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Sekvencie 3' UTR na stabilizáciu RNA
Oblasť techniky
Použitie RNA poskytuje príťažlivú alternatívu k DNA s cieľom obísť prípadné
bezpečnostné riziká spojené s terapeutickým použitím DNA. RNA transkribovaná in
vitro (IVT-RNA) je v terapeutických prístupoch zvlášť zaujímavá. K výhodám
terapeutického použitia RNA patria prechodná expresia a netransformujúci charakter.
RNA nepotrebuje vnikať do jadra, aby sa exprimovala a navyše nemôže sa integrovať
do genómu hostiteľa, čím sa odstráni riziko onkogenézy. Pri vakcinačnom použití môže
injekcia RNA vyvolať bunkovú aj humorálnu imunitnú odpoveď in vivo. Avšak použitie
RNA na klinické aplikácie je výrazne obmedzené najmä pre krátky polčas RNA.
Doterajší stav techniky
Vektory IVT sa môžu používať štandardizovaným spôsobom ako matrica (templát) na
transkripciu in vitro. Také vektory IVT môžu mať nasledujúcu štruktúru: promótor 5'
RNA-polymerázy umožňujúci transkripciu RNA, s následným génom záujmu, ktorý je
lemovaný buď na konci 3' a/alebo na konci 5ʹ neprekladanými oblasťami (UTR) a 3'
polyadenylovou kazetou obsahujúcou A nukleotidy (nukleotidy obsahujúce adenín).
Pred transkripciou in vitro sa kruhový plazmid linearizuje za polyadenylovou kazetou
restrikčnými enzýmami typu II (rozpoznávacia sekvencia zodpovedá miestu štiepenia).
Polyadenylová kazeta teda zodpovedá neskoršej poly(A) sekvencii v transkripte.
Ľudské nezrelé dendritové bunky (hiDC) sa používajú intenzívne na vývoj a
zlepšovanie imunoterapií na liečbu nádorových chorôb. Bunky hiDC vybavené mRNA
transkribovanou in vitro (IVT-mRNA) kódujúcou špecifický nádorový antigén (TA)
dokážu vyvolávať účinnú protinádorovú odpoveď. Nutným predpokladom pre účinnú
protinádorovú odpoveď použitím vakcín proti nádorovým ochoreniam na báze RNA sú
vysoká stabilita a efektivita translácií RNA. Oboje je možné zlepšiť štrukturálnymi
úpravami ČIAPKY na konci 5‘, 3' poly(A) chvostíka, ako aj neprekladaných oblastí
(UTR) na koncoch 3' a 5'. Prvky sekvencií v oblastiach UTR ovplyvňujú efektivitu
translácií (hlavne 5'-UTR) a stabilitu RNA (najmä 3'-UTR).
V predchádzajúcej práci sme preukázali, že dve po sebe idúce kópie ľudskej betaglobínovej 3'-UTR (teraz zvanej 2hBg; predtým aj 2βgUTR) prispievajú k vyššej
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stabilite transkriptu a efektivite translácií (Holtkamp (2006) Blood 108:4009-4017).
Avšak prítomnosť dvoch identických kópií ľudskej beta-globínovej 3‘-UTR sekvencie v
plazmidovej DNA, ktorá sa nakoniec použije ako matrica na transkripciu RNA in vivo,
nesie riziko rekombinácie počas jej množenia v E. coli. Podobne, každý prístup
klonovania, najmä použitím amplifikácie na báze PCR, je veľmi náročný. To isté platí
pre amplifikáciu (na báze PCR) oblasti kódujúcej RNA s 2hBg na konci 3‘, ktorá sa
použije ako matrica na transkripciu in vitro, lebo tu bola pozorovaná nešpecifická
hybridizácia primerov, ktorá vedie k vynechaniu jednej kópie ľudskej beta-globínovej
3‘-UTR sekvencie. Snažili sme sa identifikovať nové sekvencie, ktoré by mali
stabilizačný účinok na RNA transkribovanú in vitro minimálne podobný sekvencii 2hBg,
ideálne dokonca lepší než táto sekvencia, aby sme sa vyhli týmto problémom.
Xia et al. (International Journal of Molecular Medicine, 2013, 31(5):1081-1086) hovorí
o géne „zosilňujúcom štiepenie nachádzajúcom sa na konci so skupinou amino" (AES).
Podstata vynálezu
Predmetom predkladaného vynálezu bolo poskytnutie RNA zvýšenej stability a/alebo
efektivity translácií a prostriedkov na získanie takej RNA. Použitím uvedenej RNA v
liečbe by malo byť možné dosiahnuť vyššie stupne expresie.
Tento cieľ sa dosahuje podľa vynálezu skutkovou podstatou nárokov.
Predkladaný vynález sa týka stabilizácie RNA, najmä mRNA, a zvýšenia translácií
mRNA. Predkladaný vynález sa týka najmä úpravy RNA, najmä RNA transkribovanej
in vitro, ktorá povedie k zvýšenej stabilite transkriptu a/alebo efektivite translácií.
Podľa vynálezu bolo preukázané, že určité sekvencie neprekladanej oblasti (UTR) na
konci 3' molekuly RNA zlepšujú stabilitu a efektivitu translácií.
Použitím RNA modifikovanej podľa vynálezu v transfekcii dendritových buniek (DC)
bude napr. možné zvyšovať hustotu komplexov peptidov špecifických pre
antigén/MHC na transfekovaných bunkách a ich schopnosť stimulovať a expandovať
CD4+ a CD8+ T-lymfocyty špecifické pre antigén. Tento vynález sa preto v jednom
uskutočnení týka stratégie na optimalizáciu RNA vakcín na transfekciu DC alebo DC
vakcín transfekovaných použitím RNA, ktoré boli upravované úpravami RNA
opísanými podľa vynálezu.
Podľa vynálezu sa úprava RNA a tým aj jej stabilizácia a/alebo zvýšenie efektivity
translácií výhodne dosahuje genetickou úpravou expresných vektorov, ktoré podľa
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možnosti slúžia ako matrica na transkripciu RNA in vitro. Tieto expresné vektory
umožňujú transkripciu RNA s neprekladanou oblasťou na konci 3 opísanou podľa
vynálezu, a výhodne medzi sekvenciou kódujúcou peptid alebo bielkovinu (otvorený
čítací rámec) a poly(A) sekvenciou.
Tieto vektory môžu umožňovať aj transkripciu RNA s poly(A) sekvenciou, ktorá má
výhodne otvorený koniec v uvedenej RNA, t.j. uvedenú poly(A) sekvenciu na jej konci
3' nelemujú žiadne iné nukleotidy než A nukleotidy. Poly(A) sekvenciu s otvoreným
koncom v RNA je možné získať zavedením miesta restrikčného štiepenia typu IIS do
expresného vektora, ktorý umožňuje prepis RNA pod kontrolou promótora 5' RNApolymerázy a ktorý obsahuje polyadenylovú kazetu, pričom rozpoznávacia sekvencia
sa nachádza na konci 3' polyadenylovej kazety, kým miesto štiepenia sa nachádza
pred tým, a teda v polyadenylovej kazete. Restrikčné štiepenie v mieste restrikčného
štiepenia typu IIS umožňuje linearizáciu plazmidu v polyadenylovej kazete. Tento
linearizovaný plazmid sa potom môže používať ako matrica na transkripciu in vitro a
výsledný transkript končí v nemaskovanej poly(A) sekvencii. Ďalej, voliteľné narušenie
3' polyadenylovej kazety náhodnou sekvenciou nukleotidov, s rovnakou distribúciou 4
nukleotidov (linker) zvyšuje stabilitu 3' polyadenylovej kazety v E.coli.
V jednom aspekte sa vynález týka molekuly nukleovej podľa definície v nároku 1.
Sekvencia nukleovej kyseliny (c-8) v jednom uskutočnení obsahuje kombináciu (c-4)
a (c-6). V jednom uskutočnení sa (c-4) nachádza na konci 5‘ k (c-6). V jednom
uskutočnení kombinácia (c-4) a (c-6) obsahuje sekvenciu nukleovej kyseliny SEQ ID
NO: 174, jej fragment alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo
fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou nukleovej
kyseliny alebo fragmentom.
V jednom uskutočnení kombinácia molekula nukleovej kyseliny vynálezu obsahuje
ďalej (d) sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá keď sa prepíše pod kontrolou promótora
(a), kóduje sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou voliteľne
zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po
sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy. V jednom
uskutočnení uvedená polyadenylová sekvencia zahŕňa najmenej 20 po sebe idúcich A
nukleotidov, výhodne najmenej 40 nukleotidov, najmenej 80, najmenej 100 alebo
najmenej 120 A nukleotidov, výhodne po sebe idúcich A nukleotidov. V jednom
uskutočnení je uvedenou sekvenciou jedného alebo viacerých po sebe idúcich
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nukleotidov iných než A nukleotidy sekvencia, podľa možnosti ľubovoľná sekvencia 2
alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov, pričom prvý a posledný nukleotid
uvedenej sekvencie 2 alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov je nukleotid iný než
A nukleotid. V jednom uskutočnení uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny (d) je
sekvencia nukleovej kyseliny, ktorá, keď sa prepíše pod kontrolou promótora (a),
kóduje sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou zahŕňajúcou
v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy, a ktorá vykazuje vyššiu
stabilitu po množení uvedenej molekuly nukleovej kyseliny v Escherichia coli, ak to
porovnáme s molekulou nukleovej kyseliny obsahujúcou namiesto uvedenej sekvencie
nukleovej kyseliny (d) sekvenciu nukleovej kyseliny (d)', ktorá, keď sa prepíše pod
kontrolou promótora (a), kóduje polyadenylovú sekvenciu rovnakej dĺžky ako uvedená
sekvencia nukleovej kyseliny, ktorá zahŕňa v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu
jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než
A nukleotidy. V jednom uskutočnení uvedená sekvencia nukleovej kyseliny ktorá je
polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy, zahŕňa najmenej 80 nukleotidov, výhodne najmenej
90 alebo 100 nukleotidov. V jednom uskutočnení uvedená sekvencia nukleovej
kyseliny ktorá je polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto
polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy, zahŕňa najmenej 90
nukleotidov, výhodne najmenej 100, výhodne najmenej 110 nukleotidov. V jednom
uskutočnení uvedená sekvencia nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou
sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného
alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A
nukleotidy, zahŕňa asi 120 nukleotidov. V jednom uskutočnení uvedená sekvencia
nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto
polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy, zahŕňa až 200, výhodne až
150 a obzvlášť až 130 nukleotidov. V jednom uskutočnení najmenej 90 %, výhodne
najmenej 92 %, výhodne najmenej 95 %, 97 % alebo 98 % nukleotidov uvedenej
sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou voliteľne
zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po
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sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy, sú A nukleotidy
v uvedenej polyadenylovej sekvencii (neobsahujúcej A nukleotidy v uvedenej sekvencii
jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než
A nukleotidy).
V jednom uskutočnení sa uvedená sekvencia jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy nachádza v oblasti od polohy
21 do polohy 80, výhodne od polohy 21 do polohy 60, výhodnejšie od polohy 31 do
polohy 50 uvedenej polyadenylovej sekvencie.
V jednom uskutočnení uvedenej sekvencii jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotid predchádza v uvedenej
polyadenylovej sekvencii najmenej 20 A zvyškov, výhodne najmenej 30, 40 alebo 50
A zvyškov. V osobitných uskutočneniach uvedenej sekvencii jedného alebo viacerých
po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy predchádza
v uvedenej polyadenylovej sekvencii až 80 A zvyškov, výhodne až 70 alebo 60 A
zvyškov.
V jednom uskutočnení po uvedenej sekvencii jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy nasleduje v uvedenej
polyadenylovej sekvencii najmenej 20 A zvyškov, výhodne najmenej 30, 40, 50, 60
alebo 70 A zvyškov. V osobitných uskutočneniach po uvedenej sekvencii jedného
alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A
nukleotid nasleduje v uvedenej polyadenylovej sekvencii až 100 A zvyškov, výhodne
až 80 A zvyškov.
V jednom uskutočnení uvedenej sekvencii jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy predchádza v uvedenej
polyadenylovej sekvencii 20 až 50, výhodne 30 až 40 A zvyškov, a po nej v uvedenej
polyadenylovej sekvencii nasleduje 30 až 80, výhodne 40 až 70 A zvyškov.
V jednom uskutočnení uvedená sekvencia jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy má dĺžku najmenej 3,
najmenej 4, najmenej 5, najmenej 6, najmenej 8, výhodne najmenej 10, výhodnejšie
najmenej 15 nukleotidov.
V jednom uskutočnení uvedená sekvencia jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy má dĺžku nie viac než 50,
výhodne nie viac než 30, výhodnejšie nie viac než 20 nukleotidov.
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V jednom uskutočnení uvedená sekvencia jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy nezahŕňa viac než 3,
výhodne nie viac než 2, výhodne žiadne po sebe idúce A zvyšky.
V jednom uskutočnení je možné sekvencie nukleovej kyseliny (b), (c) a (d) pod
kontrolou promótora (a) prepísať so ziskom bežného transkriptu. Výhodne sú
sekvencie nukleovej kyseliny prepísané zo sekvencií nukleovej kyseliny (c) a voliteľne
(d) aktívne tak, že sa zvýši efektivita translácií a/alebo stabilita sekvencie nukleovej
kyseliny prepísanej z prepisovateľnej sekvencie nukleovej kyseliny (b).
V jednom uskutočnení sa v transkripte uvedená sekvencia nukleovej kyseliny, ktorá je
polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy, nachádza na konci 3'.
V jednom uskutočnení je molekulou nukleovej kyseliny vynálezu molekula DNA. V
jednom uskutočnení je uvedenou molekulou nukleovej kyseliny expresný faktor alebo
plazmid, ako je IVT vektor.
V jednom uskutočnení je molekulou nukleovej kyseliny vynálezu uzavretá kruhová
molekula alebo lineárna molekula.
V jednom uskutočnení zahŕňa prepisovateľná sekvencia nukleovej kyseliny sekvenciu
nukleovej kyseliny kódujúcu peptid alebo bielkovinu a táto sekvencia nukleovej
kyseliny na zavedenie prepisovateľnej sekvencie nukleovej kyseliny je miestom
viacnásobného klonovania.
V jednom uskutočnení zahŕňa ďalej molekula nukleovej kyseliny vynálezu jeden alebo
viacero členov vybratých zo skupiny obsahujúcej: (i) reportérový gén; (ii) voliteľný
marker; a (iii) pôvod replikácie.
V jednom uskutočnení je molekula nukleovej kyseliny vynálezu vhodná, najmä po
linearizácii, na transkripciu RNA, obzvlášť mRNA, in vitro.
Pred transkripciou in vitro sa kruhové IVT vektory vo všeobecnosti linearizujú za
polyadenylovou kazetou restrikčnými enzýmami typu II (rozpoznávacia sekvencia
zodpovedá miestu štiepenia). Polyadenylová kazeta teda zodpovedá neskoršej
poly(A) sekvencii v transkripte. V dôsledku tohto postupu zostávajú po linearizácii isté
nukleotidy ako súčasť miesta štiepenia enzýmu a presahujú alebo maskujú poly(A)
sekvenciu na konci 3'. Bolo však zistené, že translácia RNA s poly(A) sekvenciou s
otvoreným koncom je účinnejšia ako translácia RNA s poly(A) sekvenciou s
maskovaným koncom.
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Podľa toho, ak sa molekuly nukleových kyselín vynálezu používajú ako expresné
vektory, výhodne umožňujú transkripciu RNA s poly(A) sekvenciou, ktorá má v
uvedenej RNA výhodne otvorený koniec, t.j. uvedenú poly(A) sekvenciu na jej konci 3'
nelemujú žiadne iné nukleotidy než A nukleotidy. Poly(A) sekvenciu s otvoreným
koncom v RNA je možné získať zavedením miesta restrikčného štiepenia typu IIS do
expresného vektora, ktorý umožňuje prepis RNA pod kontrolou promótora 5' RNApolymerázy a ktorý obsahuje polyadenylovú kazetu, pričom rozpoznávacia sekvencia
sa nachádza za polyadenylovou kazetou, kým miesto štiepenia sa nachádza pred
týmto miestom, a teda v polyadenylovej kazete. Restrikčné štiepenie v mieste
restrikčného štiepenia typu IIS umožňuje linearizáciu plazmidu v polyadenylovej
kazete. Tento linearizovaný plazmid sa potom môže používať ako matrica na
transkripciu in vitro a výsledný transkript končí v nemaskovanej poly(a) sekvencii.
Podľa toho sa v jednom uskutočnení uprednostňuje, aby sa molekula nukleovej
kyseliny vynálezu mohla štiepiť, výhodne enzymaticky alebo iným biochemickým
spôsobom v sekvencii nukleovej kyseliny (d) tak, aby uvedené štiepenie prinieslo
molekulu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu v smere 5' → 3' transkripcie promótor (a),
sekvencie nukleovej kyseliny (b) a (c) a najmenej časť sekvencie nukleovej kyseliny
(d), pričom, keď sa táto minimálne časť sekvencie nukleovej kyseliny (d) prepíše pod
kontrolou promótora (a), kóduje uvedenú sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je
polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy, a pričom v transkripte je nukleotidom na konci 3' A
nukleotid uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou
voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo
viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy.
Výhodne má po štiepení molekula nukleovej kyseliny na tom konci reťazca, ktorý slúži
ako matrica pre sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou
voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo
viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy, T
nukleotid, ktorý je časťou sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá slúži ako matrica pre tú
sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou voliteľne
zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po
sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy.
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Výhodne je molekulou nukleovej kyseliny vynálezu uzavretá kruhová molekula pred
štiepením a lineárna molekula po štiepení.
Výhodne sa štiepenie vykonáva pomocou miesta restrikčného štiepenia, ktoré je
výhodne miestom restrikčného štiepenia pre restrikčnú endonukleázu typu IIS.
V jednom uskutočnení sa rozpoznávacia sekvencia pre restrikčnú endonukleázu typu
IIS nachádza 5 až 26 párov báz, výhodne 24 až 26 párov báz za koncom 3' sekvencie
nukleovej kyseliny (d).
V jednom uskutočnení je molekula nukleovej kyseliny podľa vynálezu v uzavretej
kruhovej konformácii a podľa možnosti vhodná na in vitro transkripciu RNA, najmä
mRNA, najmä po linearizácii.
V jednom aspekte sa vynález týka RNA, ktorú je možné získať transkripciou, výhodne
transkripciou in vitro podľa definície v nároku 8.
V jednom aspekte sa teda vynález týka RNA podľa definície v nároku 9.
V jednom uskutočnení táto RNA ďalej obsahuje (d) sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá
je polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy. V jednom uskutočnení sa uvedená sekvencia
nukleovej kyseliny (d) nachádza na konci 3' uvedenej RNA.
V jednom uskutočnení sú sekvencie nukleovej kyseliny (c) a voliteľne (d) aktívne tak,
že sa zvýši efektivita translácií a/alebo stabilita sekvencie nukleovej kyseliny kódujúcej
peptid alebo bielkovinu.
V jednom uskutočnení táto RNA obsahuje aj (e) čiapku na konci 5'.
Uskutočnenia neprekladanej oblasti na konci 3' a sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá
je polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy, sú podľa opisu vyššie pre molekuly nukleových kyselín
vynálezu.
V ďalšom aspekte sa vynález týka metódy získania RNA podľa definície v nároku 12.
V ďalšom aspekte sa vynález týka metódy získania peptidu alebo bielkoviny podľa
definície v nároku 13.
V jednom uskutočnení metóda získania RNA alebo metóda získania peptidu alebo
bielkoviny zahŕňa ďalej, pred transkripciou molekuly nukleovej kyseliny, štiepenie
molekuly nukleovej kyseliny.
V ďalšom aspekte sa vynález týka metódy získania RNA podľa definície v nároku 15.
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V jednom uskutočnení metóda ďalej obsahuje viazanie sekvencie nukleovej kyseliny
(c), ktorá keď sa prepíše, kóduje sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou
sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného
alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich na konci 3' tejto sekvencie
nukleovej kyseliny (b) nukleotidy iné než A nukleotidy.
V jednom uskutočnení sa sekvencie nukleovej kyseliny (a), (b) a (c) dajú prepísať tak,
aby poskytli transkript, v ktorom sú sekvencie nukleovej kyseliny prepísané zo
sekvencií nukleovej kyseliny (b) a voliteľne (c) aktívne tak, že sa zvýši efektivita
translácií a/alebo stabilita sekvencie nukleovej kyseliny prepísanej z prepisovateľnej
sekvencie nukleovej kyseliny (a).
Uskutočnenia neprekladanej oblasti na konci 3' a sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá
je polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy, sú podľa opisu vyššie pre molekuly nukleových kyselín
vynálezu.
V ďalšom aspekte sa vynález týka metódy získania peptidu alebo bielkoviny podľa
definície v nároku 17.
V jednom uskutočnení akejkoľvek metódy vynálezu sa transkripcia uskutočňuje in
vitro.
V jednom uskutočnení metóda získania RNA alebo metóda získania peptidu alebo
bielkoviny zahŕňa ďalej, pred transkripciou molekuly nukleovej kyseliny, štiepenie
molekuly nukleovej kyseliny.
V jednom uskutočnení sa štiepenie v sekvencii nukleovej kyseliny, ktorá po prepísaní
kóduje sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou voliteľne
zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po
sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy uskutočňuje
tak, že transkripciou nukleovej klyseliny získanej takýmto spôsobom vzniká transkript,
ktorý má na svojom konci 3‘ uvedenú sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je
polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy, pričom nukleotidom na konci 3‘ uvedeného transkriptu
je A nukleotid sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou
voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii sekvenciu jedného alebo
viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy.
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Vo všetkých aspektoch metód podľa vynálezu sa štiepenie vykonáva výhodne
pomocou miesta restrikčného štiepenia, ktoré je výhodne miestom restrikčného
štiepenia pre restrikčnú endonukleázu typu IIS.
V jednom uskutočnení je rozpoznávacou sekvenciou pre restrikčnú endonukleázu typu
IIS 5 až 26 párov báz, výhodne 24 až 26 párov báz za koncom 3‘ sekvencie nukleovej
kyseliny, ktorá keď sa prepíše, kóduje sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je
polyadenylovou sekvenciou voliteľne zahŕňajúcou v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy.
Vynález sa tiež týka RNA, ktorá sa dá získať metódami získania RNA, podľa vynálezu.
Vynález sa môže používať napríklad na zvýšenie expresie rekombinantných bielkovín
v bunkovej transkripcii a expresii. Konkrétnejšie, pri produkcii rekombinantných
bielkovín

je

možné

používať

expresné

vektory

vynálezu

na

transkripciu

rekombinantných nukleových kyselín a expresiu rekombinantných bielkovín v
bunkových systémoch. Zahŕňa to napríklad prípravu rekombinantných protilátok,
hormónov, cytokínov, enzýmov a pod. Medzi iným to umožňuje zníženie výrobných
nákladov.
Tiež je možné použitie molekúl nukleových kyselín vynálezu na aplikácie génovej
terapie. V súlade s tým môže byť molekula nukleovej kyseliny vynálezu vektorom
génovej terapie a používať sa na expresiu transgénu. Za tým účelom sa môžu používať
akékoľvek vektorové systémy na báze nukleových kyselín (DNA/RNA), (napr.
plazmidy, adenovírusy, poxvírusové vektory, vektory vírusu chrípky, vektory
alfavírusov a pod.). Bunky sa môžu transfekovať s týmito vektormi in vitro, napr. v
lymfocytoch alebo dendritových bunkách alebo priamym podávaním in vivo.
RNA vynálezu (získaná napr. použitím molekuly nukleovej kyseliny opísanej v tomto
dokumente ako transkripčnej matrice) sa môže používať napr. na prechodnú expresiu
génov s možnými oblasťami použitia ako vakcíny na báze RNA, ktoré sa transfekujú
do buniek in vitro alebo podávajú priamo in vivo, prechodnú expresiu funkčných
rekombinantných bielkovín in vitro, napr. aby sa začali diferenciačné procesy v
bunkách alebo na skúmanie funkcií bielkovín, a prechodnú expresiu funkčných
rekombinantných bielkovín, ako sú erytropoetín, hormóny, inhibítory koagulácie atď. in
vivo, najmä v liečivách.
RNA vynálezu sa môže používať najmä na transfekovanie antigén prezentujúcich
buniek, a tým aj ako nástroj na transport antigénu, ktorý sa má prezentovať a na
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vybavenie antigén prezentujúcich buniek uvedeným antigénom, ktorý sa má
prezentovať príslušne k peptidu alebo bielkovine exprimovaných z uvedenej RNA
alebo z nej odvodených, najmä cestou vnútrobunkového spracovania, ako je štiepenie,
t.j. antigénom, ktorý sa má prezentovať, je napr. fragment peptidu alebo bielkoviny
exprimovaných z RNA Také antigén prezentujúce bunky sa môžu používať na
stimulovanie T-lymfocytov, najmä CD4+ a/alebo CD8+ T-lymfocytov.
Súhlasne s tým sa v ďalšom aspekte vynález týka RNA vynálezu na použitie v metóde
transfekovania hostiteľskej bunky. V jednom uskutočnení je hostiteľskou bunkou
antigén prezentujúca bunka, konkrétne dendritová bunka, monocyt alebo makrofág.
V ďalšom aspekte sa vynález týka RNA vynálezu na použitie v liečbe, najmä na
použitie v metóde vakcinácie.
V ďalšom aspekte sa vynález týka farmaceutickej kompozície, ako je vakcínová
kompozícia obsahujúca RNA vynálezu.
V ďalšom aspekte sa vynález týka RNA vynálezu na použitia opísané v tomto
dokumente.
Podrobný opis vynálezu
Hoci predkladaný vynález sa opisuje podrobne ďalej, treba chápať, že tento vynález
nie je obmedzený jednotlivými metodikami, protokolmi ani činidlami opísanými v tomto
dokumente, keďže tieto sa môžu meniť. Tiež treba chápať, že terminológia použitá v
tomto dokumente slúži len na účely opísania konkrétnych uskutočnení, a nie je
mienená ako obmedzenie rozsahu predkladaného vynálezu, pretože rozsah
predkladaného vynálezu budú obmedzovať len pripojené nároky. Pokiaľ nie je
stanovené inak, všetky technické a vedecké výrazy použité v tomto dokumente majú
rovnaký význam, ako ich bežne chápu bežní odborníci v oblasti danej techniky.
V nasledujúcom texte budú opísané prvky predkladaného vynálezu. Tieto prvky sú
zoradené s konkrétnymi uskutočneniami, no treba chápať, že sa môžu kombinovať
akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek počte na vytváranie ďalších uskutočnení.
Rôzne opísané príklady a výhodné uskutočnenia sa nemajú vytvárať tak, aby
obmedzovali predkladaný vynález výhradne na presne opísané uskutočnenia. Tento
opis treba chápať ako podporu a obsiahnutie uskutočnení, ktorý kombinuje presne
opísané uskutočnenia s akýmkoľvek počtom objavených a/alebo preferovaných
prvkov. Ďalej pod opisom predkladaného vynálezu treba chápať aj akékoľvek
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permutácie a kombinácie všetkých opísaných prvkov v tejto prihláške, ak z kontextu
nie je jasný opak. Napríklad, ak vo výhodnom uskutočnení sekvencii jedného alebo
viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy
predchádza v uvedenej polyadenylovej sekvencii najmenej 20 A zvyškov a ak v inom
výhodnom uskutočnení po sekvencii jedného alebo viacerých po sebe idúcich
nukleotidov obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotidy nasleduje v uvedenej
polyadenylovej sekvencii najmenej 20 A zvyškov, považuje sa za výhodné
uskutočnenie také, kde sekvencii jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov
obsahujúcich nukleotidy iné než A nukleotid predchádza v uvedenej polyadenylovej
sekvencii najmenej 20 A zvyškov a za ňou v uvedenej polyadenylovej sekvencii
nasleduje najmenej 20 A zvyškov.
Výrazy použité v tomto dokumente sú výhodne definované tak, ako sú opísané v
publikácii

„A

multilingual

glossary

of

biotechnological

terms:

(IUPAC

Recommendations)“, Leuenberger, H. G. W., Nagel, B. a Kölbl H., vyd., Helvetica
Chimica Acta, CH-4010 Basel, Švajčiarsko, (1995).
Výkon predkladaného vynálezu bude zahŕňať, pokiaľ nie je uvedené inak, bežné
metódy z oblasti chémie, biochémie, bunkovej biológie, imunológie a techník
využívajúcich rekombinantnú DNA, ktoré sú vysvetlené v súvisiacej literatúre (pozri
napr. Molecular Cloning: Laboratory Manual, 2. vydanie, vyd. Sambrook J. a kol., Cold
Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 1989).
V rámci tejto špecifikácie a nárokov uvedených ďalej v texte, pokiaľ kontext nevyžaduje
inak, výraz „zahŕňať“ a jeho odvodené tvary, napríklad „zahŕňa“ a „zahŕňajúci“, budú
znamenať obsiahnutie uvedeného člena, uvedeného čísla alebo kroku alebo uvedenej
skupiny členov, čísel alebo krokov, no nie vylúčenie ktoréhokoľvek iného člena, čísla
alebo kroku alebo skupiny členov, čísel alebo krokov. Výrazy uvedené v jednotnom
čísle použité v kontexte opisu vynálezu (najmä v kontexte nárokov) sa majú chápať
tak, že zahŕňajú jednotné aj množné číslo, pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené
inak alebo nie je z kontextu jednoznačne zrejmý opak. Uvádzanie rozsahov hodnôt má
slúžiť len ako rýchla metóda jednotlivého vyjadrenia každej osobitnej hodnoty v rámci
rozsahu. Ak nie je uvedené ináč, každá jednotlivá hodnota je zahrnutá do špecifikácie
tak, ako by bola v patente jednotlivo uvedená. Všetky metódy opísané v tomto
dokumente sa môžu vykonávať v akomkoľvek vhodnom poradí, pokiaľ nie je v tomto
dokumente uvedené inak alebo nie je ináč jednoznačne zrejmý opak. Použitie
akýchkoľvek príkladov alebo ilustrujúcich výrazov (napr. „ako sú“) v tomto dokumente
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má len lepšie ilustrovať vynález, no nepredstavuje obmedzenie rozsahu vynálezu
vyjadreného nárokmi. V špecifikácii nemá byť poskytnuté žiadne vyjadrenie, ktoré by
naznačovalo, že nejaký prvok, ktorý nie je súčasťou nárokov vynálezu, je pre výkon
vynálezu podstatný.
V rámci textu tejto špecifikácie citujeme niekoľko dokumentov. Nič v tomto dokumente
sa nemá interpretovať ako pripustenie, že tento vynález nemôže antedatovať takéto
publikovanie z dôvodu predchádzajúceho vynálezu.
Predkladaný vynález opisuje molekuly nukleovej kyseliny, napr. DNA plazmidy
užitočné ako expresné vektory RNA zahŕňajúce sekvencie nukleovej kyseliny kódujúce
upravené neprekladané oblasti (UTR) na konci 3' v RNA, ktoré majú stabilizačný vplyv
na RNA a/alebo zvyšujú efektivitu translácií RNA.
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny, ktorá po prepísaní kóduje neprekladanú oblasť
na konci 3' v transkripte“ sa týka sekvencie nukleovej kyseliny obsahujúcej reťazec
matrice kódujúcej uvedenú neprekladanú oblasť na konci 3‘. Uvedená sekvencia
nukleovej kyseliny výhodne obsahuje reťazec matrice zahŕňajúci rovnakú sekvenciu
nukleovej kyseliny ako uvedená neprekladaná oblasť na konci 3‘ získaného transkriptu
RNA (hoci s tymínom ako náhradou za uracil). Teda podľa vynálezu „sekvencia
nukleovej kyseliny, ktorá po prepísaní kóduje neprekladanú oblasť na konci 3' v
transkripte“ v jednom uskutočnení zahŕňa kódujúci reťazec obsahujúci neprekladanú
oblasť na konci 3‘ podľa opisu v tomto dokumente (hoci s tymínom ako náhradou za
uracil).
Výraz „FCGRT“ sa vzťahuje na fragment Fc imunoglobulínu IgG, receptor, transportér,
alfa a obsahuje gén FCGRT. Tento gén kóduje receptor, ktorý viaže oblasť Fc
monomérneho

imunoglobulínu

G.

Kódovaná

bielkovina

prenáša

protilátky

imunoglobulínu G z matky na plod cez placentu. Táto bielkovina viaže aj imunoglobulín
G, aby sa protilátka chránila pred rozpadom.
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3‘ fragmentu
FCGRT, jej fragment alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo
fragmentu“ sa vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú
zo sekvencie nukleovej kyseliny, vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 1 až 50
výpisu sekvencií alebo jej fragmentu, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu. V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá
je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická
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so sekvenciou nukleovej kyseliny, vybratou zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 1 až 50.
V jednom osobitne výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu nukleovej
kyseliny zahŕňajúcu výhodne sekvenciu nukleovej kyseliny SEQ ID č. 27, alebo
obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je minimálne z
90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická so sekvenciou
nukleovej kyseliny SEQ ID č. 27.
Výraz „LSP1“ sa vzťahuje na bielkovinu 1 špecifickú pre lymfocyty a zahŕňa gén LSP1.
Tento gén kóduje bielkovinu viažucu vnútrobunkový F-aktín. Bielkovina sa exprimuje
v lymfocytoch, neutrofiloch, makrofágoch a endoteli, a môže regulovať pohyblivosť
neutrofilov, adhéziu k bielkovinám matrixu fibrinogénu a migráciu cez endotel.
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3‘ fragmentu LSP1
alebo fragment alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu“
sa vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo
sekvencie nukleovej kyseliny, vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 51 až 72
výpisu sekvencií alebo jej fragmentu, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu. V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny,
ktorá je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 %
identická so sekvenciou nukleovej kyseliny, vybratou zo skupiny obsahujúcej SEQ ID
č. 51 až 72. V jednom osobitne výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu výhodne sekvenciu nukleovej kyseliny SEQ ID č. 52,
alebo obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je
minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická
so sekvenciou nukleovej kyseliny SEQ ID č. 52.
Výraz „CCL22“ sa vzťahuje na ligand 22 chemokínu (motív C-C) a zahŕňa gén CCL22.
Produkt tohto génu sa viaže na receptor CCR4 chemokínu. Tento chemokín môže hrať
rolu v pohybe aktivovaných T lymfocytov na miesta zápalu a dalších aspektoch
fyziológie aktivovaných T lymfocytov.
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3‘ fragmentu
CCL22, jej fragment alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo
fragmentu“ sa vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú
zo sekvencie nukleovej kyseliny, vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 73 až 85
výpisu sekvencií alebo jej fragmentu, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu. V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
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nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny,
ktorá je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 %
identická so sekvenciou nukleovej kyseliny, vybratou zo skupiny obsahujúcej SEQ ID
č. 73 až 85. V jednom osobitne výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu výhodne sekvenciu nukleovej kyseliny SEQ ID č. 79,
alebo obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je
minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická
so sekvenciou nukleovej kyseliny SEQ ID č. 79.
Výraz „AES“ sa vzťahuje na prvky zosilňujúce štiepenie, vyskytujúce sa na konci so
skupinou amino, a zahŕňa gén AES. Bielkovina kódovaná týmto génom patrí do rodiny
groucho/TLE bielkovín, môže pôsobiť ako homooligomér alebo ako heterooligomér s
inými členmi rodiny, aby dominantne tlmila expresiu ďalších génov členov rodiny.
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3‘ AES, jeho
fragment alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu“ sa
vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie
nukleovej kyseliny, vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 86 až 89 výpisu
sekvencií alebo jej fragmentu, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny
alebo fragmentu. V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu nukleovej
kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je
minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická
so sekvenciou nukleovej kyseliny, vybratou zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 86 až
89. V jednom osobitne výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny SEQ
ID č. 86, alebo obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je
minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická
so sekvenciou nukleovej kyseliny SEQ ID č. 86. V jednom osobitne výhodnom
uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne
zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny z polôh 1 až 68, polôh 1 až 102, polôh 35 až
102, polôh 35 až 136 alebo polôh 68 až 136 SEQ ID č. 86, alebo obsahujúcu, výhodne
zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je minimálne z 90 %, výhodne najmenej
z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická so sekvenciou nukleovej kyseliny z
polôh 1 až 68, polôh 1 až 102, polôh 35 až 102, polôh 35 až 136 alebo polôh 68 až
136 SEQ ID č. 86.
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Výraz „PLD3“ sa vzťahuje na rodinu fosfolipázy D, člen 3 a zahŕňa gén PLD3. Tento
gén kóduje člena rodiny enzýmov fosfolipázy D (PLD), ktoré katalyzujú hydrolýzu
membránových

fosfolipidov.

Táto

kódovaná

bielkovina

je

jednoprechodová

membránová bielkovina typu II a obsahuje dve domény fosfodiesterázy PLD. Táto
bielkovina ovplyvňuje spracovanie amyloidovej-beta prekurzorovej bielkoviny. Mutácie
tohto génu sú spojené s rizikom Alzheimerovej choroby.
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3‘ fragmentu PLD3
alebo fragment alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu“
sa vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo
sekvencie nukleovej kyseliny, vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 90 až 104
výpisu sekvencií alebo jej fragmentu, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu. V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny,
ktorá je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 %
identická so sekvenciou nukleovej kyseliny, vybratou zo skupiny obsahujúcej SEQ ID
č. 90 až 104. V jednom osobitne výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na
sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej
kyseliny SEQ ID č. 96, alebo obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej
kyseliny, ktorá je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej
z 98 % identická so sekvenciou nukleovej kyseliny SEQ ID č. 96.
Výraz „MT_RNR1“ sa vzťahuje na mitochondricky kódovanú 12S RNA a zahŕňa gén
MT_RNR1. Tento gén RNA patrí do triedy Mt_rRNA. K chorobám spojeným s MTRNR1 patria reštriktívna kardiomyopatia a sluchová (auditórna) neuropatia. Medzi
dráhy, ktoré s týmto génom súvisia, patria biogenéza ribozómov v eukaryotoch a
fidelita translácií CFTR (mutácie triedy I).
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3‘ fragmentu
MT_RNR1 alebo fragment alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo
fragmentu“ sa vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú
zo sekvencie nukleovej kyseliny, vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 105 až
121 výpisu sekvencií alebo jej fragmentu, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu. V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny,
ktorá je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 %
identická so sekvenciou nukleovej kyseliny, vybratou zo skupiny obsahujúcej SEQ ID

17
č. 105 až 121. V jednom osobitne výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na
sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej
kyseliny SEQ ID č. 115, alebo obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej
kyseliny, ktorá je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej
z 98 % identická so sekvenciou nukleovej kyseliny SEQ ID č. 115. V jednom osobitne
výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu,
výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny z polôh 1 až 71, polôh 1 až 107,
polôh 37 až 107, polôh 37 až 142 alebo polôh 71 až 142 SEQ ID č. 115, alebo
obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je minimálne z
90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická so sekvenciou
nukleovej kyseliny z polôh 1 až 71, polôh 1 až 107, polôh 37 až 107, polôh 37 až 142
alebo polôh 71 až 142 SEQ ID č. 115.
Výraz „HLA-DRB4“ sa vzťahuje na hlavný komplex histokompatibility, triedy II, DR Beta
4 a zahŕňa gén HLA-DRB4. HLA-DRB4 patrí k beta-reťazcovým paralógom triedy II.
Táto molekula triedy II je heterodimér zložený z alfa-(DRA) a beta-(DRB) reťazca, oba
sú ukotvené v membráne Hrajú významnú rolu v imunitnom systéme prezentovaním
peptidov odvodených od mimobunkových bielkovín. Molekuly triedy II sú exprimované
v antigén prezentujúcich bunkách (APC: B-lymfocytoch, dendritových bunkách,
makrofágoch).
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3‘ HLA-DRB4, jej
fragment alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu“ sa
vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie
nukleovej kyseliny, vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 122 až 143 výpisu
sekvencií alebo jej fragmentu, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny
alebo fragmentu. V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu nukleovej
kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je
minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická
so sekvenciou nukleovej kyseliny, vybratou zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 122 až
143. V jednom osobitne výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny SEQ
ID č. 126, alebo obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá
je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická
so sekvenciou nukleovej kyseliny SEQ ID č. 126.
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Výraz „akákoľvek kombinácia dvoch alebo viacerých sekvencií, fragmentov a/alebo
variantov nukleových kyselín“ s ohľadom na sekvencie nukleovej kyseliny
neprekladanej oblasti na konci 3‘ určitých génov, ich fragmentov, alebo variantov
uvedených sekvencií nukleovej kyseliny alebo fragmenty značí, že 2 alebo viac, 3
alebo viac alebo 4 alebo viac a výhodne až 6 alebo až 5 uvedených sekvencií
nukleovej kyseliny, fragmentov alebo variantov sa zoradí spôsobom „hlava k
chvostíku“, voliteľne oddelených linkermi. V jednom uskutočnení táto kombinácia
dvoch alebo viacerých sekvencií, fragmentov a/alebo variantov zahŕňa dve alebo
viacero rôznych a/alebo dve alebo viacero identických sekvencií, fragmentov a/alebo
variantov nukleových kyselín. V jednom uskutočnení táto kombinácia dvoch alebo
viacerých sekvencií, fragmentov a/alebo variantov zahŕňa dve alebo viacero rôznych
sekvencií, fragmentov a/alebo variantov nukleových kyselín neprekladanej oblasti na
konci 3‘ rovnakých a/alebo rôznych génov.
V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny zahŕňajúcu,
výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá je minimálne z 90 %, výhodne
najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická so sekvenciou nukleovej
kyseliny, vybratou zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 144 až 220, výhodne SEQ ID č.
174 a 208 až 220. V jednom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu nukleovej
kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, vybratou zo
skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 144 až 220, výhodne SEQ ID č. 174 a 208 až 220,
alebo jej fragmentu, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo
fragmentu. V jednom osobitne výhodnom uskutočnení sa výraz vzťahuje na sekvenciu
nukleovej kyseliny zahŕňajúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny SEQ
ID č. 174, alebo obsahujúcu, výhodne zloženú zo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá
je minimálne z 90 %, výhodne najmenej z 95 %, výhodnejšie najmenej z 98 % identická
so sekvenciou nukleovej kyseliny SEQ ID č. 174.
Výraz „linker“ podľa vynálezu sa vzťahuje na sekvenciu nukleovej kyseliny pridanú
medzi dve sekvencie nukleovej kyseliny, aby sa uvedené dve sekvencie nukleovej
kyseliny spojili. Nie je stanovené žiadne konkrétne obmedzenie týkajúce sa linkerovej
sekvencie.
V rámci vynálezu molekula nukleovej kyseliny alebo sekvencia nukleovej kyseliny
odkazujú na nukleovú kyselinu, ktorou je výhodne kyselina deoxyribonukleová (DNA)
alebo kyselina ribonukleová (RNA). Nukleové kyseliny zahŕňajú podľa vynálezu
genómovú DNA, cDNA, mRNA, rekombinantne pripravené a chemicky syntetizované
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molekuly. V rámci vynálezu nukleové kyseliny môžu mať podobu jednoreťazcovej
alebo dvojreťazcovej a lineárnej alebo kovalentne uzavretej kruhovej molekuly.
V kontexte predkladaného vynálezu sa výraz „RNA“ vzťahuje na molekulu obsahujúcu
zvyšky ribonukleotidov a výhodne sú celé alebo podstatne zložené zo zvyškov
ribonukleotidov. Výraz „ribonukleotid“ znamená nukleotid s hydroxylovou skupinou v
polohe 2' beta-D-ribofuranozylovej skupiny. Výraz „RNA“ zahŕňa RNA s dvojitým
reťazcom, RNA s jedným reťazcom, izolovanú RNA, napríklad čiastočne alebo úplne
purifikovanú RNA, v podstate čistú RNA, syntetickú RNA, rekombinantne vytvorenú
RNA, napr. upravenú RNA, ktorá sa líši od prirodzene sa vyskytujúcej RNA v dôsledku
adície, delécie, substitúcie a/alebo alterácie jedného alebo viacerých nukleotidov.
Takéto alterácie môžu zahŕňať adíciu nenukleotidového materiálu, napríklad na konce
RNA alebo interne, napríklad na jeden alebo viac nukleotidov RNA. Nukleotidy v
molekulách RNA môžu zahŕňať aj neštandardné nukleotidy, ako sú nukleotidy, ktoré
sa prirodzene nevyskytujú, alebo chemicky syntetizované nukleotidy alebo
deoxynukleotidy. Tieto alterované RNA je možné označiť ako analógy, najmä analógy
prirodzene sa vyskytujúcich molekúl RNA. Podľa tohto vynálezu RNA zahŕňa mRNA.
Pojem „mRNA“ značí mediátorovú alebo „messengerovú RNA“ a vzťahuje sa na
transkript, ktorý sa vytvorí použitím matrice DNA a kóduje peptid alebo bielkovinu.
mRNA obvykle zahŕňa 5'-UTR, oblasť kódujúcu bielkovinu, 3‘-UTR a poly(A)
sekvenciu. mRNA môže vznikať z matrice DNA transkripciou in vitro. Metodika
transkripcie in vitro je skúsenej osobe dobre známa. Existujú napr. rôzne komerčne
dostupné súpravy transkripcie in vitro. Podľa vynálezu sa mRNA môže upravovať ďalej
stabilizačnými úpravami a, popri úpravách podľa vynálezu, aj pridaním tzv. „čiapky“
(cap).
V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu je molekulou RNA samočinne sa
replikujúca RNA, napr. jednoreťazcová samočinne sa replikujúca RNA. V jednom
uskutočnení je samočinne sa replikujúca RNA v kódujúcej (t. j. pozitívnej) sense
orientácii. V jednom uskutočnení je samočinne sa replikujúcou RNA vírusová RNA
alebo RNA odvodená od vírusovej RNA. V jednom uskutočnení je samočinne sa
replikujúcou RNA alfavírusová genómová RNA alebo RNA odvodená od alfavírusovej
genómovej RNA. V jednom uskutočnení je samočinne sa replikujúcou RNA expresný
vektor vírusového génu. V jednom uskutočnení je vírusom lesný vírus Semliki. V
jednom uskutočnení samočinne sa replikujúca RNA obsahuje jeden alebo viacero
transgénov. V jednom uskutočnení, ak RNA je vírusová RNA alebo odvodená od
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vírusovej RNA, transgény môžu čiastočne alebo úplne nahradiť vírusové sekvencie
kódujúce štruktúrne bielkoviny. V jednom uskutočnení je samočinne sa replikujúcou
RNA RNA transkribovaná in vitro.
Pojem „čiapka na konci 5'“ sa vzťahuje na čiapkovú konštrukciu na konci 5' molekuly
mRNA a vo všeobecnosti sa skladá z guanozínového nukleotidu pripojeného k mRNA
neobvyklou trifosfátovou väzbou 5' k 5'. V jednom uskutočnení sa tento guanozín
metyluje v polohe 7. Pojem „konvenčná čiapka na konci 5'“ sa vzťahuje na čiapku v
polohe 5' RNA vyskytujúcej sa v prírode, výhodne 7-metylguanozínovú čiapku (m7G).
V kontexte predkladaného vynálezu pojem „konvenčná čiapka na konci 5'“ zahŕňa
analóg s čiapkou na konci 5', ktorý pripomína štruktúru čiapky RNA a upravuje sa, aby
mal schopnosť stabilizovať RNA, ak sa k nemu pripojí, výhodne in vivo a/alebo v
bunke. Poskytnutie RNA s čiapkou na konci 5' alebo analógu s čiapkou na konci 5' je
možné dosiahnuť transkripciou in vitro matrice DNA v prítomnosti uvedenej čiapky na
konci 5' alebo analógu s čiapkou na konci 5', pričom uvedená čiapka na konci 5' sa
kotranskripčne zabuduje do vytváraného reťazca RNA alebo sa RNA môže vytvárať
napríklad transkripciou in vitro, a čiapka na konci 5' sa môže vytvoriť po transkripcii
pomocou enzýmov, ktoré čiapku pridávajú (capping), napr. enzýmov vírusu vakcínie,
ktoré pridávajú čiapku.
Pojem „nukleová kyselina“ podľa vynálezu zahŕňa tiež chemickú derivatizáciu
nukleovej kyseliny na nukleotidovej báze, na cukre alebo na fosfáte, a nukleové
kyseliny obsahujúce neprírodné nukleotidy a nukleotidové analógy.
„Fragment“ alebo „fragment sekvencie nukleovej kyseliny“ sa vzťahuje na časť
sekvencie nukleovej kyseliny, t.j. sekvencie, ktorá predstavuje sekvenciu nukleovej
kyseliny skrátenú na konci 5'- a/alebo konci 3'. Výhodne fragment po náhrade uvedenej
sekvencie nukleovej kyseliny v molekule RNA zachováva stabilitu RNA a/alebo
efektivitu translácií. Fragment aminokyselinovej sekvencie výhodne zahŕňa najmenej
80 %, výhodne najmenej 90 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % alebo 99 % zvyškov
nukleotidov z uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny.
Výraz „variant" podľa vynálezu s ohľadom napr. na nukleovú kyselinu a sekvencie
aminokyselín zahŕňa taktiež varianty, najmä mutanty, zostrihové (splice) varianty,
konformácie, izoformy, alelické varianty, druhové varianty a druhové homológy, najmä
tie, ktoré sa vyskytujú prirodzene. Alelický variant sa týka zmeny normálnej sekvencie
génu, ktorej význam je často nejasný. Pri kompletnom sekvenovaní génov sa často
identifikujú viaceré alelické varianty pre daný gén. Druhový homológ je nukleová
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kyselina alebo aminokyselinová sekvencia, ktorá pochádza z iného druhu ako daná
nukleová kyselina alebo aminokyselinová sekvencia.
Varianty nukleových kyselín podľa vynálezu zahŕňajú jedno- alebo viac-nukleotidové
delécie, adície, mutácie a/alebo inzercie v porovnaní s referenčnou nukleovou
kyselinou. Delécie zahŕňajú odstránenie jedného alebo viacerých nukleotidov z
referenčnej nukleovej kyseliny. Adičné varianty obsahujú fúzie jedného alebo
nukleotidov, napríklad 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 alebo viac nukleotidov, na konci 5'
a/alebo 3'. Mutácie môžu zahŕňať (okrem iných) substitúcie, pričom najmenej jeden
nukleotid v sekvencii sa odstráni a ďalší nukleotid sa vloží na jeho miesto (napr.
transverzie a tranzície) abázických miest, zosieťovaných miest a chemicky zmenených
alebo úpravených báz. K inzerciám patrí adícia najmenej jedného nukleotidu do
referenčnej nukleovej kyseliny.
Výraz „variant“ s ohľadom na molekuly nukleových kyselín zahŕňa degenerované
sekvencie nukleových kyselín, pričom degenerovaná nukleová kyselina podľa
vynálezu je nukleová kyselina, ktorá sa líši od referenčnej nukleovej kyseliny v
kodónovej sekvencii vzhľadom na degenerovanie genetického kódu.
Stupeň identity medzi danou sekvenciou nukleovej kyseliny a sekvenciou nukleovej
kyseliny, ktorá je variantom uvedenej danej sekvencie nukleovej kyseliny, bude
najmenej 70 %, výhodne najmenej 75 %, výhodne najmenej 80 %, výhodnejšie
najmenej 85 %, ešte výhodnejšie najmenej 90 % alebo najvýhodnejšie najmenej 95 %,
96 %, 97 %, 98 % alebo 99 %. Stupeň identity je výhodne daný pre oblasť aspoň
približne 30, aspoň približne 50, aspoň približne 70, aspoň približne 90, aspoň približne
100, aspoň približne 150, aspoň približne 200, aspoň približne 250, aspoň približne
300 alebo aspoň približne 400 nukleotidov. Vo výhodných uskutočneniach je stupeň
identity daný pre celú dĺžku referenčnej sekvencie nukleovej kyseliny.
Výraz „podobnosť sekvencií“ znamená percento aminokyselín, ktoré sú buď identické,
alebo predstavujú konzervatívne substitúcie aminokyselín. Výraz „identita sekvencií“
medzi dvoma sekvenciami polypeptidu alebo nukleovej kyseliny znamená percento
aminokyselín alebo nukleotidov, ktoré sú v sekvenciách identické.
Pojem „% identický“ má odkazovať najmä na percentuálny podiel nukleotidov, ktoré sú
identické v optimálnom zoradení medzi dvoma porovnávanými sekvenciami, pričom
uvedený percentuálny podiel je čisto štatistický a rozdiely medzi dvoma sekvenciami
sa môžu náhodne rozdeľovať po celej dĺžke sekvencie a porovnávaná sekvencia môže
obsahovať adície alebo delécie v porovnaní s referenčnou sekvenciou, aby sa získalo
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optimálne zoradenie medzi dvoma sekvenciami. Porovnania dvoch sekvencií sa
obvykle vykonávajú porovnávaním uvedených sekvencií po optimálnom zoradení
vzhľadom k segmentu alebo „oknu porovnania“, aby sa mohli identifikovať lokálne
oblasti príslušných sekvencií. Optimálne zoradenie sa môže vykonávať napr. ručne
alebo pomocou lokálneho homologického algoritmu podľa autorov Smith and
Waterman, 1981, Ads App. Math. 2, 482, pomocou lokálneho homologického algoritmu
podľa autorov Neddleman and Wunsch, 1970, J. Mol. Biol. 48, 443 a pomocou
algoritmu vyhľadávania podobnosti podľa autorov Pearson and Lipman, 1988, Proc.
Natl Acad. Sci. USA 85, 2444 alebo pomocou počítačových programov používajúcich
uvedené algoritmy (GAP, BESTFIT, FASTA, BLAST P, BLAST N a TFASTA v skupine
Wisconsin Genetics Software Package, Genetics Computer Group, 575 Science Drive,
Madison, Wis.).
Percentuálna identita sa vypočíta tak, že sa stanoví počet identických polôh vo dvoch
porovnávaných sekvenciách, toto číslo sa vydelí počtom porovnaných polôh a
výsledok sa vynásobí číslom 100.
Môže sa použiť napríklad program BLAST „BLAST 2 sequences“ dostupný na webovej
stránke http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/wblast2.cgi.
Nukleová kyselina je „schopná hybridizácie“ alebo „hybridizuje“ s inou nukleovou
kyselinou, ak dve sekvencie sú navzájom komplementárne. Nukleová kyselina je
„komplementárna“ s inou nukleovou kyselinou, ak dve sekvencie sú schopné tvoriť
navzájom duplex. Podľa vynálezu sú dve sekvencie schopné spolu výhodne
hybridizovať, ak sa hybridizácia vykonáva v podmienkach, ktoré umožňujú špecifickú
hybridizáciu medzi polynukleotidmi (vysoko prísne (stringentné) podmienky).
Stringentné podmienky opísali napríklad Sambrook, J. a kol., Molecular Cloning:
Laboratory Manual, vyd., 2. vydanie, Cold Spring Harbor Laboratory press, Cold Spring
Harbor, New York, 1989 alebo Ausubel, F. M. a kol., Current Protocols in Molecular
Biology, vyd., John Wiley & Sons, Inc., New York, a rozumie sa nimi napríklad
hybridizácia pri teplote 65 °C v hybridizačnom pufri (3,5 x SSC, 0,02 % Ficoll, 0,02 %
polyvinylpyrolidón, 0,02 % hovädzí sérový albumín, 2,5 mM NaH2PO4 (pH 7), 0,5 %
SDS, 2 mM EDTA). SSC je 0,15 M chlorid sodný/0,15 M citrónan sodný, pH 7. Po
hybridizácii sa membrána, na ktorú bola prenesená DNA, premyje napríklad v 2 × SSC
pri izbovej teplote a potom v 0,1 – 0,5 × SSC/0,1 × SDS pri teplotách do 68 °C.
Percentuálna komplementarita značí percentá susediacich zvyškov v molekule
nukleovej kyseliny, ktoré môžu vytvárať vodíkové väzby (napr. Watson-Crickovým
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párovaním báz) s druhou sekvenciou nukleovej kyseliny (napr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 z 10
znamená komplementaritu 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % a 100 %). „Dokonalo
komplementárne“ alebo „úplne komplementárne“ značí, že susediace zvyšky
sekvencie nukleovej kyseliny budú vytvárať vodíkové väzby s rovnakým počtom
susediacich zvyškov v druhe sekvencii nukleovej kyseliny. Podľa vynálezu stupeň
komplementarity je výhodne najmenej 70 %, výhodne najmenej 75 %, výhodne
najmenej 80 %, výhodnejšie najmenej 85 %, ešte výhodnejšie najmenej 90 % alebo
najvýhodnejšie najmenej 95 %, 96 %, 97 %, 98 % alebo 99 %. Najvýhodnejším
stupňom komplementarity podľa vynálezu je 100 %.
Výraz „derivatizácia“ podľa vynálezu zahŕňa chemickú derivatizáciu nukleovej kyseliny
na nukleotidovej báze, na cukre alebo na fosfáte. Výraz „derivatizácia“ zahŕňa aj
nukleové kyseliny obsahujúce nukleotidy a analógy nukleotidov nevyskytujúce sa v
prírode. Derivatizácia nukleovej kyseliny výhodne zvyšuje jej stabilitu.
Fragmenty alebo varianty špecifických sekvencií nukleových kyselín alebo sekvencií
nukleových kyselín, ktoré majú určitý stupeň identity so špecifickými sekvenciami
nukleových kyselín, majú výhodne aspoň jednu funkčnú vlastnosť uvedených
špecifických sekvencií, kedy vznikajú sekvencie, ktoré sú funkčne ekvivalentné s
uvedenými špecifickými sekvenciami, a výhodne sú funkčne ekvivalentné s uvedenými
špecifickými sekvenciami nukleových kyselín, napr. sekvenciami nukleových kyselín,
ktoré vykazujú zhodné alebo podobné vlastnosti ako špecifické sekvencie nukleových
kyselín.
Jednou dôležitou vlastnosťou je schopnosť zachovávať alebo zlepšovať stabilitu
a/alebo translačnú efektivitu molekuly RNA a zahŕňa najmä schopnosť zvyšovať vo
funkčnej väzbe s nukleovou kyselinou, ktorá sa dá transkribovať na RNA
(transkribovateľná sekvencia nukleovej kyseliny) alebo sekvencii nukleovej kyseline
kódujúcej peptid alebo bielkovinu stabilitu a/alebo translačnú efektivitu RNA
vyprodukovanej z tejto nukleovej kyseliny alebo sekvencie nukleovej kyseliny
kódujúcej peptid alebo bielkovinu v kompletnej molekule RNA.
Ak je v jednom uskutočnení špecifická sekvencia nukleovej kyseliny aktívna tak, že
zvyšuje efektivitu translácií a/alebo stabilitu inej sekvencie nukleovej kyseliny,
fragment alebo variant tejto špecifickej sekvencie nukleovej kyseliny alebo sekvencia
nukleovej kyseliny, ktorá má určitý stupeň identity so špecifickou sekvenciou nukleovej
kyseliny je tiež aktívna tak, že zvyšuje efektivitu translácií a/alebo stabilitu inej
sekvencie nukleovej kyseliny (keď nahradí špecifickú sekvenciu nukleovej kyseliny).
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Fragment alebo variant tejto špecifickej sekvencie nukleovej kyseliny alebo sekvencia
nukleovej kyseliny, ktorá má určitý stupeň identity so špecifickou sekvenciou nukleovej
kyseliny môže byť rovnako aktívna alebo aktívnejšia než špecifická sekvencia
nukleovej kyseliny alebo aktivita fragmentu alebo variantu tejto špecifickej sekvencie
nukleovej kyseliny alebo sekvencie nukleovej kyseliny, ktorá má určitý stupeň identity
so špecifickou sekvenciou nukleovej kyseliny môže byť najmenej 50 %, najmenej 60
%, najmenej 70 %, najmenej 80 % alebo najmenej 90 % aktivity tejto špecifickej
sekvencie nukleovej kyseliny.
Podľa tohto vynálezu „funkčná väzba“ alebo funkčne viazané“ sa vzťahuje na spojenie
vo funkčnom vzťahu. Nukleová kyselina je „funkčne viazaná“, ak je funkčne spojená s
inou sekvenciou nukleovej kyseliny. Napríklad promótor je funkčne spojený s
kódujúcou sekvenciou, ak ovplyvňuje transkripciu uvedenej kódujúcej sekvencie.
Funkčne viazané nukleové kyseliny zvyčajne navzájom priliehajú, kde je to vhodné, sú
oddelené ďalšími sekvenciami nukleových kyselín a, v jednotlivých uskutočneniach,
sú prepísané RNA-polymerázou so vznikom jedinej molekuly RNA (bežný transkript).
Výhodne sekvencia, ktorá je variantom vzhľadom k špecifickej sekvencii, po náhrade
špecifickej sekvencie nukleovej kyseliny v molekule RNA zachováva stabilitu RNA
a/alebo efektivitu translácií.
V rámci vynálezu „sekvencia nukleovej kyseliny, ktorá je odvodená od sekvencie
nukleovej kyseliny“ odkazuje na nukleovú kyselinu, ktorá je variantom nukleovej
kyseliny, od ktorej je odvodená.
„Koniec 3' nukleovej kyseliny“ odkazuje podľa vynálezu na ten koniec, ktorý má voľnú
hydroxylovú skupinu. V grafickom znázornení nukleových kyselín s dvoma reťazcami,
najmä DNA, je koniec 3' vždy na pravej strane. „Koniec 5' nukleovej kyseliny“ odkazuje
podľa vynálezu na ten koniec, ktorý má voľnú fosfátovú skupinu. V grafickom
znázornení nukleových kyselín s dvoma reťazcami, najmä DNA, je koniec 5' vždy na
ľavej strane.
Koniec 5‘ 5'--P-NNNNNNN-OH-3' koniec 3'
3'-HO-NNNNNNN-P--5'
V určitých uskutočneniach sa nukleová kyselina podľa vynálezu funkčne viaže so
sekvenciami riadiacimi expresiu, ktoré môžu byť vo vzťahu k uvedenej nukleovej
kyseline homológne alebo heterológne.
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Prepisovateľná sekvencia nukleovej kyseliny, najmä sekvencia nukleovej kyseliny
kódujúca peptid alebo bielkovinu a sekvencia riadiaca expresiu sú navzájom „funkčne“
prepojené, ak sú navzájom spojené kovalentnou väzbou tak, že takúto transkripciu
alebo expresiu prepisovateľnej a najmä kódujúcej nukleovej kyseliny riadi alebo
ovplyvňuje uvedená sekvencia riadiaca expresiu. Ak má dôjsť k translácii sekvencie
nukleovej kyseliny do funkčného peptidu alebo bielkoviny, indukcia sekvencie riadiacej
expresiu funkčne prepojenej s kódovacou sekvenciou vedie k transkripcii uvedenej
kódujúcej sekvencie bez toho, žeby došlo k posunu čítacieho rámca kódujúcej
sekvencie alebo žeby kódujúca sekvencia nebola schopná podstúpiť transláciu do
požadovaného peptidu alebo bielkoviny.
Výraz „sekvencia riadiaca expresiu“ zahŕňa podľa tohto vynálezu promótory, sekvencie
viažuce ribozómy, a iné riadiace prvky, ktoré riadia transkripciu génu alebo transláciu
odvodenej RNA. V jednotlivých uskutočneniach tohto vynálezu môžu byť sekvencie
riadiace expresiu regulované. Presná štruktúra sekvencií riadiacich expresiu sa môže
meniť v závislosti od druhu alebo typu bunky, no vo všeobecnosti zahŕňa 5'neprepísané a 5'- a 3'-neprekladané sekvencie, ktoré sa podieľajú na iniciovaní
transkripcie a translácie, ako sú TATA box, sekvencia na vytvorenie čiapky, sekvencia
CAAT a podobne. Konkrétnejšie 5'-neprepísané sekvencie riadiace sekvenciu
zahŕňajú oblasť promótora, ktorá obsahuje sekvenciu promótora na riadenie
transkripcie funkčne viazaného génu. Sekvencie riadiace expresiu môžu zahŕňať aj
zosilňujúce sekvencie alebo aktivačné sekvencie ležiace pred promótorom.
Vo výhodných uskutočneniach sa sekvencie nukleových kyselín určené v tomto
dokumente, najmä prepisovateľné a kódujúce sekvencie nukleových kyselín môžu
kombinovať s akýmikoľvek sekvenciami riadiacimi expresiu, najmä promótormi, ktoré
môžu byť homológne alebo heterológne s uvedenými sekvenciami nukleových kyselín,
pričom výraz „homológna“ znamená, že sekvencia nukleovej kyseliny je aj funkčne
prirodzene naviazaná na sekvenciu riadiacu expresiu a výraz „heterológna“ znamená,
že sekvencie nukleovej kyseliny nie je prirodzene funkčne naviazaná na sekvenciu
riadiacu expresiu.
Výraz „promótor“ alebo „promótorová oblasť“ podľa tohto vynálezu znamená
sekvenciu DNA, ktorá sa nachádza pred koncom (5') kódujúcej sekvencie génu, ktorá
riadi expresiu tejto kódujúcej sekvencie tým, že zabezpečuje rozpoznávacie a väzbové
miesto pre RNA-polymerázu. Promótorová oblasť môže zahŕňať ďalšie rozpoznávacie
alebo väzbové miesta pre ďalšie faktory, ktoré sa podieľajú na regulovaní transkripcie
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uvedeného génu. Promótor môže riadiť transkripciu prokaryotického alebo
eukaryotického génu. Promótor môže byť „indukovateľný“ a v rámci reakcie na induktor
môže iniciovať transkripciu alebo môže byť „konštitutívny“, ak transkripcia nie je
regulovaná induktorom. Ak induktor chýba, indukovateľný promótor sa exprimuje len
vo veľmi malej miere alebo vôbec nie. V prítomnosti induktora sa gén „zapne“ alebo
sa zvýši úroveň transkripcie. Tento proces je zvyčajne sprostredkovaný naviazaním
špecifického transkripčného faktora.
Príkladmi promótorov výhodných podľa vynálezu sú promótory pre SP6, T3 alebo T7polymerázu.
Výraz „expresia“ podľa tohto vynálezu sa používa v najvšeobecnejšom význame a
zahŕňa tvorbu RNA alebo RNA a bielkoviny. Zahŕňa aj čiastočnú expresiu nukleových
kyselín. Expresia môže byť okrem toho prechodná alebo stabilná. Výraz „expresia“
alebo „translácia“ vzhľadom na RNA, podľa vynálezu znamená proces v ribozómoch
bunky, pri ktorom reťazec mediátorovej RNA riadi zostavenie sekvencie aminokyselín
tak, aby sa vytvorili bielkovina alebo peptid.
Slovné zoskupenie „sekvencie nukleovej kyseliny, ktoré sa môžu prepísať, aby poskytli
bežný transkript“ značí, že uvedené sekvencie nukleovej kyseliny sú funkčne
navzájom viazané tak, že tam, kde je to vhodné po linearizácii, ako je štiepenie
restrikčného enzýmu molekuly nukleovej kyseliny zahŕňajúcej uvedené sekvencie
nukleovej kyseliny, najmä uzavretej kruhovej molekuly nukleovej kyseliny, transkripcia
pod kontrolou promótora prinesie molekulu RNA zahŕňajúcu transkripty uvedených
sekvencií nukleovej kyseliny, navzájom kovalentne viazaných, a kde je to vhodné,
oddelených sekvenciami nachádzajúcimi sa medzi nimi.
V kontexte predkladaného vynálezu výraz „transkripcia“ znamená proces, pri ktorom
sa genetický kód v sekvencii DNA prepisuje na RNA. Následne môže dôjsť k translácii
RNA

na

bielkovinu.

Podľa

predkladaného

vynálezu

výraz

„transkripcia“

zahŕňa „transkripciu in vitro“, pričom výraz „transkripcia in vitro“ označuje proces, v
rámci ktorého sa RNA, najmä mRNA, syntetizuje in vitro v bezbunkovom systéme. Na
generovanie transkriptov sa výhodne používajú klonovacie vektory. Tieto klonovacie
vektory sa vo všeobecnosti označujú ako transkripčné vektory a podľa predkladaného
vynálezu sú zahrnuté do výrazu „vektor“. Podľa predkladaného vynálezu je RNA
výhodne RNA transkribovaná in vitro (IVT-RNA) a môže sa získať transkripciou in
vitro vhodnej matrice DNA. Promótorom riadenia transkripcie môže byť ktorýkoľvek
promótor pre ktorúkoľvek RNA-polymerázu. Matricu DNA na transkripciu in vitro je

27
možné získať klonovaním nukleovej kyseliny, najmä cDNA, a jej zavedením do
vhodného vektora na dosiahnutie transkripcie in vitro. cDNA je možné získať
reverznou transkripciou RNA.
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny prepísaná zo sekvencie nukleovej kyseliny“
odkazuje na RNA, v prípade potreby, ako časť úplnej molekuly RNA, ktorá je
transkripčným produktom druhej sekvencie nukleovej kyseliny.
Výraz „sekvencia nukleovej kyseliny, ktorá je aktívna tak, aby sa zvýšila efektivita
translácií a/alebo stabilita sekvencie nukleovej kyseliny“ značí, že prvá sekvencia
nukleovej kyseliny je v bežnom transkripte s druhou sekvenciou nukleovej kyseliny
schopná úpravy efektivity translácií a/alebo stability uvedenej druhej sekvencie
nukleovej kyseliny takým spôsobom, že uvedená efektivita translácií a/alebo stabilita
sa zvýšia v porovnaní s efektivitou translácií a/alebo stabilitou uvedenej druhej
sekvencie nukleovej kyseliny bez uvedenej prvej sekvencie nukleovej kyseliny. V
tomto kontexte sa výraz „efektivita translácií“ vzťahuje na množstvo produktu translácií
poskytnutého molekulou RNA v istom časovom intervale, a výraz „stabilita“ sa týka
polčasu molekuly RNA.
Úpravu, a tak aj stabilizáciu a/alebo zvýšenie efektivity translácií RNA môžeme
dosiahnuť podľa vynálezu genetickou úpravou expresie molekúl nukleových kyselín
vynálezu, keď sa použijú ako expresné vektory takým spôsobom, že umožňujú
transkripciu RNA s 3'- neprekladanými oblasťami podľa opisu v dokumente na jej konci
3' a podľa možnosti medzi sekvenciou kódujúcou peptid alebo bielkovinu (otvorený
čítací rámec) a poly(A) sekvenciou.
„3'- neprekladaná oblasť“ odkazuje na oblasť nachádzajúcu sa na konci 3' génu, za
terminačným kodónom oblasti kódujúcej bielkoviny, a ktorá je prepísaná, no nie
preložená do aminokyselinovej sekvencie alebo do zodpovedajúcej oblasti v molekule
RNA.
Podľa vynálezu sa prvá polynukleotidová oblasť považuje za nachádzajúcu sa za
druhou polynukleotidovou oblasťou, ak koniec 5' uvedenej prvej polynukleotidovej
oblasti je časťou uvedenej polynukleotidovej oblasti najbližšie ku koncu 3' uvedenej
druhej polynukleotidovej oblasti.
Neprekladaná oblasť na konci 3' obvykle presahuje z terminačného kodónu pre
produkt translácie k poly(A) sekvencii, ktorá sa zvyčajne pripája po procese
transkripcie. Tieto neprekladané oblasti na konci 3' cicavčej mRNA majú zvyčajne
oblasť homológie známu ako hexanukleotidová sekvencia AAUAAA. Táto sekvencia

28
je podľa všetkého signálom pripojenia poly(A) a často sa nachádza 10 až 30 báz pred
miestom pripojenia poly(A).
Neprekladané oblasti na konci 3' môžu obsahovať jedno alebo viacero invertovaných
opakovaní, ktoré sa môžu prekladať so vznikom vlásničkových štruktúr pôsobiacich
ako bariéry pre exoribonukleázy alebo vzájomne reagujúcich s bielkovinami, o ktorých
sa vie, že zvyšujú stabilitu RNA (napr. bielkoviny viažuce RNA).
Neprekladané oblasti na konci 5' a/alebo neprekladané oblasti na konci 3' budú podľa
vynálezu funkčne viazané s prepisovateľnou a najmä kódujúcou nukleovou kyselinou,
a teda tieto oblasti majú byť spojené s nukleovou kyselinou takým spôsobom, že sa
stabilita a/alebo efektivita translácií RNA prepísanej z uvedenej prepisovateľnej
nukleovej kyseliny zvýšia.
Neprekladané oblasti na konci 3' mRNA imunoglobulínov sú relatívne krátke (menšie
než asi 300 nukleotidov), kým neprekladané oblasti na konci 3' iných génov sú
relatívne dlhé. Napríklad neprekladané oblasti na konci 3' tPA sú dlhé asi 800
nukleotidov, neprekladané oblasti na konci 3' faktora VIII sú dlhé asi 1800 nukleotidov
a neprekladané oblasti na konci 3' erytropoetínu sú dlhé asi 560 nukleotidov.
Podľa vynálezu je možné určiť, či neprekladaná oblasť na konci 3' alebo sekvencia
nukleovej kyseliny odvodená od tejto oblasti zvyšuje stabilitu a/alebo efektivitu
translácií RNA tak, že sa zabuduje táto neprekladaná oblasť na konci 3' alebo
sekvencia nukleovej kyseliny odvodená od tejto oblasti do tejto neprekladanej oblasti
na konci 3' génu a zmeria sa, či uvedená zabudovaná časť zvyšuje množstvo
syntetizovaných bielkovín.
Vyššie uvedené sa vzťahuje na prípad, v ktorom podľa vynálezu nukleová kyselina
obsahuje dve alebo viac neprekladaných oblastí na konci 3', ktoré sú výhodne spojené
po sebe alebo bez linkera či s linkerom medzi sebou, výhodne spôsobom „hlava k
chvostíku“ (t.j. neprekladané oblasti na konci 3' majú rovnakú orientáciu, výhodne
orientáciu, aká sa nachádza v nukleovej kyseline v prírode.
Podľa vynálezu sa výraz „gén“ vzťahuje na konkrétnu sekvenciu nukleovej kyseliny,
ktorá zodpovedá za produkciu jedného alebo viacerých bunkových produktov a/alebo
za dosiahnutie jednej alebo viacero medzibunkových alebo vnútrobunkových funkcií.
Presnejšie sa uvedený výraz týka časti DNA, ktorá zahŕňa nukleovú kyselinu kódujúcu
určitú bielkovinu alebo funkčnú alebo stavebnú molekulu RNA.
Polyadenylácia je adícia poly(A) sekvencie alebo chvostíka k primárnemu transkriptu
RNA. Poly(A) sekvencia sa skladá z viacerých adenozínových monofosfátov. Inými
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slovami, je to úsek RNA, ktorý má len adenínové bázy. U eukaryotov je polyadenylácia
časťou procesu, ktorý produkuje zrelú mediátorovú RNA (mRNA) na transláciu. Z
týchto dôvodov tvorí časť väčšieho procesu expresie génov. Proces polyadenylácie sa
začína, keď sa končí transkripcia génu. Ten segment novo pripravenej mRNA, ktorý je
najviac na konci 3‘, sa odštiepi skupinou bielkovín ako prvý, tieto bielkoviny potom
syntetizujú poly(A) sekvenciu na konci 3' tejto RNA. Poly(A) sekvencia je dôležitá pre
jadrový export, transláciu a stabilitu mRNA. Sekvencia sa časom skracuje a ak je
dostatočne krátka, mRNA sa enzymaticky degraduje.
Výrazy „polyadenylová sekvencia“, „poly(A) sekvencia“ alebo „poly(A) chvostík“
odkazujú na sekvenciu adenylových zvyškov, ktoré sa obvykle nachádzajú na konci 3'
molekuly RNA. Vynález poskytuje takú sekvenciu na pripojenie počas prepisu RNA
pomocou matrice DNA na základe opakovaných tymidylových zvyškov v reťazci
komplementárnom ku kódujúcemu reťazcu, zatiaľ čo uvedená sekvencia sa v DNA
bežne nekóduje, no po transkripcii jadra sa pripája k voľnému koncu 3' RNA pomocou
RNA-polymerázy nezávislej od matrice. V jednom uskutočnení podľa vynálezu má
poly(A) sekvencia najmenej 20, výhodne najmenej 40, výhodne najmenej 80, výhodne
najmenej 100 a výhodne až 500, výhodne až 400, výhodne až 300, výhodne až 200 a
najmä až 150 A nukleotidov, výhodne po sebe idúcich A nukleotidov, a najmä asi 120
A nukleotidov. Výraz „A nukleotidy“ alebo „A“ odkazuje na adenylové zvyšky.
Vo výhodnom uskutočnení je molekulou nukleovej kyseliny podľa tohto vynálezu
vektor. Výraz „vektor“ je tu použitý v najvšeobecnejšom význame a zahŕňa akýkoľvek
medziproduktové nosiče pre nukleovú kyselinu, ktoré napríklad umožňujú zavedenie
uvedenej nukleovej kyseliny do prokaryotických a/alebo eukaryotických hostiteľských
buniek a prípadne začlenenie do genómu. Vektory tohto typu sa výhodne replikujú
a/alebo exprimujú v bunke. Medzi vektory patria plazmidy, fágemidy alebo vírusové
genómy. Výraz „plazmid“, ako sa používa v tomto dokumente, vo všeobecnosti
znamená

konštrukt

extrachromozomálneho

genetického

materiálu,

zvyčajne

kruhového DNA duplexu, ktorý sa môže replikovať nezávisle od chromozomálnej DNA.
Nukleové kyseliny opísané v tomto dokumente môžu byť rekombinantné a/alebo
izolované molekuly.
„Izolovaná molekula“ podľa tohto dokumentu má odkazovať na molekulu v podstate
zbavenú iných molekúl, napr. iný bunkový materiál. Výraz „izolovaná nukleová
kyselina“ podľa tohto vynálezu znamená, že táto nukleová kyselina bola (i)
amplifikovaná in vitro, napríklad pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), (ii)
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rekombinantne

vytvorená

klonovaním,

(iii)

čistená,

napríklad

štiepením

a

elektroforetickým frakcionovaním na gélovom nosiči alebo (iv) syntetizovaná, napríklad
chemickou syntézou. Izolovaná nukleová kyselina je nukleová kyselina, ktorá je k
dispozícii na manipulovanie technikami s využitím rekombinantnej DNA.
Výraz „rekombinantný“ v kontexte predkladaného vynálezu znamená „vytvorený
pomocou genetického inžinierstva“. „Rekombinantný objekt“, napríklad rekombinantná
bunka v kontexte predkladaného vynálezu, sa výhodne nevyskytuje prirodzene.
Výraz „prirodzene sa vyskytujúci“, ako sa používa v tomto dokumente, odkazuje na
skutočnosť, že objekt je možné nájsť v prírode. Prirodzene sa vyskytujúce sú napríklad
peptid alebo nukleová kyselina, ktoré sa nachádzajú v organizme (vrátane vírusov) a
je možné ich izolovať zo zdroja v prírode a ktoré neboli človekom úmyselne
upravované v laboratóriu.
Podľa vynálezu sa výraz „hostiteľská bunka“ týka každej bunky, ktorá sa môže
transformovať alebo transfekovať exogénnou nukleovou kyselinou. Výraz „hostiteľská
bunka“ podľa vynálezu zahŕňa prokaryotické bunky (napr. E. coli) alebo eukaryotické
bunky (napr. kvasinkové bunky a hmyzie bunky). Zvlášť výhodné sú cicavčie bunky,
napríklad bunky ľudí, myší, škrečkov, prasiat, kôz a primátov. Bunky sa môžu derivovať
z veľkého počtu typov tkaniva a zahŕňajú primárne bunky a bunkové línie. Medzi
osobitné príklady patria keratinocyty, leukocyty periférnej krvi, kmeňové bunky kostnej
drene a embryonálne kmeňové bunky. V iných uskutočneniach je hostiteľskou bunkou
antigén prezentujúca bunka, konkrétne dendritová bunka, monocyt alebo makrofág.
Nukleová kyselina sa môže vyskytovať v hostiteľskej bunke v jednej alebo v niekoľkých
kópiách a v jednom uskutočnení je v hostiteľskej bunke exprimovaná.
E.coli je

gram-negatívna,

fakultatívne

anaeróbna,

tyčinkovitá

baktéria

rodu

Escherichia, ktorá sa bežne nachádza v hrubom čreve teplokrvných živočíchov.
Baktéria dokáže v laboratórnych podmienkach ľahko a lacno rásť a skúma sa
intenzívne viac než 60 rokov. E.coli je najrozsiahlejšie skúmaný prokaryotický
modelový mikroorganizmus

a dôležitý druh v oblastiach

biotechnológie a

mikrobiológie, kde slúži ako hostiteľský mikroorganizmus pre väčšinu prác s
rekombinantnou DNA. Kmene E. coli podľa vynálezu zahŕňajú: AG1, AB1157, B2155,
BL21, BNN93, BNN97, BW26434, C600, CSH50, D1210, DB3.1, DH1, DH5α, DH10B,
DH12S, DM1, E. cloni(r), E. coli K12 ER2738, ER2566, ER2267, HB101, IJ1126,
IJ1127, JM83, JM101, JM103, JM105, JM106, JM107, JM108, JM109, JM110,
JM2.300, LE392, Mach1, MC1061, MC4100, MFDpir, MG1655, OmniMAX2, RR1,
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RV308, SOLR, SS320, STBL2, STBL3, STBL4, SURE, SURE2, TG1, TOP10,
Top10F', W3110, WM3064, XL1-Blue, XL2-Blue, XL1-Red a XL10-Gold.
Podľa predkladaného vynálezu výraz „peptid“ zahŕňa oligo- a polypeptidy a
predstavuje látky, ktoré obsahujú dve alebo viac, výhodne 3 alebo viac, výhodne 4
alebo viac, výhodne 6 alebo viac, výhodne 8 alebo viac, výhodne 10 alebo viac,
výhodne 13 alebo viac, výhodne 16 alebo viac, výhodne 20 alebo viac, výhodne až do
50, výhodne 100, alebo výhodne 150 po sebe idúcich aminokyselín navzájom
spojených peptidovými väzbami. Výraz „bielkovina“ znamená veľké peptidy, výhodne
peptidy obsahujúce viac ako 151 aminokyselinových zvyškov, ale vo všeobecnosti sa
výrazy „peptid“ a „bielkovina“ v tomto dokumente používajú ako synonymá.
Výrazy „peptid“ a „bielkovina“ zahŕňajú podľa tohto vynálezu látky obsahujúce nielen
aminokyselinové zložky, ale aj neaminokyselinové zložky, ako sú cukry a fosfátové
štruktúry, a zahŕňajú aj látky, ktoré obsahujú väzby ako esterickú, tioéterovú alebo
disulfidickú.
Podľa predkladaného vynálezu môže nukleová kyselina ako RNA kódovať peptid
alebo bielkovinu. Podľa toho prepisovateľná sekvencia nukleovej kyseliny alebo jej
transkript môžu obsahovať otvorený čítací rámec (ORF) kódujúci peptid alebo
bielkovinu. Uvedená nukleová kyselina môže exprimovať peptid alebo bielkovinu.
Uvedená nukleová kyselina môže byť napríklad nukleovou kyselinou kódujúcou alebo
exprimujúcou antigén alebo farmaceuticky aktívne peptid alebo bielkovinu, ako je napr.
imunologicky aktívna zlúčenina (ktorou podľa možnosti nie je antigén).
Výraz „nukleová kyselina kódujúca peptid alebo bielkovinu“ podľa vynálezu znamená,
že daná nukleová kyselina môže, ak sa nachádza vo vhodnom prostredí, výhodne v
bunke, usmerniť skupinu aminokyselín tak, aby sa počas procesu translácie vytvorili
peptid alebo bielkovina. RNA podľa vynálezu dokáže výhodne vzájomne reagovať s
bunkovým translačným ústrojenstvom umožňujúcim transláciu peptidu alebo
bielkoviny.
V jednom uskutočnení RNA podľa vynálezu zahŕňa alebo skladá sa z farmaceuticky
aktívnej RNA. „Farmaceuticky aktívnou RNA“ môže byť RNA kódujúca farmaceuticky
aktívne peptid alebo bielkovinu.
„Farmaceuticky aktívne peptid alebo bielkovina“ majú pozitívny alebo prínosný účinok
na ochorenie alebo chorobný stav pacienta, ak sa podávajú pacientovi v terapeuticky
účinnom množstve. Výhodne majú farmaceuticky aktívne peptid alebo bielkovina
liečebné alebo paliatívne vlastnosti a môžu sa podávať na zlepšenie, úľavu, zvrátenie,
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pozdržanie vypuknutia alebo zníženie závažnosti jedného alebo viacerých príznakov
choroby. Farmaceuticky aktívne peptid alebo bielkovina môžu mať profylaktické
vlastnosti a môžu sa používať na pozdržanie vypuknutia alebo zníženie závažnosti
takej choroby alebo chorobného stavu. Výraz „farmaceuticky aktívne peptid alebo
bielkovina“ zahŕňa celé bielkoviny alebo polypeptidy a môže tiež odkazovať na ich
farmaceuticky aktívne fragmenty. Výraz zahŕňa aj farmaceuticky aktívne analógy
peptidov alebo bielkovín. Výraz „farmaceuticky aktívne peptid alebo bielkovina“ zahŕňa
peptidy a bielkoviny, ktoré sú antigénmi, t.j. podávanie peptidu alebo bielkoviny
pacientovi vyvolá imunitnú odpoveď pacienta, ktorá môže byť terapeutická alebo
čiastočne či úplne ochranná.
Príkladmi farmaceuticky aktívnych bielkovín sú, okrem iných, cytokíny a bielkoviny
imunitného systému, ako sú imunologicky aktívne zlúčeniny (napr. interleukíny, faktor
stimulujúci tvorbu kolónií (CSF), faktor stimulujúci tvorbu granulocytových kolónií (GCSF), faktor stimulujúci tvorbu granulocytových makrofágových kolónií (GM-CSF),
erytropoetín, tumor nekrotický faktor (TNF), interferóny, integríny, adresíny, seletíny,
tzv. „homing“ receptory, receptory T-lymfocytov, imunoglobulíny, rozpustné antigény
hlavného histokompatibilného komplexu, immunologicky aktívne antigény, ako sú
bakteriálne, parazitické alebo virálne antigény, alergény, autoantigény, protilátky),
hormóny (inzulín, hormón štítnej žľazy, katecholamíny, gonadotropíny, trofické
hormóny, prolaktín, oxytocín, dopamín, hovädzí somatotropín, leptíny a podobné),
rastové hormóny (napr. ľudský rastový hormón), rastové faktory (napr. epidermálny
rastový faktor, nervový rastový faktor, inzulínu podobný rastový faktor a podobné),
receptory

rastových

faktorov,

enzýmy

(tkanivový

plazminogénový

aktivátor,

streptokináza, enzýmy biosyntézy alebo degradácie cholesterolu, steriodogénne
enzýmy, kinázy, fosfodiesterázy, metylázy, demetylázy, dehydrogenázy, celulázy,
proteázy, lipázy, fosfolipázy, aromatázy, cytochrómy, adenylát- alebo guanylátcyklázy,
neuramidázy a pod.), receptory (receptory steroidných hormónov, receptory peptidov),
väzobné bielkoviny (bielkoviny viažuce rastové hormóny alebo rastové faktory a
podobné), transkripčné a translačné faktory, bielkoviny suprimujúce rast nádorov
(napr. bielkoviny inhibujúce angiogenézu), stavebné bielkoviny (ako kolagén, fibroín,
fibrinogén, elastín, tubulín, aktín a myozín), krvné bielkoviny (trombín, sérový albumín,
Faktor VII, Faktor VIII, inzulín, Faktor IX, Faktor X, tkanivový aktivátor plazminogénu,
proteín C, von Wilebrandov faktor, antitrombín III, glukocerebrozidáza, faktor
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stimulujúci

kolónie

granulocytov

(GCSF)

alebo

modifikovaný

Faktor

VIII,

antikoagulanty a podobné.
V jednom uskutočnení je farmaceuticky aktívnou bielkovinou podľa vynálezu cytokín,
ktorý je zapojený do riadenia homeostázy buniek lymfoidných tkanív, výhodne cytokín
zapojený do vývoja fázy „priming“, expanzie, diferenciácie a/alebo prežívania Tlymfocytov alebo tieto vyvoláva či zlepšuje. V jednom uskutočnení je cytokínom
interleukín. V jednom uskutočnení je farmaceuticky aktívnou bielkovinou podľa
vynálezu interleukín vybraný zo skupiny obsahujúcej IL-2, IL-7, IL-12, IL-15 a IL-21.
Výraz „ imunologicky aktívna zlúčenina“ sa vzťahuje na akúkoľvek zlúčeninu meniacu
imunitnú odpoveď, výhodne indukciou a/alebo supresiou zrenia imunitných buniek,
indukciou a/alebo supresiou biosyntézy cytokínov a/alebo zmenou humorálnej imunity
stimuláciou produkcie protilátok B-lymfocytmi. Imunologicky aktívne zlúčeniny majú
silnú imunostimulačnú aktivitu vrátane, okrem iných, protivírusovej a protinádorovej
aktivity a môžu regulovať smerom nadol iné aspekty imunitnej odpovede, napr.
odklonenie imunitnej odpovede od imunitnej odpovede TH2, čo je užitočné pre liečbu
širokého radu chorôb sprostredkovaných TH2. Imunologicky aktívne zlúčeniny môžu
byť užitočné ako adjuvanty vakcín.
Ak je podľa predkladaného vynálezu žiaduce, aby sa vyvolala alebo zvýšila imunitná
odpoveď použitím RNA podľa opisu v tomto dokumente, imunitnú odpoveď môže RNA
spustiť alebo zvýšiť. Napr. bielkoviny alebo peptidy kódované molekulami RNA alebo
produktmi jej spracovania môžu byť zastúpené bielkovinami hlavného komplexu
histokompatibility (MHC) exprimovanými na antigén prezentujúcich bunkách. Komplex
peptidu MHC je potom možné rozpoznávať imunitnými bunkami ako T-lymfocyty, čo
vedie k ich aktivácii.
V jednom uskutočnení sa podáva cicavcovi RNA, ktorá kóduje antigén, napr. antigén
súvisiaci s chorobou, najmä vtedy, ak je požadovaná liečba cicavca s chorobou
zahŕňajúcou tento antigén. RNA sa zbiera do antigén prezentujúcich buniek
(monocyty, makrofágy, dendritové bunky a ďalšie bunky). Tvorí sa produkt antigénovej
translácie RNA a tento produkt sa zobrazuje na povrchu buniek, aby ho mohli
rozpoznať T lymfocyty. V jednom uskutočnení sa antigén zobrazuje na povrchu buniek,
aby ho mohli rozpoznať T-lymfocyty pripravené použitím chimérnych antigénových
receptorov (CAR), ktoré sú zamerané na antigén. V jednom uskutočnení sa antigén
alebo produkt získaný jeho voliteľným spracovaním zobrazujú na povrchu buniek v
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kontexte molekúl MHC, aby ich mohli rozpoznať T lymfocyty prostredníctvom
receptora T-lymfocytov.
Alternatívne,

predkladaný

vynález

predpokladá

uskutočnenia,

pričom

RNA

exprimujúca antigén sa zavádza do antigén prezentujúcich buniek odobratých z tela
pacienta a antigén prezentujúcich buniek množených klonovo ex vivo, aby sa mohli
transplantovať späť do tela toho istého pacienta. Transfekované bunky sa môžu znovu
zaviesť do tela pacienta pomocou akýchkoľvek prostriedkov známych v oblasti danej
techniky, výhodne v sterilnej forme intravenóznym, intrakavitálnym, intraperitoneálnym
alebo intratumorálnym podaním.
Metódy vynálezu môžu zahŕňať antigén prezentujúcu bunku na expresiu RNA
kódujúcej antigén. Metódy vynálezu môžu za tým účelom zahŕňať zavedenie RNA
kódujúcej antigény do antigén prezentujúcich buniek, ako sú dendritové bunky. Na
transfekciu antigén prezentujúcich buniek, ako sú dendritové bunky, sa môže použiť
farmaceutická kompozícia zahŕňajúca RNA kódujúcu antigén. Pacientovi sa môže
podať vehikulum na dopravenie RNA do dendritových alebo iných antigén
prezentujúcich buniek, čo vedie k transfekcii prebiehajúcej in vivo.
Podľa vynálezu sa uprednostňuje použitie prípravkov RNA kódujúcej antigén, ktoré
dodávajú RNA s vysokou selektivitou do antigén prezentujúcich buniek, ako sú
dendritové bunky (DB) v slezine po systémovom podaní. Napríklad nanočasticové
prípravky RNA s definovanou veľkosťou častíc, pričom čistý náboj častíc je blízky nule
alebo záporný, ako sú elektricky neutrálne alebo záporne nabité lipoplexy z RNA a
lipozómov, napr. lipoplexy obsahujúce DOTMA a DOPE alebo DOTMA a cholesterol,
vedú k podstatnej expresii RNA v slezinových DB po systémovom podaní. Bola
stanovená silná expresia v cieľových bunkách (slezina), kým expresia v iných
orgánoch bola nízka.
V rámci tohto dokumentu sa „nanočastica“ vzťahuje na akúkoľvek časticu s takým
priemerom, že častica je vhodná na systémové, najmä parenterálne podávanie
obzvlášť nukleových kyselín s typickým priemerom menším než 1000 nanometrov
(nm). V určitých uskutočneniach má nanočastica priemer menší než 600 nm. V určitých
uskutočneniach má nanočastica priemer menší než 400 nm.
Výraz „nanočasticový prípravok“ alebo podobné výrazy v tomto patente odkazujú na
akúkoľvek látku obsahujú najmenej jednu nanočasticu. V určitých uskutočneniach je
nanočasticová

kompozícia

jednotným

súborom

nanočastíc.

V

niektorých

uskutočneniach sú nanočasticovými kompozíciami disperzie alebo emulzie. Vo
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všeobecnosti disperzia alebo emulzia vzniká, keď sa kombinujú najmenej dva
nemiešateľné materiály.
Výraz „lipoplex“ alebo „lipoplex nukleových kyselín“, najmä „lipoplex RNA“ sa vzťahuje
na komplex tukov a nukleových kyselín, najmä RNA. Lipoplexy vznikajú spontánne,
keď sa katiónové lipozómy, ktoré často obsahujú neutrálny pomocný („helper“) tuk,
zmiešajú s nukleovými kyselinami.
Ak sa predkladaný vynález zmieňuje o náboji, napr. kladnom náboji, zápornom náboji
alebo neutrálnom náboji katiónovej zlúčeniny, pod zápornou zlúčeninou alebo
neutrálnou zlúčeninou sa všeobecne myslí, že uvedený náboj je prítomný pri zvolenom
pH, napr. fyziologickom pH. Napríklad výraz „katiónový tuk“ značí tuk s čistým kladným
nábojom pri zvolenom pH, napr. fyziologickom pH. Výraz „neutrálny tuk“ značí tuk,
ktorý nemá čistý kladný ani záporný náboj, a pri zvolenom pH, napr. fyziologickom pH,
sa môže vyskytovať v podobe nenabitého alebo neutrálneho amfotérneho iónu. Pod
„fyziologickým pH“ sa tu myslí pH rovné asi 7,5.
Na použitie v predkladanom vynáleze sa predpokladajú nanočasticové nosiče, napr.
tukové nosiče, vrátane akýchkoľvek látok alebo vehikulov, s ktorými sa nukleová
kyselina ako RNA môže asociovať napr. tvorbou komplexov s nukleovou kyselinou
alebo tvorbou vezikulov, v ktorých je nukleová kyselina uzavretá alebo enkapsulovaná.
Toto môže spôsobiť vyššiu stabilitu nukleovej kyseliny v porovnaní s neobalenou
nukleovou kyselinou. Môže sa zvýšiť najmä stabilita nukleovej kyseliny v krvi.
Katiónové tuky, katiónové polyméry a iné látky s kladným nábojom môžu tvoriť
komplexy so záporne nabitými nukleovými kyselinami. Tieto katiónové molekuly sa
dajú použiť na komplexotvorné reakcie nukleových kyselín, čím vznikajú takzvané
lipoplexy respektíve polyplexy, a o týchto komplexoch sa ukázalo, že transportujú
nukleové kyseliny do buniek.
Nanočasticové prípravky nukleových kyselín na použitie v predkladanom vynáleze sa
dajú získať rôznymi protokolmi a z rôznych komplexotvorných zlúčenín nukleových
kyselín. Tuky, polyméry, oligoméry alebo amfipily sú typickými komplexotvornými
látkami. V jednom uskutočnení komplexotvorná zlúčenina obsahuje najmenej jednu
látku vybratú zo skupiny obsahujúcej protamín, polyetylénimín, poly-L_lyzín, poly-Larginín alebo histón.
Protamín je podľa vynálezu užitočný ako katiónová nosičová látka. Výraz „protamín“
odkazuje na rôzne silne zásadité bielkoviny s relatívne nízkou molekulovou
hmotnosťou, bohaté na arginín a, podľa nálezov, asociované najmä s DNA na mieste
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somatických histónov v spermatických bunkách rôznych zvierat (ako ryby). Výraz
„protamín“ odkazuje najmä na bielkoviny vyskytujúce sa v spermatických bunkách rýb,
ktoré sú silne zásadité, nezráža ich teplo a hydrolýzou sa získa hlavne arginín. Po
vyčistení sa používajú v inzulínových prípravkoch s predĺženým účinkom, a na
neutralizáciu antikoagulačných účinkov heparínu.
Výraz

„protamín“

podľa

vynálezu

značí

obsah

akejkoľvek

protamínovej

aminokyselinovej sekvencie získanej z natívnych alebo biologických zdrojov vrátane
ich fragmentov a multimérových foriem uvedených aminokyselín alebo ich fragmentu,
prípadne odvodenej od nich. Tento pojem ďalej zahŕňa (syntetizované) polypeptidy,
ktoré sú umelé a zvlášť navrhnuté na špeciálne účely a ktoré sa nedajú izolovať z
natívnych alebo buiologických zdrojov.
Protamínom používaným podľa predkladaného vynálezu môže byť sulfátovaný
protamín alebo protamín hydrochlorid. Vo výhodnom uskutočnení je protamínovým
zdrojom používaným na produkciu nanočastíc opísaných v dokumente protamín 5000
obsahujúci protamín v koncentrácii vyššej než 10 ng/ml (5000 jednotiek
neutralizujúcich heparín na ml) v izotonickom slanom roztoku.
Lipozómy sú mikroskopické tukové vačky, ktoré často majú jednu alebo viacero
dvojvrstiev tuku tvoriaceho vačok, napr. fosfolipid, a sú schopné enkapsulácie liečiva.
V kontexte predkladaného vynálezu sa môžu používať rôzne druhy lipozómov vrátane,
okrem iných, multilamelárnych vezikulov (MLV), malých unilamelárnych vezikulov
(SUV), veľkých unilamelárnych vezikulov (LUV), stéricky stabilizovaných lipozómov
(SSL), multivezikulárnych vezikulov (MV) a veľkých multivezikulárnych vezikulov
(LMV), ako aj ďalších dvojvrstvových foriem známych v stave techniky. Veľkosť a
lamelárnosť lipozómu bude závisieť od spôsobu prípravy, a výber druhu použitých
vezikulov bude závisieť od prednostného spôsobu podávania. Existuje niekoľko iných
foriem supramolekulárnej organizácie, v ktorej môžu byť prítomné tuky vo vodnom
prostredí zahŕňajúcom lamelárne fázy, hexagonálne a inverzné hexagonálne fázy,
kubické fázy, micely, reverzné micely zložené z monovrstiev. Tieto fázy možno získať
v kombinácii s DNA alebo RNA, a interakcia s RNA a DNA môže podstatne zmeniť
fázový stav. Opísané fázy môžu byť prítomné v nanočasticových prípravkoch
nukleových kyselín predkladaného vynálezu.
Na tvorbu lipoplexov nukleových kyselín z nukleových kyselín a lopozómov sa môže
použiť akákoľvek vhodná metóda tvorby lipozómov, pokiaľ poskytne plánované
lipoplexy nukleových kyselín. Lipozómy sa môžu tvoriť použitím štandardných metód,
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ako sú reverzná odparovacia metóda (REV), metóda vpichovania etanolu,
dehydratačno-rehydratačná metóda (DRV), sonikácia a iné vhodné metódy.
Po tvorbe lipozómov sa lipozómy môžu deliť podľa veľkosti, aby sme získali lipozómy
so zásadne homogénnym rozsahom veľkostí.
Dvojvrstvovo vznikajúce tuky majú zvyčajne dva uhľovodíkové reťazce, najmä acylové
reťazce a hlavnú skupinu: polárnu alebo nepolárnu. Dvojvrstvovo vznikajúce tuky sú
zložené buď z prírodných tukov alebo syntetických tukov, vrátane fosfolipidov ako
fosfatidylcholín,

fosfatidyletanolamín,

kyselina

fosfatidová,

fosfatidylinozitol

a

sfingomyelín, kde sú dva uhľovodíkové reťazce zvyčajne dlhé asi 14 až 22 atómov
uhlíka, a majú rôzne stupne nenasýtenia. Ďalšie vhodné tuky na použitie v kompozícii
predkladaného vynálezu zahŕňajú glykolipidy a steroly, ako je cholesterol a jeho rôzne
analógy, ktoré sa v lipozómoch tiež môžu používať.
Katiónové tuky majú lipofilnú skupinu ako sterol, acylový alebo diacylový reťazec a
majú celkovo čistý kladný náboj. Hlavná skupina tukov nesie zvyčajne kladný náboj.
Katiónové tuky majú výhodne kladný náboj s 1 až 10 valenciami, výhodnejšie kladný
náboj s 1 až 3 valenciami a najvýhodnejšie kladný náboj s 1 valenciou. Príkladmi
katiónových tukov sú, okrem iných, 1,2-di-O-oktadecenyl-3-trimetylamónium-propán
(DOTMA);

dimetyldioktadecylamónium

(DDAB);

1,2-dioleoyl-3-trimetylamónium-

propán (DOTAP); 1,2-dioleoyl-3-dimetylamónium-propán (DODAP); 1,2-diacyloxy-3dimetylamónium-propány;

1,2-dialkyloxy-3-dimetylamónium-propány;

dioktadecyldimetylamónium-chlorid
dimetylhydroxyetylamónium

(DODAC),

(DMRIE)

a

1,2-dimyristoyloxypropyl-1,32,3-dioleoyloxy-N-[2(spermín-

karboxamid)etyl]-N,N-dimetyl-1-propánamium-trifluóracetát (DOSPA). Výhodné sú
DOTMA, DOTAP, DODAC a DOSPA. Najvýhodnejší je DOTMA.
Navyše nanočastice opísané v dokumente obsahujú výhodne ďalej z hľadiska
konštrukčnej stability neutrálny tuk a pod. Neutrálny tuk je možné vhodne vybrať z
hľadiska účinnosti transportu komplexu tuku a nukleovej kyseliny. Príkladmi
neutrálnych

tukov

fosfoetanolamín

sú,

okrem

(DOPE),

iných,

1,2-di-(9Z-oktadecenoyl)-sn-glycero-3-

1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfocholín

(DOPC),

diacylfosfatidyl cholín, diacylfosfatidyl etanolamín, ceramid, sfingoemyelín, cefalín,
sterol a cerebrozid. Výhodný je DOPE a/alebo DOPC. Najvýhodnejší je DOPE. V
prípade, kde katiónový lipozóm obsahuje katiónový tuk a neutrálny tuk, molárny pomer
katiónového tuku k neutrálnemu tuku sa dá vhodne určiť z hľadiska stability lipozómu
a pod.
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Podľa jedného uskutočnenia môžu nanočastice použité v patente obsahovať
fosfolipidy. Fosfolipidmi môže byť glycerolfosfolipid. Príkladmi glycerofosfolipidu sú,
okrem iných, tri druhy tukov (lipidov): (i) zwitteriónové fosfolipidy, ktoré zahŕňajú
napríklad fosfatidylcholín (PC), fosfatidylcholín vaječného žĺtka, PC odvodené od
sójových bôbov, a to prírodné, čiastočne hydrogenované alebo úplne hydrogenované
formy, dimyristoyl-fosfatidylcholín (DMPC) sfingomyelín (SM); (ii) záporne nabité
fosfolipidy, ktoré zahŕňajú napríklad fosfatidylserín (PS), fosfatidylinozitol (PI), kyselinu
fosfatidovú (PA), fosfatidylglycerol (PG) dipalmipoyl PG, dimyristoyl fosfatidylglycerol
(DMPG); syntetické deriváty, v ktorých konjugát poskytuje zwitteriónový záporne
nabitý fosfolipid, napr. metoxy-polyetylén, glykol-distearoyl fosfatidyletanolamín
(mPEG-DSPE); a (iii) katiónové fosfolipidy, ktoré zahŕňajú napríklad fosfatidylcholín
alebo sfingomyelín, ktorých fosfomonoester bol O-metylovaný so vznikom katiónových
tukov.
Asociácia nukleovej kyseliny s tukovým nosičom môže napr. nastať vyplnením
intersticiálnych priestorov nosiča nukleovou kyselinou, napr. nosič fyzicky zachytáva
nukleovú kyselinu, prípadne kovalentnou, iónovou alebo vodíkovou väzbou alebo
adsorpciou nešpecifickými väzbami. Nech je spôsob asociácie akýkoľvek, nukleové
kyseliny si musia zachovať svoje terapeutické, t.j. antigén kódujúce vlastnosti.
Výraz „choroba“ sa vzťahuje na abnormálny stav ovplyvňujúci telo jednotlivca. Na
chorobu sa často dívame ako na zdravotný stav spojený s určitými príznakmi a znakmi.
Chorobu môžu spôsobovať faktory z vonkajšieho zdroja, napr. infekčnú chorobu, alebo
môže byť zapríčinená vnútornou dysfunkciou ako autoimunitné choroby.
Výraz „choroba“ podľa vynálezu odkazuje aj na rakovinové choroby. Výrazy
„rakovinová choroba“ alebo „rakovina“ (medicínsky pojem: malígny novotvar) odkazuje
na triedu chorôb, v ktorých bunky nekontrolovane rastú (ich delenie je vyššie než
štandardné hraničné hodnoty), invadujú (prenikajú do okolitých tkanív a ničia ich) a
niekedy metastázujú (šíria sa na ďalšie miesta v tele lymfou alebo krvou). Tieto tri
malígne vlastnosti zhubných ochorení ich odlišujú od benígnych nádorov, ktorých rast
je obmedzený a neinvadujú ani nemetastázujú. Pri väčšine rakovín vzniká nádor (t.j.
opuch, vydutie alebo lézia tvorená bunkami s neobvyklým rastom (tzv. bunky
novotvaru alebo bunky nádoru), no pri niektorých ako leukémia, to tak nie je. Medzi
príklady takýchto rakovín patria, okrem iných, karcinóm, lymfóm, blastóm, sarkóm,
glióm a leukémia. Príklady takých rakovín zahŕňajú presnejšie rakovinu kostí, rakovinu
krvi, pľúcnu rakovinu, rakovinu pečene, rakovinu pankreasu, rakovinu kože, rakovinu

39
hlavy alebo krku, kožný alebo intraokulárny malígny melanóm, rakovinu maternice,
rakovinu vaječníkov, rakovinu konečníka, análny karcinóm, rakovinu žalúdka,
karcinóm

semenníkov, karcinóm

maternice, karcinóm

vajcovodov, karcinóm

endometria, rakovinu hrubého čreva, rakovinu prsníkov, rakovinu prostaty, rakovinu
maternice, rakovinu sexuálnych a reprodukčných orgánov, Hodgkinov lymfóm,
rakovinu pažeráka, rakovinu tenkého čreva, rakovinu endokrinného systému, rakovinu
štítnej žľazy, rakovinu prištítnej žľazy, rakovinu nadobličiek, rakovinu mäkkého tkaniva,
rakovinu močového mechúra, rakovinu obličiek, karcinóm buniek obličiek, karcinóm
obličkovej

panvičky,

novotvary

centrálneho

nervového

systému

(CNS),

neuroektodermálny tumor, nádory osi chrbtice, glióm, meningióm a adenóm hypofýzy.
Výraz „rakovina“ podľa vynálezu zahŕňa tiež rakovinové metastázy.
Výraz „infekčná choroba“ odkazuje na akúkoľvek chorobu, ktorá sa môže prenášať z
jednotlivca na jednotlivca alebo z organizmu na organizmus a je spôsobená
mikrobiálnym pôvodcom (napr. bežná chrípka). K príkladom infekčných chorôb patria
vírusové infekčné choroby, ako sú AIDS (HIV), žltačka typu A, B alebo C, herpes,
herpes zoster (ovčie kiahne), ružienka (vírus rubeoly), žltá zimnica, horúčka dengue
atď. flavivírusy, vírus chrípky, hemoragické infekčné choroby (vírusy Marburg alebo
Ebola) a ťažký akútny respiračný syndróm (SARS), bakteriálne infekčné choroby, ako
sú legionárska choroba (Legionella), sexuálne prenosné choroby (napr. chlamýdia
alebo kvapavka, žalúdočný vred (Helicobacter), cholera (Vibrio), tuberkulóza, záškrt,
infekcie

mikroorganizmom E.coli,

Staphylococci,

Salmonella alebo Streptococci (tetanus); infekcie spôsobené prvokovými patogénmi
ako

malária,

spavá

choroba,

leishmaniáza;

toxoplazmóza,

t.j.

infekcie

mikroorganizmom Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania a Toxoplasma; alebo
hubové

infekcie,

neoformans,

ktoré

sú

Histoplasma

spôsobené
capsulatum,

napr.

mikroorganizmom Cryptococcus

Coccidioides

immitis,

Blastomyces

dermatitidis alebo Candida albicans.
Výraz „autoimunitná choroba“ sa vzťahuje na akúkoľvek chorobu, v ktorej telo (t.j.
imunitný systém) produkuje imunogénnu odpoveď na niektorú zložku svojho vlastného
tkaniva. Inými slovami imunitný systém stráca schopnosť rozpoznávať určité tkanivo
alebo systém v tele ako vlastné, a cieli na ne a atakuje ich, ako by boli cudzie.
Autoimunitné choroby je možné klasifikovať na choroby so zasiahnutým hlavne jedným
orgánom (hemolytická anémia a autoimunitná tyreoiditída), a tie, kde autoimunitná
choroba postihuje viacero tkanív (napr. systémový lupus erythematosus). Napríklad
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usudzuje sa, že skleróza multiplex je spôsobená T-lymfocytmi atakujúcimi plášte
obklopujúce nervové vlákna mozgu a miechy. To spôsobuje stratu koordinácie, slabosť
a zahmlené videnie. Autoimunitné choroby sú v stave techniky známe a zahŕňajú napr.
Hashimotovu tyreoiditídu, Gravesovu chorobu, lupus, sklerózu multiplex, reumatoidnú
artritídu,

hemolytickú

anémiu,

autoimunitnú

tyreoiditídu,

systémový

lupus

erythematosus, celiakiu, Crohnovu chorobu, kolitídu, diabetes, sklerodermu, psoriázu
a podobne.
Podľa vynálezu sa imunitná odpoveď dá stimulovať zavedením vhodnej mRNA do
subjektu, pričom táto mRNA kóduje antigén alebo jeho fragment, napr. antigén
súvisiaci s chorobou.
Výraz „antigén“ sa týka látky, ktorá obsahuje epitop, proti ktorému sa generuje imunitná
reakcia. Výraz „antigén“ zahŕňa jednotlivé bielkoviny, peptidy, polysacharidy, nukleové
kyseliny, najmä RNA a DNA, a nukleotidy. Výraz „antigén“ zahŕňa látky, ktoré sa
stávajú antigénnymi – a senzibilizujú – len prostredníctvom transformácie (napr. v
rámci molekuly alebo doplnením telesnou bielkovinou). Antigén možno výhodne
zastúpiť bunkami imunitného systému, ako sú antigén prezentujúce bunky ako
dendritové bunky alebo makrofágy. Antigén alebo produkt jeho spracovania je možné
výhodne

rozpoznať

receptorom

T-lymfocytov

alebo

B-lymfocytov

alebo

imunoglobulínovou molekulou ako protilátka. Vo výhodnom uskutočnení je antigénom
antigén súvisiaci s chorobou, napr. antigén súvisiaci s nádorom, vírusový antigén
alebo bakteriálny antigén.
Výraz „antigén súvisiaci s chorobou“ sa používa vo svojom najširšom význame a
odkazuje na každý antigén súvisiaci s chorobou. Antigén súvisiaci s chorobou je
molekula obsahujúca epitopy, ktoré budú stimulovať imunitný systém hostiteľa, aby
vytváral bunkovú imunitnú odpoveď špecifickú pre antigén a/alebo humorálnu
protilátkovú odpoveď proti chorobe. Antigén súvisiaci s chorobou sa preto môže
používať na terapeutické účely. Antigény súvisiace s chorobou sa výhodne spájajú s
mikrobiálnou infekciou, zvyčajne mikrobiálne antigény, alebo sú spojené s rakovinou,
obvykle s nádormi.
Výraz „choroba zahŕňajúca antigén“ odkazuje na akúkoľvek chorobu implikujúcu
antigén, napr. chorobu vyznačujúcu sa prítomnosťou a/alebo expresiou antigénu.
Chorobou zahŕňajúcou antigén môže byť infekčná choroba, autoimunitná choroba
alebo rakovinová choroba, jednoducho rakovina. Ako je uvedené vyššie, antigénom
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môže byť antigén súvisiaci s chorobou, napr. antigén súvisiaci s nádormi, vírusový
antigén alebo bakteriálny antigén.
V jednom uskutočnení je antigénom súvisiacim s chorobou antigén súvisiaci s
nádormi. V tomto uskutočnení môže byť predkladaný vynález užitočný na liečbu
rakoviny alebo metastázovania pri rakovine. Výhodne sa chorý orgán alebo tkanivo
vyznačujú chorými bunkami, ako sú rakovinové bunky exprimujúce antigén súvisiaci s
chorobou a/alebo vyznačujú súvislosťou antigénu súvisiaceho s chorobou s ich
povrchom. Imunizácia antigénmi súvisiacimi s intaktnými nádormi alebo v podstate
intaktnými nádormi prípadne ich fragmentmi, ako sú peptidy alebo nukleové kyseliny
triedy MHC I a triedy II, obzvlášť mRNA kódujúcu taký antigén alebo fragment,
umožňuje vyvolať odpoveď MHC triedy I a/alebo triedy II, a tým stimuluje T-lymfocyty,
ako sú CD8+ cytotoxické T-lymfocyty, ktoré dokážu vykonať lýzu rakovinových buniek
a/alebo CD4 + T-lymfocytov. Taká imunizácia môže tiež vyvolať humorálnu imunitnú
odpoveď (B-lymfocytovú odpoveď) vedúcu k tvorbe protilátok proti antigénu
súvisiacemu s nádorom. Ďalej, antigén prezentujúce bunky (APC) ako dendritové
bunky (DC) možno vybaviť uvedenými peptidmi triedy I transfekciou nukleovými
kyselinami kódujúcimi nádorové antigény in vitro a podávať ich pacientovi. Vo jednom
uskutočnení sa „antigén súvisiaci s nádormi“ týka zložky rakovinových buniek, ktoré je
možné derivovať z cytoplazmy, bunkového povrchu a bunkového jadra. Najmä sa to
týka antigénov, ktoré sa vytvárajú – výhodne vo veľkom množstve – vnútrobunkovo
alebo vo forme povrchových antigénov na bunkách nádorov. Príkladmi nádorových
antigénov sú, okrem iných, HER2, EGFR, VEGF, CAMPATH1-antigén, CD22, CA-125,
HLA-DR, Hodgkinov lymfóm alebo mucín-1.
Podľa predkladaného vynálezu antigén súvisiaci s nádormi zahŕňa výhodne akýkoľvek
antigén charakteristický pre nádory alebo rakovinové bunky, čo sa týka typu a/alebo
stupňa expresie. V jednom uskutočnení sa výraz „antigén súvisiaci s nádormi“ vzťahuje
na bielkoviny, ktoré sa v bežných podmienkach (t.j. u zdravého jedinca) špecificky
exprimujú v obmedzenom počte orgánov a/alebo tkanív alebo v osobitných vývojových
stupňoch napríklad antigén súvisiaci s nádormi sa môže napríklad v bežných
podmienkach špecificky exprimovanť v tkanive žalúdka, výhodne v sliznici žalúdka, v
reprodukčných orgánoch, napr. v semenníkoch, v trofoblastickom tkanive, napr. v
placente, alebo v bunkách zárodočnej línie a exprimuje sa alebo sa aberantne
exprimuje v jednom alebo viacerých nádorových alebo rakovinových tkanivách. V
tomto kontexte výraz „obmedzený počet“ výhodne znamená najviac 3, výhodnejšie
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najviac 2 alebo 1. Antigény súvisiace s nádormi v kontexte predkladaného vynálezu
zahŕňajú napríklad diferenciačné antigény, výhodne diferenciačné antigény špecifické
pre určitý typ buniek, t. j. bielkoviny, ktoré sa v bežných podmienkach špecificky
exprimujú v určitom type buniek na určitom diferenciačnom stupni, antigény
exprimované v nádorových bunkách a semenníkoch, t. j. bielkoviny, ktoré sa v bežných
podmienkach špecificky exprimujú v semenníkoch a niekedy v placente, a antigény
špecifické pre zárodočné línie. V kontexte predkladaného vynálezu, sa antigén
súvisiaci s nádormi výhodne mutuje v nádorových bunkách, a neexprimuje sa alebo
sa len zriedkavo exprimuje v zdravých tkanivách. Antigén súvisiaci s nádormi alebo
aberantná expresia antigénu súvisiaceho s nádormi výhodne identifikuje rakovinové
bunky. V kontexte predkladaného vynálezu je antigén súvisiaci s nádormi, ktorý je
exprimovaný rakovinovou bunkou v tele pacienta, napr. pacienta s rakovinovým
ochorením, výhodne vlastná („self“) bielkovina v tele uvedeného pacienta. Vo
výhodných uskutočneniach sa antigén súvisiaci s nádormi v kontexte predkladaného
vynálezu v bežných podmienkach exprimuje špecificky v tkanive alebo orgáne, ktoré
nie sú základnými, t. j. v tkanivách alebo orgánoch, ktorých poškodenie vyvolané
imunitným systémom nevedie k úmrtiu pacienta, alebo v orgánoch alebo telesných
štruktúrach, ktoré pre imunitný systém nie sú alebo sú len ťažko prístupné. Antigén
súvisiaci s nádormi sa v kontexte molekúl MHC výhodne prezentuje rakovinovou
bunkou, v ktorej je exprimovaný.
Príkladmi diferenciácie antigénov, ktoré ideálne spĺňajú kritériá pre antigény súvisiace
s nádormi, aké predkladaný vynález považuje za cieľové štruktúry pre imunoterapiu
nádorov, zvlášť pri vakcinácii proti nádorom, sú bielkoviny Claudinovej rodiny na
povrchu buniek, ako sú CLDN6 a CLDN18.2. Tieto diferenciačné antigény sa
exprimujú v nádoroch rôzneho pôvodu, a sú zvlášť vhodné ako cieľové štruktúry v
súvislosti s imunoterapiou rakovinových chorôb sprostredkovanou protilátkami pre ich
selektívnu expresiu (bez expresie v zdravých tkanivách v súvislosti s toxicitou) a
lokalizáciou v plazmatickej membráne.
Ďalšími príkladmi antigénov, ktoré by mohli byť užitočné v predkladanom vynáleze, sú
p53, ART-4, BAGE, beta-katenín/m, Bcr-abL CAMEL, CAP-1, CASP-8, CDC27/m,
CDK4/m, CEA, CLAUDIN-12, c-MYC, CT, Cyp-B, DAM, ELF2M, ETV6-AML1, G250,
GAGE, GnT-V, Gap100, HAGE, HER-2/neu, HPV-E7, HPV-E6, HAST-2, hTERT
(alebo hTRT), LAGE, LDLR/FUT, MAGE-A, výhodne MAGE-A1, MAGE-A2, MAGEA3, MAGE-A4, MAGE-A5, MAGE-A6, MAGE-A7, MAGE-A8, MAGE-A9, MAGE-A10,
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MAGE-A11, alebo MAGE-A12, MAGE-B, MAGE-C, MART-1/Melan-A, MC1R,
Myozín/m, MUC1, MUM-1, -2, -3, NA88-A, NF1, NY-ESO-1, NY-BR-1, p190 minor
BCR-abL, Pm1/RARa, PRAME, proteináza 3, PSA, PSM, RAGE, RU1 alebo RU2,
SAGE, SART-1 alebo SART-3, SCGB3A2, SCP1, SCP2, SCP3, SSX, SURVIVIN,
TEL/AML1, TPI/m, TRP-1, TRP-2, TRP-2/INT2, TPTE a WT, výhodne WT-1.
Výraz „vírusový antigén“ sa vzťahuje na akúkoľvek vírusovú zložku s antigénnymi
vlastnosťami, t.j. je schopnú vyvolať u jednotlivca imunitnú odpoveď. Vírusovým
antigénom môže byť vírusový ribonukleoproteín alebo obalená bielkovina.
Výraz „bakteriálny antigén“ sa vzťahuje na akúkoľvek bakteriálnu zložku s antigénnymi
vlastnosťami, t.j. je schopnú vyvolať u jednotlivca imunitnú odpoveď. Bakteriálny
proteín je možné odvodiť z bunkovej steny alebo cytoplazmatickej membrány baktérie.
Výraz „spracovanie antigénu“ znamená rozklad antigénu na produkty spracovania,
ktoré sú časťami uvedeného antigénu (napr. rozklad proteínu na peptidy) a spojenie
jedného alebo viacerých z týchto fragmentov (napr. väzbou) s molekulami MHC na
prezentáciu prostredníctvom bunky, výhodne antigén prezentujúcej bunky, do
špecifickej T-bunky.
Výraz „imunitná odpoveď“ v tomto dokumente odkazuje na reakciu imunitného
systému, reakciu na imunogénne organizmy, ako sú baktérie, vírusy, bunky alebo
látky. Výraz „imunitná odpoveď“ zahŕňa prirodzenú imunitnú odpoveď a adaptívnu
imunitnú odpoveď. Výhodne sa imunitná odpoveď týka aktivácie imunitných buniek,
indukcie biosyntézy cytokínov a/alebo produkcie protilátok. Je výhodné, ak imunitná
odpoveď zahŕňa kroky aktivácie antigén prezentujúcich buniek, ako sú dendritové
bunky a/alebo makrofágy, prezentáciu antigénu alebo jeho fragmentu uvedenými
antigén prezentujúcimi bunkami a aktiváciu cytotoxických T-lymfocytov vzhľadom na
túto prezentáciu.
Výrazy „liečiť“ alebo „liečba“ sa týkajú akejkoľvek liečby, ktorá zlepší zdravotný stav
a/alebo predĺži (zvýši) dobu života jednotlivca. Uvedená liečba môže u jednotlivca
chorobu odstrániť, zastaviť alebo spomaliť jej vývoj, brániť vývoju choroby alebo
spomaľovať vývoj choroby, znižovať frekvenciu alebo závažnosť príznakov a/alebo
znížiť opakovanie výskytu u jednotlivca, ktorý chorobu má alebo predtým mal.
Výraz „liečba ochorenia“ zahŕňa najmä liečenie, skrátenie trvania, zlepšenie,
prevenciu, spomalenie alebo inhibíciu progresie alebo zhoršenia ochorenia alebo jeho
príznakov.
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Výraz „imunoterapia“ znamená liečbu, ktorá zahŕňa špecifickú imunitnú reakciu
a/alebo imunitné efektorové funkcie.
Výraz „imunizácia“ alebo „vakcinácia“ opisuje proces liečby pacienta z terapeutických
alebo profylaktických dôvodov.
Výrazy „pacient“, „jednotlivec“, ako sa používajú v tomto dokumente, sa výhodne
týkajú cicavcov. Cicavce sú v kontexte predkladaného vynálezu napríklad ľudia,
primáty okrem človeka, domestikované zvieratá, ako sú psy, mačky, ovce, hovädzí
dobytok, kozy, ošípané, kone atď., laboratórne zvieratá, ako sú myši, potkany, králiky,
morčatá atď., ako aj zvieratá chované v zajatí, napríklad zvieratá v zoologických
záhradách. Vo výhodnom uskutočnení je pacientom človek.
Výraz „antigén prezentujúca bunka“ (APC) sa vzťahuje na bunku z radu buniek
schopných zobrazovania, získavania a/alebo prezentovania najmenej jedného
antigénu alebo fragmentu antigénu na (alebo vo) svojom bunkovom povrchu. Z antigén
prezentujúcich buniek je možné odlíšiť profesionálne antigén prezentujúce bunky a
neprofesionálne antigén prezentujúce bunky.
Výraz „profesionálne antigén prezentujúca bunky“ sa vzťahuje na antigén prezentujúce
bunky, ktoré konštitutívne exprimujú molekuly triedy II hlavného komplexu
histokompatibility (trieda II MHC) potrebné na interakciu s naivnými T-lymfocytmi. Ak
T-lymfocyt vzájomne reaguje s molekulovým komplexom triedy II MHC na membráne
antigén prezentujúcej bunky, táto antigén prezentujúca bunka produkuje kostimulačnú
molekulu indukujúcu aktiváciu T-lymfocytu. Profesionálne antigén prezentujúce bunky
zahŕňajú dendritové bunky a makrofágy.
Výraz „neprofesionálne antigén prezentujúce bunky“ sa vzťahuje na antigén
prezentujúce bunky, ktoré neexprimujú molekuly triedy II MHC konštitutívne, ale po
stimulácii istými cytokínmi ako interferón gama. K exemplárnym neprofesionálnym
antigén prezentujúcim bunkám patria fibroblasty, týmické epitelové bunky, epitelové
bunky štítnej žľazy, gliálne bunky, pankreatické beta bunky alebo cievne endotelové
bunky.
Výraz „hlavný histokompatibilný komplex“ a skratka „MHC“ zahŕňajú MHC triedy I a
MHC triedy II molekuly a týkajú sa komplexu génov, ktoré sa vyskytujú u všetkých
stavovcov. Bielkoviny alebo molekuly MHC sú pri imunitných reakciách dôležité pre
signalizáciu medzi lymfocytmi a antigén prezentujúcimi bunkami alebo chorobne
zmenenými bunkami, pričom bielkoviny alebo molekuly MHC viažu peptidy a
prezentujú ich, aby ich mohli rozpoznať T-lymfocytové receptory. Bielkoviny kódované
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MHC sú exprimované na povrchu bunky a zobrazujú pre T-lymfocyt vlastné antigény
(peptidové fragmenty zo samotnej bunky) aj nevlastné antigény (napr. fragmenty
invadujúcich mikroorganizmov).
Výraz „chimérický receptor antigénov (CAR)“ podľa vynálezu je synonymom s výrazmi
„chimérický receptor T-lymfocytov“ a „umelý (syntetický) receptor T-lymfocytov“.
Tieto výrazy sa vzťahujú na geneticky pripravené receptory, ktoré udeľujú ľubovoľnú
špecifickosť, napr. špecifickosť monoklonálnej protilátky imunitnej efektorovej bunke,
ako je T-lymfocyt. Takto sa na adoptívny transfer buniek môže vytvoriť veľký počet Tlymfocytov špecifických pre rakovinu. Teda CAR môže byť prítomný na T-lymfocytoch
namiesto receptora T-lymfocytov vlastných T-lymfocytom, alebo popri tomto receptore.
Také T-lymfocyty nevyžadujú nutne spracovanie a prezentáciu antigénu, aby mohli
rozpoznať cieľovú bunku, skôr môžu rozpoznať výhodne špecificky akýkoľvek antigén
prítomný na cieľovej bunke. Výhodne sa uvedený CAR exprimuje na povrchu buniek.
Pre účely predkladaného vynálezu sú T-lymfocyty obsahujúce CAR zahrnuté do
výrazu „T-lymfocyt“ podľa tohto dokumentu.
Podľa vynálezu sa výraz „CAR“ (alebo „chimérický receptor antigénov“ vzťahuje na
syntetický

receptor

obsahujúci

jednu

molekulu

alebo

komplex

molekúl

rozpoznávajúcich, t.j. viažucich sa na cieľovú štruktúru (napr. antigén) na cieľovej
bunke, ako je rakovinová bunka, (napr. väzbou domény viažucej antigén s antigénom
exprimovaným na povrchu cieľovej bunky) a môže udeľovať špecifickosť imunitnej
efektorovej bunke, ako je T-lymfocyt exprimujúci uvedený CAR na povrchu bunky. Je
výhodné, ak rozpoznanie cieľovej štruktúry receptorom CAR vedie k aktivácii imunitnej
efektorovej bunky exprimujúcej uvedený CAR. CAR môže zahŕňať jednu alebo viac
bielkovinových jednotiek, kde uvedené bielkovinové jednotky obsahujú jednu alebo
viac domén podľa opisu v tomto dokumente. Výraz „CAR“ nezahŕňa receptory Tlymfocytov.
V jednom uskutočnení sa jednoreťazcový variabilný fragment (scFv) odvodený od
monoklonálnej protilátky spája s CD3-zeta transmembránou a endodoménou. Také
molekuly vedú k prenosu signálu zeta ako odpovede na rozpoznanie jeho cieľového
antigénu na cieľovej bunky pomocou scFv a usmrtenie tejto cieľovej bunky, ktorá
exprimuje cieľový antigén. Domény rozpoznávania antigénov, ktoré sa môžu tiež
použiť, zahŕňajú, okrem iných, jednoduché alfa a beta reťazce receptora T-lymfocytov
(TCR). V skutočnosti sa ako doména rozpoznávania antigénu môže používať temer
všetko, čo viaže daný cieľ s vysokou afinitou.
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Po rozpoznaní antigénu sa receptory zhlukujú a do bunky sa prenáša signál. V tomto
ohľade je „signálna doména T-lymfocytov“ doménovou, výhodne endodoménou, ktorá
po naviazaní antigénu prenáša aktivačný signál do T-lymfocytu. Najčastejšie použitou
endodoménovou zložkou je CD3-zeta.
Adoptívna bunková liečba použitím T-lymfocytov geneticky pripravených CAR, kde
tieto T-lymfocyty exprimujú chimérické antigénové receptory je sľubným liečivom proti
rakovine, lebo T-lymfocyty upravené použitím CAR je možné geneticky pripraviť na
zacielenie na temer každý nádorový antigén. Napr. T-lymfocyty pacienta sa môžu
geneticky upraviť na exprimovanie receptorov CAR špecificky zacielených na antigény
na bunkách nádoru pacienta, a potom ich infúziou podať späť pacientovi.
Podľa vynálezu môže CAR zastúpiť funkciu T-lymfocytu a najmä môže udeliť reaktivitu
(napr. cytolytickú aktivitu) bunke, ako je T-lymfocyt. Na rozdiel od väzby receptora Tlymfocytov s antigénovým komplexom peptidu a MHC sa však CAR môže viazať na
antigén, najmä vtedy, keď sa exprimuje na povrchu bunky.
Podľa vynálezu môžu receptory CAR celkovo obsahovať tri domény.
Prvou doménou je väzobná doména rozpoznávajúca a viažuca antigén.
Druhou doménou je kostimulačná doména. Táto kostimulačná doména slúži na
zlepšenie proliferácie a prežívania cytotoxických lymfocytov po naviazaní CAR k
cieľovej skupine. Identita kostimulačnej domény sa obmedzuje výhradne na schopnosť
zlepšenia proliferácie a prežívania buniek po naviazaní cieľovej skupiny použitím CAR.
Ku vhodným kostimulačným doménam patria CD28, CD137 (4-1BB), člen rodiny
receptorov faktora nádorovej nekrózy (TNF), CD134 (OX40), člen superrodiny
receptorov TNFR a CD278 (ICOS), kostimulačná molekula superrodiny CD28, ktorá
sa exprimuje na aktivovaných T-lymfocytoch. Skúsený pracovník pochopí, že varianty
sekvencií týchto uvedených kostimulačných domén je možné použiť bez negatívneho
dopadu na vynález, pričom varianty majú rovnakú alebo podobnú aktivitu ako doména,
na ktorej sa modelujú. Také varianty budú mať najmenej asi 80 % identitu sekvencií s
aminokyselinovou sekvenciou domény, od ktorej sú odvodené. V niektorých
uskutočneniach vynálezu konštrukty CAR obsahujú dve kostimulačné domény. Kým
určité kombinácie zahŕňajú všetky možné variácie štyroch uvedených domén,
špeciálne príklady zahŕňajú CD28+CD137 (4-1BB) a CD28+CD134 (OX40).
Treťou doménou je aktivačná signálna doména (alebo signálna doména T-lymfocytov).
Táto aktivačná signálna doména slúži na aktiváciu cytotoxických lymfocytov po
naviazaní CAR k antigénu. Identita aktivačnej signálnej domény sa obmedzuje
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výhradne na schopnosť vyvolania aktivácie vybratého cytotoxického lymfocytu po
naviazaní antigénu použitím CAR. Vhodné aktivačné signálne domény zahŕňajú
reťazec CD3 [zeta] T-lymfocytov a receptor Fc [gama] Skúsený pracovník pochopí, že
varianty sekvencií týchto uvedených aktivačných signálnych domén je možné použiť
bez negatívneho dopadu na vynález, pričom varianty majú rovnakú alebo podobnú
aktivitu ako doména, na ktorej sa modelujú. Také varianty budú mať najmenej asi 80
% identitu sekvencií s aminokyselinovou sekvenciou domény, od ktorej sú odvodené.
Receptory CAR môžu zahŕňať tieto tri domény spoločne v podobe fúznej bielkoviny.
Také fúzne bielkoviny budú celkovo zahŕňať väzbovú doménu, jednu alebo viac
kostimulačných domén a aktivačnú signálnu doménu, pripojenú N-terminálnym
smerom k C-terminálnemu smeru. Receptory CAR sa však neobmedzujú na toto
usporiadanie a prijateľné sú aj iné usporiadania zahŕňajúce väzbovú doménu,
aktivačnú signálnu doménu a jednu alebo viac kostimulačných domén. Je jasné, že
keďže väzbová doména musí byť voľná, aby mohla viazať antigén, umiestnenie
väzbovej domény vo fúznej bielkovine bude vo všeobecnosti také, aby sa dosiahlo
zobrazenie oblasti na vonkajšiu stranu bunky. Rovnako, keďže kostimulačná a
aktivačná signálna doména slúžia na vyvolanie aktivity a proliferácie cytotoxických
lymfocytov, fúzna bielkovina bude vo všeobecnosti zobrazovať tieto dve domény vo
vnútrajšku bunky. Receptory CAR môžu zahŕňať ďalšie prvky ako signálny peptid na
zaistenie správnej dodávky fúznej bielkoviny na bunkový povrch, transmembránovú
doménu na zaistenie udržania fúznej bielkoviny ako integrálnej membránovej
bielkoviny a pántovej domény (alebo oddeľujúcej oblasti), ktorá udeľuje tejto väzbovej
doméne flexibilitu a umožňujú silné viazanie s antigénom.
Bunkami používanými spolu so systémom CAR predkladaného vynálezu sú výhodne
T-lymfocyty, obzvlášť cytotoxické lymfocyty, výhodne vybraté spomedzi cytotoxických
T-lymfocytov, prirodzených zabíjačov (NK) a buniek zabíjačov aktivovaných
lymfokínom (LAK). Po aktivácii každý z týchto cytotoxických lymfocytov spúšťa
deštrukciu cieľových buniek. Napríklad cytotoxické T-lymfocyty spúšťajú deštrukciu
cieľových buniek jedným alebo oboma nasledujúcimi spôsobmi. Najprv sa po aktivácii
T-lymfocytov uvoľňujú cytotoxíny ako perforín, granzýmy a granulyzín. Perforín a
granulyzín tvoria póry v cieľovej bunke a granzýmy vnikajú so cieľovej bunky a
spúšťajú kaspázovú kaskádu v cytoplazme, ktorá vyvoláva apoptózu (programovanú
bunkovú smrť) bunky. Po druhé, sa apoptóza môže vyvolať interakciou ligandov Fas-
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Fas medzi T-lymfocytmi a cieľovými bunkami. Cytotoxické T-lymfocyty budú výhodne
autológne bunky, hoci sa môžu použiť heterológne bunky alebo alogénne bunky.
Na zavádzanie konštruktov CAR do T-lymfocytov sa môžu používať rôzne metódy
vrátane transfekcie nevírusovej DNA, systémov na báze transpozónov a vírusových
systémov. Transfekcia nevírusovej DNA má nízke riziko mutagenézy pri inzerciách.
Systémy na báze transpozónov môžu transgény integrovať účinnejšie než plazmidy,
ktoré neobsahujú integračný prvok. Vírusové systémy zahŕňajú použitie γ-retrovírusov
a lentivírusových vektorov. γ-Retrovírusy sa relatívne ľahko pripravujú, účinne a trvalo
transdukujú T-lymfocyty a v primárnych ľudských T-lymfocytoch sú predbežne
bezpečné (ako bolo dokázané) z integračného hľadiska. Lentivírusové vektory tiež
účinne a trvalo transdukujú T-lymfocyty, ale ich výroba je omnoho drahšia. Sú tiež
potenciálne bezpečnejšie než systémy na báze retrovírusov.
RNA opísaná v patente (napr. získaná použitím molekuly nukleovej kyseliny opísanej
v patente ako transkripčnej matrice) sú tiež užitočné pri preprogramovaní alebo
dediferenciácii somatických buniek na bunky podobné kmeňovým, t.j. bunky s
charakteristikami kmeňových buniek in vitro alebo in vivo. Môže to zahŕňať prechodnú
expresiu faktorov preprogramovania in vitro alebo in vivo, aby sa spustili
preprogramovacie alebo dediferenciačné procesy v bunkách. Takto sú v jednom
uskutočnení peptid alebo bielkovina kódované nukleovou kyselinou ako RNA opísaná
v patente sú faktorom umožňujúcim preprogramovanie somatických buniek na bunky
s charakteristikami kmeňových buniek. Bunky podobné kmeňovým možno získať
podľa vynálezu bez vytvorenia embryí alebo plodov. Dediferenciáciu somatických
buniek na bunky s charakteristikami kmeňových buniek, najmä pluripotenciou možno
vykonať

zavedením

faktorov

kódujúcich

RNA

indukujúcich

dediferenciáciu

somatických buniek na somatické bunky (nazývané aj transkripčné faktory
preprogramovania (rTF) a kultiváciu somatických buniek umožňujúcich dediferenciáciu
buniek. Po dediferenciácii bunky majú byť indukované k rediferenciácii na rovnaké
alebo iné somatické typy buniek, napr. neurónové, hematopoetické, svalové, epitelové
a iné typy buniek. Takto majú také bunky podobné kmeňovým použitie v medicíne na
liečbu degeneratívnych chorôb „bunkovou terapiou“ a môžu sa používať v nových
terapeutických stratégiách na liečbu srdcových, neurologických, endokrinologických,
vaskulárnych, retinálnych, dermatologických, svalovo-kostrových porúch a ďalších
chorôb.
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V súlade s tým sa vynález týka aj metódy poskytnutia buniek s charakteristikami
kmeňových buniek zahŕňajúcej kroky (i) poskytnutia bunkovej populácie obsahujúcej
somatické bunky, (ii) zavedenia RNA vynálezu schopnej expresie jedného alebo viac
faktorov

umožňujúcich

preprogramovanie

somatických

buniek

na

bunky

s

charakteristikami kmeňových buniek na somatické bunky, a (iii) umožňujúcej vývoj
buniek s charakteristikami kmeňových buniek. V jednom uskutočnení metóda ďalej
obsahuje zavedenie miRNA do somatických buniek, pričom miRNA zlepšuje
preprogramovanie somatických buniek na bunky s charakteristikami kmeňových
buniek.
V jednom uskutočnení jeden alebo viac faktorov obsahujú mutácie OCT4 a SOX2.
Jeden alebo viac faktorov môžu ďalej zahŕňať KLF4 a/alebo c-MYC a/alebo NANOG
a/alebo LIN28. V jednom uskutočnení jeden alebo viac faktorov obsahujú mutácie
OCT4, SOX2, KLF4 a c-MYC a môžu ďalej obsahovať LIN28 a voliteľne NANOG. V
jednom uskutočnení jeden alebo viac faktorov obsahujú mutácie OCT4, SOX2,
NANOG a LIN28.
V jednom uskutočnení metóda ďalej obsahuje krok kultivácie kmeňových buniek v
prítomnosti najmenej jedného inhibítora históndeacetylázy, pričom najmenej jeden
inhibítor históndeacetylázy výhodne zahŕňa kyselinu valproovú, butyrát sodný,
trichostatín A a/alebo skriptaid.
V jednom uskutočnení krok (iii) zahŕňa kultiváciu somatických buniek v podmienkach
kultivácie embryonálnych kmeňových buniek.
V jednom uskutočnení charakteristiky kmeňových buniek zahŕňajú morfológiu
embryonálnych kmeňových buniek.
V jednom uskutočnení majú bunky s charakteristikou kmeňových buniek bežné
karyotypy, exprimujú telomerázovú aktivitu, exprimujú povrchové markery buniek,
ktoré sú charakteristické pre embryonálne kmeňové bunky a/alebo exprimujú gény
charakteristické pre embryonálne kmeňové bunky.
V jednom uskutočnení majú bunky s charakteristikou kmeňových buniek pluripotentný
stav.
V jednom uskutočnení majú bunky s charakteristikou kmeňových buniek vývojový
potenciál diferencovať sa na vyššie deriváty všetkých troch primárnych zárodočných
vrstiev.
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V jednom uskutočnení somatickými bunkami sú fibroblasty, ako sú pľúcne fibroblasty,
fibroblasty predkožky alebo fibroblasty dermy. Výhodne sú týmito somatickými
bunkami ľudské bunky.
V jednom uskutočnení sa táto RNA zavádza do somatických buniek elektroporáciou
alebo lipofekciou. V jednom uskutočnení sa táto RNA zavádza do somatických buniek
opakovane.
V jednom uskutočnení zavedenie RNA schopnej expresie určitých faktorov podľa tohto
dokumentu do somatických buniek spôsobuje expresiu uvedených faktorov počas
dlhšej doby, výhodne najmenej 10 dní, výhodne najmenej 11 dní a najvýhodnejšie
najmenej počas 12 dní. Podľa možnosti použitím elektroprácie sa RNA do buniek
zavádza výhodne periodicky (opakovane), viac než raz, aby sa dosahovala taká
dlhodobá expresia. Výhodne sa RNA zavádza do buniek najmenej dvakrát,
výhodnejšie najmenej 3 razy, ešte výhodnejšie najmenej 4 razy, ešte viac výhodnejšie
najmenej 5 ráz až výhodne 6 ráz, výhodnejšie až 7 ráz alebo dokonca 8, 9 alebo 10
ráz, výhodne počas časového obdobia najmenej 10 dní, výhodne najmenej 11 dní, a
výhodnejšie najmenej počas 12 dní, aby sa zaručila expresia jedného alebo viacerých
faktorov počas dlhšej doby. Výhodne sú časové intervaly medzi opakovanými
zavedeniami RNA od 24 hodín do 120 hodín, výhodne 48 hodín až 96 hodín. V jednom
uskutočnení sú časové intervaly medzi opakovanými zavedeniami RNA nie dlhšie než
72, výhodne nie dlhšie než 48 hodín alebo 36 hodín. V jednom uskutočnení sa pred
ďalšou elektroporáciou bunky nechajú zregenerovať z predošlej regenerácie.
Kedykoľvek sa podmienky majú vybrať tak, aby sa faktory v bunkách exprimovali v
množstvách a po dobu, ktoré podporujú proces preprogramovania.
„Kmeňová bunka“ je bunka schopná samostatnej obnovy a diferenciácie. Kmeňová
bunka sa môže bezhranične deliť najmenej počas doby života živočícha, v ktorom
prirodzene sídli. Kmeňová bunka nie je diferencovaná terminálne, nejde o koncové
štádium dráhy diferenciácie. Keď sa kmeňová bunka delí, každá dcérska bunka môže
buď zostať kmeňovou bunkou alebo nabrať kurz vedúci ku konečnej diferenciácii.
Totipotentné kmeňové bunky sú bunky s totipotenciálnymi diferenciačnými
vlastnosťami a schopné vývoja do úplného organizmu. Túto vlastnosť majú bunky až
do 8-bunkového štádia po oplodnení oocytu spermiou. Keď sa tieto bunky izolujú a
transplantujú do maternice, môžu sa vyvinúť na úplný organizmus.
Pluripotentné kmeňové bunky sú bunky schopné vývoja do rôznych buniek a tkanív a
sú odvodené od vrstiev ektodermy, mezodermy a endodermy. Pluripotentné kmeňové
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bunky, ktoré sú odvodené od vnútornej bunkovej hmoty vo vnútri blastocystov
vytvorenej 4 až 5 dní po oplodnení, sa nazývajú „embryonálne kmeňové bunky“ a môžu
sa diferencovať na bunky iných tkanív, no nemôžu vytvárať nové živé organizmy.
Multipotentné kmeňové bunky sú kmeňové bunky diferencujúce sa bežne len do typov
buniek špecifických pre ich tkanivo alebo orgán pôvodu. Multipotentné kmeňové bunky
sú zapojené nielen do rastu a vývoja rôznych tkanív a orgánov počas fetálnej,
neonatálnej fázy a fázy dospelosti, ale aj do udržiavania homeostázy dospelého
tkaniva a funkcie vyvolania regenerácie po poškodení tkaniva. Tkanivovo špecifické
multipotentné kmeňové bunky sa spolu nazývajú „dospelé kmeňové bunky“.
„Embryonálna kmeňová bunka“ alebo „ESC“ je kmeňová bunka prítomná v embryu
alebo z neho izolovaná. Môže byť pluripotentná so schopnosťou diferenciácie do
všetkých a každej bunky v organizme, alebo multipotentná so schopnosťou
diferenciácie do viac než jedného druhu bunky.
V tomto patente sa pojem „embryo“ vzťahuje na živočícha v ranom štádiu vývoja. Tieto
štádiá sa vyznačujú zahniezdením a gastruláciou, kde sa tri zárodočné vrstvy definujú
a utvárajú, a potom diferenciáciou zárodočných vrstiev na príslušné orgány a orgánové
systémy. Troma zárodočnými vrstvami sú endoderma, ektoderma a mezoderma.
„Blastocysta“ je embryo v ranom štádiu vývoja, v ktorom oplodnené vajíčko podstúpi
štiepenie a vytvára sa alebo sa vytvorila kruhová vrstva buniek okolo dutiny vyplnenej
tekutinou. Táto kruhová vrstva buniek je trofektoderma. Vo vnútri trofektodermy je
zhluk buniek nazývaný vnútornou bunkovou hmotou (ICM). Trofektoderma je
predchodcom placenty a ICM je predchodcom embrya.
Dospelá kmeňová bunka, nazývaná aj somatickou bunkou, je kmeňová bunka
nachádzaná u dospelého jedinca. Dospelá kmeňová bunka sa nachádza v
diferencovanom tkanive, môže sa obnovovať a môže sa diferenciovať (s určitými
obmedzeniami) so ziskom špecializovaných druhov buniek tkaniva pôvodu. Príkladmi
sú mezenchymálna kmeňová bunka, hematopetická kmeňová bunka a nervová
kmeňová bunka.
„Diferencovaná bunka“ je zrelá bunka, ktorá podstúpila progresívne vývojové zmeny
na špecializovanejšiu formu alebo funkciu. Diferenciácia buniek je proces, ktorý bunka
podstúpi, keď dozrie, na prechod do zjavne špecializovaného druhu bunky.
Diferencované bunky majú odlišné charakteristiky, vykonávajú osobitné funkcie a delia
sa s nižšou pravdepodobnosťou než ich menej diferencované náprotivky.
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„Nediferencovaná“ bunka, napr. nezrelá, embryonálna alebo primitívna bunka má
obvykle nešpecifický vzhľad, môže vykonávať viacero nešpecifických aktivít a môže
vykonávať len slabo (ak vôbec) funkcie zvyčajne vykonávané diferencovanými
bunkami.
„Somatická bunka“ odkazuje na akúkoľvek a všetky diferencované bunky a nezahŕňa
kmeňové bunky, zárodočné bunky alebo gaméty. Výraz „somatická bunka“ použitý v
tomto dokumente sa vzťahuje výhodne na terminálne diferencovanú bunku.
Výraz „vyčlenený“ odkazuje na bunky považované za trvalo vyčlenené na určitú
funkciu. Vyčlenené bunky sa tiež nazývajú „terminálne diferencované bunky“.
Výraz „diferenciácia“ použitý v tomto dokumente sa vzťahuje na prispôsobenie sa
buniek na určitú formu alebo funkciu. V bunkách diferenciácia vedie k vyčlenenejšej
bunke.
Výraz „dediferenciácia“ použitý v tomto dokumente sa vzťahuje na stratu špecializácie
formy alebo funkcie. V bunkách dediferenciácia vedie k menej vyčlenenej bunke.
Výraz „preprogramovanie“ použitý v tomto dokumente sa vzťahuje na opätovné
nastavenie genetického programu bunky. Preprogramovaná bunka vykazuje výhodne
pluripotenciu.
Výrazy „dediferencovaný“ a „preprogramovaný“ alebo podobné výrazy sa v tomto
dokumente navzájom zamieňajú, aby označovali bunky odvodené od somatických
buniek, a majúce charakteristiky kmeňových buniek. Uvedené výrazy však nemajú
obmedzovať predmet tohto vynálezu mechanickými ani funkčnými úvahami.
Výraz „RNA vyvolávajúca vývoj charakteristík kmeňových buniek“ alebo „RNA
schopná expresie jedného alebo viac faktorov umožňujúcich preprogramovanie
somatických buniek na bunky s charakteristikami kmeňových buniek“ odkazuje na
RNA, ktorá po zavedení do somatickej bunky indukuje dediferenciáciu bunky.
Výraz „zárodočná bunka“ použitý v tomto dokumente sa vzťahuje na reprodukčnú
bunku ako smermatocyt alebo oocyt alebo bunku, ktorá sa vyvinie na reprodukčnú
bunku.
Výraz „pluripotentný“ použitý v tomto dokumente odkazuje na bunky umožňujúce vznik
akéhokoľvek druhu buniek okrem buniek placentu alebo iných podporných buniek
maternice.
Výrazy „bunka majúca charakteristiky kmeňových buniek“, „bunka s vlastnosťami
kmeňových buniek“ alebo „bunka podobná kmeňovej“ v tomto dokumente označujú
bunky, ktoré hoci sú odvodené od diferencovaných somatických nekmeňových buniek,

53
vykazujú jednu alebo viac vlastností typických pre kmeňové bunky, najmä
embryonálne kmeňové bunky. Také vlastnosti zahŕňajú morfológiu embryonálnych
kmeňových buniek, ako sú kompaktné kolónie, vysoký pomer jadra k cytoplazme a
vyčnievajúce jadierka, bežné karyotypy, expresia telomerázovej aktivity, expresia
povrchových markerov buniek, ktoré sú charakteristické pre embryonálne kmeňové
bunky a/alebo expresia génov charakteristických pre embryonálne kmeňové bunky.
Povrchové markery buniek, ktoré sú charakteristické pre embryonálne kmeňové bunky
sú, napr. vybraté zo skupiny zloženej zo štádium-špecifického embryonálneho
antigénu-3 (SSEA-3), SSEA-4, antigénu súvisiaceho s nádorom-1-60 (TRA-1-60),
TRA-1-81 a TRA-2-49/6E. Gény charakteristické pre embryonálne kmeňové bunky sú
vybraté napr. zo skupiny obsahujúcej endogénny OCT4, endogénny NANOG, rastový
a diferenciačný faktor 3 (GDF3), zníženej expresie 1 (REX1), fibroblastový rastový
faktor 4 (FGF4), embryonálny bunkovo-špecifický gén 1 (ESG1), vývojový gén 2
súvisiaci s pluripotenciou (DPPA2), DPPA4 a telomerázová reverzná transkriptáza
(TERT). V jednom uskutočnení jeden alebo viac vlastností typických pre kmeňové
bunky zahŕňajú pluripotenciu.
V jednom uskutočnení vynálezu charakteristiky kmeňových buniek zahŕňajú
morfológiu

embryonálnych

kmeňových

buniek,

pričom

uvedená

morfológia

embryonálnych kmeňových buniek zahŕňa výhodne morfologické kritériá vybraté zo
skupiny obsahujúcej kompaktné kolónie, vysoký pomer jadra k cytoplazme a
vyčnievajúce jadierka. V istých uskutočneniach majú bunky s charakteristikou
kmeňových buniek bežné karyotypy, exprimujú telomerázovú aktivitu, exprimujú
povrchové markery buniek, ktoré sú charakteristické pre embryonálne kmeňové bunky
a/alebo exprimujú gény charakteristické pre embryonálne kmeňové bunky. Povrchové
markery buniek, ktoré sú charakteristické pre embryonálne kmeňové bunky môžu byť
napr. vybraté zo skupiny obsahujúcej štádium-špecifický embryonálny antigén-3
(SSEA-3), SSEA-4, antigén súvisiaci s nádorom-1-60 (TRA-1-60), TRA-1-81 a TRA-249/6E a gény charakteristické pre embryonálne kmeňové bunky môžu byť vybraté
napr. zo skupiny obsahujúcej endogénny OCT4, endogénny NANOG, rastový a
diferenciačný faktor 3 (GDF3), gén zníženej expresie 1 (REX1), fibroblastový rastový
faktor 4 (FGF4), embryonálny bunkovo-špecifický gén 1 (ESG1), vývojový gén 2
súvisiaci s pluripotenciou (DPPA2), DPPA4 a telomerázovú reverznú transkriptázu
(TERT).
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Výhodne sú bunky s charakteristikou kmeňových buniek dediferencované a/alebo
preprogramované somatické bunky. Výhodne majú bunky s charakteristikou
kmeňových buniek zásadné charakteristiky pre embryonálne kmeňové bunky ako
pluripotentný stav. Výhodne majú bunky s charakteristikou kmeňových buniek
vývojový potenciál diferencovať sa na vyššie deriváty všetkých troch primárnych
zárodočných vrstiev. V jednom uskutočnení je primárnou zárodočnou vrstvou
endoderma a vyšším derivátom je epitelové tkanivo podobné črevu. V ďalšom
uskutočnení je primárnou zárodočnou vrstvou mezoderma a vyšším derivátom je
priečne pruhovaný sval a/alebo chrupavka. Ešte v ďalšom uskutočnení je primárnou
zárodočnou vrstvou ektoderma a vyšším derivátom je nervové tkanivo a/alebo
epidermálne tkanivo. V jednom výhodnom uskutočnení majú bunky s charakteristikou
kmeňových buniek vývojový potenciál diferencovať sa na bunky neurónov a/alebo
srdcové bunky.
V jednom uskutočnení somatickými bunkami sú somatické bunky odvodené od
embryonálnych kmeňových buniek s mezenchymálnym fenotypom. Vo výhodnom
uskutočnení sú somatickými bunkami fibroblasty, napr. fetálne fibroblasty alebo
postnatálne fibroblasty alebo kerytinocyty, výhodne keratonocyty odvodené od
vlasových folikulov. Somatickými bunkami v ďalších uskutočneniach sú pľúcne
fibroblasty, fibroblasty predkožky alebo fibroblasty dermy. Fibroblastmi vo zvláštnych
uskutočneniach sú fibroblasty uložené v zbierke American Type Culture Collection
(ATCC) pod katalógovým číslom CCL-186, uložené v zbierke American Type Culture
Collection (ATCC) pod katalógovým číslom CRL-2097 alebo uložené v zbierke
American Type Culture Collection (ATCC) pod katalógovým číslom CRL-2522 alebo
distribuované spoločnosťou System Biosciences pod katalógovým číslom PC501AHFF. V jednom uskutočnení sú fibroblastmi dermálne fibroblasty dospelého človeka.
Výhodne sú týmito somatickými bunkami ľudské bunky. Podľa predkladaného
vynálezu sa somatické bunky môžu geneticky modifikovať.
Výraz „faktor“ podľa vynálezu, ak sa používa spolu s expresiou ktorého použitím RNA,
zahŕňa bielkoviny a peptidy, ako aj ich deriváty a varianty. Výraz „faktor“ napríklad
zahŕňa OCT4, SOX2, NANOG, LIN28, KLF4 a c-MYC.
Tieto faktory môžu byť akýchkoľvek živočíšnych druhov, napr. cicavcov a hlodavcov.
Príklady cicavcov zahŕňajú, okrem iných, ľudí a nehumánne primáty. K primátom
patria, okrem iných, ľudia, šimpanzy, paviány, makaky jávske a ďalšie opice Ameriky,
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Afriky, Ázie a Európy. K cicavcom patria napr. myš, potkan, morča, škrečok a
pieskomil.
Podľa predkladaného vynálezu jeden alebo viac faktorov schopných umožnenia
preprogramovania somatických buniek na bunky s charakteristikou kmeňových buniek
zahŕňajú komplex faktorov vybratých zo skupiny obsahujúcej (i) OCT4 a SOX2, (ii)
OCT4, SOX2 a jeden alebo oba z NANOG a LIN28, (iii) OCT4, SOX2 a jeden alebo
oba z KLF4 a c-MYC. V jednom uskutočnení uvedený jeden alebo viac faktorov, ktoré
sú schopné expresie použitím RNA, zahŕňajú OCT4, SOX2, NANOG alebo LIN28
alebo OCT4, SOX2, KLF4 a c-MYC. V jednom uskutočnení sa táto RNA zavádza do
somatických buniek elektroporáciou alebo mikroinjekciou. Vynález ďalej výhodne
zahŕňa vývoj buniek s charakteristikou kmeňových buniek, napr. použitím kultivácie
somatických buniek v podmienkach kultivácie embryonálnych kmeňových buniek,
výhodne podmienok vhodných na udržiavanie pluripotentných kmeňových buniek v
nediferencovanom stave.
OCT4 je transkripčný faktor z eukaryotických faktorov transkripcie POU a indikátor
pluripotencie embryonálnych kmeňových buniek. Je to matersky exprimovaná
bielkovina viažuca oktomér. Bola pozorovaná v oocytoch, vnútornej bunkovej hmote
blastocytov a tiež v prvotnej zárodočnej bunke. Gén POU5F1 kóduje bielkovinu OCT4.
Synonymami názvu génu sú OCT3, OCT4, OTF3 a MGC22487. Prítomnosť OCT4 pri
špecifických koncentráciách je potrebná, aby embryonálne kmeňové bunky ostali
nediferencované. „Bielkovina OCT4“ alebo jednoducho „OCT4“ sa výhodne vzťahuje
na humánnu OCT4.
Sox2 je členom rodiny génov Sox (box HMG súvisiaci so SRY), ktorá kóduje
transkripčné faktory s jedinou doménou viažucou DNA HMG. Bolo zistené, že SOX2
reguluje neurálne progenitorové bunky inhibíciou ich schopnosti diferencovať sa.
Represia faktora vedie k delaminácii z ventrikulárnej zóny s následným ukončením
bunkového cyklu. Tieto bunky začnú stratou progenitorových a raných neurónových
diferenciačných markerov tiež strácať svoju progenitorový charakter. „Bielkovina
SOX2“ alebo jednoducho „SOX2“ sa výhodne vzťahuje na humánnu SOX2.
NANOG je homeodoménový gén typu 2 NK a bolo navrhnuté, že hrá hlavnú rolu v
udržiavaní pluripotencie kmeňových buniek pravdepodobne reguláciou expresie
génov rozhodujúcich pre obnovu a diferenciáciu embryonálnych kmeňových buniek.
NANOG sa stáva aktivátorom transkripcie s dvoma neobvykle silnými aktivačnými
doménami zabudovanými na jeho konci C. Zníženie expresie NANOG vyvoláva
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diferenciáciu embryonálnych kmeňových buniek. „Bielkovina NANOG“ alebo
jednoducho „NANOG“ sa výhodne vzťahuje na humánnu NANOG
LIN28 je zachovaná cytoplazmatická bielkovina s neobvyklým párovaním motívov
viažucich RNA: doménou chladového šoku a párom zinkových prstov CCHC
retrovírusového typu. U cicavcov je hojný v rôznych typoch nediferencovaných buniek.
V pluripotentných cicavčích bunkách sa LIN28 pozoruje v komplexoch citlivých na
Rnázu s bielkovinou viažucou poly(A), a v polyzomálnych frakciách sacharózových
gradientov, čo naznačuje, že súvisí s transláciou molekúl RNA. „Bielkovina LIN28“
alebo jednoducho „LIN28“ sa výhodne vzťahuje na humánnu LIN28.
Faktor podobný Kruppelovmu (KLF4) je transkripčný faktor zinkového prsta, ktorý sa
silno exprimuje v postmitotických epitelových bunkách rôznych tkanív, napr. hrubého
čreva, žalúdka a pokožky. KLF4 je podstatný pre terminálnu diferenciáciu týchto
buniek a je zapojený do regulácie bunkového cyklu. „Bielkovina KLF4“ alebo
jednoducho „KLF4“ sa výhodne vzťahuje na humánnu KLF4.
MYC (cMYC) je protoonkogén, ktorý sa nadmerne exprimuje v širokom rade ľudských
rakovinových ochorení. Ak sa špecificky zmutuje alebo nadmerne exprimuje, zvyšuje
proliferáciu buniek a pôsobí ako onkogén. Gén MYC kóduje transkripčný faktor, ktorý
reguluje expresiu 15 % všetkých génov pomocou viazania sekvencií boxov
posilňovača (Enhancer box, E-box) a priťahovania histónacetyltransferáz (HAT). MYC
patrí do rodiny MYC transkripčných faktorov, obsahujúcej aj gény N-MYC a L-MYC.
Transkripčné faktory rodiny MYC obsahujú doménu bHLH/LZ (basic Helix-Loop-Helix
Leucine Zipper). „Bielkovina cMYC“ alebo jednoducho „cMYC“ sa výhodne vzťahuje
na humánnu cMYC.
Odkaz v tomto patente na špecifické faktory ako OCT4, SOX2, NANOG, LIN28, KLF4
alebo c-MYC sa má chápať ako odkaz zahŕňajúci aj všetky varianty týchto faktorov.
Zahŕňajúci najmä aj všetky zostrihové varianty, posttranslačne modifikované varianty,
konformácie, izoformy a druhové homológy tých faktorov, ktoré sa exprimujú
prirodzene bunkami.
Výraz „miRNA“ (mikroRNA) sa vzťahuje na 21 až 23 nukleotidové nekódujúce
molekuly RNA nájdené v eukaryotických bunkách, ktoré vyvolávaním degradácie
a/alebo prevenciou translácie cieľových mRNA modulujú veľké množstvo bunkových
funkcií, vrátane funkcií súvisiacich so samočinným obnovením/diferenciáciou ESC a
progresiou bunkového cyklu. Molekuly miRNA sú posttranskripčné regulátory, ktoré sa
viažu na komplementárne sekvencie na cieľových transkriptoch informačnej RNA
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(mRNA), čo zvyčajne vedie k translačnej represii a útlmu génov. Bolo zistené, že
molekuly

miRNA

v

správnej

kombinácii

dokážu

vyvolať

priame

bunkové

preprogramovanie somatických buniek na bunky s charakteristikami kmeňových
buniek in vitro. Bolo napríklad spozorované, že klaster 302-367 posilňuje
preprogramovanie somatických buniek.
Krok umožnenia vývoja buniek s charakteristikou kmeňových buniek zahŕňa kultiváciu
somatických buniek v podmienkach kultivácie embryonálnych kmeňových buniek,
výhodne podmienok vhodných na udržiavanie pluripotentných kmeňových buniek v
nediferenciovanom stave.
Pre umožnenie vývoja buniek s charakteristikou kmeňových buniek je výhodná
kultivácia buniek v prítomnosti jedného alebo viacerých DNA metyltransferázových
inhibítorov a/alebo jedného alebo viacerých inhibítorov históndeacetylázy. Výhodné
zlúčeniny sú vybraté zo skupiny obsahujúcej 5‘-azacytidín (5'-azaC), kyselinu
suberoylanilid-hydroxámovú (SAHA), dexametazón, trichostatín A (TSA), butyrát
sodný (NaBu), Scriptaid a kyselinu valproovú (VPA). Bunky sa výhodne kultivujú v
prítomnosti kyseliny valproovej (VPA), výhodne v koncentrácii 0,5 až 10 mM,
výhodnejšie medzi 1 a 5 mM, najvýhodnejšie v koncentrácii asi 2 mM.
Metódy predkladaného vynálezu sa môžu používať na dediferenciáciu akéhokoľvek
druhu somatických buniek. Bunky, ktoré sa môžu používať, sú bunky, ktoré sa dajú
dediferencovať alebo preprogramovať metódami predkladaného vynálezu, najmä
bunky, ktoré sú úplne alebo čiastočne diferencované, výhodnejšie terminálne
diferencované. Somatická bunka je výhodne diploidná bunka odvodená od
predembryonálneho, embryonálneho, fetálneho a postnatálneho mnohobunkového
organizmu. Príkladmi buniek, ktoré sa môžu používať, sú, okrem iných, fibroblasty,
napr. fetálne alebo neonatálne fibroblasty alebo dospelé fibroblasty, keratinocyty,
zvlášť primárne keratinocyty, výhodnejšie keratinocyty odvodené od vlasov, adipózne
bunky, epitelové bunky, epidermálne bunky, chondrocyty, bunky vrstvy cumulus
vajíčka, nervové bunky, gliálne bunky, astrocyty, srdcové bunky, bunky pažeráka,
svalové bunky, melanocyty, hematopoetické bunky, osteocyty, makrofágy, monocyty
a mononukleárne bunky.
K bunkám cicavcom, s ktorými sa metódy vynálezu dajú použiť, patria bunky
akýchkoľvek živočíšnych druhov, napr. cicavcov a hlodavcov. Príklady cicavčích
buniek, ktoré možno dediferencovať alebo rediferencovať podľa predkladaného
vynálezu zahŕňajú okrem iných humánne a nehumánne bunky primátov. K bunkám
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primátom, s ktorými sa vynález dá realizovať, patria, okrem iných, bunky ľudí,
šimpanzov, paviánov, makakov jávskych a ďalších opíc Ameriky, Afriky, Ázie a Európy.
K bunkám cicavcom, s ktorými sa vynález dá realizovať, patria napr. bunky myši,
potkana, morčaťa, škrečka a pieskomila.
O dediferencovaných bunkách pripravených podľa predkladaného vynálezu sa
predpokladá, že zobrazia mnohé z rovnakých požiadaviek ako pluripotentné kmeňové
bunky a možno ich expandovať a udržiavať za podmienok používaných pre kmeňové
bunky, napr. pôda pre bunky ES alebo akákoľvek pôda, ktorá podporuje rast
embryonálnych buniek. Embryonálne kmeňové bunky zachovávajú svoju pluripotenciu
in vitro, ak sa udržiavajú na inaktivovaných fetálnych fibroblastoch, ako sú ožiarené
embryonálne myšie fibroblasty alebo ľudské fibroblasty (napr. fibroblasty ľudskej
predkožky, fibroblasty ľudskej pokožky, fibroblasty ľudského endometria, fibroblasty
ľudských vajcovodov) v kultúre. V jednom uskutočnení ľudské podporné bunky môžu
byť autológne podporné bunky odvodené od rovnakej kultúry preprogramovaných
buniek priamou diferenciáciou.
Ďalej sa ľudské embryonálne bunky môžu úspešne množiť na Matrigéle v pôde
upravenej plodovými fibroblastmi myší. Ľudské embryonálne bunky môžu rásť v
kultúre dlhšiu dobu a v určitých osobitných kultivačných podmienok môžu zostať
nediferencované.
V určitých uskutočneniach môžu tieto podmienky kultivácie buniek zahŕňať
kontaktovanie buniek s faktorom, ktorý môže inhibovať diferenciáciu alebo ináč
potenciovať dediferenciáciu buniek, napr. brániť diferenciácii buniek na bunky iné než
ES, trofektoderma alebo iný druh buniek.
Dediferencované bunky pripravené podľa predkladaného vynálezu je možné hodnotiť
metódami vrátane monitorovania zmien vo fenotype buniek a charakterizácie ich génu
a expresie bielkovín. Génovú expresiu možno určiť pomocou RT-PCR a translačné
produkty možno stanoviť imunocytochemicky a metódou Western Blotting.
Dediferencované bunky možno charakterizovať najmä tak, že sa určí vzorec expresie
génov a to, či preprogramované bunky zobrazujú vzorec expresie génov podobne, ako
je predpokladaný vzorec expresie nediferenciovaných, pluripotentných kontrolných
buniek, napr. embryonálne kmeňové bunky použitím techník dobre známych v stave
techniky vrátane transkriptomiky.
V tomto ohľade sa môže hodnotiť expresia génov nasledujúcich dediferencovaných
buniek: OCT4, NANOG, rastový a diferenciačný faktor 3 (GDF3), gén zníženej
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expresie 1 (REX1), fibroblastový rastový faktor 4 (FGF4), embryonálny bunkovošpecifický gén 1 (ESG1), vývojový gén 2 súvisiaci s pluripotenciou (DPPA2), DPPA4,
telomerázová reverzná transkriptáza (TERT), embryonálny antigén-3 (SSEA-3),
SSEA-4, antigén súvisiaci s nádorom-1-60 (TRA-1-60), TRA-1-81 a TRA-2-49/6E.
Nediferencované alebo embryonálne bunky, s ktorými sa preprogramované bunky
môžu porovnávať, môžu pochádzať z rovnakých druhov ako diferencované somatické
bunky. Prípadne nediferencované alebo embryonálne bunky, s ktorými sa
preprogramované bunky môžu porovnávať, môžu pochádzať z iných druhov ako
diferencované somatické bunky.
V niektorých uskutočneniach existuje podobnosť vzorca génovej expresie medzi
preprogramovanou bunkou a nediferencovanou bunkou, napr. embryonálnou
kmeňovou bunkou, ak určité gény špecificky exprimované v nediferencovanej bunke
sú exprimované aj v preprogramovanej bunke. Napríklad určité gény, napr.
telomerázy, ktoré sa obvykle nedajú zistiť v diferencovaných somatických bunkách, sa
môžu používať na sledovanie rozsahu preprogramovania. Podobne sa pre určité gény
na vyhodnotenie rozsahu preprogramovania môže používať absencia expresie.
Schopnosť samočinného obnovovania, zjavná indukciou aktivity telomerázy, je ďalšou
charakteristikou kmeňových buniek, ktoré sa dajú sledovať v dediferencovaných
bunkách.
Karyotypová analýza sa môže vykonávať pomocou chromozómových preparátov z
mitotických buniek, spektrálnej karyotypizácie, testov dĺžky telomér, celkovej
genómovej hybridizácie alebo iných techník dobre známych v stave techniky.
Použitím predkladaného vynálezu sa do jednej alebo viacerých somatických buniek
(napr. elektroporáciou) zabudujú vhodné faktory kódujúce RNA. Po zabudovaní sa
bunky

podľa

možnosti

kultivujú

za

podmienok

podporujúcich

udržiavanie

dediferencovaných buniek (napr. podmienky kultivácie kmeňových buniek). Tieto
dediferencované bunky potom môžu expandovať a vyvolať u nich rediferenciáciu na
iný druh somatických buniek, ktoré sú potrebné na bunkovú terapiu. U
dediferencovaných buniek získaných podľa predkladaného vynálezu sa môže vyvolať
diferenciácia na jeden alebo viacero požadovaných druhov somatických buniek in
vitro alebo in vivo.
Výhodne môžu dediferencované bunky podľa predkladaného vynálezu umožniť vznik
buniek z akejkoľvek z troch embryonálnych zárodočných vrstiev, t.j. endoderma,
mezoderma a ektoderma. Tieto dediferencované bunky sa môžu diferenciovať na
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bunky

kostrového

svalstva,

kostry,

dermy

pokožky,

spojivového

tkaniva,

urogenitálneho systému, srdca, krvi (lymfatických buniek) a sleziny (mezoderma);
žalúdku, hrubého čreva, pečene, pankreasu, močového mechúra; výstelky močovej
rúry, epitelových častí priedušnice, pľúc, hrtana, štítnej žľazy, prištítnych teliesok,
čreva (endoderma); alebo centrálneho nervového systému, sietnice a šošovky,
lebečných a zmyslových, uzlín a nervov, pigmentových buniek, spojovacieho tkaniva
hlavy, epidermy, vlasov, prsných žliaz (ektoderma). Dediferencované bunky získané
podľa predkladaného vynálezu sa môžu rediferenciovať in vitro alebo in vivo použitím
techník dobre známych v stave techniky.
V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu sa preprogramované bunky z metód
tohto vynálezu dajú použiť na získanie diferencovaných progénov. V jednom aspekte
teda predkladaný vynález poskytuje metódu prípravy diferencovaných buniek
zahŕňajúcu: (i) získanie preprogramovaných buniek podľa metód tohto vynálezu; a (ii)
vyvolanie diferenciácie preprogramovaných buniek, aby sa získali diferencované
bunky. Krok (ii) sa môže vykonávať in vivo alebo in vitro. Diferenciácia sa ďalej dá
vyvolať prítomnosťou vhodných diferenciačných faktorov, ktoré sa môžu buď pridať
alebo sú prítomné na mieste, napr. v tele, orgáne alebo tkanive do ktorých boli
preprogramované bunky zavedené. Diferencované bunky sa môžu používať na
odvodenie buniek, tkanív a/alebo orgánov, ktoré sa výhodne použijú v oblasti
transplantácie buniek, tkanív a/alebo orgánov. Ak je to požadované, ešte pred
preprogramovaním sa do somatických buniek môžu napríklad zaviesť genetické
úpravy. Diferencované bunky podľa predkladaného vynálezu výhodne nemajú
pluripotenciu embryonálnej kmeňovej bunky ani embryonálnej zárodočnej bunky a v
podstate sú čiastočne alebo úplne diferencované bunky špecifické pre tkanivo.
Jednou výhodou metód podľa predkladaného vynálezu je to, že preprogramované
bunky získané podľa predkladaného vynálezu môžu diferencovať bez predchádzajúcej
selekcie alebo čistenia alebo stanovenia bunkovej línie. Podľa určitých uskutočnení sa
heterogénna populácia buniek zahŕňajúcich preprogramované bunky diferencuje na
požadovaný druh bunky. V jednom uskutočnení sa zmes buniek získaných z metód
predkladaného vynálezu vystaví jednému alebo viacerým diferenciačným faktorom a
kultivuje in vitro.
Metódy diferenciácie preprogramovaných buniek získaných metódami patentu môžu
zahŕňať krok permeabilizácie preprogramovanej bunky. Bunky vytvorené technikami
preprogramovania opísanými v patente alebo prípadne heterogénna zmes buniek
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zahŕňajúcich preprogramované bunky sa napr. môžu permeabilizovať pred vystavením
jednému alebo viacerým diferenciačným faktorom alebo bunkovému extraktu či inému
prípravku obsahujúcemu diferenciačné faktory.
Diferencované bunky je napríklad možné získať kultiváciou nediferencovaných
preprogramovaných buniek v prítomnosti najmenej jedného diferenciačného faktora a
selekciou diferencovaných buniek z kultúry. Selekcia diferencovaných buniek sa môže
zakladať na fenotype ako napr. expresia určitých bunkových markerov prítomných na
diferencovaných bunkách, alebo funkčnými testmi (napr. schopnosť vykonávať jednu
alebo viac funkcií určitého druhu diferencovanej bunky).
V inom uskutočnené sa bunky preprogramované podľa predkladaného vynálezu
geneticky upravujú adíciou, deléciou alebo úpravou sekvencií ich DNA.
Preprogramované alebo dediferencované bunky pripravené podľa predkladaného
vynálezu

alebo

bunky

odvodené

od

týchto

preprogramovaných

alebo

dediferencovaných buniek sú užitočné vo výskume alebo v liečbe. Preprogramované
pluripotentné bunky sa môžu diferencovať na akúkoľvek bunku v tele, vrátane, okrem
iných, kožnej, chrupavkovej, kostrovo-svalovej, srdcovej, obličkovej, pečeňovej, krvnej
a hematopoetickej, cievnej prekurzorovej a cievnej epitelovej, pankreatickej beta,
neurónovej, gliálnej, sietnicovej, neurónovej, črevnej, pľúcnej a pečeňovej bunky.
Preprogramované bunky sú užitočné v regeneračnej/reparačnej liečbe a možno ich
transplantovať pacientovi, ktorý to potrebuje. V jednom uskutočnení sú bunky
autológne s pacientom.
Preprogramované bunky poskytnuté v súlade s predkladaným vynálezom sa môžu
používať

napr.

v

nových

terapeutických

stratégiách

na

liečbu

srdcových,

neurologických, endokrinologických, vaskulárnych, retinálnych, dermatologických,
svalovo-kostrových porúch a ďalších chorôb.
Napríklad, (no neznamená to obmedzenie) sa preprogramované bunky predkladaného
vynálezu môžu používať na dopĺňanie buniek u živočíchov, ktorých prirodzené bunky
sa vyčerpali pre vek alebo ablačnú terapiu, ako sú rádioterapia a chemoterapia
rakovinových chorôb. V inom neobmedzujúcom príklade sú preprogramované bunky
predkladaného vynálezu užitočné na regeneráciu orgánu a opravu tkaniva. V jednom
uskutočnení predkladaného vynálezu sa preprogramované bunky môžu použiť na
„opätovné oživenie“ poškodeného svalového tkaniva vrátane dystrofických svalov a
svalov poškodených ischemickými udalosťami ako infarkt myokardu. V inom
uskutočnené predkladaného vynálezu sa preprogramované bunky podľa vynálezu

62
môžu používať na zlepšenie zjazvenia zvierat vrátane ľudí po úraze alebo operácii. V
tomto uskutočnení sa preprogramované bunky podľa predkladaného vynálezu
podávajú systémovo, napr. intravenózne, a migrujú na miesto čerstvo poraneného
tkaniva, priťahované cirkulujúcimi cytokínmi vylučovanými poškodenými bunkami. V
inom uskutočnené predkladaného vynálezu sa preprogramované bunky môžu podávať
lokálne na miesto liečby, kde je potrebná oprava alebo regenerácia.
V jednom uskutočnení vynálezu sa nukleové kyseliny ako RNA podávajú pacientovi
metódami ex vivo, t.j. vybratím buniek z pacienta, genetickou úpravou týchto buniek a
opätovným zavedením upravených buniek do pacienta. Skúsenému odborníkovi sú
metódy transfekcie a transdukcie známe.
Výraz „transfekcia“ sa vzťahuje na zavádzanie nukleových kyselín, najmä RNA, do
bunky. Pre účely predkladaného vynálezu výraz „transfekcia“ zahŕňa tiež zavedenie
nukleovej kyseliny do bunky alebo zachytenie nukleovej kyseliny takou bunkou, pričom
bunka môže byť prítomná u pacienta. Teda podľa predkladaného vynálezu bunka na
transfekciu nukleovej kyseliny opísanej v patente môže byť prítomná in vitro alebo in
vivo, napr. bunka môže tvoriť časť orgánu, tkaniva a/alebo organizmu pacienta.
Transfekcia podľa vynálezu môže byť prechodná alebo stabilná. Na niektoré použitia
transfekcie je postačujúce, ak transfekovaný genetický materiál sa exprimuje len
prechodne. Keďže nukleová kyselina zavedená do transfekčného procesu obvykle nie
je integrovaná do jadrového genómu, cudzie nukleové kyseliny sa budú riediť počas
mitózy alebo degradovať. Bunky umožňujúce epizomálnu amplifikáciu nukleových
kyselín značne redukujú mieru zriedenia. Ak je žiaduce, aby transfekovaná nukleová
kyselina skutočne zostala v genóme bunky a jej dcérskych bunkách, musí dôjsť k
stabilnej transfekcii. RNA sa môže transfekovať do buniek, aby sa prechodne
exprimovala jej kódovaná bielkovina.
Podľa predkladaného vynálezu sa môže použiť akákoľvek technika vhodná na
zavedenie, t. j. transfer alebo transfekciu nukleových kyselín do buniek. RNA sa
výhodne transfekuje do buniek štandardnými technikami. Medzi takéto techniky patria
elektroporácia, lipofekcia a mikroinjekcia. V jednom zvlášť výhodnom uskutočnení
predkladaného vynálezu a RNA zavádza do buniek pomocou elektroporácie.
Elektroporácia alebo elektropermeabilizácia znamená výrazné zvýšenie elektrickej
vodivosti a permeability plazmovej membrány bunky pôsobením externe aplikovaného
elektrického poľa. Obvykle sa využíva v molekulárnej biológii ako spôsob na zavedenie
niektorých látok do bunky. Podľa vynálezu je výhodné, že sa zavedením nukleovej
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kyseliny kódujúcej proteín alebo peptid do buniek dosiahne expresia uvedeného
bielkoviny alebo peptidu.
Podľa vynálezu sa nukleové kyseliny môžu nasmerovať do určitých buniek. V takých
uskutočneniach nosič používaný na podávanie nukleovej kyseliny do bunky (napr.
retrovírus alebo lipozóm) môže mať naviazanú cieliacu molekulu. Napríklad molekula,
ako je protilátka špecifická pre bielkovinu povrchovej membrány na cieľovej bunke
alebo ligand pre receptor na cieľovej bunke, sa môže zabudovať do nosiča nukleovej
kyseliny alebo naviazať naň. Ak je požadované podávanie nukleových kyselín
lipozómami, do lipozómového prípravku sa môžu zabudovať bielkoviny viažuce sa na
bielkovinu povrchovej membrány súvisiacej s endocytózou, aby sa umožnilo cielenie
a/alebo absorpcia. Také bielkoviny zahŕňajú kapsidové bielkoviny alebo ich fragmenty,
ktoré sú špecifické pre konkrétny druh bunky, protilátky k bielkovinám, ktoré sú
internalizované, bielkoviny cieliace na vnútrobunkové miesto a pod.
„Reportér“ sa vzťahuje na molekulu, zvyčajne peptid alebo bielkovinu, ktorá je
kódovaná reportérovým génom a meraná v reportérovom teste. Konvenčné systémy
obvykle používajú enzymatický reportér a merajú aktivitu uvedeného reportéra.
Výraz „miesto viacnásobného klonovania“ sa vzťahuje na oblasť nukleovej kyseliny
obsahujúcu miesta restrikčných enzýmov, pričom každé z nich sa môže používať na
štiepenie napríklad vektora a zavedenie nukleovej kyseliny.
Podľa vynálezu sú dva prvky ako nukleotidy alebo aminokyseliny idúce po sebe, ak sú
priamo vedľa seba, bez prerušenia. Napríklad sekvencia x po sebe idúcich nukleotidov
N odkazuje na sekvenciu (N)x.
„Restrikčná endonukleáza“ alebo „restrikčný enzým“ sa vzťahujú na triedu enzýmov,
ktoré štiepia fosfodiesterové väzby na oboch reťazcoch molekuly DNA v rámci
špecifických sekvencií báz. Na molekule DNA s dvoma reťazcami rozpoznávajú
špecifické väzobné miesta, na ktoré sa odkazuje ako na rozpoznávacie sekvencie.
Miesta, na ktorých sa uvedené fosfodiesterové väzby v DNA štiepia uvedenými
enzýmami, označujeme ako miesta štiepenia. V prípade enzýmov typu IIS sa miesto
štiepenia nachádza v definovanej vzdialenosti od väzobného miesta DNA. Výraz
„restrikčná endonukleáza“ podľa vynálezu zahŕňa napr. enzýmy SapI, EciI, BpiI, AarI,
AloI, BaeI, BbvCI, PpiI a PsrI, BsrD1, BtsI, EarI, BmrI, BsaI, BsmBI, FauI, BbsI, BciVI,
BfuAI, BspMI, BseRI, EciI, BtgZI, BpuEI, BsgI, MmeI, CspCI, Bael, BsaMI, Mva1269I,
PctI, Bse3DI, BseMI, Bst6I, Eam1104I, Ksp632I, BfiI, Bso31I, BspTNI, Eco31I, Esp3I,
BfuI, Acc36I, AarI, Eco57I, Eco57MI, GsuI, AloI, Hin4I, PpiI a PsrI.
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Výraz „stabilita“ RNA sa vzťahuje na „polčas“ RNA. „Polčas“ znamená časový interval
potrebný na zníženie aktivity na polovicu, množstvo alebo počet molekúl. V kontexte
predkladaného vynálezu polčas RNA naznačuje stabilitu uvedenej RNA.
Nukleové kyseliny ako RNA opísaná v tomto dokumente, najmä vtedy, ak sa používajú
na liečbu opísanú v tomto dokumente, môžu byť vo forme farmaceutickej kompozície
alebo súpravy obsahujúcej nukleovú kyselinu a voliteľne jeden alebo viacero
farmaceuticky prijateľných nosičov, rozpúšťadiel a/alebo pomocných látok.
Farmaceutické kompozície sú výhodne sterilné a obsahujú účinné množstvo nukleovej
kyseliny.
Farmaceutické kompozície sa obvykle poskytujú v jednotnej dávkovacej forme a môžu
byť pripravené spôsobom známym v stave techniky. Farmaceutická kompozícia môže
byť vo forme roztoku alebo suspenzie.
Farmaceutická kompozícia môže obsahovať soli, pufrovacie látky, konzervačné látky,
nosiče, rozpúšťadlá a/alebo pomocné látky. Je výhodné, ak sú všetky farmaceuticky
prijateľné. Výraz „farmaceuticky prijateľný“ označuje netoxický materiál, ktorý
neinteraguje s účinkom aktívnych zložiek farmaceutickej kompozície.
Soli, ktoré nie sú farmaceuticky prijateľné, sa však môžu použiť na prípravu
farmaceuticky prijateľných solí a sú zahrnuté do tohto vynálezu. Farmaceuticky
prijateľné soli zahŕňajú, okrem iných, soli pripravené z týchto kyselín: kyselina
chlorovodíková, bromovodíková, sírová, dusičná, fosforečná, maleínová, octová,
salicylová, citrónová, mravčia, malónová, jantárová a podobne. Farmaceuticky
prijateľné soli sa môžu pripraviť ako soli alkalických kov alebo soli kovov alkalických
zemín, ako sú soli sodíka, draslíka alebo vápnika.
Vhodné pufrovacie látky na použitie vo farmaceutickej kompozícii môžu zahŕňať tiež
kyselinu octovú vo forme soli, kyselinu citrónovú vo forme soli, kyselinu boritú vo forme
soli a kyselinu fosforečnú vo forme soli.
Farmaceutické kompozície môžu obsahovať vhodné konzervačné látky, ako sú
benzalkóniumchlorid, chlórbutanol, parabén a timerozal.
Výraz „nosič“ znamená organickú alebo anorganickú zložku prírodného alebo
syntetického charakteru, v ktorej je účinná zložka kombinovaná, aby sa uľahčila,
zlepšila alebo umožnila aplikácia. Výraz „nosič“, podľa tohto vynálezu, zahŕňa jedno
alebo viacero kompatibilných tuhých alebo kvapalných plnív, rozpúšťadiel alebo látok
na enkapsuláciu, ktoré sú vhodné na podávanie pacientovi.
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Možnými nosičovými látkami na parenterálne podávanie sú napr. sterilná voda, roztoky
glukózy, Ringerov roztok, Ringerov laktát, sterilný roztok chloridu sodného,
polyalkylénglykoly, hydrogenované naftalény a najmä biokompatibilné polyméry
laktidov,

kopolyméry

laktidov/glykolidov

alebo

kopolyméry

polyoxyetylénu/polyoxypropylénu.
Výraz „excipient“ v zmysle tohto dokumentu má značiť všetky látky, ktoré môžu byť
prítomné vo farmaceutickej kompozícii a ktoré nie sú aktívnymi zložkami, ako sú napr.
nosiče, spojivá, lubrikanty, zahusťovacie látky, povrchovo aktívne látky, konzervačné
látky, emulgátory, pufry, príchute alebo farbivá.
Farmaceutické kompozície opísané v tomto dokumente sa môžu podávať
ktoroukoľvek bežnou cestou, napr. parenterálnym podávaním vrátane injekčného
podania alebo infúzie. Podávanie je výhodne parenterálne, napr. intravenózne,
intraarteriálne,

subkutánne,

do

lymfatickej

uzliny,

intradermálne

alebo

intramuskulárne.
Kompozície vhodné na parenterálne podávanie obvykle obsahujú sterilný vodný alebo
bezvodý prípravok s účinnou zlúčeninou, ktorý je výhodne izotonický voči krvi
príjemcu. Medzi kompatibilné nosiče a rozpúšťadlá patria Ringerov roztok a izotonický
roztok chloridu sodného. Okrem toho sa ako médium pre roztok alebo suspenziu
obvykle používajú sterilné stužené oleje.
Látky a kompozície opísané v tomto dokumente sa podávajú v účinných množstvách.
Výraz „účinné množstvo“ znamená množstvo, pri ktorom sa dosiahnu požadovaná
reakcia alebo požadovaný účinok, a to samostatne alebo spolu s ďalšími dávkami. V
prípade liečby konkrétneho ochorenia alebo konkrétneho stavu sa požadovaná reakcia
výhodne týka inhibovania priebehu ochorenia. To zahŕňa spomalenie progresie
ochorenia, a najmä prerušenie alebo zvrátenie progresie ochorenia. Požadovaná
reakcia pri liečbe ochorenia alebo stavu môže byť aj oneskorenie nástupu alebo
prevencia nástupu uvedeného ochorenia alebo uvedeného stavu.
Účinné množstvo látky alebo kompozície opísané v tomto dokumente bude závisieť od
liečeného stavu, závažnosti ochorenia, jednotlivých parametrov pacienta vrátane veku,
fyzického stavu, výšky a hmotnosti, trvania liečby, typu prípadnej sprievodnej liečby,
špecifickej cesty podávania a podobných faktorov. Podobne môžu podávané dávky
látok popísaných v tomto dokumente závisieť od niektorých z týchto parametrov. V
prípade, že je reakcia u pacienta po počiatočnej dávke nedostatočná, môžu sa použiť
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vyššie dávky (alebo efektívne vyššie dávky dosiahnuté podaním inou, lokalizovanejšou
cestou).
Predkladaný vynález je podrobne opísaný nasledujúcimi obrázkami a príkladmi, ktoré
majú byť použité iba na ilustráciu a nie sú žiadnym spôsobom limitujúce. Na základe
opisu a príkladov sú pre skúseného odborníka dostupné ďalšie uskutočnenia, a tieto
sú takisto súčasťou vynálezu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Obrázok 1: Prehľad procesu výberu in vivo
Pri príprave východiskovej knižnice sme počas piatich hodín nechali narásť
nezrelé ľudské dendritové bunky v prítomnosti aktinomycínu D, inhibítora
transkripcie, aby sme predbežne vybrali stabilné molekuly RNA. Zvyšnú bunkovú
mRNA sme extrahovali a čistili pomocou súpravy Poly(A)Purist (Ambion) a potom
fragmentovali nukleázou P1 (Roche). Pri tom sme 45 min nechali inkubovať
10 µg RNA s 0,3 U NP-1 v 8µl 50 mM pufra NaAc (pH 5,5) v celkovom reakčnom
objeme 24 µl. Po čistení s kolónami RNeasy (Qiagen) boli fragmenty pripravené
na reverznú transkripciu na cDNA. Syntézu prvého a druhého reťazca sme
vykonali podľa protokolu súpravy RevertAid Premium 1st strand cDNA synthesis
Kit (Fermentas) a hexamérový primer s definovanou sekvenciou primeru a
miestom restrikcie enzýmu NotI. Pri vypĺňaní prečnievajúcich častí na konci 5‘ a
odstraňovaní prečnievajúcich častí na konci 3‘ bola ďalej 5 min cDNA inkubovaná
s 12,5 U T4 DNA-polymerázy pri teplote 15 °C. Reakciu sme ukončili prídavkom
5 µl 0,5 mM EDTA, pH 8,0 a cDNA bola čistená na kolónach NucleoBond
(Macherey-Nagel). Štiepenie knižnice cDNA použitím NotI (NEB) prinieslo
fragmenty s tupým a priľnavým koncom. Fragmenty boli ďalej rozdelené podľa
veľkosti pomocou gélovej metódy, aby sa zaistilo odstránenie všetkých
fragmentov menších ako 150 bp. Vektor podľa ukážky v paneli A bol štiepený
použitím EcoRV a NotI, čím sa získal tupý respektíve priľnavý koniec, aby sa
knižnica mohla klonovať. V ďalšom kroku bola knižnica spájaná do vektora
použitím T4 DNA-ligázy (Fermentas). Táto ligačná zmes sa priamo použila ako
matrica pre PCR podľa tab. 4 použitím enzýmu Phusion™ Hot Start High-Fidelity
DNA Polymerase (Finnzymes). Po čistení sa produkt reakcie PCR použil ako
matrica na T7-transkripciu podľa tab. 5. Inkubácia sa vykonávala pri teplote 37
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°C. Po každých 30 min sa do reakčnej zmesi pridalo 0,75 µl 100 mM GTP.
Reakcia sa zastavila po 2,5 h pridaním TURBO Dnázy (2U/µl, Ambion) a reakčná
zmes inkubovala ďalších 15 min pri 37 °C. Reakčný produkt sa nakoniec vyčistil
kolónami RNeasy (Qiagen). Knižnica RNA by sa potom dala použiť na proces
výberu vychádzajúc od elektroporácie RNA do buniek hiDC popísaných skôr
(Kuhn et al, 2010). Po kultivácii na výber sa vykonali extrakcia a vyčistenie
kolónami RNeasy (Qiagen) podľa návodu výrobcu. RNA bola ďalej použitá ako
matrica na syntézu cDNA použitím reverznej transkriptázy Superscript II
(Invitrogen) podľa návodu výrobcu a primeru dT18. cDNA bola ďalej použitá ako
matrica na PCR (ako bolo opísané skôr). Nakoniec sa produkty PCR sa použiť
ako matrica na transkripciu T7 (pozri vyššie) na spustenie ďalšieho cyklu výberu
(panel B). Kontroly kvality vzoriek DNA/cDNA a RNA boli uskutočnené
agarózovým gélom respektíve bioanalyzátorom AGILENT 2100.
Obrázok 2: Schéma vzhľadu vzoriek vo vektore luc2CPmut
Jediný prvok alebo dva (jeden pred a druhý po) boli klonované ako oblasti 3‘-UTR
do vektora, ako bolo uvedené. Zobrazené sú tiež kontrolné vzorky NEG
(negatívna kontrola bez zavedenia oblasti 3‘-UTR), hBg a 2hBg. Príprava RNA
na cykly výberu. (B) Na elektroporáciu do buniek hiDCm bol použitý vektor ako
matrica pre PCR použitím predĺžených primerov obsahujúcich promótor T7 a
chvostík poly(A). Produkt PCR bol ďalej použitý ako matrica na in vitro syntézu
T7, aby sa získala príslušná IVT-RNA.
Obrázok 3: Vplyv vybratých sekvencií na stabilitu molekúl RNA kódujúcich
luc2CPmut
Výsledky ukazujúce v čase aktivitu luciferázy, polčas a celkové bielkoviny
molekúl RNA obsahujúcich vybraté sekvencie ako 3' UTR sa porovnali s naším
zlatým štandardom 2hBg po elektroporácii do ľudských nezrelých dendritových
buniek (NEG podľa definície na obr. 2). Horný panel udáva časové priebehy troch
exemplárnych molekúl RNA s oblasťami 3' UTR, ako bolo uvedené. V ľavom
dolnom paneli sa zobrazuje polčas molekúl RNA s príslušnou oblasťou 3' UTR,
ako bolo uvedené, vzhľadom k RNA s 2hBg. Podobne sa v pravom dolnom paneli
zobrazuje relatívna expresia celkovej bielkoviny v porovnaní s RNA s 2hBG.
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Obrázok

4:

Reprezentatívna

aktivita

luciferázy

použitím

luc2mut

ako

reportérového génu a novo vybratých oblastí 3‘-UTR. Po elektroporácii molekúl
RNA s oblasťami 3' UTR, ako bolo uvedené do ľudských nezrelých dendritových
buniek bola viac než 72 h meraná aktivita luciferázy.
Obrázok 5: Reprezentatívne výsledky elektroporácie použitím molekúl IVT-RNA
do fibroblastov
ľavý panel: vektor na báze luc2CPmut, pravý panel: vektor na báze luc2mut
Obrázok 6: Reprezentatívne výsledky elektroporácie použitím molekúl IVT-RNA
do T-lymfocytov
Panel najviac vľavo ukazuje expresiu celkovej bielkoviny RNA s oblasťami FI 3'
UTR, v porovnaní s RNA s 2hBG v bunkách CD4+ a CD8+ T-lymfocytoch.
Podobne sa relatívna efektivita translácií a polčas RNA s oblasťou FI 3' UTR, v
porovnaní s RNA s 2hBG v bunkách CD4+ a CD8+ T-lymfocytoch zobrazuje na
strednom paneli resp. paneli najviac vpravo.
Obrázok 7: Stavba a integrita RNA na testovanie molekúl RNA s upravenými
nukleotidmi
A: Molekuly RNA použité v testoch s luciferázou boli zostavené podľa tohto
obrázku Ako čiapka na konci 5' bol použitý β-S-ARCA(D2). Ako
neprekladaná oblasť na konci 5' bola použitá ľudská alfa-globínová oblasť
5‘UTR, vrátane Kozakovej sekvencie. Po géne luciferázy svetlušky sa
klonovali dve oblasti 3‘UTR, ktoré sa majú porovnávať. Ako chvostík polyA
bola použitá sekvencia A30L70.
B: Pred transfekciou sa na bioanalyzátore 2100 (Agilent) kontrolovala
integrita molekúl RNA. Všetky RNA mali dosť vysokú a tiež porovnateľnú
integritu, a mohli sa preto použiť v experimentoch.
Obrázok 8: Vplyv 3' UTR FI na stabilitu a funkčnosť RNA in vivo
mRNA luciferázy a gp70 obsahujúca 3' UTR FI a 3' UTR 2hBg bola pripravená s
F12 a podávaná myšiam BALB/c i.v formou. Po podaní mRNA luciferázy bola po
6 h a 24 h sledovaná expresia, mRNA gp70 bola podávaná v 0. a 6. deň, a
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aktivácia imunitného systému bola analyzovaná na 10. deň prostredníctvom CD8
and gp70 tet+ sfarbenia.
A) Ukazuje hladiny expresie luciferázy 6 h a 24 h po injekcii neupravenej
mRNA a mRNA upravenej použitím m1Y obsahujúcej 3' UTR FI alebo 3'
UTR 2hBg. Neupravená mRNA aj mRNA upravenej použitím m1Y
obsahujúcej 3' UTR FI ukazujú porovnateľné úrovne expresie ako príslušná
mRNA obsahujúca 3'UTR 2hBg.
B) Ukazuje percentá CD8 T-lymfocytov špecifických pre gp-70 ako odpoveď
na mRNA gp70 obsahujúcu 3' UTR FI alebo 3' UTR 2hBg. Tieto dve oblasti
3‘UTR indukujú po dvoch imunizáciách rovnako dobre imunitu špecifickú
pre antigén, s podstatným zvýšením CD8 T-lymfocytov špecifických pre
antigén v slezine myší, ktoré dostávali mRNA gp70 obsahujúcu 3' UTR FI.
Štatistika: Analýza ANOVA j faktora a Tukeyho dodatočný test, *p<0,.05.
Obrázok 9: Vplyv stabilizačných oblastí UTR na stabilitu samoreplikačnej RNA.
Destabilizovaná luciferáza (Luc2CP) bola klonovaná tesne pred zachovaným
sekvenčným prvkom na konci 3‘, pričom týmto zachovaným prvkom je
samoreplikačná (replikónová) RNA odvodená od netoxického vírusu semlického
lesa. Replikónová RNA bola pripravená in vitro transkripciou z príslušného
linearizovaného plazmidu a elektroporovaná do buniek. Expresia luciferázy bola
meraná pridaním luminiscenčného substrátu na 96 h až 120 h. (A) Časový
priebeh expresie luciferázy v reprezentatívnom experimente s bunkami BHK21.
(B) Časový priebeh expresie luciferázy v reprezentatívnom experimente s
fibroblastmi ľudskej predkožky (HFF). Do každej vzorky bola kotransfekovaná
RNA B18R vírusu vakcínie, aby sa znížila cytotoxicita uvoľnených interferónov
typu I. Do každej vzorky bola kotransfekovaná RNA E3 vírusu vakcínie, aby sa
utlmila aktivácia kinázy R bielkoviny.
Obrázok 10: Úseky homológie v prvku FI.
Bolo predpokladané, že podčiarknuté úseky sekvencií budú navzájom bázovo
párované. Pre konštrukt „mutácie 8nt“ bol prvý prvok mutovaný na aaagggcu, aby
sa narušili interakcie s druhým prvkom.
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Obrázok 11: Artefakty pri IVT na báze matrice PCR, pri použití 2hBgUTR.
A) Schematické znázornenie vytvorenia IVT matrice pomocou PCR. Primer na
konci 5' hybridizuje pred promótorom T7, primer na konci 3' obsahuje 120nt polyA
chvostík a hybridizuje na plazmidovo kódovaný polyA a časť 3'UTR. V prípade
2hBgUTR môže dôjsť k nešpecifickej hybridizácii primerov hybridizáciou na prvé
opakovanie. B: Produkty PCR z plazmidu obsahujúceho 2hBgUTR. Červená
šípka ukazuje na vedľajší produkt znázorňujúcu skrátenie 1hBg. C: RNA
transkribovaná z takého produktu PCR teda tiež znázorňuje skrátený vedľajší
produkt (šípka). D: Produkty PCR z plazmidu obsahujúceho prvok FI ako 3'UTR.
Nebolo vidieť žiadny vedľajší produkt. E: Výsledná mRNA má predpokladanú
vysokú integritu bez ďalších vedľajších píkov.
Obrázok 12: Schematické znázornenie skrátených prvkov UTR a polčasu
príslušných konštruktov mRNA.
Horný panel obrázku A znázorňuje schematické zastúpenie skrátených prvkov
UTR vzhľadom k polohám sekvencie celej dĺžky SEQ ID NO: 86 prvku F pokrytej
týmito skrátenými variantmi, nukleových kyselín.
Dolný panel obrázku A znázorňuje relatívny polčas mRNA obsahujúcej skrátené
prvky UTR vzhľadom k mRNA zahŕňajúcej celú dĺžku SEQ ID NO: 86 prvku F.
Molekuly mRNA kódujúce luciferázový reportér boli elektroporované do
nezrelých ľudských dendritových buniek (hiDC) a po ich expresii nasledovali v
čase merania luciferázy, aby sa určil relatívny polčas RNA.
Horný panel obrázku B znázorňuje schematické zastúpenie skrátených prvkov
UTR vzhľadom k polohám sekvencie celej dĺžky SEQ ID NO: 115 prvku F pokrytej
týmito skrátenými variantmi, nukleových kyselín.
Dolný panel obrázku A znázorňuje relatívny polčas mRNA obsahujúcej skrátené
prvky UTR vzhľadom k mRNA zahŕňajúcej celú dĺžku SEQ ID NO: 115 prvku I.
Molekuly mRNA kódujúce luciferázový reportér boli elektroporované do
nezrelých ľudských dendritových buniek (hiDC) a po ich expresii nasledovali v
čase merania luciferázy, aby sa určil relatívny polčas RNA.
Obrázok 13: Relatívny polčas a expresia bielkoviny z konštruktov mRNA
zahŕňajúcich prvky F, I alebo FI smerom k náhodným oblastiam UTR.
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Obrázok 13 ukazuje relatívny polčas a expresiu bielkoviny z konštruktov mRNA
zahŕňajúcich prvky F, I alebo FI smerom k náhodným oblastiam UTR. Jednotlivé
prvky F a I ako aj kombinácia FI boli porovnávané v celej dĺžke s náhodne
vybratými oblasťami 3' UTR (dlhými 257nt). Všetky prvky boli klonované do
konštruktov

kódujúcich

luciferázu,

transkribované

in

vitro

do

mRNA,

elektroporované do buniek hiDC, bola meraná expresia luciferázy v čase, a boli
merané relatívne polčasy a expresia celkovej bielkoviny.
Obrázok 14: Prvky UTR na bunkové preprogramovanie.
Obrázok 14A ukazuje časový plán pre preprogramovanie primárnych
fibroblastov ľudskej predkožky. 40 000 buniek bolo umiestnených na platňu
s 12 jamkami a podstúpilo lipofekciu počas troch (3x) a štyroch (4x) po sebe
idúcich dní zmesami mRNA, ktoré boli zložené z 0,33 µg neupravenej in
vitro transkribovanej (IVT)-RNA kódujúcej toto preprogramovanie TF OCT4,
SOX2, KLF4, cMYC, NANOG a LIN28 (OSKMNL) (1:1:1:1:1:1) s 0,08 µg
každej B18R, E3 a K3 (EKB) a 0,17µg zmesi miRNA zloženej z 302a-d a
367 (1:1:1:1:1:1) miRNA. Tieto konštrukty RNA sa takto odlišovali len vo
svojej oblasti 3'UTR obsahujúcej tandemové opakovanie ľudskej βglobínovej 3'UTR (2hBg), prvku F-I (FI) alebo prvku I-F (IF). Od 9. dňa bol
pozorovaný vznik kolónií a analýzu kolónií sme vykonávali na d11.
Obrázok 14B znázorňuje sfarbenie stanovených kolónií alkalickej fosfatázy
(AP) a obrázok 14C ukazuje príslušný stĺpcový diagram znázorňujúci
spočítané počty pozitívnych kolónií AP.
Obrázok 14D znázorňuje morfológiu kolónií výsledných kolónií buniek iPS
použitím molekúl RNA obsahujúcich FI-UTR. Bola to bunka podobná
bunkám hES s tesne zbalenými malými bunkami v odlišných kolóniách a
dobre definovanými hranicami.
Obrázok 14E znázorňuje kolónie pripravené ako v D, sfarbené pozitívne na
AP vo štvor- a desaťnásobnom zväčšení.
Obrázok 14F znázorňuje kolónie pripravené ako v D, v živom sfarbení
povrchového markera buniek hES, TRA-1-60.
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Obrázok 14G znázorňuje expresiu RNA markerov hES OCT4 (endogénny),
NANOG (endogénny), LIN28 (endogénny), TERT a REX1 hodnotených
peletovaním kolónií, izoláciou celkovej RNA a kvantifikáciou qRT-PCR.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1
Identifikácia prvkov sekvencií, ktoré stabilizujú molekuly mRNA
Vyvinuli sme proces selekcie in vivo použitím buniek nezrelých ľudských dendritových
buniek (hiDC) ako selektívneho prostredia pre RNA transkribovanú in vitro, aby sme
identifikovali nové prvky sekvencií, ktoré stabilizujú RNA. Východisková knižnica RNA
bola vybudovaná použitím prírodne sa vyskytujúcich sekvencií mRNA odvodených od
buniek hiDC. Pred izoláciou RNA bunky 5 hodín rástli v prítomnosti inhibítora
transkripcie aktinomycínu D (ActD), aby sa predbežne vybrali stabilné molekuly RNA.
Zvyšné mRNA boli potom extrahované a redukované na fragmenty 200 až 800
nukleotidov, reverezne transkribované a klonované ako 3'-UTR vo vektore nesúcom
sekvenciu hAg 5'UTR a reportérový gén, ktorý bol vybratý na základe výberového
procesu. Matrica DNA použitá na následnú transkripciu mRNA knižnice bola
amplifikovaná použitím PCR, počas ktorej bol promótor T7 zavedený pomocou 5'- a
polyA-chvostík A60 pomocou 3' primeru. Transkribovaná mRNA bola potom zavedené
do výberového procesu in vivo, ktorý obsahoval niekoľko kôl transkripcie knižnice in
vivo, elektroporáciu príslušných molekúl RNA do buniek hiDC a extrakciu a
amplifikáciu stabilných sekvencií po definovaných časových bodoch. Amplifikáciu
vybratých sekvencií sme vykonali po syntéze cDNA použitím PCR so špecifickými
primermi. Výsledné produkty PCR boli následne použité ako matrice pre novú knižnicu
mRNA. Toto bolo vykonané počas šiestich kôl, s extrakciou zvyšných RNA po 24
hodinách v kole 1, 48 v kolách 2 a 3, 72 hodín v kolách 4 a 5, a nakoniec 96 hodín ako
aj jeden a dva týždne v kole 6 (po elektroporácii, boli bunky rozdelené do troch častí a
potom zbierané jednotlivo v uvedených časových bodoch).
Monitorovanie výberového procesu po kolách 1 až 5 ukázalo významný rast
priemerného polčasu príslušnej zmesi RNA, čo bolo indikatívne pre obohatenie
stabilizačných prvkov 3‘-UTR (tab. 1). Napriek tomu bol rast stability pri vyšších kolách
menej výrazný. Z tohto dôvodu bol výberový proces zastavený po konečnom šiestom
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kole, v ktorom bola RNA extrahovaná z buniek po 96 hodinách, jednom týždni a dvoch
týždňoch. Pri charakterizovaní zvolených sekvencií bolo sekvenovaných viac než 350
jednotlivých klonov, 108 z kola 5, 88 z kola 6/po 96 hodinách, 110 z kola 6/po 1 týždni
a 96 z kola 6/po 2 týždňoch. Všetky sekvencie boli navzájom porovnané, ako aj
analyzované nástrojom BLAST, aby sa zistil ich genómový pôvod. Tu bolo sledované
najmä to, či sekvencie boli odvodené od endogénných 5'- alebo 3‘-UTR- oblastí alebo
kódovacej oblasti. Nakoniec boli ich hladiny expresie v hiDC načítané z nástroja
Illumina spoločnosti Nextbio. Celkovo bolo možné identifikovať sedem skupín, (i) pre
ktoré boli nájdené viaceré sekvencie, (ii) ktoré pochádzali z oblastí 3‘-UTR
endogénnych RNA, alebo z endogénnej nekódujúcejg RNA, a (iii) ktoré boli jasne
exprimované v bunkách hiDC (tab. 2). Tieto boli odvodené z nasledujúcich génov: Fc
fragment IgG, receptor, transportér, alfa (B, FCGRT, NM_001136019), lymfocytovo
špecifická bielkovina 1 (D, LSP1, NM_002339), chemokínový ligand 22 (E, CCL22,
NM_002990), gén zosilňujúci štiepenie nachádzajúci sa na konci so skupinou amino"
(F, AES, NM_198969), rodina fosfolipázy D, člen 3 (G, PLD3, NM_001031696),
mitochondricky kódovaná 12S RNA (I, MT_RNR1, NC_012920), hlavný komplex
histokompatibility, triedy II, DR beta 4 (J, HLA-DRB4, NM_021983). Všimnite si, že pre
tieto prvky sú použité v nasledujúcom ako skratky veľké písmená B až I uvedené v
zátvorkách. Je dôležité, že vo všetkých prípadoch sa klony pre jednu sekvenciu líšia v
presných 5'- a 3‘-koncoch, čo ukazuje, že vychádzajú z rôznych východiskových
klonov a nie sú jednoducho umelo obohatené počas spracovania (pozri prílohy pre
úplný zoznam všetkých sekvencií identifikovaných v skríningu).
Príklad 2
Charakterizácia jednotlivých identifikovaných prvkov sekvencií
Na charakterizáciu identifikovaných prvkov sekvencií bol vybratý reprezentatívny
kandidát každej skupiny (podrobné sekvencie sú vyznačené v prílohe). Sekvencia bola
potom klonovaná ako 3‘-UTR vo vektore s luciferázovým reportérovým génom, ktorého
hladinu expresie možno analyzovať v čase po prenose do buniek. Bolo predtým
ukázané, že zo vzorca expresie pozorovanej pre bielkovinu možno presne odvodiť
relatívnu stabilitu a efektivitu translácií RNA (Kuhn 2010 Gene Ther.). Špecifickým
reportérom použitým v tomto experimente, luc2CPmut, je destabilizovaná forma
luciferázy (Promega). Toto umožňuje zistiť aj malé zmeny stability RNA. RNA
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transkribovanú in vitro, vychádzajúcu z týchto vektorov, sme potom z hľadiska stability
a efektivity translácií RNA porovnávali s našou mRNA zlatého štandardu, t.j.
obsahujúcou 3'-UTR 2hBg. Ako kontrolné vzorky boli použité RNA transkribovaná in
vitro, bez 3‘-UTR (t.j. obsahujúca len sekvencie použité na klonovanie inzertov) a RNA
len s jediným beta-globínovým prvkom (lhB).
Vychádzajúc z UTR obsahujúcej vektory, bola oblasť, ktorá sa má transkribovať,
amplifikovaná použitím PCR pomocou primeru na konci 5' obsahujúceho promótor T7
a primeru na konci 3' s poly(A)-chvostíkom 60 nukleotidov. Čistenie fragmentov PCR
bola vykonaná použitím AGENCOURT AMPURE XP (Beckman Coulter). Do každej
reakcie PCR bolo pridané 0,6 objemu guľôčok a boli premiešané. Po 15-minútovej
inkubácii v RT PCR boli produkty PCR naviazané na guľôčky oddelené pomocou
magnetického podstavca od nadbytočných primerov, nukleotidov, solí a enzýmov.
Guľôčky sme dvakrát premývali po 30 s použitím 80 % etanolu, aby sa kontaminujúce
látky ešte viac odstránili. Požadované produkty PCR boli nakoniec dvakrát eluované
pomocou 30 µl ddH2O a použité ako matrica na in vitro transkripciu príslušných
molekúl RNA. Na transkripcie in vitro boli použité T7 RNA-polymeráza (Fermentas),
príslušný reakčný pufor a 6 mM nukleozidtrifosfáty (NTP). Koncentrácia GTP sa znížila
na 1,5 mM, aby sa dala efektívne vytvoriť čiapka RNA, do reakčnej zmesi sme pridali
6 mM β-S-ARCA(D2) a zmes sme inkubovali 2,5 hod. pri 37°C. RNA sme čistili
karboxylovanými magnetickými guľôčkami (Invitrogen) a koncentrácia a kvalita RNA
boli hodnotené spektrofotometricky a analýzou na bioanalyzátore 2100 (Agilent).
Súhlasne s identifikáciou pri skríningovom prístupe ukazovali všetky nové sekvencie
veľmi podobné charakteristiky porovnávané s 2hBg, čo sa týka stability RNA, so
skupinou I (mtRNR1) ako najlepšou (obrázok 3, tab. 3). Čo je dôležité, každý jednotlivý
prvok udeľoval stabilizáciu RNA, ak to porovnávame s RNA bez 3'-UTR a dokonca
porovnávame s RNA len s jedinou kópiou beta-globínového prvku. Efektivita translácií
nebola podstatne ovplyvnená, ako je možné pozorovať priamou koreláciou medzi
stabilitou RNA a celkovou bielkovinou exprimovanou v čase.
Príklad 3
Kombinácia jednotlivých prvkov sekvencií
V ďalšom experimente boli jedny sekvencie každej skupiny kombinované navzájom
párovým spôsobom (obrázok 2). Odôvodnením tohto bolo naše predošlé pozorovanie,
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že kombinácia dvoch oblastí 3‘-UTR mala ďalší vplyv na stabilitu a efektivitu translácií
RNA (Holtkamp et al. 2006). Stabilita a efektivita translácií RNA bola počítaná v R
interpoláciou meraných hodnôt luciferázy s drážkou, z čoho bola definovaná najstrmšia
rastúca smernica ako efektivita translácií, a polčas signálu ako stabilita. Integrál
interpolovanej krivky sa interpretuje ako expresia celkovej bielkoviny. Spolu bolo
klonovaných 64 kombinácií, t.j. všetky možné kombinácie siedmich nových
identifikovaných sekvencií a ľudskej beta-globínovej 3'-UTR (tab. 6). Ako bolo opísané
vyššie RNA bola pripravená z týchto matricových molekúl DNA, a potom
elektroporovaná do buniek hiDC. Ako kontroly boli zaradené aj molekuly RNA
obsahujúce jednotlivé prvky. Pri väčšine z nových siedmich prvkov bolo pozorované,
že najmenej jedna kombinácia s iným prvkom dáva RNA s vyššou stabilitou než len s
jediným prvkom (tab. 7 až tab. 13). Je zaujímavé, že vo väčšine prípadov kombinácia
s prvkom I (mtRNR1) zvyšovala polčas RNA. Tu bola stabilita RNA celkovo dokonca
vyššia pri porovnaní s RNA s 2hBg 3'-UTR (tab. 7 až tab. 13). Temer všetky
kombinácie mali pozitívny účinok na efektivitu translácií RNA. Celkovo kombinované
vplyvy na stabilitu a efektivitu translácií RNA priniesli zvýšenie expresie celkovej
bielkoviny až na 1,74-násobok. Mohli sme teda identifikovať jediné prvky (dĺžky menej
než 233 nukleotidov) ako aj kombinácie dvoch rôznych prvkov, ktoré viedli k
molekulám RNA s vyššou stabilitou a/alebo efektivitou translácií, ale súčasne
vyhýbajúc sa problémom s výskytom dvoch identických kópií jedného prvku podľa
vyššie uvedeného opisu pre 2hBg.
Predošlé experimenty sme zopakovali s molekulami RNA nesúcimi štandardnú
luciferázu (Promega), a nasledujúce vybraté oblasťami 3'-UTR: mtRNRl (I), mtRNRlAES (IF), AES-mtRNR1 (FI), mtRNR1-hBg (IhBg) a hBg-mtRNR1 (IhBg), aby sme
overili výsledky získané s destabilizovanou formou luciferázy. Ako je zobrazené na
obrázku 4 a v tab. 14, dali sa získať ekvivalentné výsledky, ako bolo pozorované
vyššie, čím sa potvrdilo, že tieto nové prvky, jednotlivo alebo v kombinácii, zvyšujú
stabilitu a/alebo efektivitu translácií mRNA podobne ako prvok 2hBg.
Príklad 4
Analýza molekúl RNA nesúcich vybraté sekvenčné prvky v iných druhoch buniek
Novo vybraté 3'-UTR mtRNR1 a AES boli testované aj v rôznych druhoch buniek a
bunkových líniách, aby sa zistilo, či existuje špecifickosť pre hiDC. Sekvencie boli
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testované v ľudských fibroblastoch (HFF), myších myoblastoch (C2C12) (obrázok 5) a
T-lymfocytoch (obrázok 6), aby sa vyhodnotilo, či sú pre tieto bunky aj stabilizačné.
Bunky HFF a C2C12 boli pozbierané a pripravené na elektroporáciu. 2,0 µg IVT-RNA
boli ďalej elektroporované spolu s 1,0 µg GFP kódujúcej RNA obsahujúcu uvedené
oblasti 3'UTR. Po elektroporácii boli bunky rozdelené. 5000 buniek bolo
distribuovaných do 96-jamkovej platne trojmo na celkovo 7 časových bodov (2, 4, 8,
24, 48 a 72 h) na meranie aktivity luciderázy. 2E+05 buniek na jamku bolo
rozmiestnených na 6-jamkové platne na zber po FACS po 24 h (signál GFP). Tým sa
umožnila sledovať efektivita transfekcie. Tieto sa odlišovali o 72 až 90 % a možno ich
zahrnúť do výpočtu polčasu. Výsledky získané použitím HFF a C2C12 ako T-lymfocyty
potvrdili výsledky získané skôr s bunkami hiDC. Kombinácia I s F bola najmä 2 až 3krát lepšia čo sa týka polčasu, ak ich porovnávame s 2hBg. Navyše FI vykazovali 3násobne lepšiu efektivitu translácií v bunkách C2C12 a 2-násobne lepšiu produkciu
bielkovín v čase, pri porovnaní s naším zlatým štandardom. Tieto výsledky ukázali, že
I a F nie sú špecifické pre hiDC, no zlepšujú aj stabilitu mRNA a efektivitu translácií v
ďalších bunkách.
Príklad 5
Oblasť FI 3'UTR zvyšuje expresiu z upravenej mRNA
Pre určité aplikácie, vrátane liečby náhrady bielkovín sú molekuly mRNA s upravenými
nukleotidmi výhodné v porovnaní s neupravenými pre zníženú imunogénnosť ((Kariko
et al., 2008). Úpravy báz by však mohli mať vplyv na stabilitu mRNA buď priamym
vplyvom na interakciu zodpovedajúcej bielkoviny viažucej RNA alebo zmenou vzniku
sekundárnej štruktúry RNA. Podľa toho by sa vybraté oblasti 3' UTR mohli chovať
odlišne v kontexte s upravenými mRNA. Z toho dôvodu sme porovnávali kombináciu
F a I s 2hBgUTR v kontexte mRNA upravenou použitím m1Y v bunkách hiDC, HFFs,
CD8+ a CD4+ T-lymfocytoch a v myších MEF, C2C12 a bmDC. Ako reportér bola
použitá luciferáza (pozri obr. 7A s návrhom konštruktu). Pri generovaní upravených
molekúl mRNA bol U v reakcii IVT úplne nahradený použitím m1Y. Vo všetkých
experimentoch poslúžila neupravená RNA ako kontrola. Integrity získaných mRNA
neboli ovplyvnené výmenou UTP za mIYTP (obrázok 7B). Bunky boli elektroporované
za podmienok v tab 15 a hladiny luciferázy boli merané po 3, 6, 12, 24, 48, 72 a 96 h.
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Elektroporácia neupravenej mRNA na báze luciferázy by mohla reprodukovať účinky
pozorované skôr: vo všetkých druhoch buniek bol prvok FI rovnako dobrý alebo lepší
ako kontrola 2hBg, čo sa týka zlepšenia stability RNA (tab. 16A). Kým v myších
bunkách DC a ľudských T-lymfocytoch boli polčasy medzi dvoma oblasťami 3‘UTR
porovnateľné, prvok FI zvyšoval polčasy mRNA až na 1,69-násobok v bunkách HFF.
Celkové množstvo bielkoviny sa zvýšilo vo všetkých bunkových líniách, najvýraznejšie
v bunkách HFF (2,45-násobne).
S upravenou mRNA viedol prvok FI tiež k nárastu polčasu mRNA pri porovnaní s 2hBg
v bunkách hiDC, celkové množstvo bielkoviny sa zvýšilo viac než dvojnásobne (tab.
16B). Výsledky vo všetkých ďalších druhoch buniek sú tiež podobné výsledkom
získanými s neupravenou mRNA: prvok FI bol lepší pri porovnaní s 2hBg vo všetkých
experimentoch obsahujúcich bunky HFF, MEF a C2C12, a porovnateľný v bunkách Tlymfocyty a myšie DC (tab. 16B). Z tohto dôvodu úprava U nemení schopnosť prvku
FI stabilizovať mRNA.
Príklad 6
Oblasť FI 3'UTR zvyšuje expresiu z mRNA bez ohľadu na metódu transfekcie
Až potiaľ boli všetky experimenty robené s elektroporáciou ako metódou transfekcie.
Pri elektroporácii transportovaná mRNA vstupuje priamo do cytoplazmy, za okolnosti
cesty endozomálneho zachytávania, čo nastáva po transfekcii prostredníctvom
lipofekcie. Bunky podstúpili lipofekciu s rovnakými prvkami FI a 2hBg obsahujúcimi
molekuly mRNA luciferázy, ako boli použité v predošlých experimentoch použitím
RNAiMAX ako transfekčného činidla, aby sme zistili, či za týchto podmienok funguje
aj prvok FI za týchto podmienok. Aj po lipofekcii prvok FI zvyšoval expresiu luciferázy,
hoci toto zvýšenie bolo menej výrazné, ak to porovnáme s experimentmi, kde RNA
bolo transferovaná elektroporačne (tab. 16C). Metóda transfekcie teda nemá dopad
na stabilizačný účinok prvku FI.
Príklad 7
mRNA obsahujúca FI 3'UTR a 2hBgUTR vedie k porovnateľnej expresii bielkovín a
aktivácii imunity in vivo.
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Pri hodnotení expresie bielkovín z mRNA obsahujúcej FI 3'UTR in vivo boli rovnaké
molekuly mRNA na báze luciferázy, obsahujúce FI a 2hBg, ako boli použité v
predošlých experimentoch, pripravené s F12 a podávané i.v formou myšiam BALB/c.
Ako je zobrazené na obr. 8, expresia luciferázy bola porovnateľná pre obe oblasti
3‘UTR. Antigénovo špecifická imunitná odpoveď bola tiež indukovaná v podobnej
miere s trocha silnejším účinkom mRNA obsahujúcej FI 3'UTR v slezine.
Príklad 8
IF UTR vedie k zvýšenej stabilite samo-replikácie RNA in vitro.
Samoreplikačná RNA transkribovaná in vitro (replikónová RNA) odvodená od
alfavírusových genómov je silným vakcínovým vektorom. Replikónová RNA kóduje na
prvých dvoch tretinách enzýmový komplex potrebný na cytoplazmatickú replikáciu
(replikáza) replikónovej RNA. Táto replikáza rozpoznáva vnútornú štruktúru RNA,
ktorá pôsobí ako subgenómový promótor pre syntézu subgenómových RNA, závislú
od replikázy. Transgény alebo antigény na vakcináciu sú kódované na tejto
subgenómovej RNA, ktorá je podstatne kratšia než celý replikón. Celkovo obe:
genómová (t.j. replikónová RNA celej dĺžky) aj subgenómová RNA pripomínajú
bunkovú mRNA. Obe sú lemované oblasťami UTR, obe obsahujú čiapku a sú
polyadenylované. Enzýmy zodpovedné za založenie čiapky a polyadenyláciu sú
obsiahnuté v enzýme replikáza. Zachované prvky sekvencií (CSE) v oblastiach UTR prekrývajúce sa s ORF replikázy v prípade 5'CSE - sú potrebné na viazanie replikázy
a pôsobia ako promótory na syntézu mínusového reťazca (3'CSE) alebo syntézu
plusového reťazca (5'CSE).
S cieľom hodnotenia, či nové stabilizačné UTR identifikované a validované na
nereplikáciu RNA transkribovanej in vitro poskytujú vyššiu stabilitu, a tým aj vyššiu
transgénovú expresiu replikónovej RNA, sme klonovali príslušné sekvencie do
matricových vektorov replikonovej RNA. Keďže 3'CSE sa musí nachádzať tesne vedľa
poly-A chvostíka, vkladali sme nové UTR hneď za 3'CSE replikónu kódujúceho
destabilizovanú

luciferázu

(Luc2CP).

Replikónová

RNA

bola

syntetizovaná

transkripciou matricových plazmidov linearizovaných in vitro podobne ako IVT mRNA.
Replikónová RNA bola zavedená do buniek (BHK21 a HFF) elektroporáciou, a (potom)
bola hodnotená expresia luciferázy. Ako je ukázané na obrázku 9, všetky vložené
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oblasti UTR zvyšovali transláciu Luc2CP v oboch použitých bunkových líniách. Je
zaujímavé, že kombinácia „IF“ UTR priniesla výrazné zvýšenie translácie.
Príklad 9
Výmeny nukleotidov až do 90 % homológie nemajú dopad na stabilizačné vlastnosti
prvku FI
Vzhľadom na postup výberu použitý na identifikáciu nových stabilizačných prvkov
UTR, boli získané sekvencie v určitom rozsahu veľkostí. Identifikácia rovnakých
sekvencií s predĺženými koncami 5' a 3' poskytuje prvú indikáciu minimálnej
požadovanej dĺžky. Minimálna oblasť potrebná pre každý prvok na výkon
stabilizačného vplyvu by však mohla byť ešte kratšia. Navyše aj ľahké zmeny sekvencií
by mohli byť stále funkčné, t.j. identifikácia akéhokoľvek jednotlivého nukleotidu
nemusí mať najvyšší význam pre stabilizačné vlastnosti prvku FI. Sekvencie 3' UTR s
homológiou 97,5 %, 95,0 %, 92,5 % a 90,0 % voči pôvodnému prvku FI boli testované
z hľadiska expresie celkovej bielkoviny a polčasu mRNA v bunkách hiDC, aby sme
videli, do akej miery sú prvky odolné voči výmene nukleotidov. Nukleotidy, ktoré boli
menené, boli vybraté náhodne v rámci celej dĺžky sekvencií (sekvencie 208 až 211,
náhodné úpravy). Molekuly RNA luciferázy s týmito upravenými prvkami ako 3'UTR
boli prepísané in vitro, elektroporované do nezrelých ľudských dendritových buniek
(hiDC) a po ich expresii nasledovali po čase, po 3, 6, 24, 48 a 72 hod. merania
luciferázy. Molekuly RNA luciferázy s upraveným prvkom FI viedli k rovnakému
množstvu celkovej bielkoviny a mali zhruba rovnaký polčas (tab. 17).
Popri náhodných substitúciách s rastúcimi stupňami podľa opisu vyššie, bol vytvorený
iný súbor upravených prvkov FI racionálne zavedením substitúcií nukleotidov, ktoré
pravdepodobne narušia sekundárnu štruktúru prvku FI. O viacerých prírodných
sekvenciách 3' UTR je známe, že ich sekundárna štruktúra je dôležitá, lebo poskytuje
väzbové miesta pre riadiace bielkoviny, ktoré ovplyvňujú stabilitu mRNA (Addess et
al., 1997; Putland et al., 2002; Crucs et al., 2000; Adams et al., 2003). Dve sekvencie
8nt, ktoré sú navzájom dokonale komplementárne, sa vyskytujú v prvku FI, jeden v F
a druhý v prvku I (obrázok 10). Párovanie báz týchto dvoch oblastí je tiež možné vidieť
vo väčšine predikcií programu mfold. mFold (Zuker, 2003) je počítačový program
umožňujúci predikcie sekundárnej štruktúry vstupných sekvencií. Sekvencia bola
zmenená tak, že sa zrušilo párovanie báz (sekvencia 212, mutácia 8nt), aby sa
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skontroloval význam tohto špecifického sekundárneho konštrukčného prvku. Popri
týchto skôr dlhých komplementárnych sekvenciách boli pre 3‘UTR FI vyhľadávané v
predikciách softvéru mfold konštrukčné prvky prítomné vo väčšine výstupných
skladaní, ktoré by preto mali vysokú pravdepodobnosť vzniku in vivo. Nukleotidy
zapojené v párovaní báz týchto skladaní boli zmenené s homológiou 97,5 %, 95,0 %,
92,5 % a 90,0 % voči pôvodným sekvenciám FI presunom s ich partnermi v párovaní
báz, čím sa zachovala sekundárna štruktúra sekvencie (sekvencie 217 až 220,
modifikácie zachovávajúce štruktúru). Navyše, rovnaké sekvencie boli vymieňané len
na jednom reťazci časti s dvojitým reťazcom, čím sa schválne narušila sekundárna
štruktúra. V týchto prípadoch bola identita s pôvodnou sekvenciou 98,75 %, 97,50 %,
96,25 %, respektíve 95,00 % (sekvencie 213 až 216, modifikácie zachovávajúce
štruktúru).
Molekuly RNA luciferázy s opísanými upravenými prvkami 3'UTR boli prepísané in
vitro, elektroporované do nezrelých ľudských dendritových buniek (hiDC) a po ich
expresii nasledovali po čase, po 3, 6, 24, 48 a 72 hod. merania luciferázy. So žiadnou
stratégiou úpravy sa nedal pozorovať významný vplyv na polčas mRNA. Stabilizačné
vlastnosti prvku FI sa preto zdajú byť odolné voči zmenám sekvencie nukleotidov alebo
sekundárnej štruktúre až s 10,0 % zmenených nukleotidov. Po úprave sekvencie FI sa
tiež nedal pozorovať žiadny pokles celkového množstva bielkovín (tab. 18 A a B).
Príklad 10
Použitie prvku FI namiesto 2hBg bráni genetickej mutácii pri amplifikácii oblasti
kódujúcej RNA, na báze PCR
Ako bolo ukázané, prvok FI je rovnako dobrý alebo lepší v porovnaní s 2hBg 3‘UTR,
čo sa týka stability a efektivity translácií mRNA. Ďalšou výhodou prvku FI je
nerepetitívna sekvencia, kým dve kópie hBg 3'UTR môžu v niektorých prípadoch
spôsobiť problémy.
Je to najlepšie vidieť, keď sa matrica DNA na transkripciu RNA amplifikuje pomocou
PCR. V takých prípadoch sa polyA chvostík v celej dĺžke pridáva s primerom oligo,
ktorý sa viaže na konci 3' na najvzdialenejšom konci 3' sekvencie 3' UTR (obr. 11 A).
V prípade 2hBgUTR sa počas PCR objavujú produkty so skrátenou stranou, ktoré sa
po sekvenovaní preklopia tak, aby obsahovali mRNA len s jediným opakovaním 1hBg
v UTR (obrázok 11 B). Po transkripcii je toto skrátenie viditeľné aj v mRNA (obrázok
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11 B). Tento jav sa vyskytuje vo väčšine reakcií PCR s konštruktmi obsahujúcimi prvok
2hBgUTR a nedá sa úplne odstrániť optimalizáciou vrátane teploty hybridizácie
primeru, zloženia pufra, sekvencie primeru alebo iných polymeráz. Aj po vložení
jednotnej sekvencie linkera medzi 3' UTR a chvostík polyA, tento problém zostáva. Je
dôležité, že sila bočného píku korelovala s výťažkom reakcie PCR, čo naznačuje
nešpecifickú hybridizáciu primerov skrátených fragmentov PCR, s rastom v každom
cykle PCR ako pravdepodobnú príčinu problému. Z tohto dôvodu sa nedali
identifikovať uspokojivé podmienky pre matrice DNA kódujúce molekuly RNA s prvkom
2hBg 3'-UTR.
Naopak PCR matríc DNA s prvkom FI neviedla k žiadnym produktom so skrátenou
stranou (obrázok 11D) a tiež výsledná mRNA neukazovala žiadny ďalší pík v profile
bioanalyzátora (obrázok 11E). Prvok FI preto predstavuje značné zlepšenie čo sa týka
3'UTR v porovnaní s 2hBgUTR vzhľadom na integritu matrice PCR a kvality príslušnej
RNA.
Príklad 11
Vlastnosti stabilizácie RNA u subfragmentov prvkov F a I
Vzhľadom na postup výberu použitý na identifikáciu nových stabilizačných prvkov
UTR, boli získané sekvencie v určitom rozsahu veľkostí. Identifikácia rovnakých
sekvencií s predĺženými koncami 5' a 3' poskytuje prvú indikáciu minimálnej
požadovanej dĺžky. Minimálna oblasť potrebná pre každý prvok na výkon
stabilizačného vplyvu by však mohla byť ešte kratšia.
S týmto cieľom bolo navrhnutých päť reportérových konštruktov na báze luciferázy pre
oba prvky F aj I, každý obsahujúci skrátenú neprekladanú oblasť UTR pokrývajúcu
rôzny fragment pôvodného prvku skráteného na každom konci 5' a/alebo 3' (pozri
obrázok 12 vrchné panely A respektíve B). Tieto reportérové konštrukty boli prepísané
in vitro, elektroporované do nezrelých ľudských dendritových buniek (hiDC) a po ich
expresii nasledovali po čase, po 3, 6, 24, 48 a 72 hod. merania luciferázy. Výsledné
závislosti expresie boli analyzované z hľadiska relatívneho polčasu RNA, pričom RNA
obsahovala príslušný súbor úplnej dĺžky po 1 (pozri obrázok 12 vrchné panely A
respektíve B).
Pri prvku F nebolo možné pozorovať žiadny podstatne znížený polčas mRNA pre
žiadnu testovanú sekvenciu, čo naznačuje nadbytočné nekooperujúce zahrnutie
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rôznych podsekvencií pozdĺž prvku F v jeho stabilizačnej role. Podobný výsledok bolo
možné získať pre prvok I, hoci tu slabý pokles účinnosti bolo možné pozorovať len v
prípade, keď ako 3'UTR bola použitá stredová oblasť (nt37-107).
Z hľadiska uvedenia týchto výsledkov do súvislostí, boli jednotlivé prvky F a I
porovnávané v celej dĺžke s náhodne vybratými oblasťami 3' UTR z východiskovej
knižnice (dlhými 257nt). Toto sme dosiahli klonovaním východiskovej zmesi DNA a
výberom jedného náhodného klonu. Ako bolo opísané vyššie, molekuly RNA kódujúce
luciferázu s príslušnými sekvenciami UTR boli elektroporované do buniek hiDC, bola
meraná expresia luciferázy v čase, a boli merané relatívne polčasy a expresia celkovej
bielkoviny. V porovnaní s prvkami F, I a FI, je RNA s náhodne vybratými 3' UTR
podstatne menej stabilná (obrázok 13, vrchný panel). Vplyv vybratých neprekladaných
oblastí UTR je dokonca výraznejšia pre celkovú expresiu bielkovín (obrázok 13,
spodný panel). Toto jasne naznačuje, že vplyv fragmentov prvkov F a I podľa opisu
vyššie je špecifický pre vybrané sekvencie a nie jednoducho spôsobený prítomnosťou
sekvencie 3' UTR. Je to v súlade s pozorovaným zvýšením stability RNA zmesi počas
výberu (pozri vyššie).
Príklad 12
Použitie stabilizačných UTR prvkov na preprogramovanie kmeňovej bunky
40 000 buniek bolo umiestnených na platňu s 12 jamkami a podstúpilo lipofekciu počas
troch (3x) a štyroch (4x) po sebe idúcich dní zmesami mRNA, ktoré boli zložené z 0,33
µg neupravenej in vitro transkribovanej (IVT)-RNA kódujúcej toto preprogramovanie
TF OCT4, SOX2, KLF4, cMYC, NANOG a LIN28 (OSKMNL) (1:1:1:1:1:1) s 0,08 µg
každej B18R, E3 a K3 (EKB) a 0,17µg zmesi miRNA zloženej z 302a-d a 367
(1:1:1:1:1:1) miRNA. Tieto konštrukty RNA sa takto odlišovali len vo svojej oblasti
3'UTR obsahujúcej tandemové opakovanie ľudskej β-globínovej 3'UTR (2hBg), prvku
F-I (FI) alebo prvku I-F (IF). Bunky boli kultivované v pôde kmeňových buniek ľudských
embryí (hES) a podľa pokynov výrobcu boli vykonané lipofekcie použitím RNAiMAX.
Od 9. dňa bol pozorovaný vznik kolónií a analýzu kolónií sme vykonávali na d11 (pozri
obrázok 14A s časovým prehľadom). Stanovené kolónie boli na 11. deň sfarbené z
hľadiska zistenia obsahu alkalickej fosfatázy (AP) použitím farbiacej súpravy AP.
Prehľad reprezentatívnych farbení je zobrazený na obrázku 14B. Je zreteľné, že
zahrnutie prvku FI prináša vyššie množstvá kolónií, v ktorých sa vyskytuje AP (tmavé).

83
Kolónie sfarbené z hľadiska obsahu AP boli spočítané a výsledky prehľadu boli
potvrdené: v porovnaní s predtým použitou oblasťou 2hBg-UTR, náhradou s FI-UTR
vedie k 3-4-násobnému nadbytku kolónií po 3-násobnej lipofekcii. Náhrada použitím
IF-UTR prináša 2-násobný nadbytok. Pri štyroch transfekciách sú tieto výsledky menej
výrazné. Pri IF-UTR tu nie je pozorované žiadne zlepšenie. Na jednu stranu sa proces
zdá byť nasýtený štyrmi transfekciami, kým na druhú stranu počítanie kolónií je tu do
istej miery neobjektívne pre nadmerný rast kolónií (pozri obr. 14C). Morfológia kolónií
výsledných kolónií buniek iPS použitím molekúl RNA obsahujúcich FI-UTR bola
podobná bunkám hES s tesne zbalenými malými bunkami v odlišných kolóniách a
dobre definovanými hranicami (obrázok 14D). Tieto kolónie by bolo možné sfarbiť
pozitívne z hľadiska markera pre povrch buniek AP (obrázok 14E) a hES TRA-1-60
(obrázok 14F). Živé sfarbenie TRA-1-60 bolo vykonané protilátkou Stain-Alive TRA-160 (Stemgent) podľa pokynov výrobcu. Reprezentatívne obrázky kolónií sú
znázornené. Pri ďalšom hodnotení pluripotencie kolónií boli bunky peletované, celková
RNA bola izolovaná a expresia mRNA markerov hES OCT4 (endogénne), NANOC
(endogénne), LIN28 (endogénne), TERT a REX1 boli kvantifikované metódou qRTPCR. Expresia mRNA bola normalizovaná na expresiu HPRT a je zobrazená ako
násobná indukcia v porovnaní s hladinami transkriptov vstupných buniek. Analýza
kolónií po 3 lipofekciách sú zobrazené na obrázku 14G. Všetky analyzované markery
boli vysoko exprimované v porovnaní so vstupnými bunkami, čo naznačuje
pluripotenciu

preprogramovaných

buniek.

Superiorita

syntetických

mRNA

obsahujúcich FI bola potvrdená vyššou expresiou endogénnych markerov v porovnaní
s preprogramovaním použitím molekúl mRNA obsahujúcich 2hBg a IF.
Tieto výsledky ukazujú, že náhrada oblasti 2hBg-UTR oblasťou FI-UTR prináša
rýchlejšiu a efektívnejšiu technológiu preprogramovania na báze RNA. Je to
pravdepodobne založené na dlhšej a vyššej expresii transkripčných faktorov
preprogramovania spôsobených substitúciou prvkov FI. Orientácia prvku FI sa zdá byť
takto nevyhnutnou, keďže prínos nebol pozorovaný pri konštruktoch IF. Úspešné
preprogramovanie buniek molekulami mRNA obsahujúcich FI bolo potvrdené
morfológiou typu buniek hES, aktivitou AP a expresiou povrchu buniek hES a
endogénnych markerov výsledných kolónií buniek iPS.
Tabuľky
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Tabuľka 1
Polčas mRNA v hodinách (h) vypočítaný z údajov experimentov s PCR v reálnom čase
(RT-PCR) reverznej transkriptázy, aby sa sledoval postup výberu. Molekuly mRNA boli
počítané 8, 24 a 48 hodín po elektroporácii. V experimente I (vľavo) bola každá vzorka
analyzovaná len raz. V súlade s tým nie je uvedená štandardná odchýlka
Vzorka

Polčas mRNA

Vzorka

Polčas mRNA

2hBg

7,5 h

2hBg

13,5 ± 0,2 h

lib

4,5 h

Rn4

13,9 ± 0,7 h

Rn1

4,9 h

Rn5

16,5 ± 0,7 h

Rn2

6,7 h

Rn3

7,5 h

Tabuľka 2
Prehľad 7 hlavných skupín s väzbovou skupinou (BR) v rámci 3'-UTR BLASTovanej
sekvencie. Zobrazené sú skratka skupiny, počet klonov identifikovaných pre skupinu
(č.), genómový pôvod s príslušnou skratkou, kód NCBI a poloha v sekvencii vzhľadom
na kódujúcu oblasť. Podľa NextBio sú všetky sekvencie v hiDC nadmerne regulované.
Výsledok BLAST s
Skupina č.

reprezentatívnou sekvenciou
každej skupiny. Homo

Skratka

Kód NCBI

BR

sapiens
B

50 Fragment Fc imunoglobulínu FCGRT

NM_001136019 3'-UTR

IgG, receptor, transportér,
alfa. mRNA (klon cDNA)
D

22 Lymfocytovo špecifická

LSP1

NM_002339

3'-UTR

CCL22

NM_002990

3'-UTR

bielkovina 1. mRNA
E

13 Chemokínový (C-C motív)
ligand 22.mRNA
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Výsledok BLAST s
Skupina č.

reprezentatívnou sekvenciou
každej skupiny. Homo

Skratka

Kód NCBI

BR

AES

NM_198969

3'-UTR

sapiens
F

4 Prvok zosilňujúci štiepenie,
vyskytujúci sa na konci so
skupinou amino. mRNA

G

15 Rodina fosfolipázy D, člen 3. PLD3

NM_001031696 CDS+3'-

mRNA
I

UTR

17 Mitochondricky kódovaná

MT-RNR1

NC_012920

ncRNA

HLA-DRB4 NM_021983

3'-UTR

12S RNA
J

22 Hlavný komplex
histokompatibility, triedy II,
DR beta 4. mRNA

Tabuľka 3
Hodnoty pre polčas a celkové bielkoviny v čase vypočítané vzhľadom k nášmu zlatému
štandardu 2hBg. Zobrazené sú názov skupiny a príslušný gén.
Vzhľadom k 2hBg
Gén

Celkové

RefSeq
Polčas

bielkoviny v
čase

Fragment Fc imunoglobulínu IgG,
receptor, transportér, alfa

NM_001136019

0,89 ± 0,15

0,96 ± 0,15

Lymfocytovo špecifická bielkovina 1 NM_002339

0,80 ± 0,21

0,75 ± 0,03

Chemokínový ligand 22

NM_002990

0,82 ± 0,16

0,66 ± 0,12

amino

NM_198969

0,90 ± 0,06

0,95 ± 0,01

Rodina fosfolipázy D, člen 3

NM_001031696

0,79 ± 0,21

0,66 ± 0,13

Prvok zosilňujúci štiepenie,
vyskytujúci sa na konci so skupinou
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Vzhľadom k 2hBg
Gén

Celkové

RefSeq

Polčas

bielkoviny v
čase

Mitochondricky kódovaná 12S RNA NC_012920

1,15 ± 0,09

0,94 ± 0,08

0,89 ± 0,08

0,89 ± 0,09

Hlavný komplex histokompatibility,
triedy II, DR Beta 4

NM_021983

Tabuľka 4
Podmienky PCR na amplifikáciu knižničných a následných selekčných cyklov
Čas

Teplota

Krok

1 min 30 s

98 °C

Počiatočná denaturácia

20 s

98 °C

Denaturácia

30 s

65 °C

Hybridizácia

45 s

72 °C

Predĺženie

5 min

72 °C

Konečné predĺženie

∞

4 °C

Pozastavenie

Tabuľka 5
IVT-T7-transcripčná reakcia.
Konc./Obj.
ddH2O
D1 čiapka

Koneč. konc.
Do 50 µl

Premenlivá

6,0 mM

ATP/CTP/UTP

100 mM

7,5 mM

GTP

100 mM

1,5 mM

Pufor T7
Produkt PCR
T7 enzým. mix HC

10x
Premenlivá
10x

1x
0,05 µg/µl
1x
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Tabuľka 6
Kombinácie klonované a porovnávané s naším zlatým štandardom 2hBg (pravý dolný
roh). Jednotlivé prvky klonované dvakrát sú zvýraznené.

Tabuľka 7
Výsledok génu FCGRT (skupina B) klonovaného ako jediný alebo „upstream“ prvok
kombinovaný s jednou z iných skupinových sekvencií ako „downstream“ prvkom.
Hodnoty vytlačené tučným písmom sú > 1,0. Hodnoty sú vzhľadom k 2hBg
Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

B

0,840

1,320

1,300

BB

0,580

1,530

0,900

BI

0,920

1,750

1,410

BG

0,780

2,300

1,430

BD

0,730

1,970

1,220

čase
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Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

BJ

0,710

1,910

1,190

BE

0,720

1,500

1,030

BF

0,760

1,720

1,220

BhBg

0,970

2,200

1,740

hBgB

0,640

1,750

1,030

2hBg

1,000

1,000

1,000

čase

Tabuľka 8
Výsledok LSP1 (skupina D) klonovaného ako jediný alebo „upstream“ prvok
kombinovaný s jednou z iných skupinových sekvencií ako „downstream“ prvkom.
Hodnoty vytlačené tučným písmom sú > 1,0. Hodnoty sú vzhľadom k 2hBg.
Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

D

0,770

0,860

1,250

DD

0,680

1,130

1,000

DI

0,960

1,440

1,270

DG

0,700

1,530

1,110

DB

0,640

0,900

0,760

DJ

0,640

1,040

0,890

DE

0,690

1,000

0,970

DF

0,750

1,080

1,000

DhBg

0,840

1,120

1,020

hBgD

0,820

1,490

1,160

čase
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Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

2hBg

Polčas

Efektivita translácií

1,000

1,000

Celkové bielkoviny v
čase
1,000

Tabuľka 9
Výsledok CCL22 (skupina E) klonovaného ako jediný alebo „upstream“ prvok
kombinovaný s jednou z iných skupinových sekvencií ako „downstream“ prvkom.
Hodnoty vytlačené tučným písmom sú > 1,0. Hodnoty sú vzhľadom k 2hBg.
Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

E

0,760

0,970

0,940

EE

0,600

0,950

0,670

EI

0,890

1,120

0,960

EG

0,680

1,590

0,940

EB

0,570

1,470

0,850

ED

0,650

1,350

0,950

EJ

0,600

1,230

0,760

EF

0,760

1,100

0,860

EhBg

0,690

1,190

0,780

hBgE

0,880

1,630

1,050

2hBg

1,000

1,000

1,000

čase

Tabuľka 10
Výsledok AES (skupina F) klonovaného ako jediný alebo „upstream“ prvok
kombinovaný s jednou z iných skupinových sekvencií ako „downstream“ prvok.
Hodnoty vytlačené tučným písmom sú > 1,0. Hodnoty sú vzhľadom k 2hBg.
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Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

F

0,500

1,760

0,970

FF

0,910

1,770

1,410

FI

1,100

1,490

1,290

FG

0,850

1,680

0,980

FB

0,720

1,360

0,860

FD

0,490

1,350

0,620

FJ

0,780

1,720

1,090

FE

0,730

1,660

1,080

FhBg

1,050

1,900

1,530

hBgF

0,940

2,250

1,500

2hBg

1,000

1,000

1,000

čase

Tabuľka 11
Výsledok PLD3 (skupina G) klonovaného ako jediný alebo „upstream“ prvok
kombinovaný s jednou z iných skupinových sekvencií ako „downstream“ prvkom.
Hodnoty vytlačené tučným písmom sú > 1,0. Hodnoty sú vzhľadom k 2hBg.
Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

G

0,740

1,260

1,110

GG

0,480

1,080

0,690

GI

0,990

1,010

1,000

GB

0,520

0,970

0,620

GD

0,630

1,170

0,780

čase

91
Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

GJ

0,520

0,940

0,640

GE

0,500

0,730

0,550

GF

0,620

0,790

0,680

GhBg

0,740

0,990

0,860

hBgG

0,720

1,160

0,910

2hBg

1,000

1,000

1,000

čase

Tabuľka 12
Výsledok mtRNRl (skupina I) klonovaného ako jediný alebo „upstream“ prvok
kombinovaný s jednou z iných skupinových sekvencií ako „downstream“ prvkom.
Hodnoty vytlačené tučným písmom sú. Hodnoty sú vzhľadom k 2hBg.
Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

I

1,080

1,020

1,440

II

1,170

0,830

1,030

IG

1,040

1,250

1,310

IB

1,100

1,200

1,180

ID

1,190

1,580

1,510

IJ

1,080

1,430

1,330

IE

1,060

1,000

1,070

IF

1,220

1,130

1,290

IhBg

1,230

1,110

1,210

hBgl

1,210

1,420

1,270

čase
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Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

2hBg

Polčas

Efektivita translácií

1,000

1,000

Celkové bielkoviny v
čase
1,000

Tabuľka 13
Výsledok HLA-DRB4 (skupina J) klonovaného ako jediný alebo „upstream“ prvok
kombinovaný s jednou z iných skupinových sekvencií ako „downstream“ prvkom.
Hodnoty vytlačené tučným písmom sú > 1,0. Hodnoty sú vzhľadom k 2hBg.
Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

J

0,790

0,930

0,920

JJ

0,490

0,960

0,540

JI

0,880

1,110

0,900

JG

0,420

1,280

0,630

JB

0,480

1,000

0,520

JD

0,500

1,370

0,830

JE

0,420

0,950

0,520

JF

0,570

1,190

0,800

JhBg

0,730

1,100

0,800

hBgJ

0,770

1,530

1,080

2hBg

1,000

1,000

1,000

čase

Tabuľka 14
Reprezentatívne výsledky použitím luc2mut ako reportérového génu a novo vybratých
oblastí 3'-UTR po elektroporácii do hiDC. Aktivita luciferázy sa merala viac ako 96 h.
Hodnoty sú vzhľadom k 2hBg.
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Vzhľadom k 2hBg
Vzorka

Celkové bielkoviny v

Polčas

Efektivita translácií

bez UTR

0,300

0,694

0,139

hBg

0,360

1,216

0,437

I

0,800

1,132

0,936

IF

1,110

1,050

1,133

FI

1,020

0,818

0,847

IhBg

0,880

0,860

0,792

hBgI

0,840

0,776

0,681

2hBg

1,000

1,000

1,000

čase

Tabuľka 15
Nastavenia elektroporácie
Tabuľka zhŕňa údaje protokolu elektroporácie pre všetky druhy použitých buniek.
Množstvo buniek uvedené pod počtom buniek bolo zmiešané s množstvom RNA
stanoveným buď v µg alebo pmol buď v elektroporačných kyvetách alebo 96jamkových elektroporačných platniach (ako je uvedené pod formou) v pôde XVIVO15 (Lonza). Elektroporáciu sme vykonali použitím impulzu určenej dĺžky a
napätia uvedeného pod V. Potom sme bunkovú suspenziu zriedili v rastovej pôde a
rozdelili do 96 jamiek s hustotou uvedenou pod bodom bunky/čas.
Forma
hiDC
HFF

kyveta
96jamková

veľkosť

počet

RNA RNA bunky/časový

štrbiny

buniek

[µg] [pmol]

4 mm 1,00E+06
4 mm 7,00E+04

10
2

V

impulz

5,00E+04

300

1×12 ms

1,00E+04

200

1×24 ms

bod

CD8+

kyveta

4 mm 2,50E+06

10

1,67E+05

500

1×3 ms

CD4+

kyveta

4 mm 2,50E+06

10

1,67E+05

500

1×3 ms
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Tabuľka zhŕňa údaje protokolu elektroporácie pre všetky druhy použitých buniek.
Množstvo buniek uvedené pod počtom buniek bolo zmiešané s množstvom RNA
stanoveným buď v µg alebo pmol buď v elektroporačných kyvetách alebo 96jamkových elektroporačných platniach (ako je uvedené pod formou) v pôde XVIVO15 (Lonza). Elektroporáciu sme vykonali použitím impulzu určenej dĺžky a
napätia uvedeného pod V. Potom sme bunkovú suspenziu zriedili v rastovej pôde a
rozdelili do 96 jamiek s hustotou uvedenou pod bodom bunky/čas.
Forma

MEF

C2C12
bmDC

96jamková
96jamková
kyveta

veľkosť

počet

RNA RNA bunky/časový

štrbiny

buniek

[µg] [pmol]

bod

V

4 mm 7,00E+04

2

1,00E+04

200

4 mm 7,00E+04

2

1,00E+04

240

5,00E+04

400

4 mm 1,00E+06

10

impulz
5×6 ms/
400 ms
5x5 ms/
400 ms
1×5 ms

Tabuľka 16
Polčasy a celková bielkovina prvku FI vzhľadom k 2hBgUTR obsahujúcemu
neupravenú a upravenú mRNA po elektroporácii a neupravenú RNA po lipofekcii.
Plazmidy kódujúce gén luciferázy svetlušiek obsahujúci buď FI alebo 2hBg keďže
3'UTR boli linearizované za poly(dA:dT) restrikčným enzýmom triedy IIS, čím sa po
poly(dA:dT) vytvorila matrica bez ďalších nukleotidov. DNA linearizovaného
plazmidu bola čistená karboxylovanými magnetickými guľôčkami (Invitrogen),
kvantifikovaná spektrofotometricky a podrobená transkripciám in vitro. Na in
vitro transkripcie bola použitá interne pripravená T7 RNA-polymeráza doplnená
inhibítormi Rnázy a pyrofosfatázou spolu so 7,5 mM NTP v 125 mM pufre Hepes
pH 8,35, 34 mM MgOAc2, 10 mM DTT a 2 mM spermidínovým pufrom. Do reakčnej
zmesi sme pridali 6 mM β-S-ARCA(D2), aby sa dala efektívne vytvoriť čiapka RNA,
pôvodná koncentrácia GTP sa znížila na 1,5 mM a potom upravila na 7,5 mM v
dávkovom reaktore počas 2,5 hod. pri 37°C. RNA sme čistili karboxylovanými
magnetickými guľôčkami (Invitrogen) a koncentrácia a kvalita RNA boli hodnotené
spektrofotometricky a analýzou na bioanalyzátore 2100 (Agilent).
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A) Ukazuje, že polčasy neupravených mRNA obsahujúcich prvok FI sú vyššie alebo
porovnateľné s tými, ktoré obsahujú 2hBg 3'UTR v niekoľkých ľudských aj myších
bunkových líniách. Množstvo ľudských fibroblastov (HFF), CD8+ a CD4+ Tlymfocytov, myšieho embryonálneho fibroblastu (MEF), myoblastómových buniek
(C2C12) a myších DC podľa tab. 15 bolo zmiešané s príslušným množstvom RNA
(tab. 15) v pôde X-VIVO15 (Lonza) a
podrobené elektroporácii. Uvedený počet buniek bol umiestnený na platne s 96
jamkami v 100µl vhodnej rastovej pôdy s aditívami. 2, 6, 24, 48, 72 a 96 hodín po
očkovaní boli po pridaní luciferínu (Promega) na fluorescenčnej čítačke (TECAN)
stanovené aktivity luciferázy svetlušiek.
B) Ukazuje, že polčasy mRNA upravených použitím m1Y obsahujúcich prvok FI sú
vyššie alebo porovnateľné s tými, ktoré obsahujú 2hBg 3'UTR v rôznych ľudských
aj myších bunkových líniách. Množstvo ľudských nezrelých dendritových buniek
(iDC), fibroblastov (HFF), CD8+ a CD4+ T-lymfocytov, myšieho embryonálneho
fibroblastu (MEF), myoblastómových buniek (C2C12) a myších DC podľa tab. 15
bolo zmiešané s príslušným množstvom RNA upravenej použitím m1Y (tab. 15) v
pôde X-VIVO15 (Lonza) a podrobené elektroporácii. Uvedený počet buniek bol
umiestnený na platne s 96 jamkami v 100µl vhodnej rastovej pôdy s aditívami. 2, 6,
24, 48, 72 a 96 hodín po očkovaní boli po pridaní luciferínu (Promega) na
fluorescenčnej čítačke (TECAN) stanovené aktivity luciferázy svetlušiek.
C) Ukazuje, že polčasy neupravených mRNA obsahujúcich prvok FI sú vyššie alebo
porovnateľné s tými, ktoré obsahujú 2hBg 3'UTR v rôznych bunkových líniách aj po
transfekcii RNA použitím lipofekcie. 50 ng RNA bolo inkubovaných 15-30 min s 0,2µl
RNAiMAX a umiestnených na 1E04 HFF, MEF alebo C2C12 bunky v 96 jamkách.
3, 6, 12, 24, 48, 72 a 96 hodín po očkovaní boli po pridaní luciferínu (Promega) na
fluorescenčnej čítačke (TECAN) stanovené aktivity luciferázy.
A

B

Neupravená mRNA

C
mRNA upravená

Lipofekcia

použitím m1Y
vzhľadom k 2hBg

vzhľadom k 2hBg

vzhľadom k 2hBg

96
Polčas - celkové

Polčas - celkové

Polčas - celkové

bielkoviny

bielkoviny

bielkoviny

hiDC

1.29

2.24

C2C12

1.64

2.24

1.58

2.32

1.09

1.82

HFF

1.69

2.45

1.83

2.21

1.14

2.22

MEF

1.39

2.15

1.18

1.52

1.11

2.24

CD4+

1.04

1.32

1.02

1.46

CD8+

0.96

1.29

1.05

1.33

bmDC

0.87

1.98

1.09

1.34

Tabuľka 17
10µg RNA kódujúcej luciferázu svetlušky obsahujúcej buď prvok FI alebo variácie
prvku FI s určenou homológiou s pôvodnou sekvenciou FI ako oblasti 3‘UTR boli
elektroporované do buniek hiDC v 96 jamkách. Expresia luciferázy bola sledovaná po
3, 6, 24, 48 a 72 h a z výslednej závislosti expresie boli vypočítané polčas mRNA a
celkové množstvo bielkoviny preloženej z RNA.
vzhľadom k sekvencii FI
Polčas

celkové bielkoviny

97,5

1,0 +/- 0,1

1,3 +/- 0,2

95,0

1,0 +/- 0,0

1,2 +/- 0,2

92,5

1,1 +/- 0,1

1,4 +/- 0,1

90,0

0,9 +/- 0,1

1,1 +/- 0,2

% Homológia

Tabuľka 18
10µg RNA kódujúcej luciferázu svetlušky obsahujúcej buď prvok FI alebo variácie
prvku FI obsahujúceho mutácie zachovávajúce alebo narúšajúce štruktúru a s určenou
homológiou s pôvodnou sekvenciou FI ako oblasti 3‘UTR boli elektroporované do
buniek hiDC v 96 jamkách. Expresia luciferázy bols sledovaná po 3, 6, 24, 48 a 72 h a
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z výslednej závislosti expresie boli vypočítané polčas mRNA a celkové množstvo
bielkoviny preloženej z RNA.
A

B
Úpravy zachovávajúce štruktúru

Úpravy destabilizujúce štruktúru

vzhľadom k sekvencii FI
Polčas

vzhľadom k sekvencii FI

celkové

Polčas

bielkoviny
% Homológia

celkové
bielkoviny

% Homológia

97,5

1,2 +/- 0,1

1,6 +/- 0,3

98,75

1,1 +/- 0,1

1,5 +/- 0,1

95,0

1,1 +/- 0,1

1,7 +/- 0,3

97,50

1,1 +/- 0,1

1,4 +/- 0,1

92,5

1,1 +/- 0,1

1,5 +/- 0,3

96,25

1,0 +/- 0,1

1,5 +/- 0,1

90,0

1,1 +/- 0,2

1,4 +/- 0,1

95,00

1,0 +/- 0,0

1,1 +/- 0,2

mutácia 8nt

0,9 +/- 0,0

1,3 +/- 0,4

Sekvencie opísané v patente sú takéto:
Skupina B
>Rn5-2pl-A4_For2

>Rn5-2pl-A3_For2

>Rn5C5_For2

98

>Rn5E6_For2

>Rn6-1WoC3_For2

>Rn6-1WoB12_For2

>Rn6-1WoB1_For2

>Rn6-1WoF3_For2

99
>Rn6-1Wo_H11_b

>Rn6-2WoG8_b

>Rn5-2pl-B3_For2

>Rn5_F5_b

>Rn5B8_For2

>Rn6-1WoH9_For2

100

>Rn6-2WoC11_For2

>Rn5_C3_b

>Rn6-2WoH5_For2

>Rn6-96hE12_For2

>Rn6-96h-2pl-E9_F

101

>Rn6-96h-2pl-H10_

>Rn6-1WoB11_For2

>Rn6-1WoF7_For2

>Rn6-1WoA7_For2

>Rn6-2WoD11_b

102

>Rn6-2WoG3_For2

>Rn6-2WoC2_For2

>Rn6-1WoD6_For2

>Rn6-1WoD10_For2

>Rn6-2WoG5_For2

>Rn6-96h-2pl-G8_F

103

>Rn6-1WoE7_For2

>Rn6-1Wo_A12_b

>Rn6-1WoG11_For2

>Rn6-1WoH5_For2

>Rn6-1WoH4_For2

>Rn6-2WoB4_For2

104

>Rn6-96h-2pl-A5_F

>Rn6-1WoC8_For2

>Rn5D1_For2

>Rn6-2WoG10_For2

>Rn6-1Wo_E4_b

105

>Rn6-2WoF3_For2

>Rn6-96h-2pl-B10

>Rn6-96h-2pl-C10

>Rn6-1WoB6_For2

>Rn6-96h-2pl-D6_F

>Rn6-96h-2pl-E6_F

106

>Rn6-2WoF10_For2

>Rn6-1WoG9_For2

>Rn6-96hC12_For2

Skupina D
>Rn6-1WoF2_For2

>Rn6-2WoD8_For2

107
>Rn6-1WoD5_For2

>Rn5-2pl-D3_For2

>Rn6-2WoA8_For2

>Rn6-2WoD7_For2

>Rn6-2WoB8_For2

>Rn6-96h-2pl-H6_F

108

>Rn6-96h-2pl-F10

>Rn5H_ For2

>Rn5G7_For2

>Rn6-1WoG5_For2

>Rn6-1WoA8_For2

>Rn6-96h_D3_b

109

>Rn6-96hC11_For2

>Rn5H1_For2

>Rn6-1WoG2_For2

>Rn6-1WoG7_For2

>Rn6-96hB11_For2

110
>Rn6-2WoF8_For2

>Rn6-96h_A9_b

>Rn6-1WoH3_For2

Skupina E
>Rn6-2WoE2_For2

>Rn6-1WoD3_For2

>Rn6-2WoG7_For2

111

>Rn6-2WoH2_For2

>Rn6-2WoC1_For2

>Rn6-1Wo_C12_b

>Rn6-1WoE12_For2

>Rn6-2WoF5_For2

112

>Rn5-2pl-H3_For2

>Rn6-2WoA3_For2

>Rn6-96hF12_For2

>Rn6-96hE11_For2

>Rn6-96h-2pl-A11

Skupina F
>Rn6-1WoB5_For2

113

>Rn6-2WoE11_a

>Rn6-96h_E3_b

>Rn6-96h-2pl-B6_F

Skupina G
>Rn5_D5_b

>Rn5B2_For2

114

>Rn5G3_For2

>Rn6-96hF11_For2

>Rn6-96h-2pl-D8_F

>Rn5C4_For2

>Rn6-2WoD3_For2

>Rn6-96h-2pl-C6_F

115

>Rn6-96h-2pl-C7_F

>Rn6-96h-2pl-F8_F

>Rn6-96hH9_For2

>Rn5_F10_b

>Rn6-2WoF11_For2

116

>Rn6-1WoA9_For2

>Rn6-1WoF9_For2

Skupina I
>Rn5_A7_b

>Rn5_B6_b

>Rn5D4_For2

117

>Rn5D2_For2

>Rn6-1Wo_D7_b

>Rn6-96h-2pl-A9_F

>Rn6-2WoH3_For2

>Rn6-96hG11_For2

>Rn5E1_For2

118

>Rn6-1WoA11_For2

>Rn6-2WoE7_For2

>Rn6-96h-2pl-B5_F

>Rn5H2_For2

>Rn6-1WoF11_For2

>Rn6-2WoB11_For2

119

>Rn6-1WoA3_For2

>Rn6-1Wo_D2_b

Skupina J
>Rn5A1_For2

>Rn5B1_For2

>Rn5_A10_b

120

>Rn5_G1_b

>Rn6-1WoF5_For2

>Rn6-2WoA5_For2

>Rn6-2WoA7_For2

>Rn6-2WoG2_For2

121

>Rn6-2WoH10_For2

>Rn6-96h-2pl-G7_F

>Rn5-2pl-B2_For2

>Rn5-2pl-D1_For2

>Rn6-1WoA5_For2

122

>Rn6-1Wo_G10_b

>Rn6-2WoE4_For2

>Rn6-96hG12_For2

>Rn6-96h-2pl-C12

>Rn6-96h-2pl-A6_F

123

>Rn6-96h-2pl-H5_F

>Rn6-2WoG1_For2

>Rn6-96h-2pl-D11

>Rn6-96h-2pl-F9_F

>hBg:

124

bez UTR:
>
>BB

>BD

>BE

>BF

125

>BG

>BhBg

>BI

>BJ

126
>DB

>DD

>DE

>DF

>DG

127

>DhBg

>DI

>DJ

>EB

128

>ED

>EE

>EF

>EG

129
>EhBg

>EI

>EJ

>FB

>FD

130

>FE

>FF

>FG

>FhBg

>FI

131

>FJ

>GB

>GD

>GE

132

>GF

>GG

>GhBg

>GI

133

>GJ

>hBgB

>hBgD

>hBgE

134

>hBgF

>hBgG

>hBghBg

>hBgI

>hBgJ

135

>IB

>ID

>IE

>IF

136
>IG

>IhBg

>II

>IJ

>JB

137

>JD

>JE

>JF

>JG

138

>JhBg

>JI

>JJ

139
>FI UTR 97,5 % homológia (náhodné úpravy)

>FI UTR 95 % homológia (náhodné úpravy)

>FI UTR 92,5 % homológia (náhodné úpravy)

>FI UTR 90 % homológia (náhodné úpravy)

>FI - mutácia 8nt

140
>FI UTR 98,75 % homológia (úpravy destabilizujúce štruktúru)

>FI UTR 97,5 % homológia (úpravy destabilizujúce štruktúru)

>FI UTR 96,25 % homológia (úpravy destabilizujúce štruktúru)

>FI UTR 95 % homológia (úpravy destabilizujúce štruktúru)

>FI UTR 97,5 % homológia (úpravy zachovávajúce štruktúru)

141
>FI UTR 95 % (úpravy zachovávajúce štruktúru)

>FI UTR 92,5 % (úpravy zachovávajúce štruktúru)

>FI UTR 90 % (úpravy zachovávajúce štruktúru)
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<211> 208
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 1
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<211> 202
<212> RNA
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<400> 2

<210> 3
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<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 3

143

<210> 4
<211> 193
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 4

<210> 5
<211> 186
<212> RNA
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<400> 5

<210> 6
<211> 170
<212> RNA
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<400> 6
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<210> 7
<211> 206
<212> RNA
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<400> 7

<210> 8
<211> 121
<212> RNA
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<400> 8

<210> 9
<211> 206
<212> RNA
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<400> 9

145

<210> 10
<211> 196
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 10

<210> 11
<211> 276
<212> RNA
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<400> 11

<210> 12
<211> 276
<212> RNA
<213> Homo sapiens

146

<400> 12

<210> 13
<211> 245
<212> RNA
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<400> 13

<210> 14
<211> 233
<212> RNA
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<400> 14

147
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<211> 232
<212> RNA
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<210> 16
<211> 208
<212> RNA
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148
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<212> RNA
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<211> 238
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149
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<210> 21
<211> 219
<212> RNA
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<211> 237
<212> RNA
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<211> 214
<212> RNA

150
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<210> 24
<211> 128
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 24

<210> 25
<211> 230
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 26
<211> 211
<212> RNA
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<211> 143
<212> RNA
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<211> 143
<212> RNA
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152
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<211> 154
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<211> 149
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<212> RNA
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158
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 48
<211> 169
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 49
<211> 131
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 49

<210> 50
<211> 175
<212> RNA
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<213> Homo sapiens
<400> 50

<210> 51
<211> 140
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 51

<210> 52
<211> 149
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 52

<210> 53
<211> 212
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<400> 53

<210> 54
<211> 144
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 55
<211> 207
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 55

<210> 56
<211> 158
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 57
<211> 197
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<211> 236
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<211> 273
<212> RNA
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<211> 171
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<211> 134
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<211> 140
<212> RNA

163
<213> Homo sapiens
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<210> 63
<211> 188
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 63

<210> 64
<211> 190
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 64

<210> 65
<211> 154
<212> RNA

164
<213> Homo sapiens
<400> 65

<210> 66
<211> 146
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 66

<210> 67
<211> 150
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 67

<210> 68
<211> 233
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<400> 68

<210> 69
<211> 197
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 69

<210> 70
<211> 155
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 70

<210> 71
<211> 134
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<400> 71

<210> 72
<211> 147
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 72

<210> 73
<211> 192
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 73

<210> 74
<211> 191
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 74

167

<210> 75
<211> 162
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 75

<210> 76
<211> 183
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 76

<210> 77
<211> 240
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<400> 77

<210> 78
<211> 166
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 78

<210> 79
<211> 155
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 79

<210> 80
<211> 310
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 80

169

<210> 81
<211> 204
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 81

<210> 82
<211> 169
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 82

<210> 83
<211> 217
<212> RNA
<213> Homo sapiens

170

<400> 83

<210> 84
<211> 272
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 84

<210> 85
<211> 131
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 85

<210> 86
<211> 136
<212> RNA

171
<213> Homo sapiens
<400> 86

<210> 87
<211> 203
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 87

<210> 88
<211> 197
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 88

<210> 89
<211> 273
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<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 89

<210> 90
<211> 199
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 90

<210> 91
<211> 193
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 91
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<210> 92
<211> 158
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 92

<210> 93
<211> 153
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 93

<210> 94
<211> 128
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 94
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<210> 95
<211> 116
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 95

<210> 96
<211> 190
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 96

<210> 97
<211> 191
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 97

175
<210> 98
<211> 191
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 98

<210> 99
<211> 184
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 99

<210> 100
<211> 238
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 100

176

<210> 101
<211> 234
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 101

<210> 102
<211> 258
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 102

<210> 103
<211> 249
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 103

177

<210> 104
<211> 226
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 104

<210> 105
<211> 133
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 106
<211> 233
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<211> 154
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<211> 140
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<211> 144
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<211> 142
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 115

181

<210> 116
<211> 140
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 117
<211> 162
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 118
<211> 170
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 118

182

<210> 119
<211> 236
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 120
<211> 151
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<211> 151
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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183

<210> 122
<211> 253
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 122

<210> 123
<211> 253
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 123

<210> 124
<211> 250
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 125
<211> 250
<212> RNA
<213> Homo sapiens
<400> 125

<210> 126
<211> 233
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 127
<211> 228
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<213> Homo sapiens
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<211> 280
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<211> 207
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<211> 207
<212> RNA
<213> Homo sapiens
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<210> 131
<211> 163
<212> RNA
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<211> 249
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187

<210> 133
<211> 249
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<400> 133

<210> 134
<211> 264
<212> RNA
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<211> 211
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<213> Homo sapiens
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<210> 144
<211> 286
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
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<211> 292
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
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<210> 146
<211> 298
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 146

<210> 147
<211> 279
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 147

193

<210> 148
<211> 333
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 148

<210> 149
<211> 285
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 149

194

<210> 150
<211> 285
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 150

<210> 151
<211> 376
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 151

195

<210> 152
<211> 292
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 152

<210> 153
<211> 298
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 153

196

<210> 154
<211> 304
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 154

<210> 155
<211> 285
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 155

197

<210> 156
<211> 339
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 156

<210> 157
<211> 291
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 157

198

<210> 158
<211> 291
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 158

<210> 159
<211> 382
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 159

199

<210> 160
<211> 298
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 160

<210> 161
<211> 304
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 161

200

<210> 162
<211> 310
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 162

<210> 163
<211> 291
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 163

201

<210> 164
<211> 345
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 164

<210> 165
<211> 297
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 165

202

<210> 166
<211> 297
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 166

<210> 167
<211> 388
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 167

203

<210> 168
<211> 279
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 168

<210> 169
<211> 285
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 169

204

<210> 170
<211> 291
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 170

<210> 171
<211> 272
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 171

205

<210> 172
<211> 326
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 172

<210> 173
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 173

206

<210> 174
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 174

<210> 175
<211> 369
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 175

207

<210> 176
<211> 333
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 176

<210> 177
<211> 339
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 177

208

<210> 178
<211> 345
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 178

<210> 179
<211> 326
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 179

209

<210> 180
<211> 380
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 180

<210> 181
<211> 332
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 181

210

<210> 182
<211> 332
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 182

<210> 183
<211> 423
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 183

211

<210> 184
<211> 285
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 184

<210> 185
<211> 291
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 185

212

<210> 186
<211> 297
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 186

<210> 187
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 187

213

<210> 188
<211> 332
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 188

<210> 189
<211> 284
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 189

214

<210> 190
<211> 284
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 190

<210> 191
<211> 375
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 191

215

<210> 192
<211> 285
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 192

<210> 193
<211> 291
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 193

216

<210> 194
<211> 297
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 194

<210> 195
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 195

217

<210> 196
<211> 332
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 196

<210> 197
<211> 284
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 197

218

<210> 198
<211> 284
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 198

<210> 199
<211> 375
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 199

219

<210> 200
<211> 376
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 200

<210> 201
<211> 382
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 201

220

<210> 202
<211> 388
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 202

<210> 203
<211> 369
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 203

221

<210> 204
<211> 423
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 204

<210> 205
<211> 375
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>

222
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 205

<210> 206
<211> 375
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 206

<210> 207
<211> 466
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
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<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 207

<210> 208
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 208

<210> 209
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia

224
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 209

<210> 210
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 210

<210> 211
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
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<400> 211

<210> 212
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 212

<210> 213
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 213

226

<210> 214
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 214

<210> 215
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 215

227

<210> 216
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 216

<210> 217
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 217

228

<210> 218
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 218

<210> 219
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 219

229

<210> 220
<211> 278
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Kombinácia sekvenčných prvkov 3'-UTR
<400> 220

<210> 221
<211> 142
<212> RNA
<213> Umelá sekvencia
<220>
<223> Prvok 3'-UTR sekvencie
<400> 221
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PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Molekula nukleovej kyseliny zahŕňajúca v smere transkripcie 5' → 3':
(a) promótor;
(b) prepisovateľnú sekvenciu nukleovej kyseliny alebo sekvenciu nukleovej
kyseliny na zavedenie prepisovateľnej sekvencie nukleovej kyseliny; a
(c) sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá po prepísaní pod kontrolou
promótora (a) kóduje neprekladanú oblasť na konci 3' v transkripte, ktorý
nie je prirodzene viazaný k sekvencii nukleovej kyseliny (b), uvedenú
neprekladanú oblasť na konci 3‘ zahŕňajúcu
(i) (c-4) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
prvku zosilňujúceho štiepenie, vyskytujúceho sa na konci so skupinou
amino (AES), zahŕňajúceho alebo zloženého zo sekvencie nukleovej
kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 86 až 89, výhodne
SEQ ID NO: 86, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie
nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický
s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom; alebo
(ii) (c-8) akúkoľvek kombináciu (c-4) a jednej alebo viacero sekvencií
nukleových kyselín vybratých zo skupiny obsahujúcej:
(c-1) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci

3'

fragmentu

Fc

imunoglobulínu

IgG,

receptora,

transportéra, alfa (FCGRT) zahŕňajúcich alebo zložených zo
sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej
SEQ ID č. 1 až 50, výhodne SEQ ID NO: 27, jej fragment, alebo
variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu,
ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou
nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-2) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' lymfocytovo špecifickej bielkoviny 1 (LSP1) zahŕňajúcej
alebo zloženej zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo
skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 51 až 72, výhodne SEQ ID NO:
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52, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s
uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-3) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' chemokínového ligandu 22 (CCL22) zahŕňajúceho alebo
zloženého zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny
obsahujúcej SEQ ID č. 73 až 85, výhodne SEQ ID NO: 79, jej
fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny
alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou
sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-4) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' prvku zosilňujúceho štiepenie, vyskytujúceho sa na konci
so skupinou amino (AES), zahŕňajúceho alebo zloženého zo
sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej
SEQ ID č. 86 až 89, výhodne SEQ ID NO: 86, jej fragment, alebo
variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu,
ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou
nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-5) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' člena 3 rodiny fosfolipázy D (PLD3) zahŕňajúceho alebo
zloženého zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny
obsahujúcej SEQ ID č. 90 až 104, výhodne SEQ ID NO: 96, jej
fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny
alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou
sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-6)

sekvenciu

nukleovej

kyseliny

nekódujúcej

RNA

mitochondricky kódovanej 12S RNA (MT-RNR1) zahŕňajúcej
alebo zloženej zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo
skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 105 až 121, výhodne SEQ ID NO:
115, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s
uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom, a
(c-7) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' hlavného komplexu triedy histokompatibility triedy II DR
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Beta 4 (HLA-DRB4) zahŕňajúceho alebo zloženého zo sekvencie
nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č.
122 až 143, výhodne SEQ ID NO: 126, jej fragment, alebo variant
uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je
najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou nukleovej
kyseliny alebo fragmentom,
pričom sekvencie nukleovej kyseliny (b) a (c) pod kontrolou promótora (a) sa dajú
prepísať tak, aby poskytli bežný transkript, v ktorom je sekvencia nukleovej
kyseliny prepísaná zo sekvencie nukleovej kyseliny (c) aktívna tak, že sa zvýši
efektivita translácií a/alebo stabilita sekvencie nukleovej kyseliny prepísanej z
prepisovateľnej sekvencie nukleovej kyseliny (b).
2.

Molekula nukleovej kyseliny podľa nároku 1, pričom sekvencia nukleovej kyseliny
(c-8) obsahuje kombináciu (c-4) a (c-6), pričom podľa možnosti sa (c-4) nachádza
v polohe 5' k (c-6) a/alebo kombinácia (c-4) a (c-6) obsahuje sekvenciu nukleovej
kyseliny SEQ ID NO: 174, jej fragment alebo variant uvedenej sekvencie
nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s
uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom.

3.

Molekula nukleovej kyseliny podľa nárokov 1 alebo 2, ktorá obsahuje ďalej (d)
sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá keď sa prepíše pod kontrolou promótora (a),
kóduje sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je polyadenylovou sekvenciou, pričom
voliteľne táto polyadenylová sekvencia zahŕňa v tejto polyadenylovej sekvencii
sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov obsahujúcich
nukleotidy iné než A nukleotidy.

4.

Molekula nukleovej kyseliny podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, ktorá je
uzavretou kruhovou molekulou alebo lineárnou molekulou.

5.

Molekula nukleovej kyseliny podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, pričom
prepisovateľná sekvencia nukleovej kyseliny zahŕňa sekvenciu nukleovej
kyseliny kódujúcu peptid alebo bielkovinu a táto sekvencia nukleovej kyseliny na
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zavedenie

prepisovateľnej

sekvencie

nukleovej

kyseliny

je

miestom

viacnásobného klonovania.
6.

Molekula nukleovej kyseliny podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, ktorá ďalej
zahŕňa jeden alebo viacerých členov vybratých zo skupiny obsahujúcej: (i)
reportérový gén; (ii) voliteľný marker; a (iii) pôvod replikácie.

7.

Molekula nukleovej kyseliny podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, ktorá je
vhodná, najmä po linearizácii, na transkripciu RNA, obzvlášť mRNA, in vitro.

8.

RNA, ktorú je možné získať transkripciou, výhodne transkripciou in vitro, použitím
molekuly nukleovej kyseliny podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7 ako matrice.

9.

RNA zahŕňajúca v smere transkripcie 5' → 3':
(a) neprekladanú oblasť na konci 5';
(iv) sekvenciu nukleovej kyseliny kódujúcu peptid alebo bielkovinu; a
(c) neprekladanú oblasť na konci 3‘, ktorá nie je prirodzene pripojená k
sekvencii nukleovej kyseliny (b), pričom uvedená neprekladaná oblasť na
konci 3‘ zahŕňa
(i) (c-4) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
prvku zosilňujúceho štiepenie, vyskytujúceho sa na konci so skupinou
amino (AES), zahŕňajúceho alebo zloženého zo sekvencie nukleovej
kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 86 až 89, výhodne
SEQ ID NO: 86, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie
nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický
s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom; alebo
(ii) (c-8) akúkoľvek kombináciu (c-4) a jednej alebo viacero sekvencií
nukleových kyselín vybratých zo skupiny obsahujúcej:
(c-1) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci

3'

fragmentu

Fc

imunoglobulínu

IgG,

receptora,

transportéra, alfa (FCGRT) zahŕňajúcich alebo zložených zo
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sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej
SEQ ID č. 1 až 50, výhodne SEQ ID NO: 27, jej fragment, alebo
variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu,
ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou
nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-2) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' lymfocytovo špecifickej bielkoviny 1 (LSP1) zahŕňajúcej
alebo zloženej zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo
skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 51 až 72, výhodne SEQ ID NO:
52, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s
uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-3) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' chemokínového ligandu 22 (CCL22) zahŕňajúceho alebo
zloženého zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny
obsahujúcej SEQ ID č. 73 až 85, výhodne SEQ ID NO: 79, jej
fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny
alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou
sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-4) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' prvku zosilňujúceho štiepenie, vyskytujúceho sa na konci
so skupinou amino (AES), zahŕňajúceho alebo zloženého zo
sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej
SEQ ID č. 86 až 89, výhodne SEQ ID NO: 86, jej fragment, alebo
variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu,
ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou
nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-5) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' člena 3 rodiny fosfolipázy D (PLD3) zahŕňajúceho alebo
zloženého zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny
obsahujúcej SEQ ID č. 90 až 104, výhodne SEQ ID NO: 96, jej
fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny
alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou
sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
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(c-6)

sekvenciu

nukleovej

kyseliny

nekódujúcej

RNA

mitochondricky kódovanej 12S RNA (MT-RNR1) zahŕňajúcej
alebo zloženej zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo
skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 105 až 121, výhodne SEQ ID NO:
115, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s
uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(c-7) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na
konci 3' hlavného komplexu triedy histokompatibility triedy II DR
Beta 4 (HLA-DRB4) zahŕňajúceho alebo zloženého zo sekvencie
nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č.
122 až 143, výhodne SEQ ID NO: 126, jej fragment, alebo variant
uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je
najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou nukleovej
kyseliny alebo fragmentom,
pričom sekvencia nukleovej kyseliny (c) je aktívna tak, že sa zvýši efektivita
translácií a/alebo stabilita sekvencie nukleovej kyseliny kódujúcej peptid alebo
bielkovinu.
10. Metóda podľa nároku 9, zahŕňajúca ďalej (d) sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá
je polyadenylovou sekvenciou voliteľne obsahujúcou v tejto polyadenylovej
sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov iných
než A nukleotidy, pričom výhodne sa uvedená sekvencia nukleovej kyseliny (d)
nachádza na konci 3' uvedenej RNA a/alebo sekvencie nukleovej kyseliny (c) a
(d) sú aktívne tak, že sa zvýši efektivita translácií a/alebo stabilita sekvencie
nukleovej kyseliny kódujúcej peptid alebo bielkovinu.
11. RNA podľa nároku 9 alebo 10, obsahujúca ďalej (e) čiapku na konci 5.
12. Metóda získania RNA zahŕňajúca:
(i) poskytnutie molekuly nukleovej kyseliny podľa ktoréhokoľvek z nárokov
1 až 7, a
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(ii) transkripciu RNA použitím molekuly nukleovej kyseliny ako matrice.
13. Metóda získania peptidu alebo bielkoviny, zahŕňajúca:
(i) získanie mRNA kódujúcej peptid alebo bielkovinu podľa metódy nároku
12, a
(ii) transláciu mRNA.
14. Metóda podľa nároku 12 alebo 13, vyznačujúca sa tým, že ďalej, pred
transkripciou molekuly nukleovej kyseliny, obsahuje štiepenie molekuly nukleovej
kyseliny.
15. Metóda získania RNA zahŕňajúca:
(i) viazanie sekvencie nukleovej kyseliny (b), ktorá po prepísaní kóduje
neprekladanú oblasť na konci 3' na konci 3' prepisovateľnej sekvencie
nukleovej kyseliny (a) obsahujúcej sekvenciu nukleovej kyseliny kódujúcu
peptid alebo bielkovinu, pričom sekvencia nukleovej kyseliny (a) nie je
prirodzene viazaná k sekvencii nukleovej kyseliny (b), a
(ii) transkripciu získanej nukleovej kyseliny,
uvedenú neprekladanú oblasť na konci 3' zahŕňajúcu
(iia) (b-4) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
prvku zosilňujúceho štiepenie, vyskytujúceho sa na konci so skupinou
amino (AES) zahŕňajúceho alebo zloženého zo sekvencie nukleovej
kyseliny vybratej zo skupiny zloženej zo SEQ ID č. 86 až 89, výhodne SEQ
ID NO: 86, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie nukleovej
kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický s uvedenou
sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom; alebo
(ii) (b-8) akúkoľvek kombináciu (b-4) a jednej alebo viacero sekvencií
nukleových kyselín vybratých zo skupiny obsahujúcej:
(b-1) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
fragmentu Fc imunoglobulínu IgG, receptora, transportéra, alfa
(FCGRT) zahŕňajúcich alebo zložených zo sekvencie nukleovej
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kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 1 až 50, výhodne
SEQ ID NO: 27, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie
nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický
s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(b-2) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
lymfocytovo špecifickej bielkoviny 1 (LSP1) zahŕňajúcej alebo zloženej
zo sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ
ID č. 51 až 72, výhodne SEQ ID NO: 52, jej fragment, alebo variant
uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je
najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny
alebo fragmentom,
(b-3) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
chemokínového ligandu 22 (CCL22) zahŕňajúceho alebo zloženého zo
sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID
č. 73 až 85, výhodne SEQ ID NO: 79, jej fragment, alebo variant
uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je
najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny
alebo fragmentom,
(b-4) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
prvku zosilňujúceho štiepenie, vyskytujúceho sa na konci so skupinou
amino (AES), zahŕňajúceho alebo zloženého zo sekvencie nukleovej
kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 86 až 89, výhodne
SEQ ID NO: 86, jej fragment, alebo variant uvedenej sekvencie
nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90 % identický
s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo fragmentom,
(b-5) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
člena 3 rodiny fosfolipázy D (PLD3) zahŕňajúceho alebo zloženého zo
sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID
č. 90 až 104, výhodne SEQ ID NO: 96, jej fragment, alebo variant
uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je
najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny
alebo fragmentom,
(b-6) sekvenciu nukleovej kyseliny nekódujúcej RNA mitochondricky
kódovanej 12S RNA (MT-RNR1) zahŕňajúcej alebo zloženej zo
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sekvencie nukleovej kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID
č. 105 až 121, výhodne SEQ ID NO: 115, jej fragment, alebo variant
uvedenej sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je
najmenej z 90 % identický s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny
alebo fragmentom,
(b-7) sekvenciu nukleovej kyseliny neprekladanej oblasti na konci 3'
hlavného komplexu triedy histokompatibility triedy II DR Beta 4 (HLADRB4) zahŕňajúceho alebo zloženého zo sekvencie nukleovej
kyseliny vybratej zo skupiny obsahujúcej SEQ ID č. 122 až 143,
výhodne SEQ ID NO: 126, jej fragment, alebo variant uvedenej
sekvencie nukleovej kyseliny alebo fragmentu, ktorý je najmenej z 90
% identický s uvedenou sekvenciou nukleovej kyseliny alebo
fragmentom,
pričom sekvencie nukleovej kyseliny (a) a (b) sa dajú prepísať tak, aby poskytli
bežný transkript, v ktorom je sekvencia nukleovej kyseliny prepísaná zo
sekvencie nukleovej kyseliny (b) aktívna tak, že sa zvýši efektivita translácií
a/alebo stabilita sekvencie nukleovej kyseliny prepísanej z prepisovateľnej
sekvencie nukleovej kyseliny (a).
16. Metóda podľa nároku 15 zahŕňajúca ďalej viazanie sekvencie nukleovej kyseliny
(c), ktorá po prepísaní kóduje sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je
polyadenylovou sekvenciou voliteľne obsahujúcou v tejto polyadenylovej
sekvencii sekvenciu jedného alebo viacerých po sebe idúcich nukleotidov iných
než A nukleotidy na konci 3' sekvencie nukleovej kyseliny (b), pričom výhodne
možno sekvencie nukleovej kyseliny (a), (b) a (c) prepísať tak, aby poskytli bežný
transkript, v ktorom sú sekvencie nukleovej kyseliny prepísané zo sekvencií
nukleovej kyseliny (b) a (c) aktívne tak, že sa zvýši efektivita translácií a/alebo
stabilita sekvencie nukleovej kyseliny prepísanej z prepisovateľnej sekvencie
nukleovej kyseliny (a).
17. Metóda získania peptidu alebo bielkoviny, zahŕňajúca:
(i) získanie RNA podľa metódy z nároku 15 alebo 16, a
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(ii) transláciu mRNA.
18. Metóda podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12 až 17, pričom transkripcia sa vykonáva
in vitro.
19. RNA, ktorú možno získať podľa ktoréhokoľvek z nárokov 12, 14 až 16 a 18.
20. Metóda získania peptidu alebo bielkoviny, zahŕňajúca transláciu RNA podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 8 až 11 a 19.
21. RNA podľa nároku 8 až 11 a 19 na použitie v metóde transfekcie hostiteľskej
bunky, pričom voliteľne je hostiteľskou bunkou antigén prezentujúca bunka,
najmä dendritová bunka, monocyt alebo makrofág.
22. RNA podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 až 11 a 19 na použitie v metóde
vakcinácie.
23. RNA podľa ktoréhokoľvek z nárokov 8 až 11 a 19 na použitie v metóde
preprogramovania somatických buniek na bunky s charakteristikou kmeňových
buniek.
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