mienený tak, že zahŕňa akýkoľvek oligonukleotid RNA alebo polynukleotid RNA.
Fragmenty obsahujúce až do 50 nukleotidov sú všeobecne označované ako
oligonukleotidy a ďalšie fragmenty sú nazývané polynukleotidy. V konkrétnych
uskutočneniach

spôsobu

z predkladaného

vynálezu

sú

používané

oligonukleotidy, ktoré majú dĺžku 15-50 nukleotidov.
[0071]

Pojmy „polynukleotid“ a „oligonukleotid“ sa v tomto dokumente týkajú

polyméru alebo oligoméru nukleotidových alebo nukleozidových monomérov
pozostávajúceho z prirodzene sa vyskytujúcich báz, cukrov a spojení medzi
cukrami (základný reťazec). Pojmy „polynukleotid“ a „oligonukleotid“ tiež
zahŕňajú polyméry alebo oligoméry zahŕňajúce prirodzene sa nevyskytujúce
monoméry alebo ich častí, ktoré fungujú podobne. Takéto modifikované alebo
substituované oligonukleotidy sú často preferované oproti prirodzeným formám
z dôvodu vlastností, ako je napríklad zlepšený príjem do bunky a zvýšená
stabilita v prítomnosti nukleáz. V predkladanom vynáleze sú používané
„polynukleotidy“ a „oligonukleotidy“ typu RNA.
[0072]

Oligonukleotidy

používané

v predkladanom

vynáleze

sú

tak

oligoribonukleotidy. Oligodeoxyribonukleotid pozostáva z deoxyribózy pripojenej
kovalentne v fosfáte na uhliach 5' a 3' tohto cukru tak, že vznikne striedavý,
nerozvetvený polymér. Oligoribonukleotid pozostáva z podobnej opakujúcej sa
štruktúry,

kde

každý

nukleotid

má

ribózovú

cukornú

skupinu.

V oligoribonukleotide môžu byť zahrnuté molekuly modifikovanej ribózy.
[0073]

Nukleová kyselina, ktorá je prítomná v častici lipid - nukleová

kyselina získaná podľa tohto vynálezu, zahŕňa akúkoľvek formu RNA nukleovej
kyseliny, ktorá je známa. Nukleová kyselina používaná v tomto dokumente
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môže byť jednovláknová RNA alebo dvojvláknová RNA alebo hybridy DNARNA alebo hybridy RNA-PNA alebo duplexy PNA. Príklady dvojvláknovej RNA
zahŕňajú siRNA a ďalšie činidlá rušiace RNA. Jednovláknové nukleové kyseliny
zahŕňajú napr. antimediátorové oligonukleotidy, ribozýmy, mikroRNA a
oligonukleotidy tvoriace triplex.
[0074]

Nukleové kyseliny môžu mať rôzne dĺžky, všeobecne v závislosti od

konkrétnej formy nukleovej kyseliny. Napríklad v konkrétnych uskutočneniach
plazmidy alebo gény môžu mať dĺžku od asi 1000 do 100 000 nukleotidových
zvyškov. V konkrétnych uskutočneniach oligonukleotidy môžu mať dĺžku
v rozsahu od asi 10 do 100 nukleotidov. V rôznych príbuzných uskutočneniach
oligonukleotidy, nech už jednovláknové, dvojvláknové a trojvláknové, môžu mať
dĺžku v rozsahu od asi 10 do asi 50 nukleotidov, od asi 21 do asi 50
nukleotidov, od asi 15 do asi 30 nukleotidov, od asi 20 do asi 30 nukleotidov.
[0075]

V konkrétnych uskutočneniach spôsob z vynálezu môže využívať

oligonukleotid (alebo jeho vlákno), ktorý sa môže špecificky hybridizovať
k alebo

je

komplementárny

s cieľovým

polynukleotidom.

„Špecificky

hybridizovateľné“ a „komplementárne“ sú pojmy, ktoré sú používané na
označenie dostatočného stupňa komplementarity tak, že dôjde ku stabilnej a
špecifickej väzbe medzi cieľovou DNA alebo RNA a oligonukleotidom. Rozumie
sa, že oligonukleotid nemusí byť 100% komplementárny s jeho cieľovou
sekvenciou nukleovej kyseliny, s ktorou má byť špecificky hybridizovateľný.
Oligonukleotid je špecificky hybridizovateľný, keď väzba oligonukleotidu k cieľu
bráni normálnej funkcii cieľovej molekule tak, že spôsobí stratu jej použiteľnosti
alebo expresie a je tu dostatočný stupeň špecifického párovania báz, aby sa
zabránilo nešpecifickej väzbe oligonukleotidu k necieľovým sekvenciám za
podmienok, v ktorých je špecifická väzba požadovaná, t.j. za fyziologických
podmienok v prípade testov in vivo alebo terapeutického liečenia alebo,
v prípade testov in vitro, za podmienok, v ktorých sú testy uskutočňované. Tak
v ďalších uskutočneniach tento oligonukleotid zahŕňa 1, 2 alebo 3 nahradenie
báz v porovnaní s oblasťou sekvencie génu alebo mRNA, ktorá je cieľovou
alebo s ktorou sa špecificky hybridizuje.
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[0076]

V konkrétnych uskutočneniach môže spôsob z vynálezu poskytnúť

častice lipid - nukleová kyselina, ktoré môžu byť spojené s molekulami rušiacimi
RNA (RNAi). Spôsoby rušenia RNA použitím molekúl RNAi môžu byť použité
na prerušenie expresie génu alebo polynukleotidu, ktorý nás zaujíma. siRNA sú
duplexy RNA normálne dlhé 15-30 nukleotidov, ktoré môžu byť spojené
s cytoplazmatickým multiproteínovým komplexom známym ako RNAi vyvolaný
umlčujúci

komplex

(RISC).

RISC

obsahujúci

siRNA

sprostredkováva

odbúravanie homológnych transkriptov mRNA, a preto môže byť navrhnutá
siRNA, aby vyradila expresiu proteínu s vysokou špecifitou. Na rozdiel od
ďalších

antimediátorových

prirodzeného

mechanizmu

technológií,

siRNA

vyvinutého

na

funguje
kontrolu

prostredníctvom
expresie

génu

prostredníctvom nekódujúcej RNA. To je všeobecne pokladané za dôvod, prečo
je ich aktivita in vitro a in vivo silnejšia ako antimediátorového oligonukleotidu
alebo ribozýmov. Činidlá RNAi môžu zahŕňať hybridy kódujúce DNA :
antikódujúce RNA, hybridy kódujúce RNA : antikódujúce DNA. Tak môžu byť
použité molekuly RNAi zahŕňajúce ktorékoľvek z týchto rôznych typov
dvojvláknových molekúl. Navyše sa rozumie, že molekuly RNAi môžu byť
použité a zavedené do buniek v rôznych formách. Preto, ako je používané
v tomto dokumente, molekuly RNAi zahŕňajú akúkoľvek a všetky molekuly
schopné vyvolať RNAi reakciu v bunke, vrátane dvojvláknových polynukleotidov
zahŕňajúcich dve oddelené vlákna, t.j. antikódujúce vlákno a kódujúce vlákno,
napr. malá interferujúca RNA (siRNA), polynukleotidov zahŕňajúcich vlásenkovú
slučku komplementárnych sekvencií, ktoré tvoria dvojvláknovú oblasť, napr.
molekuly shRNAi, a expresné vektory, ktoré exprimujú jeden alebo viac
polynukleotidov schopných vytvoriť dvojvláknový polynukleotid samostatne
alebo v kombinácii s ďalším polynukleotidom.
[0077]

Rušenie RNA (RNAi) môže byť použité na špecifickú inhibíciu

expresie cieľových polynukleotidov. Dvojvláknovú RNA sprostredkovanú
potlačením expresie génu a nukleovej kyseliny môže byť dosiahnutá podľa
vynálezu zavedením dsRNA, siRNA alebo shRNA do buniek alebo organizmov.
siRNA môže byť dvojvláknová RNA alebo hybridná molekula zahŕňajúca ako
RNA, tak DNA, napr. jedno vlákno RNA a jedno vlákno DNA, alebo sisiRNA.
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[0078]

Molekuly RNAi cieliace na špecifické polynukleotidy môžu byť ľahko

pripravené podľa postupov známych v danej problematike. Preto bude odborník
v danej problematike chápať, že môže byť použitá široká škála rôznych molekúl
siRNA, aby cielili na špecifický gén alebo transkript. V určitých uskutočneniach
sú molekuly siRNA podľa vynálezu dvojvláknové a majú dĺžku 16-30 alebo 1825 nukleotidov, vrátane každého celého čísla, ktoré spadá medzi to.
[0079]

Všeobecne sú molekuly siRNA úplne komplementárne s jedným

vláknom molekuly cieľovej DNA. V ďalších uskutočneniach môžu mať siRNA
upravené zloženie, ako sú napríklad úpravy 2'-deoxy alebo 2'-O-metyl. Avšak
v preferovaných uskutočneniach nie je celé vlákno siRNA vyrobené ani z 2'deoxy, ani z 2'-O- upravovaných báz.
[0080]

V určitých uskutočneniach sa predkladaný vynález týka spôsobov

výroby častíc lipid - zapuzdrená nukleová kyselina, v ktorých sú nukleové
kyseliny zapuzdrené v lipidovej vrstve. Takéto častice nukleová kyselina - lipid
zahŕňajúce oligonukleotidy siRNA sú charakterizované použitím rôznych
biofyzikálnych parametrov, vrátane: (1) pomeru nukleovej kyseliny k lipidu, (2)
účinnosti zapuzdrenia a (3) veľkosti častíc. Žiaduce sú vysoká účinnosť
zapuzdrenia, dobrá odolnosť voči nukláze a stabilita v sére a kontrolovateľná
veľkosť častíc, všeobecne menšia ako 200 nm v priemere. Navyše významná je
povaha polyméru nukleovej kyseliny, pretože modifikácia nukleových kyselín pri
úsilí o dodaní odolnosti voči nukleázam prispieva k cene liečiv s tým, že
v mnohých prípadoch poskytuje len obmedzenú odolnosť. Pokiaľ nie je
uvedené inak, tieto kritériá sú v tejto prihláške počítané nasledovne:
Pomer nukleovej kyseliny k lipidu je množstvo nukleovej kyseliny v definovanom
objeme preparátu delené množstvom lipidu v rovnakom objeme. To môže byť
vyjadrené vztiahnutím mólu na mól alebo vztiahnutím hmotnosti na hmotnosť
alebo vztiahnutím hmotnosti na mól. Pre konečné prípravky pripravené
na podávanie je pomer nukleová kyselina : lipid vypočítaný po použití dialýzy,
chromatografie a/alebo enzýmového (napr. nukleázového) štiepenia k tomu,
aby sa odstránilo, čo najviac je možné vonkajšie nukleové kyseliny.
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Zapuzdrenie
[0081]

Aby sa stanovila účinnosť zapuzdrovania (EE) siRNA, vyjadrená ako

percentá zapuzdrenej siRNA v časticiach lipid - nukleová kyselina, bol použitý
test RiboGreen nasledujúcim spôsobom. Postup môže byť použitý na
stanovenie koncentrácie duplexnej a jednovláknovej RNA alebo DNA v roztoku.
[0082]

Vybavenie zahŕňa BioTek Instruments, Inc. FLx800, rôzne pipety a

miešačku typu Vortex. Činidlá zahŕňajú vodu neobsahujúcu RNázu (kvality
MillQ alebo ekvivalentnú), 20X TE pufor „RNase free“ (Invitrogen, T11493,
alebo ekvivalentnú), činidlo Quant-iT RiboGreen (Invitrogen, R11491) a 10%
Triton X-100 vo vode (Thermo Scientific, 28314, alebo ekvivalentné).
[0083]

Príprava IX TE pufra zahŕňa prevedenie 38 ml vody neobsahujúcej

RNázu do odstredivej skúmavky s objemom 50 ml použitím odmerného valca s
objemom 50 ml a pipetovanie 2 ml roztoku 20X TE pufra do odstredivej
skúmavky a zamiešanie použitím miešačky typu Vortex.
[0084]

Príprava 2% Triton X-100 a 1% Triton X-100 v IX TE pufri zahŕňa

pipetovanie 2 ml alebo 1 ml 10% Triton X-100 do kónickej skúmavky s objemom
15 ml neobsahujúci RNázu, pridanie 8 ml alebo 9 ml IX TE pufra a rozvírenie,
aby sa dobre premiešalo.
[0085]

Príprava pracovného roztoku RiboGreen zahŕňa vybratie zmrazeného

zásobného činidla RiboGreen, ohriatie na laboratórnu teplotu a zriedenie 1:200
pomocou TE pufra. Odstreďovacia skúmavka je obalená hliníkovou fóliou, aby sa
zabránilo nadmernému množstvu svetla pôsobiť na roztok.
[0086]

Štandard je pripravovaný prípravou RNA roztoku v TE pufri a

nanesením na 96-jamkovú doštičku. Vzorky sú zriedené na konečnú
koncentráciu približne 80 µg/ml siRNA a prenesené do 96-jamkovej doštičky,
ako je uvedené na obrázku 1. Pracovný roztok RiboGreen je pridaný a
zamiešaný s každou vzorkou a štandardom. Vzorky sú inkubované v tme po
dobu 1-2 minút, než boli analyzované.
[0087]

1% Triton X-100 v TE pufri je potom pridaný k duplicitným vzorkám a

potom je pridaný pracovný roztok RiboGreen.
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[0088]

Účinnosť zapuzdrovania je stanovená z fluorescenčných meraní

použitím priemeru výsledkov fluorescencie z každej vzorky korigovanej na
meranie základnej hladiny priemeru vonkajších vzoriek (fluorescencia činidla
RiboGreen bez prítomnosti RNA) a po korekcii na 8% zníženie intenzity signálu
z dôvodu prítomnosti Triton X-100. Účinnosť zapuzdrovania je potom
vypočítaná použitím nasledujúcej rovnice:
EE = (vzorka Triton - vzorka lipozómu) / (vzorka Triton)
[0089]

T.j. účinnosť zapuzdrovania je rozdiel medzi hodnotou celkovej RNA

(merané po rozpustení lipozómu detergentom) a hodnotou celistvého lipozómu
delené hodnotou celkovej RNA. Fluorescencia získaná zo vzorky celistvého
lipozómu bude pozostávať z voľnej RNA v roztoku plus RNA absorbovanej na
vonkajšom povrchu lipozómu.
Veľkosť
[0090]

Veľkosť označuje veľkosť (priemer) vytvorených častíc. Distribúcia

veľkosti môže byť stanovená použitím zariadenia na dynamický rozptyl svetla
(DLS) Malvern Zetasizer Nano-ZS.
[0091]

Tento postup platí na merania objemového stredného priemeru,

Z-priemerného priemeru a polydisperzity na medzioperačné vzorky lipozómu.
Polydisperzita je číselná hodnota veľkostnej distribúcie častíc.
[0092]

Merania sú uskutočnené za laboratórnej teploty. Vzorky a činidlá by

mali byť ekvilibrované na laboratórnu teplotu. Stanovený je objemovo vážený
stredný priemer častíc a index polydisperzity.
Spôsob výroby
Príprava lipozómov
[0093]

Lipidová

zmes

je

solubilizovaná

v organickom

rozpúšťadle

miesiteľnom s vodou, ktorým je etanol a s výhodou absolútny etanol. Vo
väčšine uskutočnení je organické rozpúšťadlo etanol používané vo forme, v
ktorej je komerčne dostupné.
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[0094]

V jednom typickom uskutočnení spôsobu z predkladaného vynálezu

je používaná zmes lipidov, kde zmes lipidov je zmes katiónových aminolipidov,
neutrálnych lipidov (iných než sú aminolipidy), steroidy (napr. cholesterol) a lipid
modifikovaného PEG (napr. PEG-S-DMG, PEG-C-DOMG alebo PEGDMA),
ktoré sú spoločne solubilizované v organickom rozpúšťadle. V preferovaných
uskutočneniach lipidová zmes pozostáva v podstate z katiónového aminolipidu,
neutrálneho lipidu, cholesterolu a lipidu modifikovaného PEG. V ďalších
preferovaných uskutočneniach lipidová zmes pozostáva z katiónového lipidu,
DOPE (alebo iného pomocného lipidu buď s ionizovateľným, alebo s trvalým
katiónovým nábojom), cholesterolu a lipidu konjugovaného s PEG v rôznych
molárnych pomeroch. Preferované molárne rozsahy sú medzi 40 až 60 % mol.
katiónového lipidu, 10 až 30 % mol. neutrálneho lipidu, 20 až 40 % mol.
cholesterolu a 1 až 10 % lipidu modifikovaného PEG.
[0095]

Cieliaci lipid môže byť pridaný k lipidovej zmesi, napr. diVA-PEG750-

diVA (alebo iný cieliaci lipid konjugovaný s VA) v molárnom pomere 0,1 až 5
(cieliaci lipid : celkový lipid).
[0096]

Celková koncentrácia lipidu je menej ako 25 mg/ml, s výhodou menej

ako 5 mg/ml. Lipidová zmes je prefiltrovaná cez membránu, napr. filter 0,45
alebo 0,2 µm.
[0097]

Podľa

uskutočnení

spôsobu

z vynálezu

je

lipidová

zmes

kombinovaná s pufrovaným vodným roztokom. Pufrovaný vodný roztok môže
byť roztok, v ktorom pufor má pH menej ako pKa protónovaného lipidu
v lipidovej zmesi. Príklady vhodných pufrov zahŕňajú citrát, fosfát a acetát.
najmä

preferovaný

pufor

je

citrátový

pufor.

Preferované

pufre

budú

v koncentračnom rozsahu 1-1000 mM aniónu v závislosti od chémie nukleovej
kyseliny, ktorá má byť zapuzdrovaná, a optimalizácia koncentrácie pufra môže
byť významná na dosiahnutie vysokých úrovní zavedenia. Môže byť vhodné
pridať látky napomáhajúce vydržať zmrazenie a/alebo neiónovú rozpustenú
látku, ktorá bude vyrovnávať osmotický potenciál cez membránu častice, napr.
keď sú častice dialyzované, aby sa odstránil etanol, zvýšilo pH alebo sa miešali
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s farmaceuticky prijateľným nosičom alebo riedidlom. Množstvo nukleovej
kyseliny v pufri je od asi 0,08 do 0,8 mg/ml.
[0098]

V okamžiku

pridania

etanolu

v jednom

uskutočnení

spôsobu

z vynálezu je teplota vodného roztoku 25 až 45 °C, s výhodou 30 až 40 °C.
Etanolový roztok je pridávaný do vodného roztoku buď nastriekaním na
rozhraní vzduch-voda, v úzkom prúde, alebo prostredníctvom rozhranie
kvapalina-kvapalina medzi etanol dodávaný cez trubku, ktorá je ponorená do
vodného roztoku.
[0099]

Organický roztok je pridávaný gravitačným dodávaním alebo

dodávaním čerpadlom organického roztoku do vodného roztoku riadenou
rýchlosťou, s výhodou konštantnou rýchlosťou. Dodávanie organického roztoku
je dokončené počas 1 minúty až 100 minút, s výhodou počas 1 až 25 minút.
Organický roztok môže byť pridávaný prostredníctvom jedného nástreku alebo
prúde, cez rúrku alebo hubicu alebo prostredníctvom systému s viacerými
hubicami. Zatiaľ čo je organický roztok pridávaný do vodného roztoku, výsledný
roztok môže byť miešaný miešaním, pretrepávaním alebo cirkulovaním. Krok
pridávania vedie ku konečnej koncentrácii, ktorá je 25 až 45 % etanolu,
najvýhodnejšie 35 % etanolu.
[0100]

Konečný roztok je upravovaný, aby sa odstránilo organické

rozpúšťadlo dialýzou, alebo filtráciou, s výhodou diafiltráciou. Zatiaľ čo je etanol
odstraňovaný, vodný roztok je prevádzaný na taký, ktorý je pufrovaný pri
neutrálnom pH, pH 6,8 až pH 7,5, s výhodou pH 7,2, napríklad fosfátovým
pufrom alebo pufrom HEPES. Výsledný vodný roztok je s výhodou sterilizovaný
pred skladovaním alebo použitím, napr. filtráciou cez filter 0,22 µm.
Lipozómy zapuzdrujúce záporne nabité terapeutické polyméry
[0101]

Spôsoby z vynálezu sú použiteľné na prípravu lipidových častíc so

záporne nabitým polymérom terapeutickej nukleovej kyseliny, t.j. molekulou
RNA. V spôsoboch opísaných v tomto dokumente je zmes lipidov kombinovaná
s vodným roztokom polyméru nukleovej kyseliny. Polymér je účinne zapuzdrený
vo výsledných lipidových časticiach.
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[0102]

Nanočastice môžu zahŕňať polyaniónové aktívne činidlo alebo

terapeutické činidlo, t.j. RNA, a jeden, dva alebo tri biologicky zlučiteľné
polyméry. Terapeutické činidlá sú nukleové kyseliny.
[0103]

Celkový náboj záporne nabitého polyméru musí byť menší ako alebo

rovný počtu kladných nábojov v lipidovej zmesi v okamžiku pridávania je
s výhodou 0,06 až 0,16 (hmotn.:hmotn.). T.j. zapuzdrené nukleové kyseliny sú
prítomné v konečnom pomere RNA:lipid 0,06 až 0,16, náboj: náboj (-/+),
s výhodou 1:2,5 až 1:1.
[0104]

Keď zmes lipidov zahŕňa katiónový lipid s nábojom, lipidové vezikuly

môžu byť vytvorené v prítomnosti záporne nabitého polyméru nukleovej
kyseliny, aby zapuzdrili a zachytili polymér. Výsledné častice môžu byť
neutralizované zvýšením pH média na fyziologické pH alebo vyššie. Vezikuly
vytvorené týmto spôsobom poskytujú prípravky rovnomernej veľkosti vezikuly
s vysokým obsahom nukleových kyselín.
[0105]

V každom prípade majú vezikuly zapuzdrujúci polymér (nanočastice)

veľkosť v rozsahu od 50 do 150 nm.
[0106]

Podľa spôsobu uskutočnenia vynálezu je lipidová zmes kombinovaná

s pufrovaným vodným roztokom, ktorý môže obsahovať záporne nabitý polymér
nukleovej kyseliny. Pufrovaný vodný roztok môže byť roztok, v ktorom pufor má
pH menej ako pKa protónovaného lipidu v lipidovej zmesi. Príklady vhodných
pufrov zahŕňajú citrát, fosfát, acetát a MES. Najmä preferovaný pufor je citrátový
pufor. Preferované pufre budú v rozsahu 1-1000 mM aniónu, v závislosti na
chémii polyméru, ktorý je zapuzdrovaný, a optimalizácia koncentrácie pufra môže
byť významná na dosiahnutie vysokých úrovní zavedenia.
[0107]

Môže byť vhodné pridať látku napomáhajúcu vydržať zmrazenie

a/alebo neiónovú rozpustenú látku, ktorá bude vyrovnávať osmotický potenciál
cez membránu častice, keď sú častice dialyzované, aby sa odstránil etanol,
zvýšilo pH alebo sa miešali s farmaceuticky prijateľným nosičom alebo riedidlom.
[0108]

Pre RNA je schematický proces opísaný v tomto dokumente, ako

uskutočnenie spôsobu z vynálezu, vyobrazené na obr. 1. Roztoky sú
pripravované rozpustením lyofilizovaného alebo pevného materiálu vo vode,
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s výhodou pufrované na pH 3,5-4,5, napríklad pomocou 50mM citrátu.
Množstvo nukleovej kyseliny v pufri je od 0,08 do 0,8 mg/ml. V okamžiku
pridania etanolu je teplota vodného roztoku 25 až 45 °C, s výhodou 30 až
40 °C. Keď je použitá jednovláknová nukleová kyselina, môže byť užitočné
krátke ohriatie na zvýšenú teplotu, napr. 1-2 minúty na 65 °C.
[0109]

Etanolový roztok je pridávaný do vodného roztoku buď nastriekaním

na rozhranie vzduch-voda, v úzkom prúde, alebo prostredníctvom rozhraní
kvapalina-kvapalina medzi etanol dodávaný cez trubku, ktorá je ponorená do
nádoby s vodným roztokom.
[0110]

Organický roztok je pridávaný dodávaním organického roztoku do

vodného roztoku riadenou rýchlosťou, s výhodou konštantnou rýchlosťou.
Dodávanie organického roztoku je dokončené počas 1 minúty až 100 minút,
s výhodou počas 1 až 25 minút. Organický roztok môže byť pridávaný
prostredníctvom jedného nástreku alebo prúdu, cez rúrku alebo hubicu alebo
prostredníctvom systému s viacerými hubicami. Zatiaľ čo je organický roztok
pridávaný do vodného roztoku, výsledný roztok môže byť miešaný miešaním,
pretrepávaním alebo cirkulovaním. Krok pridávania vedie ku konečnej
koncentrácii postačujúcej k narušeniu lipozómovej dvojvrstvovej štruktúre,
konkrétne 25 až 45 % etanolu, najvýhodnejšie 35 % etanolu.
[0111]

Pre

častice

lipid

-

nukleová

kyselina

získané

spôsobom

z predkladaného vynálezu je konečná koncentrácia RNA 0,001 až 1 mg/ml,
s výhodou 0,01 až 0,5 mg/ml, najvýhodnejšie 0,05 až 0,5 mg/ml. Konečný
pomer liek/lipid je 0,06 až 0,16 hmotn.:hmotn. (2,5:1 až 1:1 pomer náboj:náboj).
[0112]

Konečný roztok je upravovaný, aby sa odstránilo organické

rozpúšťadlo dialýzou, alebo filtráciou, s výhodou diafiltráciou. Zatiaľ čo je etanol
odstraňovaný, vodný roztok je prevádzaný na taký, ktorý je pufrovaný pri
neutrálnom pH, pH 6,8 až pH 7,5, s výhodou pH 7,2, napríklad fosfátovým
pufrom. Výsledný vodný roztok je s výhodou sterilizovaný pred skladovaním
alebo použitím, napr. filtrácie cez filter 0,22 µm.
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[0113]

Konečné účinné zapuzdrovanie je väčšie ako 85 %. Konečný stredný

priemer častíc je 50 až 150 nm. Index polydisperzity PDI je menší ako 0,2,
s výhodou menší ako 0,1.
Lyofilizácia
[0114]

Predkladaný opis sa čiastočne týka lyofilizovaného farmaceutického

prostriedku, ktorý, keď je rekonštituovaný, má minimálne množstvo veľkých
agregátov. Takéto lyofilizované farmaceutické prostriedky nie sú uskutočneniami
predkladaného vynálezu. Takéto veľké agregáty môžu mať veľkosť väčšiu ako
asi 0,2 µm, väčšiu ako asi 0,5 µm alebo väčšiu ako asi 1 µm a môžu byť
v rekonštituovanom roztoku nežiaduce. Veľkosti agregátov môžu byť merané
použitím rôznych techník vrátane tých, ktoré sú uvedené v US liekopise
32<788>. Testy môžu zahŕňať test počítania častíc zastretím svetla, test
mikroskopického počítania častíc, laserovú difrakciu a optickú detekciu jednotlivej
častice. V jednom uskutočnení je veľkosť častíc v danej vzorke meraná použitím
laserovej difrakcie a/alebo optickej detekcie jednotlivej častice. Na meranie
veľkosti častíc môže byť použitý dynamický rozptyl svetla (DLS), ale ten závisí od
Brownovho pohybu, takže technika nemusí detegovať niektoré väčšie častice.
Laserová difrakcia závisí od rozdielu indexu lomu medzi časticou a suspenzným
médiom. Technika je schopná detegovať častice v rozsahu menšom ako mikrón
a do milimetra. Relatívne malé (napr. asi 1-5 % hmotn.) množstvá väčších častíc
môžu byť stanovené v nanočasticových suspenziách. Optická detekcia jednotlivej
častice (SPOS) využíva zastretie svetla zriedených roztokov, aby sa spočítali
jednotlivé častice s veľkosťou asi 0,5 pm. Keď je známa koncentrácia častíc
meranej vzorky, môžu byť vypočítané hmotnostné percentá agregátov alebo
koncentrácie agregátu (častice/ml).
[0115]

K tvorbe agregátov môže dôjsť počas krokov zmrazovania a/alebo

sušenia lyofilizácie, napr. z dôvodu dehydratácie povrchu častíc. Proces
zmrazovania má zahusťujúci efekt, ktorý môže znížiť vzdialenosť medzi
časticami s tým, ako sa tvorí ľad (Alison a kol., Biochim Biophys Acta.
29. septembra 2000; 1468 (1-2): 127-38; Armstrong a Anchordoquy, J Pharm
Sci. november 2004; 93 (11): 2698-709). Tejto dehydratácii je možné zabrániť
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použitím látok napomáhajúcich vydržať lyofilizáciu, ako sú polysacharidy,
v suspenzii pred lyofilizáciou. Vhodné polysacharidy zahŕňajú sacharózu,
laktulózu, laktózu, maltózu, trehalózu alebo celobiózu, kojibiózu, nigerózu,
izomaltózu,

trehalózu,

soforózu,

laminaribiózu,

gentiobiózu,

turanózu,

maltulózu, palatinózu, gentiobiulózu, manobiázu, melibiózu, melibiulózu,
rutinózu, rutinulózu a xylobiózu. V jednom uskutočnení prostriedok zahŕňa
polysacharid, ktorý je sacharóza. V ďalšom uskutočnení prostriedok zahŕňa
polysacharid, ktorý je trehalóza. Výsledky prihlasovateľov ukazujú v porovnaní
s východiskovou suspenziou, že po rekonštituovaní sú získané ekvivalentné
veľkostné distribúcie podľa DLS.
[0116]

Skôr

sa

predpokladalo,

že

vitrifikácia,

proces

znehybnenia

makromolekúl v sklenej pomocnej látke, nie je faktor, ktorý prispieva
k zabráneniu agregácie lipozómov, a že boli požadované hypertonické roztoky
(Alison a kol.). Pôvodcovia predkladaného vynálezu zistili, že výsledky
zmrazovacích a sušiacich krokov lyofilizácie závisia od určitého pomeru
lipid:polysacharid (hmotn.:hmotn.), ktorý poskytuje prostriedky k tomu, aby
zabránili tejto agregácii lipozómov, narušovania lipozómovej difúznej bariére a
uvoľňovanie zapuzdrenej RNA tak, že vzniknú lipoplexy nukleovej kyseliny.
V jednom uskutočnení predkladaného opisu, ktoré nie je uskutočnením
patentovo

nárokovaného

vynálezu,

prostriedok

zahŕňa

12

až

15

%

(hmotn.:hmotn.) sacharózy a 5 až 20 mg/ml lipidu, s výhodou 12 % sacharózy a
9 mg/ml lipidu. Výhodnejšie prostriedok tiež zahŕňa pufor, najvýhodnejšie
HEPES pri neutrálnom pH.
[0117]

Kroky lyofilizácie sú uskutočňované vo vhodnej sklenenej nádobe,

s výhodou valcovitej sklenenej nádobke s objemom 10 ml. Sklenená nádobka
musí vydržať extrémne zmeny v teplotách menej ako -40 °C a väčších ako
laboratórna teplota po krátke časové obdobie a musí byť narezaná na
rovnomerný tvar. Prostriedok zahŕňajúci objemové činidlo a lipozómy
zapuzdrujúci nukleovú kyselinu je pridávaný do nádobky, s výhodou v objeme 3
ml a s výhodou s 9 mg/ml lipidu.
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[0118]

Krok lyofilizácie môže zahŕňať zmrazenie prostriedku pri teplote väčšej

ako asi -40 °C alebo napr. menšej ako asi -30 °C, vytvorenie zmrazeného
prostriedku a sušenie zmrazeného prostriedku tak, že vznikne lyofilizovaný
prostriedok. Krok zmrazovania s výhodou vedie k lineárnemu zníženiu teploty na
konečnú počas asi 6 minút, s výhodou pri 1 °C za minútu z 20 na -40 °C.
Výhodnejšie môže byť použitá sacharóza pri 12-15 % a krok sušenia prebieha pri
asi 50-150 mTorr, najprv pri nízkej teplote asi -15 až asi -35 °C a potom pri vyššej
teplote od laboratórnej teploty do asi 25 °C a je dokončený počas troch až
siedmich dní. V ďalšom uskutočnení predkladaného opisu môže byť použitá
trehalóza a krok sušenia sa uskutočňuje pri asi 50-100 mTorr, najprv pri nízkej
teplote asi 0 až asi -15 °C a potom pri vyššej teplote.
[0119]

V ďalšom aspekte predkladaný opis poskytuje spôsob zabránenia

podstatnej agregácii častíc vo farmaceutickom nanočasticovom prostriedku
zahŕňajúci pridanie cukru a soli k lyofilizovanému prípravku, aby sa zabránilo
agregácii a uvoľňovaniu nukleovej kyseliny zvnútra lipozómu. Tento aspekt tiež
nie je uskutočnením patentovo nárokovaného vynálezu.
Farmaceutické prostriedky
[0120]

Lipidové častice, ktoré môžu byť získané spôsobom z predkladaného

vynálezu, ktoré sú spojené s terapeutickým činidlom nukleovej kyseliny, môžu
byť pripravené do liekovej formy ako farmaceutický prostriedok, napr. ktorý
ďalej zahŕňa farmaceuticky prijateľné riedidlo, pomocnú látku alebo nosič, ako
je fyziologický roztok chloridu sodného vo vode alebo fosfátový pufor, vybrané
podľa

spôsobu

podávania

a

štandardnej

farmaceutickej

praxe.

Tieto

farmaceutické prostriedky nie sú patentovo nárokované ako uskutočnenia
predkladaného vynálezu.
[0121]

V konkrétnych

uskutočneniach

sú

farmaceutické

prostriedky

zahŕňajúce častice lipid - nukleová kyselina získané spôsobom z vynálezu
pripravované podľa štandardných techník a ďalej zahŕňajú farmaceuticky
prijateľný nosič. Všeobecne bude ako farmaceuticky prijateľný nosič použitý
fyziologický roztok chloridu sodného vo vode. Ďalšie vhodné nosiče zahŕňajú,
napr. vodu, pufrovanú vodu, 0,9% roztok chloridu sodného vo vode, 0,3%
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glycín, cukor alebo polysacharid, napr. sacharózu a/alebo trehalózu, vrátane
glykoproteínov na zlepšenú stabilitu, ako je albumín, lipoproteín, globulín.
Zahrnuté môžu byť objemové činidlá, látky napomáhajúce vydržať zmrazenie
a/alebo látky napomáhajúce vydržať lyofilizáciu, rovnako ako vychytávače
kovov, napr. EDTA. V prostriedkoch zahŕňajúcich roztok chloridu sodného vo
vode alebo iné nosiče obsahujúce soľ je nosič s výhodou pridávaný po
vytvorení lipidovej častice. Tak môžu byť po vytvorení prostriedkov lipid nukleová kyselina prostriedky zriedené vo farmaceuticky prijateľných nosičoch,
ako je normálny roztok chloridu sodného vo vode.
[0122]

Výsledné farmaceutické preparáty môžu byť sterilizované bežnými,

dobre známymi sterilizačnými technikami. Vodné roztoky potom môžu byť
balené na použitie alebo filtrované za aseptických podmienok a lyofilizované
s tým, že lyofilizovaný preparát je pred podávaním kombinovaný so sterilným
vodným roztokom. Prostriedky môžu obsahovať farmaceuticky prijateľné
pomocné látky, ako je vyžadované pre približné fyziologické podmienky, ako sú
činidlá upravujúce pH a pufračné činidlá, činidlá upravujúce tonicitu, napríklad
octan sodný, laktát sodný, chlorid sodný, chlorid draselný, chlorid vápenatý atď.
Navyše lipidové suspenzie môžu zahŕňať činidlá chrániace lipid, ktoré chránia
lipid pred poškodením voľnými radikálmi a lipidovým peroxidačným poškodením
pri skladovaní. Vhodné sú lipofilné lapače voľných radikálov, ako je a-tokoferol
a chelatačné činidlá špecifické na železo rozpustné vo vode, ako je ferrioxamín.
[0123]

Koncentrácie lipidovej častice alebo častice lipid - nukleová kyselina

vo farmaceutických prípravkoch sa môže rozsiahle meniť, t.j. od menej ako asi
0,01 %, obvykle rovno alebo prinajmenšom asi 0,05-5 % do až 10 až 30 %
hmotn., a bude vybraná primárne podľa objemov, viskozít kvapalín atď. podľa
konkrétneho vybraného spôsobu podávania. Napríklad koncentrácia môže byť
zvýšená, aby sa znížilo zaťaženie kvapalinou súvisiacou s liečením. To môže
byť najmä žiaduce u pacientov, ktorí majú kogestívne zlyhanie srdca súvisiace
s aterosklerózou

alebo

závažnou

hypertenziou.

Alternatívne

môžu

byť

komplexy zložené z dráždivých kvapalín zriedené na nízke koncentrácie, aby sa
znížil zápal v mieste podania. V jednej skupine uskutočnenia bude k nukleovej
kyseline pripojená značka a bude používaná na diagnózu (zistením prítomnosti
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komplementárnej

nukleovej

kyseliny).

V tomto prípade

bude

množstvo

podávaných komplexov závisieť na konkrétnej použitej značke, stavu
ochorenia, ktoré má byť diagnostikované a posúdenie pracovníka kliniky, ale
všeobecne bude medzi asi 0,01 a asi 50 mg na kilogram telesnej hmotnosti,
s výhodou medzi asi 0,001 a asi 5 mg/kg telesnej hmotnosti.
Spôsob použitia
[0124]

Lipidové častice získané spôsobom z vynálezu môžu byť použité na

dodávanie nukleovej kyseliny do bunky in vitro alebo in vivo. Uvedené použitia
nie sú uskutočneniami patentovo nárokovaného vynálezu. Aj keď nasledujúci
opis rôznych spôsobov použitia lipidových častíc a súvisiacich farmaceutických
prostriedkov je doložený na príkladoch opisu týkajúceho sa častíc nukleová
kyselina - lipid, rozumie sa, že tieto spôsoby a prostriedky môžu byť ľahko
upravené na dodávanie akéhokoľvek terapeutického činidla na liečenie
akéhokoľvek ochorenia alebo poruchy, ktorá by mala prínos z takéhoto liečenia.
[0125]

Tiež sú v tomto dokumente opísané, ale nie ako uskutočnenia

patentovo nárokovaného vynálezu, spôsoby na zavedenie nukleovej kyseliny
do bunky. Preferované nukleové kyseliny na zavedenie do buniek sú siRNA,
oligonukleotidy stimulujúce imunitu, plazmidy, antimediátorové a ribozýmy.
Tieto spôsoby môžu byť uskutočnené uvedením častíc alebo prostriedkov
získaných spôsobom z predkladaného vynálezu do kontaktu s bunkami po dobu
postačujúcu k tomu, aby došlo k intracelulárnemu dodaniu.
[0126]

Prostriedky získané spôsobom z predkladaného vynálezu môžu byť

adsorbované na takmer akýkoľvek typ buniek. Akonáhle sú adsorbované,
častice nukleová kyselina - lipid môžu byť buď podrobené endocytóze časti
buniek, výmene lipidov s bunkovými membránami alebo fúzované s bunkami.
Prenos alebo zavedenie časti nukleovej kyseliny komplexu môže prebiehať
prostredníctvom akejkoľvek z týchto metabolických ciest. Predpokladá sa, že
v prípade častíc prijatých do bunky endocytózou, častice potom interagujú
s endozómovou membránou, čo vedie k destabilizácii endozómovej membrány,
prípadne vytvorením fáz, ktoré nemajú dve vrstvy, čo vedie k zavedeniu
zapuzdrenej nukleovej kyseliny do bunkovej cytoplazmy. Podobne v prípade
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priamej fúzie častíc s bunkovou plazmovou membránou, keď fúziou prebehne,
lipozómová membrána je integrovaná do bunkovej membrány a obsahy
lipozómu sa skombinujú s intracelulárnou kvapalinou. Kontakt medzi bunkami a
prostriedkami lipid - nukleová kyselina, keď je uskutočňovaný in vitro, bude
prebiehať v biologicky zlučiteľnom médiu. Koncentrácia prostriedkov sa môže
rozsiahle meniť v závislosti na konkrétnej aplikácii, ale všeobecne je medzi 1
µmol a 10 mmol. V určitých uskutočneniach bude úprava buniek prostriedkami
lipid - nukleová kyselina všeobecne uskutočňovaná pri fyziologickej teplote
(37 °C) po časové obdobie od 1 do 24 hodín, s výhodou od 2 do 8 hodín. Pre
aplikáciu in vitro môže byť dodávanie nukleových kyselín do akejkoľvek bunky
kultivovanej v kultúre, nech už rastlinného, alebo živočíšneho pôvodu, stavovca
alebo bezstavovcového a akéhokoľvek typu tkaniva. Bunky môžu byť živočíšne
bunky, konkrétne cicavčie bunky a konkrétnejšie ľudské bunky.
[0127]

Suspenzia častice lipid - nukleová kyselina môže byť pridaná

k naneseným bunkám so zrastom 60-80 %, ktoré majú hustotu od asi 103 do asi
105 buniek/ml, výhodnejšie asi 2×104 buniek/ml. Koncentrácia suspenzie pridanej
k bunkám je s výhodou od asi 0,01 do 20 µg/ml, výhodnejšie asi 1 µg/ml.
[0128]

Typické aplikácie zahŕňajú použitie dobre známych postupov, aby

poskytli dodávanie siRNA na vyradenie z funkcie alebo umlčanie konkrétnych
bunkových cieľov. Alternatívne aplikácie zahŕňajú dodávanie sekvenciou DNA
alebo mRNA, ktoré kódujú terapeuticky použiteľné polypeptidy. Tieto aplikácie
nie sú uskutočneniami patentovo nárokovaného vynálezu.
[0129]

Spôsoby opísané v tomto dokumente, ktoré nie sú uskutočneniami

patentovo nárokovaného vynálezu, môžu byť prakticky uskutočnené in vitro, ex
vivo alebo in vivo. Napríklad prostriedky získané spôsobmi z predkladaného
vynálezu tiež môžu byť použité na dodávanie nukleových kyselín do buniek in
vivo použitím spôsobov, ktoré sú známe odborníkom v danej problematike.
[0130]

Na podávanie in vivo sú farmaceutické prostriedky s výhodou

podávané parenterálne, t.j. intraartikulárne, intravenózne, intraperitoneálne,
subkutánne
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farmaceutické prostriedky podávané intravenózne alebo intraperitoneálne
bolusovou injekciou.
[0131]

V ďalších spôsoboch opísaných v tomto dokumente, ktoré nie sú

uskutočneniami patentovo nárokovaného vynálezu, môžu byť farmaceutické
preparáty uvedené do kontaktu s cieľovým tkanivom priamou aplikáciou
preparátu

do

tkaniva.

Aplikácia

môže

byť

uskutočnená

povrchovými,

„otvorenými“ alebo uzavretými“ postupmi. „Povrchovou“ je mienená priama
aplikácia farmaceutického preparátu do tkaniva vystaveného prostredia, ako je
koža, ústna časť hltanu a vonkajší zvukovod. „Otvorené“ postupy sú tie
postupy, ktoré zahŕňajú narezanie kože pacienta a priame zviditeľnenie
podkladového tkaniva, do ktorého sú farmaceutické preparáty aplikované. To je
všeobecne uskutočňované chirurgickým postupom, ako je torakotómia na
prístup k pľúcam, brušná laparotómia na prístup k brušným orgánom alebo iný
priamy chirurgický prístup k cieľovému tkanivu. „Uzavrené“ postupy sú
invazívne postupy, v ktorých nie sú vnútorné cieľové tkanivá priamo
zviditeľnené, ale pristupuje sa k ním prostredníctvom vkladania nástrojov cez
malé zranenia v koži. Napríklad preparáty môžu byť podávané do peritonea
výplachom ihlou. Podobne môžu byť farmaceutické preparáty podávané do
mozgových blán alebo miechy infúziou počas lumbálnej punkcie po vhodnom
umiestnení pacientovi, ako je bežne prakticky uskutočňované pri miechovej
anestézii alebo zobrazovaní miechy pomocou metrazamidu. Alternatívne môžu
byť preparáty podávané prostredníctvom endoskopických zariadení.
[0132]

Kompozície lipid - nukleová kyselina získané spôsobom z vynálezu

tiež môžu byť podávané v aerosóle inhalovanom do pľúc alebo priamou
injekciou do miesta ochorenia.
[0133]

Spôsoby z predkladaného opisu, ktoré nie sú uskutočneniami

patentovo nárokovaného vynálezu, môžu byť prakticky uskutočnené v rôznych
pacientoch alebo hostiteľoch. Preferovaní pacienti alebo hostitelia zahŕňajú
cicavčie druhy, ako sú ľudia, nečlovečí primáty, psi, mačky, hovädzí dobytok a
kone, ovce. Pacient môže byť cicavec, ako je človek, ktorý potrebuje liečenie alebo
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prevenciu ochorenia alebo poruchy, napr. pacient, ktorému bola diagnostikovaná
alebo je považovaný za rizikového z hľadiska ochorenia alebo poruchy.
[0134]

Dávky častíc lipid - terapeutické činidlo získané spôsobom

z predkladaného vynálezu budú závisieť od pomeru terapeutického činidla
k lipidu a názore podávajúceho ošetrujúceho lekára na základe veku, hmotnosti
a stavu pacienta.
[0135]

V jednom uskutočnení predkladaný opis poskytuje spôsob, ktorý nie

je uskutočnením patentovo nárokovaného vynálezu, úpravy expresie cieľového
polynukleotidu alebo polypeptidu. Tieto spôsoby všeobecne zahŕňajú uvedenie
bunky do kontaktu s lipidovou časticou z predkladaného vynálezu, ktorá je
spojená s nukleovou kyselinou schopnou upravovať expresiu cieľového
polynukleotidu alebo polypeptidu. Ako je používané v tomto dokumente, pojem
„upravovať“

sa

týka

zmeny

expresie

cieľového

polynukleotidu

alebo

polypeptidu. V odlišných uskutočneniach úprava môže znamenať zvýšenie
alebo zlepšenie alebo môže znamenať zníženie alebo obmedzenie. Spôsoby
merania úrovne expresie cieľového polynukleotidu alebo polypeptidu sú známe
a sú dostupné v danej problematike a zahŕňajú napr. spôsoby využívajúce
polymerázovú

reťazovú

imunohistochemické

reakciu

techniky.

s reverznou

V konkrétnych

transkripciu

(RT-PCR)

uskutočneniach

je

a

úroveň

expresie cieľového polynukleotidu alebo polypeptidu zvýšená alebo obmedzená
prinajmenšom o 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % alebo viac ako 50 %
v porovnaní s vhodnou kontrolnou hodnotou.
[0136]

Napríklad, keď je žiaduca zvýšená expresia polypeptidu, nukleová

kyselina môže byť expresný vektor, ktorý zahŕňa polynukleotid, ktorý kóduje
požadovaný polypeptid. Na druhej strane, keď je žiaduca obmedzená expresia
polynukleotidu alebo polypeptidu, potom nukleová kyselina môže byť napr.
antimediátorový

oligonukleotid,

siRNA

alebo

mikroRNA,

ktorá

zahŕňa

polynukleotidovú sekvenciu, ktorá sa špecificky hybridizuje k polynukleotidu,
ktorý kóduje cieľový polypeptid, čím sa naruší expresia cieľového polynukleotidu
alebo polypeptidu. Alternatívne nukleová kyselina môže byť plazmid, ktorý
exprimuje taký antimediátorový oligonukleotid, siRNA alebo mikroRNA.
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[0137]

Aktívne činidlo alebo terapeutické činidlo nukleovej kyseliny môže

byť vybrané zo siRNA, mikroRNA, antimediátorového oligonukleotidu a
plazmidu schopného exprimovať siRNA, mikroRNA alebo antimediátorový
oligonukleotid a v ktorom siRNA, mikroRNA alebo antimediátorová RNA zahŕňa
oligonukleotid, ktorý sa špecificky viaže k polynukleotidu, ktorý kóduje
polypeptid alebo jeho komplement tak, že je expresia polypeptidu obmedzená.
[0138]

Nukleová kyselina alternatívne môže byť plazmid, ktorý kóduje

polypeptid alebo jeho funkčný variant alebo fragment tak, že je expresia
polypeptidu alebo jeho funkčného variantu alebo fragmentu zvýšená.
[0139]

V príbuzných

uskutočneniach

predkladaný

vynález

poskytuje

spôsob, ktorý nie je uskutočnením patentovo nárokovaného vynálezu, liečenie
ochorenia

alebo

poruchy

vyznačujúcej

sa

nadmerným

exprimovaním

polypeptidu v pacientovi zahŕňajúci poskytnutie farmaceutického prostriedku
z predkladaného vynálezu, v ktorom je terapeutické činidlo vybrané zo siRNA,
mikroRNA,

antimedátorového

oligonukleotidu

a

plazmidu

schopného

exprimovať siRNA, mikroRNA alebo antimediátorový oligonukleotid a v ktorom
siRNA, mikroRNA alebo antimediátorová RNA zahŕňa oligonukleotid, ktorý sa
špecificky

viaže

k polynukleotidu,

ktorý

kóduje

polypeptid

alebo

jeho

komplement, pacientovi.
[0140]

V ďalšom príbuznom uskutočnení predkladaný opis zahŕňa spôsob,

ktorý nie je uskutočnením patentovo nárokovaného vynálezu, liečenie
ochorenia alebo poruchy vyznačujúce sa zníženým exprimovaním polypeptidu
v pacientovi

zahŕňajúci

poskytnutie

farmaceutického

prostriedku

z predkladaného vynálezu, v ktorom terapeutické činidlo je plazmid, ktorý
kóduje polypeptid alebo jeho funkčný variant alebo fragment, pacientovi.
Príklady
Príklad 1 (referenčný príklad)
[0141]

Nanočastice lipozóm/RNA a nanočastice len z lipidu boli pripravené

s odkazom na obr. 1 v rôznych mierkach v rozsahu od 20 l do 200 l použitím 2
rôznych siRNA.
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[0142]

Zásobný roztok lipidu bol miešaný nasledovne. Všetky lipidové

zložky (katiónový lipid, DOPE, cholesterol, lipidy konjugované s PEG a diVAPEG750-diVA

boli

rozpustené

v

absolútnom

etanole

na

hmotnostnú

koncentráciu 4,5 mg/ml. Lipidy v etanole boli ohriate na 35 až 40 °C a miešané,
pokiaľ neboli viditeľne rozpustené.
[0143]

Lipidový roztok bol čerpaný z nádoby so zásobným lipidom cez filter

0,45/0,22 µm do nádoby s prefiltrovaným zásobným lipidom.
[0144]

siRNA bola solubilizovaná v 50mM citrátovom pufri v nádobe zásobnej

siRNA v koncentrácii 0,26 mg/ml alebo 0,16 mg/ml v závislosti od konečného
pomeru siRNA k lipidu. Roztok siRNa bol čerpaný z nádoby so zásobnou siRNA
cez filter 0,45/0,22 µm do nádoby lipozómovej siRNA vo 35% etanolu.
[0145]

Nádoba lipozómovej siRNA v 35% etanole bola ohriata na 35 až

40 °C za trvalého miešania obsahu. Lipidový roztok bol nastriekaný na povrch
pufra obsahujúceho siRNA použitím hubice, aby sa spontánne vytvorili
lipozómy nesúce siRNA. Lipidy boli kombinované so siRNA, aby sa dosiahol
konečný pomer lipidu k siRNA buď 14:1, alebo 9:1 (hmotn.:hmotn.) a
koncentrácie etanolu 35 %.
[0146]

Lipozómový roztok bol potom zriedený PBS pufrom prefiltrovaným

cez filter 0,22 µm vo vákuu na jedno použitie Flex Boy s objemom 20 litrov na
konečnú koncentráciu etanolu 10 %. Výsledný lipozómový roztok bol zahustený
a potom diafiltrovaný proti 10× objemom PBS, aby sa odstránil etanol a vymenil
pufor. Všetky kroky zahusťovania a diafiltrácie boli uskutočnené použitím
čerpadla Quattro Flow (diafragmové) s namontovanou komorou čerpadla na
jedno použitie, ohybnú hadicu a membránové kartridže z dutých vlákien na
jedno použitie. Konečná suspenzia bola prefiltrovaná cez filter 0,45/0,22 µm,
aby sa znížilo biologické zaťaženie, do konečnej zbernej fľaše na jedno
použitie. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka 1
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Objem
šarže

Lipid:liek

Veľkosť častíc

EE

Výťažok
produktu

[ %]

[výťažnosť
siRNA]

[l]

Lieková látka

[hmotn./hmotn.]

Priemer
[nm]

20

siRNA 1

14:1

79,6

0,144 95 %

> 90 %

20

Prázdne lipozómy
(žiadna siRNA)

na

78,1

0,129

> 90 %

20

siRNA 2

9:1

88,8

0,156 92 %

> 90 %

50

siRNA 2

14:1

80,2

0,146 94 %

> 90 %

120

Prázdne lipozómy
(žiadna siRNA)

na

79,1

0,107

> 90 %

120

siRNA 2

9:1

89,9

0,138 92 %

> 90 %

200

siRNA 1

14:1

89,1

0,154 94 %

> 90 %

200

siRNA 2

14:1

83,7

0,143 94 %

> 90 %

PDI

na

na

Príprava lipozómov
[0147]

V jednom typickom uskutočnení zmes lipidov je zmes katiónových

aminolipidov, neutrálnych lipidov (iných ako sú aminolipidy), steroidu (napr.
cholesterolu) a lipidu modifikovaného PEG (napr. PEG-S-DMG, PEG-C-DOMG
alebo PEGDMA), ktoré sú spoločne solubilizované v organickom rozpúšťadle,
ktorým je etanol. V preferovaných uskutočneniach lipidová zmes pozostáva
v podstate z katiónového aminolipidu, neutrálneho lipidu, cholesterolu a lipidu
modifikovaného PEG. V ďalších preferovaných uskutočneniach lipidová zmes
pozostáva z katiónového lipidu, DOPE (alebo iného pomocného lipidu buď
s ionizovateľným, alebo s trvalým katiónovým nábojom), cholesterolu a lipidu
konjugovaného s PEG v rôznych molárnych pomeroch. Preferované molárne
rozsahy sú medzi 40 až 60 % mol. katiónového lipidu, 10 až 30 % mol.
neutrálneho lipidu, 20 až 40 % mol. cholesterolu a 1 až 10 % lipidu
modifikovaného PEG. Cieliaci lipid môže byť pridaný k lipidovej zmesi, napr.
diVA-PEG750-diVA (alebo iný cieliaci lipid konjugovaný s VA) v molárnom
pomere 0,1 až 5 (cieliaci lipid : celkový lipid). Lipidová zmes tiež môže zahŕňať
zmes polymérov alebo látok napomáhajúcich spracovania, ktoré môžu byť
prirodzeného (napr. chitosan) alebo syntetického (napr. PEI) pôvodu. Celková
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koncentrácia lipidu je menej ako 25 mg/ml, s výhodou menej ako 5 mg/ml.
Lipidová zmes je prefiltrovaná cez membránu, napr. filter 0,45 alebo 0,2 µm.
[0148]

Podľa tohto uskutočnenia vynálezu je lipidová zmes kombinovaná

s pufrovaným vodným roztokom nukleovej kyseliny. Pufrovaný vodný roztok
môže byť roztok, v ktorom pufor má pH menej ako pKa protónovateľného lipidu
v lipidovej zmesi. Príklady vhodných pufrov zahŕňajú citrát, fosfát, acetát a
MES. Najmä preferovaný pufor je citrátový pufor. Preferované pufre budú
v koncentračnom rozsahu 1-1000 mM aniónu v závislosti od chémie nukleovej
kyseliny, ktorá má byť zapuzdrovaná, a optimalizácia koncentrácie pufra môže
byť významná na dosiahnutie vysokých úrovní zavedenia. Alternatívne môže
byť použitá čistá voda okyslená na pH 5-6 pomocou HCl, H2SO4 a podobne.
Môže byť vhodná neiónová rozpustná látka, ktorá bude vyrovnávať osmotický
potenciál cez membránu častice, napr. keď sú častice dialyzované, aby sa
odstránil etanol, zvýšilo pH alebo sa miešali s farmaceuticky prijateľným
nosičom ako je normálny roztok chloridu sodného vo vode. Pufre tiež môžu
zahŕňať

látky

napomáhajúce

spracovanie

(napr.

poloxaméry,

tenzidy,

detergenty), objemové činidlá (napr. manitol) alebo látky napomáhajúce vydržať
zmrazenie (napr. sacharózu, trehalózu, galaktózu, inulín). Množstvo nukleovej
kyseliny v pufri je od asi 0,08 do 0,8 mg/ml.
[0149]

V okamžiku

pridania

etanolu

v jednom

uskutočnení

spôsobu

z vynálezu je teplota vodného roztoku 25 až 45 °C, s výhodou 30 až 40 °C.
Etanolový roztok je pridávaný do vodného roztoku prostredníctvom rozhrania
kvapalina-kvapalina a etanol je dodávaný cez rúrku alebo hubicu, ktorá je
ponorená do vodného roztoku.
[0150]

Organický roztok je pridávaný dodávaným čerpadlom organického

roztoku do vodného roztoku riadenou rýchlosťou, s výhodou konštantnej
rýchlosti. Dodávanie organického roztoku je dokončené počas 1 minúty až 100
minút, s výhodou počas 2 až 20 minút. Organický roztok môže byť pridávaný
prostredníctvom jedného hrdla alebo hubice alebo prostredníctvom systému
s viacerými hrdlami alebo hubicami. Priemer hrdla jediného (alebo zväzku
s viacerými hubicami) môže byť od 10 do 1000 µm, s výhodou od 300 do 600
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µm. Pridávanie môže byť uskutočnené aplikáciou 0 až 30 psi na organický prúd,
aby sa napomohlo dispergovaniu. Zatiaľ čo je organický roztok pridávaný do
vodného roztoku, výsledný roztok je miešaný miešaním alebo cirkulovaním.
Krok pridávania vedie ku konečnej koncentrácii, ktorá je 25 až 45 % etanolu,
najvýhodnejšie 35 % etanolu.
[0151]

Konečný roztok je upravovaný, aby sa odstránilo organické

rozpúšťadlo, dialýzou alebo s výhodou diafiltráciou. Zatiaľ čo je etanol
odstraňovaný, vodný roztok je prevádzaný na taký, ktorý je pufrovaný pri
neutrálnom pH, pH 6,8 až pH 7,5, s výhodou pH 7,2, napríklad fosfátovým
pufrom. Pufor tiež môže zahŕňať látky napomáhajúce spracovanie (napr.
poloxaméry, tenzidy, detergenty), objemové činidlá (napr. manitol) alebo látky
napomáhajúce vydržať zmrazenie (napr. sacharózu, trehalózu, galaktózu,
inulín). Výsledný vodný roztok je s výhodou sterilizovaný pred skladovaním
alebo použitím, napr. filtráciou cez filter 0,22 µm.
[0152]

Tento spôsob výroby lipozómu môže byť použitý v spojení

s rozvodom SUS zahŕňajúcim systém podjednotiek SUS. Tento rozvodový
systém môže byť zložený z nasledujúcich podjednotiek: jednotky miešania
lipidu pozostávajúce zo zmiešavacieho vaku na prípravu roztoku lipidu
v organickom rozpúšťadle miesiteľnom s vodou, vak uchovávajúci lipid a
prostriedky na prenos roztoku lipidu z jednotky lipidu do zadržiavacej jednotky
lipidu, jednotky miešania RNA pozostávajúcej zo zmiešavacieho vaku na
prípravu roztoku RNA, vak uchovávajúci RNA a prostriedky na prevedenie
roztoku RNA z jednotky RNA do zadržiavacej jednotky RNA, prostriedky
prevedenia roztoku lipidu z vaku uchovávajúceho lipid do roztoku RNA a
systému diafiltrácie pozostávajúceho z membrán z dutých vlákien, hlavy
diagramového čerpadla na jedno použitie a rôznych zadržiavaných vakov.
[0153]

Zariadenie SUS môže byť vopred sterilizované a prevádzkované

použitím sterilných pripojení/odpojení, aby sa vyrobili lipozómy použitím
aseptického procesu. Aseptické spracovanie odstraňuje požiadavku konečnej
sterilizácie filtráciou (0,22 µm). Neprítomnosť filtra 0,22 µm umožňuje, aby bol
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spracovaný väčší rozsah veľkosti častíc (> 200 nm) a rieši všetky možné
problémy zlučiteľnosti filter / liekový produkt.
Príklad 2: Vplyv koncentrácie na veľkosť častice RNA-lipid.
(Referenčný príklad)
[0154]

Tento príklad opisuje vplyv koncentrácie siRNA a lipidu na veľkosť

častíc.
[0155]

Aby

sa

pripravili

nanočastice

spôsobom

opísaným

v tomto

dokumente. Katiónový lipid, DOPE, cholesterol, PEG-BML a diVA-PEG750diVA

boli

solubilizované

v absolútnom

etanole

v molárnom

pomere

50:10:38:2:5. siRNA bola solubilizovaná v 50mM citrátovom pufri pri pH 4,5.
[0156]

Pufor obsahujúci siRNA bol ohriaty na 35 až 40 °C za trvalého miešania

v zmiešavacej nádobe. Zmes etanol/lipid potom bola nastriekaná na povrch pufra
obsahujúceho siRNA použitím zväzku rozvod/hubica, aby sa spontánne vytvorili
lipozómy nesúce siRNA. Koncentrácie lipidu a RNA boli upravené tak, aby sa
dosiahlo konečného rozsahu koncentrácie siRNA od 0,05 do 0,5 mg/ml, pomere
liek:lipid 0,08 (hmotn.:hmotn.) a koncentrácie etanolu 35 %. Pomer lipidu k siRNA
bol pre všetky testované podmienky udržiavaný konštantný.
[0157]

Lipozómy nesúce siRNA boli zriedené na ∼10% etanol, aby sa

stabilizovali častice, a potom diafiltrované proti 10× objemom PBS (pH 7,2), aby

sa odstránil etanol a vymenil pufor. Konečný produkt bol prefiltrovaný cez PES
filter 0,22 µm, sterilizačný stupeň, aby sa znížilo biologické zaťaženie. Objem,
stredná veľkosť častíc a index polydisperzity (PDI) boli stanovené použitím
dynamického rozptylu svetla (DLS). Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.
Tabuľka 2.
Konečná siRNA

Obj. stredný priemer [nm]
Priemer

Smerodajná odchýlka

PDI

0,05

96,7

7,0

0,084

0,10

105,7

10,1

0,073

0,25

116,8

8,4

0,125

0,50

141,9

10,0

0,105
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[0158]

Výsledky ukazujú, že veľkosť častíc rastie s rastúcou koncentráciou

siRNA (v mg/ml). Zníženie koncentrácie lipidu a siRNA (pri uchovaní rovnakého
relatívneho pomeru) znižuje veľkosť častíc, zatiaľ čo zvýšenie koncentrácie
zvyšuje veľkosť častíc. Konečné koncentrácie siRNA medzi 0,05 až 0,5 mg/ml
poskytujú nanočastice so stredným priemerom častíc 96,7 až 141,9 nm, menej
ako 150 nm, a indexom polydisperzity menej ako 0,2 vo všetkých prípadoch.
[0159]

Častice veľkosti menej ako 150 nm s PDI menej ako 0,2 sú

produkované spôsobom opísaným v tomto dokumente bez prípravy prázdnych
vopred vytváraných lipidových vezikúl a/alebo bez mechanického spracovania.
Príklad 3: Vplyv parametrov procesu na vytváranie častice RNA lipid
(Referenčný príklad)
[0160]

Tento príklad opisuje účinok rôznych parametrov procesu na

vytváranie častice RNA-lipid. Počas tohto experimentu bolo testovaných
niekoľko parametrov, vrátane teploty koncentrácie etanolu, pufra, pomeru
lipid:siRNA a typu použitej hubice, aby sa dispergoval roztok.
[0161]

HEDC, DOPE, cholesterol, PEG-BML a diVA-PEG750-diVA boli

rozpustené v absolútnom etanole v molárnom pomere 40:30:25:5:2. Pufor
obsahujúci siRNA bol ohriaty na uvedenú teplotu za trvalého miešania v
zmiešavacej nádobe. Zmes etanol/lipid potom bola nastriekaná na povrch pufra
obsahujúceho siRNA použitím hubice, aby sa spontánne vytvorili lipozómy
nesúce siRNA. Lipidy boli kombinované so siRNA tak, aby sa dosiahla konečná
koncentrácia siRNA od 0,1 mg/ml pri uvedenom pomere liek/lipid a uvedených
konečných percentách etanolu.
[0162]

siRNA bola solubilizovaná v citrátovom pufri, ktorý mal rôznu silu od

25 do 100 mM a pH 3,5 až pH 6,5. Teplota zmesi sa menila od 25 do 45 °C.
Konečná koncentrácia etanolu sa pohybovala od 25 do 45 %. Pomer liek:lipid
(hmotn./hmotn.) sa pohyboval od 0,07 do 0,11. Vnútorný priemer (ID)
hydratačnej hubice sa pohyboval od 0,005 do 0,125 palca. Každá podmienka
bola uskutočnená ako meranie, aby sa porovnal vplyv každého parametra
procesu. Pokiaľ nie je uvedené, každá podmienka bola uskutočnená pri 50mM v
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citrátovom pufri, pH 4,5, 35 °C, konečnom 35% etanolu, pomere liek:lipid 0,07 a
vnútorným priemerom hubice 0,005 palca.
[0163]

Lipozómy nesúce siRNA boli zriedené na 10% etanolu, aby sa

stabilizovali častice, a potom diafiltrované proti 10× objemom PBS (pH 7,2), aby
sa odstránil etanol a vymenil pufor. Konečný produkt bol prefiltrovaný cez PES
filter 0,22 µm, kvality na sterilizáciu, aby sa znížilo biologické zaťaženie.
[0164]

Tabuľka 3 ukazuje vplyv pH na stredný priemer a PDI nanočastíc

lipid - nukleová kyselina. Rastúce pH pufra viedlo ku zvýšeniu veľkosti častíc, aj
keď menšie ako je stredná veľkosť častíc 150 nm.
Tabuľka 3
Obj. stredný priemer [nm]
pH pufra

Priemer

Smerodajná odchýlka

PDI

6,5

130,7

17,7

0,111

4,5

108,5

7,1

0,163

3,5

86,1

10,2

0,149

[0165]

Tabuľka 4 ukazuje vplyv koncentrácie pufra na rôzne parametre.

Výsledky ukázali, že zvýšenie koncentrácie pufra znížilo výťažnosť siRNA.
Stredná veľkosť častíc a PDI sa zdali byť nezasiahnuté. Minimálna veľkosť
častíc bola pozorovaná pre pH 3,5 a maximálna výťažnosť bola pozorovaná pre
25mM citrátový pufor.
Tabuľka 4
Koncentrácia pufra

Obj. stredný priemer [nm]

[mM]

Priemer Smerodajná odchýlka

PDI

[%] Výťažnosť [%]

25

103,1

13,4

0,179

96

94

50

113,8

15,5

0,156

94

87

100

101,0

9,4

0,185

94

80

[0166]

EE

siRNA

Tabuľka 5 ukazuje, že zvýšenie teploty hydratácie z 25 na 45 °C znížilo

veľkosť častíc zo 135,7 na 102,2 nm zatiaľ čo zlepšilo výťažnosť si RNA z 80 % na
87 %. Zvýšenie konečných percent etanolu zvýšilo veľkosť častíc s nulovým
účinkom na výťažnosť siRNA, ale znížilo účinnosť zapudrovania na 88 %.

EP 2 773 326

37494/H

44

Tabuľka 5
Hydratácia

Konečné

Obj. stredný priemer [nm]

Teplota [°C]

% EtOH Priemer

EE

Smerodajná odchýlka

PDI

siRNA

[%] Výťažnosť [%]

25

35

135,7

15,9

0,057

95

80

35

25

103,8

9,8

0,178

94

84

35

35

113,8

15,5

0,156

94

87

35

45

130,8

11,7

0,136

88

86

45

35

102,2

3,4

0,182

93

87

[0167]

Tabuľka 6 ukazuje, že zvýšenie pomeru liek:lipid znížilo výťažnosť

siRNA z 80 na 87 %. Maximálna výťažnosť bola pozorovaná pri pomere
liek:lipid (hmotn.:hmotn.) 0,07. Všetky ostatné merané vlastnosti neboli
pomerom liek:lipid zasiahnuté. Tento výsledok je prekvapivý a neočakávaný
z pohľadu opisov Maurer a kol. a Semple a kol., ktoré obaja opisujú optimálnu
výťažnosť pre liek:lipid (hmotn.:hmotn.) rovnom alebo väčšom ako 0,16
(liek:lipid (hmotn.:hmotn.) rovný alebo menší ako 6,25). Súčasné výsledky
naznačujú, že použitím spôsobu opísaného v tomto dokumente je dosiahnutý
opačný trend.
Tabuľka 6
Lipid:siRNA

Obj. stredný priemer [nm]

EE

siRNA

[hmotn./hmotn.]

Priemer

Smerodajná odchýlka

PDI

[%]

Výťažnosť

9:1

93,9

17,6

0,186

95

80

12:1

85,6

14,0

0,218

95

82

14:1

113,8

15,5

0,156

94

87

[0168]

Tabuľka 7 ukazuje, že zvýšenie vnútorného priemeru hubice 25-krát

neovplyvnilo veľkosť častíc, účinnosť zapuzdrovania ani výťažnosť siRNA.
Existuje tu značná flexibilita ohľadne ústia hubice, ktoré je používané na
pridávanie etanolu/lipidu na povrch pufra. Táto flexibilita by mala poskytnúť
zásadnú výhodu počas zväčšovania mierky procesu.
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Tabuľka 7
Vnútorný priemer hubice

Obj. stredný priemer [nm]

EE

siRNA

[palce]

Priemer

Smerodajná odchýlka

PDI

[%]

Výťažnosť

0,005

105,2

5,8

0,119

98

81

0,050

100,7

11,7

0,124

96

87

0,125

109,7

13,3

0,097

96

81

Príklad 4: Porovnanie opísaného procesu so spôsobmi pre šarže, na ktoré sa
odkazujeme
(Referenčný príklad)
Výroba lipozómov
[0169]

Tieto výsledky porovnali proces opísaný v tomto dokumente na

prípravu častíc lipid / nukleová kyselina so spôsobom podľa Semple a kol. US
patent 6 858 225 (kontrolný spôsob alebo kontrolný prostriedok používaný
kontrolným spôsobom) boli pripravené podľa prostriedku z príkladu 3 alebo
použitím kontrolného spôsobu.
[0170]

Prostriedok z príkladu 3 pozostával z katiónového lipidu, DOPE,

cholesterolu, lipidu konjugovaného s PEG a cieliaceho lipidu spoločne
solubilizovaných v molárnom pomere 40:30:25:5:2 (pozri príklad 2, vyššie).
[0171]

Kontrolný prostriedok pozostával z DODAP, DSPC, cholesterolu a

PEG-CER-14 spoločne solubilizovaných v molárnom pomere 25:20:45:10.
[0172]

V spôsobe z príkladu 3 boli lipidy solubilizované v množstve 4,32

mg/ml v absolútnom etanole a siRNA bola solubilizovaná v množstve 0,163
mg/ml v 50mM citráte, pH 4,5. Roztok siRNA bol ohriaty na 35 až 40 °C za
trvalého miešania v zmiešavacej nádobe. Zmes etanol/lipid potom bola
nastriekaná

na

povrch

pufra

obsahujúceho

siRNA

použitím

zväzku

rozvod/hubica. Konečná koncentrácia etanolu bola 35 % a konečný pomer
lipid/siRNA bol 14:1 (hmotn./hmotn.). Výsledné častice potom boli zriedené na
10% etanol a potom diafiltrované proti 10× objemom PBS (pH 7,2).
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[0173]

V kontrolnom spôsobe boli lipidy solubilizované v množstve 25 mg/ml

v absolútnom etanole a siRNA bola solubilizovaná v množstve 4,17 mg/ml v
300mM citráte, pH 4,0. Pufor obsahujúci siRNA bol udržiavaný za laboratórnej
teploty za trvalého miešania v zmiešavacej nádobe. Zmes etanol/lipid potom
bola nastriekaná na povrch pufra obsahujúceho siRNA použitím jedinej hubice,
aby sa spontánne vytvorili lipozómy nesúce siRNA. Konečná koncentrácia
etanolu bola 40 % a konečný pomer lipid/siRNA bol 6:1 (hmotn./hmotn.). Po
miešaní bola suspenzia lipid/siRNA prenesená do pretláčacieho zariadenia s
objemom 10 ml pripraveného s dvoma 100nm polykarbonátovými membránami
a vopred ekvilibrovaného na 65 °C. Suspenzia bola pretláčaná použitím
desiatich priechodov pri 300 psi. Výsledné častice boli diafiltrované proti 10×
objemom PBS, pH 7,2.
[0174]

Častice vzniknuté každým spôsobom boli prejdené cez filter 0,22 µm.

Stredná veľkosť častíc, PDI a EE boli merané tak, ako je opísané v tomto
dokumente.
[0175]

Spôsob z príkladu 3 poskytoval menšie lipidové nanočastice ako

kontrolný spôsob s krokom pretláčania. Veľkosť častíc vyrobených kontrolným
spôsobom bola meraná pred pretláčaním. Častice pripravené z prostriedku
NDT-0009 použitím kontrolného spôsobu mali strednú veľkosť častíc väčšiu ako
250nm častice. Po pretláčaní a diafiltrácii sa stredná veľkosť častíc znížila na
128 nm. Spôsob z príkladu 3 produkoval častice so strednou veľkosťou častíc
menšou ako 150 nm bez pretláčania. Podobný trend bol pozorovaný, keď sa
začalo s kontrolným prostriedkom.
[0176]

Spôsob z príkladu 3 bol účinnejší v zapuzdrovaní siRNA do

lipidových nanočastíc ako kontrolný spôsob. Účinnosť zapuzdrovania (EE)
častíc pripravených spôsobom z príkladu 3 je vyššia ako tá u častíc vytvorených
kontrolným spôsobom (u oboch produktoch merané pred diafiltráciou). EE
častíc pripravených spôsobom z príkladu 3 sú viac ako 95 %, čo je vyššie ako
sú tie, ktoré boli zistené u častíc vytvorených kontrolným spôsobom.
V kontrolnom spôsobe sa väčšina voľnej siRNA odstráni po diafiltrácii, čo vedie
ku zlepšeniu EE konečného produktu.
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[0177]

Spôsob z príkladu 3 produkuje nanočastice s vyššou účinnosťou

zapuzdrovania ako kontrolný spôsob. Konečná výťažnosť siRNA spôsobom
z príkladu 3 bola viac ako dvojnásobná oproti tej, ktorá bola získaná kontrolným
spôsobom (72 % oproti 33 %), ako bolo u oboch produktov merané po
diafiltrácii. Tieto dáta odrážajú zlepšenie EE rovnako ako chýbajúci krok
pretláčania v spôsobe z príkladu 3. Spôsob z príkladu 3 poskytuje lepšiu
výťažnosť siRNA, pretože pridaný krok pretláčania kontrolného spôsobu
štruktúrne mení lipozómy a zjavne spôsobuje disociáciu siRNA z častíc. Tieto
výsledky ukazujú, že spôsob opísaný v tomto dokumente poskytuje niekoľko
výhod oproti kontrolnému spôsobu znížením počtu krokov procesu so
súčasným zlepšením účinnosti zapuzdrovania a výťažku nanočastíc so
strednou veľkosťou častíc menej ako 150 nm.
Príklad

5:

Porovnanie

premenlivosti

počas

zväčšovania

mierky

vsádzkovej výroby lipozómu (Referenčný príklad)
[0178]

Proces, ako je opísané v príklade 3, bol uskutočnený s odlišným

lipidovým prostriedkom, ktorý zahŕňal kombináciu trvalo nabitého (HEDC)
katiónového lipidu a ionizovateľnej (S104) katiónovej lipidovej molekule. HEDC,
S104, DOPE, cholesterol, PEG-BML a diVA-PEG750-diVA boli rozpustené
v absolútnom etanole v molárnom pomere 20:20:30:25:5:2. Počas zväčšovania
mierky boli vyhodnotené rôzne molekuly siRNA, rôzne objemy vsádzky a rôzne
pomery siRNA (liek) / lipid. Tabuľka 8 zhŕňa výsledky charakterizácie
nanočastíc, ktoré sú výsledkom rôznych podmienok.
Tabuľka 8
Objem
šarže

Liek/lipid

Veľkosť
častíc

EE

Výťažok
produktu

[%]

[výťažnosť
siRNA]

[l]

Lieková látka

[hmotn./hmotn.]

[nm]

5

siRNA 1

0,07

93

0,14 97 %

> 90 %

20

siRNA 1

0,07

83

0,15 95 %

> 90 %

20

Prázdne lipozómy
(žiadna siRNA)

na

83

0,14

20

siRNA 2

0,11

90

0,16 92 %

> 90 %

50

siRNA 2

0,07

82

0,14 94 %

> 90 %
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Objem
šarže

Liek/lipid

Veľkosť
častíc

EE

Výťažok
produktu

[l]

Lieková látka

[hmotn./hmotn.]

[nm]

PDI

[%]

[výťažnosť
siRNA]

120

Prázdne lipozómy
(žiadna siRNA)

na

86

0,14

na

na

120

siRNA 2

0,11

82

0,14 94 %

> 90 %

200

siRNA 1

0,07

86

0,17 94 %

> 90 %

200

siRNA 2

0,07

86

0,17 96 %

> 90 %

[0179]

Výsledky ukazujú spôsob opísaný v tomto dokumente je pomerne

robustný. Podobná veľkosť častíc a PDI boli získané počas zväčšenia mierky
siahajúcej až k 50násobku. Veľkosť častíc je konzistentne menšia ako 100 nm,
s výťažkami produktu > 90 %. Hodnoty indexu polydisperzity sú vo veľmi
nízkom rozsahu, čo ukazuje na takmer monodisperznú populáciu vezikúl.
Príklad

6:

Porovnanie

premenlivosti

počas

zväčšovania

mierky

vsádzkovej výroby lipozómu pre prípravky obsahujúce sacharózu
[0180]

Proces, ako bol opísaný v príklade 3, bol uskutočnený s HEDC,

S104, DOPE, cholesterolom, PEG-BML a diVA-PEG750-diVA rozpustenými
v etanole v molárnom pomere 20:20:30:25:5:2. Sacharóza bola zahrnutá
v príprave vezikúl, ako je opísané v tomto dokumente. Boli vyhodnotené rôzne
objemy šarží a podrobené zmrazeniu a roztopeniu. Tabuľka 9 zahŕňa výsledky
charakterizácie nanočastíc, ktoré sú výsledkom rôznych podmienok.
Tabuľka 9
Zmrazené (sacharózou obsahujúce) prípravky pripravené použitím výrobného sledu
napoly na jedno použitie
Objem
šarže

Liek/lipid

Pred zmrazením

[l]

Lieková
Veľkosť
EE
[hmotn./hmotn.]
PDI
látka
[nm]
[%]

5

siRNA 2

0,11

94

20

siRNA 2

0,11

120

siRNA 2

120
120

Výťažok
produktu

Po roztopení
Veľkosť
[nm]

PDI

EE [%]

[výťažnosť
siRNA]

0,12 95

96

0,14

93

> 90 %

98

0,15 94

97

0,16

90

> 90 %

0,11

96

0,14 90

96

0,14

89

> 90 %

siRNA 2

0,11

97

0,15 91

99

0,15

89

> 90 %

siRNA 2

0,11

100

0,15 91
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[0181]

Výsledky ukazujú, že zmrazenie a roztopenie nezmenili vlastnosti

lipidových nanočastíc. Výsledky tiež ukázali, že premenlivosť medzi šaržami je
pomerne nízka

a

že proces

reprodukovateľne produkuje rovnomerné

nanočastice.
[0182]

Boli vytvorené podmienky na stabilizáciu častíc liek:lipid lyofilizáciou.

Častice liek:lipid pripravené podľa príkladu 2 môžu byť lyofilizované bez straty
aktivity. Konečná koncentrácia sacharózy, pri ktorej sa tvorili častice liek:lipid,
bola 8 % (hmotn./obj.). Lyofilizované preparáty boli rekonštituované pridaním
destilovanej vody a bola meraná ich transfekčná aktivita v pľúcach myší po
intravenóznej injekcii. Zmrazenie a roztopenie rekonštituovaného preparátu
neovplyvnilo aktivitu. Výsledky uvedené v tabuľke 10 ukazujú, že častice
pripravené použitím spôsobu opísaného v tomto dokumente si uchovávajú
svoje vlastnosti počas lyofilizácie, a preto sú stabilné. Konkrétne je veľkosť
častíc stabilizovaná a zachovaná pred, počas a po lyofilizácii.
Tabuľka 10
Lyofilizované (sacharózu obsahujúce) prípravky pripravené použitím semi
výrobného sledu na jedno použitie
Objem
šarže

Liek/lipid

Pred zmrazením

Po roztopení

Po lyofilizácia +
rekonštituovanie

[l]

Lieková
Veľkosť
EE Veľkosť
EE Veľkosť
EE
[hmotn./hmotn.]
PDI
PDI
PDI
látka
[nm]
[%] [nm]
[%] [nm]
[%]

20

siRNA 2 0,11

[0183]

98

0,15 94

97

0,16 90

115

0,15 93

Stabilita častíc je funkciou lipidovej kompozície, hodnôt lipid:RNA

(hmotn.:hm) a voľby polysacharidu použitého v prípravku. Metodologický
prístup opísaný v tomto dokumente na výrobu stabilných prípravkov komplexov
lipid:RNA vykazujúcich vysokú biologickú aktivitu in vivo poskytuje výhody na
vytvorenie farmaceuticky prijateľných preparátov, a preto uľahčuje dodávanie
RNA založenej na lipozómu.
Príklad 7: Vstrekovanie lipidu pod hladinou (Referenčný príklad)
[0184]

Proces, ako bol opísaný v príklade 3, bol uskutočnený s tou úpravou,

že vezikuly boli pripravené použitím vstrekovania pod hladinou. HEDC, S104,
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DOPE, cholesterol, PEG-BML a diVA-PEG750-diVA boli rozpustené v etanole
v molárnom

pomere

20:20:30:25:5:2.

Tabuľka 11

zhŕňa

výsledky

charakterizácie nanočastíc, ktoré sú výsledkom procesu pridávania pod hladinu
v porovnaní s procesom pridávania na povrch. Výsledky ukazujú prekvapivý a
neočakávaný výsledok, že sa stredná veľkosť častíc podstatne zníži, keď sú
lipidy pridávané do vodnej fázy vstrekovaním pod hladinou.
Tabuľka 11
Kvapalné prípravky pripravené použitím výrobného sledu napoly na jedno použitie
Objem
šarže

Liek/lipid

Veľkosť častíc

EE

Výťažok
produktu

[%]

[výťažnosť
siRNA]

[l]

Lieková
látka

[hmotn./hmotn.]

Spôsob
pridávania

Priemer
[nm]

5

siRNA 1

0,07

na povrch

93

0,136 97

> 90 %

5

siRNA 1

0,07

pod hladinou

57

0,104 97

> 90 %

PDI

Zmrazené (sacharózu obsahujúce) prípravky pripravené použitím výrobného sledu napoly na
jedno použitie
Objem
šarže

Liek/lipid

Veľkosť častíc

EE

Výťažok
produktu

[%]

[výťažnosť
siRNA]

[l]

Lieková
látka

[hmotn./hmotn.]

Spôsob
pridávania

Priemer
[nm]

5

siRNA 1

0,11

na povrch

94

0,119 95

> 90 %

1

siRNA 1

0,11

pod hladinou

63

0,102 95

> 90 %

[0185]

PDI

Rovnaký spôsob procesu bol použitý na prípravu lipozómov

obsahujúcich v pufri sacharózu. Tabuľka 12 zhŕňa výsledky charakterizácie
nanočastíc, ktoré sú výsledkom rôznych časov pridávania a tabuľka 13 zhŕňa
výsledky charakterizácie nanočastíc pripravených použitím pridávania na
povrch v porovnaní s pridávaním pod hladinou.
Tabuľka 12
Kvapalné prípravky pripravené použitím výrobného sledu napoly na jedno použitie
Veľkosť častíc

Výťažok produktu

[%]

[výťažnosť siRNA]

Doba pridávania [min]

Spôsob pridávania

Priemer [nm]

0,5*

pod hladinou

66

0,140 90

> 90 %

2,0

pod hladinou

93

0,112 94

> 90 %

5,0

pod hladinou

99

0,133 92

> 90 %

10

pod hladinou

98

0,137 91

> 90 %

EP 2 773 326

PDI

EE

37494/H

51

Kvapalné prípravky pripravené použitím výrobného sledu napoly na jedno použitie
* Nie podľa tohto vynálezu

Tabuľka 13
Kvapalné prípravky pripravené použitím výrobného sledu napoly na jedno použitie
Objem
šarže
[l]

Veľkosť častíc
Doba pridávania [min] Spôsob pridávania Priemer [nm] PDI

EE Výťažok produktu
[%] [výťažnosť siRNA]

5

15

na povrch

93

0,136 95

> 90 %

1

1,5

pod hladinou

63

0,102 95

> 90 %

[0186]

Výsledky ukazujú prekvapivý a neočakávaný výsledok, že stredná

veľkosť častíc podstatne klesne, keď sú lipidy pridávané do vodnej fázy
vstrekovaním pod hladinou s dobou pridávania menej ako 2 minúty. Výsledky
tiež ukazujú prekvapivé výsledky, že sa stredná veľkosť častíc podstatne
znížila, keď sú lipidy pridávané do vodnej fázy vstrekovaním pod hladinou.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Spôsob sterilnej prípravy nanočastice lipid - nukleová kyselina za
aseptických podmienok, zahŕňajúci použitie systému zahrňujúceho zložky
na jedno použitie, ktorý zahŕňa:
1. zadržiavaciu jednotku pre roztok organického lipidu zahŕňajúci
lipidy v organickom rozpúšťadle miesiteľnom s vodou;
2. zadržiavaciu jednotku pre vodný roztok zahŕňajúci terapeutický
liek;
zmiešavaciu jednotku so statickým mixérom;
vstrekovacie prostriedky na pridanie organického lipidového roztoku
z 1. zadržiavacej jednotky do zmiešavacej komory takým spôsobom,
že sa vytvorí gradient koncentrácie organického rozpúšťadla roztoku
v zmiešavacej jednotke tak, že zvýšenie je postupné z počiatočnej
hodnoty vstrekovania na konečnú hodnotu vstrekovania;
3. zadržiavaciu jednotku pre vodný pufor;
zriaďovaciu jednotku;
zahusťovaciu jednotku zahŕňajúcu filter s priečnym tokom na
zahustenie lipozómovej suspenzie a odstránenie organického
rozpúšťadla; a
lôžko

na

jedno

použitie

na

zhromažďovanie

suspenzie

koncentrovaného lipozómu po odstránení organického rozpúšťadla;
a kde všetky zložky systému, ktoré sú v kontakte s lipidmi, liekmi,
rozpúšťadlami a puframi, sú sterilizované a sú jednorazové tak, aby
boli prispôsobené na použitie na jednu šaržu;
kde spôsob je uskutočňovaný tak, že
organické rozpúšťadlo miesiteľné s vodou je etano;
EP 2 773 326
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zmiešavacia jednotka obsahuje vodný roztok lieku a roztok lipidu je
rovnomerne pridávaný k roztoku lieku v zmiešavacej jednotke, čím sa
vytvorí uvedený gradient tak, že dodávanie organického roztoku je
dokončené počas 1 minúty až 100 minút tak, že je dosiahnutý pomer
RNA:lipid 0,06 až 0,16 (hmotn.:hmotn.), a tak, že je dosiahnutá konečná
koncentrácia etanolu 25-45 %; a
kde zmes lipid-liek je prenesená do zrieďovacej jednotky a je zriedená
pridaním vodného pufra.

2.

Spôsob podľa nároku 1, v ktorom lipidy zahŕňajú katiónový lipid, neutrálny
lipid, sterol a konjugát polyetylén (PEG) - lipid, kde lipidy prípadne ďalej
zahŕňajú cieliaci lipid vybraný zo skupiny pozostávajúcej z kyseliny listovej,
vitamínu E, zlúčenín nasledujúceho vzorca (A) a zlúčenín nasledujúceho
vzorca (B):
L-X-R

A

v ktorom je lipid (L) vybraný zo skupiny pozostávajúcej z DSPE, DOPE
a DC; spojka (X) je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z ničoho, PEG550,
PEG2000, PEG-glutamátu (-Glu), Glu, glycínu a GluNH a N1,N19-bis(3-(2(2-(3-aminopropoxy)etoxy)etoxy)propyl)-4,7,10,13,16pentaoxanonadekán-1,19-diamidu; a retinoid (R) je vybraný zo skupiny
pozostávajúcej

z

tretinoínu,

adapalénu,

retinolu,

4-

hydroxy(fenyl)retinamidu (4-HPR), retinovej kyseliny (vitamín A), 9-(2,6,6trimetylcyklohex-1-én-1-yl)nonánovej

kyseliny,

3,7-dimetyl-9-(2,6,6-

trimetylcyklohex-1-én-1-yl)nonánovej

kyseliny,

3,7-dimetyl-9-(2,2,6-

je

N1,N19-bis(3-(2-(2-(3-

trimetylcyklohexyl)nonánovej kyseliny;
R-X-R
v

ktorom

B,
spojka

(X)

aminopropoxy)etoxy)etoxy)propyl)-4,7,10,13,16-pentaoxanonadekán-1,19diamid („bisamido-PEG“) alebo N1,N19-bis(16,20-diamino-15-oxo-4,7,10trioxa-14-azaikozyl)-4,7,10,13,16-pentaoxanonadekán-1,19-diamid
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bisamido-PEG-lys“); a retinoid (R) je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z
tretinoínu,

adapalénu,

retinolu,

4-hydroxy(fenyl)retinamidu

(4-HPR)

a

retinovej kyseliny (vitamín A), 9-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-én-1-yl)nonánovej
kyseliny, 3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-én-1-yl)nonánovej kyseliny,
3,7-dimetyl-9-(2,2,6-trimetylcyclohexyl)nonánovej kyseliny.

3.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 a 2, v ktorom terapeutický liek je
molekula dsRNA.
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OBR. 1

EP 2 773 326

Blok prípravy zásobného
roztoku lipidu

Blok prípravy zásobného
roztoku siRNA

37494/H

