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Stabilizované polypeptidy rastového faktoru podobného inzulínu
Technická oblasť
Tento vynález sa týka modifikácií inzulínu-podobných rastových faktorov 1 (IGF-1).
Doterajší stav techniky
Inzulínu podobné rastové faktory (IGF) sú časťou komplexného systému, ktorý bunky
používajú na komunikáciu so svojím fyziologickým prostredím. Tento komplexný systém (často
označovaný ako osa inzulínu podobných rastových faktorov) pozostáva z dvoch receptorov na
povrchu buniek (IGF-1R a IGF-2R), dvoch ligandov (IGF-1 a IGF-2), rodiny šiestich
vysokoafinitných IGF-väzbových proteínov (IGFBP 1-6) a súvisiacich IGFBP degradačných
enzýmov (proteázy). Tento systém je dôležitý nie len na reguláciu normálnej fyziológie, ale tiež
pre množstvo patologických stavov (Glass, Nat Cell Biol 5:87-90, 2003).
Ukázalo sa, že IGF os má úlohu v podpore bunkovej proliferácie a inhibície bunkovej
smrti (apoptóza). IGF-1 sú hlavne vylučované pečeňou v dôsledku stimulácie ľudským rastovým
hormónom (hGH). Skoro každá bunka v ľudskom tele je ovplyvnená IGF-1, najmä bunky vo
svaloch, chrupavkách, kostiach, pečeni, obličkách, nervoch, koži a pľúcach. Okrem inulínu
podobným účinkom môže IGF-1 tiež regulovať bunkový rast. IGF-1 a IGF-2 sú regulované
rodinou génových produktov známych ako IGF-väzbové proteíny. Tieto proteíny napomáhajú
modulovať účinok IGF zložitými cestami, ktoré zahrnujú inhibičný účinok IGF zabránením
naviazania na IGF receptory, ako aj podporou účinku IGF napomáhaním dodávania týmto
receptorom a zvyšovaním polčasu života IGF v krvnom riečisku. Existuje aspoň šesť
charakterizovaných väzbových proteínov (IGFBP1-6).
Vo svojej zrelej forme je IGF-1, nazývaný tiež somatomedín, malý proteín s veľkosťou
70 aminokyselín, u ktorého sa ukázalo, že stimuluje rast širokej škály kultivovaných buniek.
IGF-1 proteín je počiatočne kódovaný tromi známymi strihovými variantmi mRNA. Otvorený
čítací rámec každej mRNA kóduje prekurzorový proteín obsahujúci 70aminokyselinový IGF-1
(SEK. ID. Č.:1) a konkrétny E-peptid pri C-konci, v závislosti na konkrétnej IGF-1 mRNA.
Tieto E peptidy sa označujú ako Ea (rsvraqrhtdmpktqkevhlknasrgsagnknyrm; SEK. ID. Č.:2), Eb
(rsvraqrhtdmpktqkyqppstnkntksqrrkgwpkthpggeqkegteaslqirgkkkeqrreigsrnaecrgkk

gk;

SEK.

ID. Č.:3) a Ec (rsvraqrhtdmpktqkyqppstnkntksqrrkgstfeerk; SEK ID Č.: 4) peptidy a majú dĺžku
od 35 do 87 aminokyselín a zahrnujú oblasť spoločnej sekvencie na N-konci a variabilnú oblasť
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na C-konci. Napríklad otvorený čítací rámec divokého typu pre IGF-1-Ea kóduje polypeptid 135
aminokyselín obsahujúci vedúcu sekvenciu a polypeptid 105 aminokyselín bez vedúcej
sekvencie

(gpetlcgaelvdalqfvcgdrgfyfnkptgygsssrrapqtgivdeccfrscdlrrlemycaplkpaksarsvraqrh

tdmpktqkevhlknasrgsagnknyrm; SEK. ID. Č.:5). Vo fyziologickej expresii sú E-peptidy štiepené
z prekurzoru endogénnymi proteázami, čím sa získa zrelý 70aminokyselinový IGF-1.
Dostupnosť a polčas života IGF-1 v ľudskom sére sú hlavne ovplyvnené a modulované
proteázami a IGF-1 väzbovými proteínmi (IGFBP). IGFBP môžu buď inhibovať, alebo
potenciovať IGF-1 aktivity (Oh Y, et al., Characterization of the affinities of insulin-like growth
factor (IGF)-binding proteins 1-4 for IGF-I, IGF-II, IGF-I/insulin hybrid, and IGF-I analogs.
Endocrinology. marec 1993;132(3):1337-44). Stratégie na zvýšenie polčasu života IGF-1 boli
opísané v doterajšom stave techniky. Uvažovanými stratégiami sú:
(i) produkcia IGF-1 variantov obsahujúcich špecifické mutácie s cieľom prevencie
štiepenia IGF-1 v ľudskom sére serínovými proteázami alebo zmierniť negatívny dopad IGF-1
väzbových proteínov na dostupnosť sérového polčasu života IGF-1 (WO200040613,
WO05033134, WO2006074390, WO2007/146689,);
(ii) produkcia IGF-1 fúznych proteínov, kde sa zrelý IGF-1 proteín fúzuje s ľudskou Fc
oblasťou imunoglobulínu (WO2005033134, WO200040613);
(iii) použitie IGF-1 prekurzorových proteínov, kde je štiepenie E-peptidu z IGF-1
proteázou znížené modifikáciou prekurzorového proteínu (WO2007146689);
(iv) kombinácia vyššie opísaných stratégií ((i)/(ii) WO05033134, (i)/(ii) WO200040613,
(i)/(iii) WO2007146689).
Aj napriek vyššie opísanej stratégii zostávajú varianty IGF-1 fúzované na Fc oblasti
ľudského imunoglobulínu zlými kandidátmi liečiv hlavne z dvoch dôvodov: (i) nízky výťažok
produkcie v cicavčom produkčnom systéme a (ii) zvýšená väzbová afinita na inzulínový receptor
(InsR) v porovnaní s nemodifikovaným ľudským IGF-1 divokého typu, ktorá môže viesť
hypoglykémii, vedľajšiemu účinku terapeutického záujmu.
V dôsledku je potrebná technológia, ktorá prekoná vyššie opísané problémy doterajšieho
stavu techniky. Predmetný vynález rieši túto potrebu v mnohých ohľadoch.
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Súhrn vynálezu
Prvý predmet tohto opisu sa týka polypeptidu obsahujúceho ľudský IGF-1 (hIGF-1)
proteín, kde je aminokyselina glycín na pozícii 42 uvedeného hIGF-1 proteínu deletovaná alebo
substituovaná a kde číslovanie aminokyselín odpovedá SEK ID Č.: 1.
Ďalší predmet tohto opisu sa týka polypeptidu obsahujúceho ľudský IGF-1 proteín
fúzovaný s Fc oblasťou imunoglobulínu ľudského IgG, kde je aminokyselina glycín na pozícii
42 uvedeného hIGF-1 proteínu deletovaná alebo substituovaná a kde číslovanie aminokyselín
odpovedá SEK ID Č.: 1.
Iný predmet tohto opisu sa týka polypeptidu obsahujúceho ľudský IGF-1 prekurzorový
proteín, kde je aminokyselina glycín na pozícií 42 uvedeného IGF-1 prekurzorového proteínu
deletovaná alebo substituovaná a kde číslovanie aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5.
Ďalšie ukutočnenie tohto opisu sa týka polypeptidu obsahujúceho ľudský IGF-1
prekurzorový proteín fúzovaný na Fc oblasť imunoglobulínu ľudského IgG, kde je
aminokyselina glycín na pozícii 42 uvedeného IGF-1 prekurzorového proteínu deletovaná alebo
substituovaná a kde číslovanie aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5.
V určitom uskutočnení sa opis týka vyššie opísaných polypeptidov, pričom
aminokyselina glycín na pozícii 42 je deletovaná alebo substituovaná serínom.
V ďalšom uskutočnení obsahuje vyššie spomínaný ľudský IGF-1 proteín ďalšie delécie
alebo mutácie na aminokyselinách G1, P2, E3, R36, R37, K68, S69 a/alebo A70.
Ďalej je predložený ľudský prekurzorový proteín IGF-1 obsahujúci Ea-peptid a ďalšie
delécie alebo mutácie aminokyselín G1, P2, E3, R36, R37, K68, S69, A70, R71, S72, R74, R77
G96, S97, A98, G99, N100, K101, N102, Y103, Q104 a/alebo M105.
V ešte inom uskutočnení, ktoré môže byť kombinované s predchádzajúcimi
uskutočneniami podľa opisu, sú ľudský IGF-1 prekurzorový proteín a Fc oblasť separované
pántovou oblasťou peptidu.
V súlade s tým sa opis týka tiež vyššie opísaného ľudského IGF-1 prekurzorového
proteínu, kde pántová oblasť peptidu je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z peptidového pántu
1 (SEK ID Č.: 22), pántu 2 (SEK ID Č.: 23) a pántu 3 (SEK ID Č.: 24).
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V konkrétnom uskutočnení podľa opisu sú vyššie opísané ľudské IGF-1 prekurzorové
proteíny, ak sú zmutované v Ea-peptide na aminokyselinách R74, R77 a/alebo R104, sú uvedené
aminokyseliny R74, R77 a R104 zmutované na glutamín (Q).
Predložený je polypeptid obsahujúci alebo pozostávajúci z ľudského IGF-1 proteínového
alebo ľudského IGF-1 prekurzorového proteínu podľa opisu vyššie, kde
a.

aminokyseliny E3, R71 a S72 sú deletované,

b.

aminokyselina G42 je deletovaná alebo substituovaná serínom; a

c.

aminokyselina R37 je zmutovaná na alanín a pričom číslovanie

aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5.
Ďalší konkrétny opis sa týka vyššie opísaného ľudského IGF-1 prekurzorového proteínu,
kde E-peptidom je Ea-peptid a pričom
a.

aminokyseliny G1, P2, E3, K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované,

b.

aminokyselina G42 je deletovaná alebo zmutovaná na serín; a

c.

aminokyseliny R36, R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín

d.

aminokyselina R37 je zmutovaná na alanín a pričom číslovanie

aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5.
Ďalší konkrétny opis sa týka vyššie opísaného ľudského IGF-1 prekurzorového proteínu,
kde E-peptidom je Ea-peptid a pričom
a.

aminokyseliny G1, P2, E3, K68, S69, A70, R71, S72, G96, S97, A98,

G99, N100, K101, N102, Y103, Q104 a/alebo M105 sú deletované,
b.

aminokyselina G42 je deletovaná alebo zmutovaná na serín; a

c.

aminokyseliny R36, R74 a R77 sú zmutované na glutamín a

d.

aminokyselina R37 je zmutovaná na alanín a pričom číslovanie

aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5.
Podobne sa opis týka vyššie opísaného ľudského IGF-1 prekurzorového proteínu, kde Epeptidom je Ea-peptid a pričom
a. aminokyseliny G1, P2, E3, K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované,
b. aminokyselina G42 je deletovaná alebo zmutovaná na serín,
c. aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín a
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d. aminokyselina R37 je zmutovaná na kyselinu glutámovú a pričom číslovanie
aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5.
Podobne sa opis týka vyššie opísaného ľudského IGF-1 prekurzorového proteínu, kde Epeptidom je Ea-peptid a pričom
a. aminokyseliny G1, P2, E3, K68, S69, A70, R71, S72, G96, S97, A98, G99, N100,
K101, N102, Y103, Q104 a/alebo M105 sú deletované,
b. aminokyselina G42 je deletovaná alebo zmutovaná na serín,
c. aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín a
d. aminokyselina R37 je zmutovaná na kyselinu glutámovú a pričom číslovanie
aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5.
Ďalší konkrétny opis sa týka vyššie opísaného ľudského IGF-1 prekurzorového Fc
fúzneho proteínu, kde E-peptidom je Ea-peptid a pričom
a. aminokyseliny G1, P2, E3, K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované,
b. aminokyselina G42 je deletovaná alebo zmutovaná na serín; a
c. aminokyseliny R36, R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín
d. aminokyselina R37 je zmutovaná na alanín, pričom číslovanie aminokyselín
odpovedá SEK ID Č.: 5, a
e. pričom IGF-1 prekurzorový proteín a Fc oblasť sú separované peptidovým
pántom 1 (SEK ID Č.:22).
Navyše sa opis týka vyššie opísaného ľudského IGF-1 prekurzorového Fc fúzneho
proteínu, kde E-peptidom je Ea-peptid a pričom
a. aminokyseliny G1, P2, E3, K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované,
b. aminokyselina G42 je deletovaná alebo zmutovaná na serín,
c. aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín,
d. aminokyselina R37 je zmutovaná na kyselinu glutámovú, pričom číslovanie
aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5, a
e. pričom IGF-1 prekurzorový proteín a Fc oblasť sú separované peptidovým
pántom 3 (SEK ID Č.: 24).
Určité uskutočnenie sa týka vyššie opísaných polypeptidov, kde Fc oblasť je
modifikovaná tak, aby sa modulovala jej väzba na Fc receptor.
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V súlade s tým sa opis týka vyššie opísaného ľudského IGF-1 prekurzorového Fc fúzneho
proteínu, kde Fc oblasť je modifikovaná na
I. zníženie jej afinity k Fc receptoru;
II. zníženie aktivity ADCC; alebo
III.

prevenciu aktivity ADCC.

Iné konkrétne zverejnenie sa týka vyššie opísaných ľudských IGF-1 prekurzorových Fc
fúznych proteínov obsahujúcich SEK ID. Č.: 8 alebo SEK ID Č.: 9 alebo SEK ID Č.: 10 alebo
SEK ID Č.: 11 alebo SEK ID Č.: 12 alebo SEK ID Č.: 13 alebo SEK ID Č.: 14 alebo SEK ID Č.:
27.
V určitom uskutočnení podľa opisu, ktoré môže byť kombinované s predchádzajúcimi
uskutočneniami podľa opisu, je ľudský IGF-1 prekurzorový Fc fúzny proteín glykozylovaný.
V inom aspekte sa opis týka polynukleotidu obsahujúceho molekulu nukleovej kyseliny
kódujúcu vyššie opísané ľudské IGF-1 prekurzorové Fc-fúzne proteíny. V súlade s tým sa opis
týka polynukleotidu obsahujúceho molekulu nukleovej kyseliny podľa vyobrazenia v SEK ID
Č.: 15 alebo SEK ID Č.: 16 alebo SEK ID Č.: 17 alebo SEK ID Č.: 18 alebo SEK ID Č.: 19
alebo SEK ID Č.: 20 alebo SEK ID Č.: 21.
Opis ďalej predkladá farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu polypeptid obsahujúci
akýkoľvek z vyššie predložených ľudských IGF-1 prekurzorových proteínov na použitie v
terapii.
V inom uskutočnení opisu je vyššie spomínaným terapeutickým použitím liečba svalovej
poruchy pacienta, ktorý ju potrebuje. V konkrétnom uskutočnení opisu je terapeutickým
použitím liečba popálených pacientov trpiacich stratou svalovej hmoty a/alebo úbytkom svalov
alebo liečba COPD pacientov alebo lieby pacientov s Kennedyho ochorením alebo liečba
pacientov s chronickým ochorením obličiek.
V ďalšom uskutočnení podľa opisu je svalovou poruchou opísanou vyššie svalová
atrofia. V súlade s tým, v niektorých aspektoch opisu, je terapeutickým použitím liečba s
obezitou súvisiacej sarkopénie, sarkopénie a s diabetom súvisiacej svalovej atrofie.
Opis ďalej predkladá spôsob liečby svalovej poruchy u pacienta, ktorý ju potrebuje,
pričom tento spôsob zahrnuje podávanie terapeuticky účinného množstva vyššie opísaného
prekurzorového proteínu ľudského IGF-1 podľa vynálezu.
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V súlade s tým sa v konkrétnom uskutočnení opis týka spôsobu liečby popálených
pacientov trpiacich stratou svalovej hmoty a/alebo úbytkom svalov alebo spôsobu liečby COPD
pacientov alebo spôsobu liečby pacientov s Kennedyho ochorením alebo spôsobu liečby
pacientov s chronickým ochorením obličiek.
Ďalej vynález predkladá spôsob liečby svalovej poruchy u pacienta, ktorý ju potrebuje,
kde touto svalovou poruchou je svalová atrofia vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo sarkopénie
súvisiacej s obezitou, sarkopénie a s diabetom súvisiacej svalovej atrofie.
Ďalej sa vynález týka IGF-1 polypeptidu alebo IGF-1 prekurzorového polypeptidu podľa
opisu vyššie, pričom aminokyselina glycín na pozícii 42 je deletovaná, iné uskutočnenie podľa
opisu sa týka IGF-1 polypeptidu alebo IGF-1 prekurzorového polypeptidu podľa opisu vyššie,
pričom uvedený proteín je pegylovaný.
Stručný opis obrázkov
Obrázok 1: Väzbová afinita pre IGF-1R
Väzba hIGF-1 a IGF-1 variantov s vysokou afinitou na rhIGF1R bola meraná pomocou
povrchovej plazmónovej rezonancie (Biacore).
Obrázok 2 (A-D): Fosforylácia IGF-1R v NIH3T3-IGF-1R bunkových transfektantoch
NIH3T3 bunky nadexprimujúci ľudský receptor IGF-1 (NIH3T3-IGF-1R) boli
kultivované po dobu 24 hodín v rastovom médiu, nechané hladovať po dobu 18 hodín v
bezsérovom médiu a boli stimulované po dobu 10 min pri 37 °C ekvimolárnymi koncentráciami
uvedených peptidov. Hladiny fosforylácie IGF-1R boli analyzované pomocou ELISA.
Fosforylácia receptora je vyjadrená ako % kontroly ±smerodajná odchýlka (SD) (NIH 3T3 myšie
fibroblastové bunky sa získavajú z bunkovej línie izolovanej a iniciovanej v roku 1962 v New
York University School of Medicine Department of Pathology; Todaro GJ, Green H.
Quantitative studies of the growth of mouse embryo cells in culture and their development into
established lines. J. Cell Biol. 17: 299-313, 1963)
Obrázok 3 (A-D): Fosforylácia InsR v NIH3T3 bunkových transfektantoch.
NIH3T3 bunky nadexprimujúce ľudský receptor inzulínu (NIH3T3-InsR) boli
kultivované po dobu 24 hodín v rastovom médiu, nechané hladovať po dobu 18 hodín v
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bezsérovom médiu a stimulované po dobu 10 min pri 37 °C ekvimolárnymi koncentráciami
uvedených peptidov. Hladiny fosforylácie InsR boli analyzované pomocou ELISA. Fosforylácia
receptora je vyjadrená ako arbitrárne jednotky ±smerodajné odchýlky (SD).
Obrázok 4 (A-C): Fosforylácia IGF-1R v primárnych myoblastoch človeka a makaka
jávskeho.
Bunky boli kultivované v rastovom médiu, nechané hladovať po dobu 4 hodín a potom
stimulované pomocou variantov hIGF-1 alebo hIGF-1 po dobu 15 min pri 37 °C. Hladiny
fosforylácie IGF-1R boli analyzované pomocou ELISA za použitia DuoSet IC ľudského fosforIGF1R. Fosforylácia receptora je vyjadrená ako % kontroly ±smerodajné odchýlky (SD).
Obrázok 5 (A-D): Príjem glukózy v myších myotubech a adipocytoch
3T3-L1 adipocyty (B a D) a myšie myotuby C2C12 (A a C) boli naočkované na
24jamkové platne a kultivované v bezsérovom DMEM po dobu 4 hodín. Bezsérové DMEM bolo
potom nahradené KRP pufrom alebo HBS za 3T3-L1 adipocyty, respektíve C2C12. Bunky boli
ošetrované po dobu 1 hodiny špecifikovanými peptidmi pri 37 °C. Príjem glukózy bol meraný
pridaním 0,4 (adipocyty) alebo 0,8 (C2C12) µCi [3H] 2-deoxy-D-glukózy a 0,1 (adipocyty) alebo
0,01 (C2C12) mM 2-deoxy-D-glukózy po dobu 10 (adipocyty) alebo 5 (C2C12) minút pri
izbovej teplote. Rádioaktivita bola analyzovaná scintilačnou čítačkou.
Obrázok 6: Príjem glukózy: časový priebeh v adipocytoch
3T3-L1 adipocyty boli naočkované na 24jamkové platne a kultivované v bezsérovom
DMEM (Dulbeccovo modifikované Eagle‘s médium) po dobu 4 hodín. Bezsérové DMEM bolo
potom nahradené KRP pufrom a bunky boli ošetrené po dobu 15, 60, 90 a 120 minút danými
peptidmi pri 37 °C. Príjem glukózy bol meraný pridaním 0,4 µCi [3H] 2-deoxy-D-glukózy a 0,1
mM 2-deoxy-D-glukózy po dobu 10 minút pri izbovej teplote. Radioaktivita bola analyzovaná
scintilačnou čítačkou. 3T3-L1 je bunková línia získaná z 3T3 buniek, ktorá sa používa v
biologickom výskume na adipózovom tkanive; Green H, Kehinde O (1975). "An established
preadipose cell line and its differentiation in culture. II. Factors affecting the adipose
conversion". Cell 5 (1): 19-27.
Obrázok 7 (A-B):
Dospelé samčie krysy (n=3/skupina) dostali intravenózny (i.v.) bolus alebo subkutánnu
(s.c.) injekciu hIGF-1-Ea-Fc_mut 13/2_A alebo hIGF-1-Ea-Fc_mut 04/2_E v množstve 10
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mg/kg. Postupné vzorky krvi boli odoberané v 2, 4, 8, 24, 48, 72, 96, 168 a 336 hodinách po
podaní testového materiálu. Sérové koncentrácie rekombinantných proteínov boli stanovené
pomocou ELISA.
Obrázok 8 (A-C): Účinky hIGF-1-Ea-Fc_mutantov proti dexametazónom indukovanej
svalovej atrofii.
Zmeny hmotnosti tela (A) a svalu (B a C) skupín (A) vehikúl, (B) Dex, (C) Dex s hIGF-1
v miere 3,8 mg/kg/den s.c. miničerpadlová infúzia, (D) Dex s hIGF-1-Ea-Fc_mut_13/2_A v
miere 3 mg/kg/deň s.c. eod, (E) Dex s hIGF-1-Ea-Fc_mut_13/2_A v miere 10 mg/kg/deň s.c. eod
a (F) Dex s hIGF-1-Ea-Fc_mut_13/2_A v miere 3 mg/kg/deň s.c. eod Hodnoty sú vyjadrené ako
priemery ±SEM (n=4-6). *: P < 0,05, **: P < 0,01, **: P < 0,001 versus skupina B, ### P < 0,001
versus skupina A (Dunnettov viacnásobný porovnávací test podľa ANOVA).
Obrázok 9: Produkcia IGF-1 variantov s rôznymi mutáciami G42 v bunkách HEK293
Údaje z produkcie z 100 ml stupnice HEK293F kultúry transfekovanej pomocou FuGene.
Titre boli merané analytickým proteínom A HPLC z vyčerených supernatantov bunkovej
kultúry. Koncentrácie boli merané po purifikácii proteínu A. Miera agregácie purifikovaných
proteínov bola meraná pomocou SEC-MALS.
Obrázok 10: Pomer zostrihnutého materiálu hIGF1-Ea-D1-3, R37A, D71-72, 77-fc (SEK
ID Č. 6) (tmavo šedá) a hIGF1-Ea-hFc_mut13/2_A (SEK ID Č. 9) (svetlo šedá) exprimovaného
z dvoch odlišných CHO bunkových línií. Pomer zostrihnutého materiálu bol stanovený z
purifikovaného proteínu (chromatografia proteínu A) transfekovaných CHOK1-derivovaných
buniek, rovnako ako CHO-DUX11-derivovaných buniek. Pomer zostrihu bol stanovený
pomocou LC-MS analýzy na reverznej fáze. Pomer zostrihnutého materiálu je značne nižší u
hIGF1-Ea-hFc_mut13/2_A u obidvoch bunkových línií.
Obrázok 11: Bunkový rast CHO-K1 derivovaných buniek exprimujúcich rekombinantnú
protilátku (tučná čiara) a CHO-K1 derivovaných buniek exprimujúcich hIGF-1Ea 3mut (SEK ID
Č.: 27) (bodkovaná čiara v bioreaktoroch. B: Percento životaschopných buniek v bioreaktoroch
(tučná čiara protilátku produkujúci klon derivátu CHO-K1, bodkovaná čiara klony exprimujúce
hIGF-1Ea 3mut).
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Obrázok 12: Počet životaschopných buniek: Súvislá čiara ukazuje bunkový rast buniek
derivátu CHO-K1. Počas kokultivácie s divokým typom IGF-1 alebo hIGF-1Ea 3mut je bunkový
rast inhibovaný (bodkovaná, respektíve prerušovaná čiara). Je uvedený priemer z 3 biologických
opakovaní. IGF-1/hIGF-1Ea 3mut bol nastrieknutý v deň 2 (spiking experiment). B:
Životaschopnosť bunky: Súvislá čiara ukazuje bunkovú životaschopnosť bunky derivátu CHOK1, bodkovaná, respektíve prerušovaná čiara zníženú bunkovú životaschopnosť po nástreku
IGF-1/hIGF-1Ea 3mut. Bunková životaschopnosť klesá o dva dni skôr, keď boli bunky
inkubované spoločne s IGF-1/hIGF-1Ea 3mut. Medzi IGF-1 a hIGF-1Ea 3mut nebol v
bunkovom raste alebo bunkovej životaschopnosti detekovaný žiadny rozdiel.
Obrázok 13: Sú uvedené bunkový rast buniek derivátu CHO-DUXB11 (tučná čiara) a
znížený bunkový rast počas kokultivácie s IGF-1Ea 3mut (bodkované čiary). Po pridaní IGF-1R
inhibítora tyrozínkinázy NVPAEW541 (tučná čiara s hviezdičkami) je bunkový rast mierne
znížený. Kokultivácia s IGF-1Ea 3mut a pridanie IGF-1R inhibítora tyrozínkinázy neviedlo k
žiadnej ďalšej inhibícii bunkového rastu (bodkovaná čiara s hviezdičkami).
Obrázok 14: Tučne je vyobrazený bunkový rast divokého typu (WT) buniek derivátu
CHO-K1 a tučne s krúžkami znížený bunkový rast počas kokultivácie s IGF-1. Bodkovanými
čiarami je zobrazený bunkový rast troch klonov IGF-1R KO. Bunkový rast je mierne vylepšený
v porovnaní s bunkami derivátu CHO-K1 divokého typu. Kokultivácia s IGF-1 viedla len k
malej inhibícii bunkového rastu a bunkový rast je podobný bunkám derivátu CHO-K1 divokého
typu bez kokultivácie s IGF-1.
Obrázok 15: Sú uvedené titre IGF-1-Fc fúzneho proteínu šarží kultúr po 14 dňoch (pool).
Je zvýraznená expresia 7 rôznych IGF-1-Fc fúznych proteínov v 5 rôznych bunkových líniách.
Expresia fúznych proteínov IGF-1-Fc bola 5-20násobne zvýšená u bunkových línií IGF-1R-KO
získaných z CHO-K1, bunkových línií IGF-1R-KO získaných z CHO-DUXB11, rovnako ako u
bunkových línií shRNA získaných z CHO-DUXB11 (znížená expresia IGF-1R a INSR) v
porovnaní s bunkovými líniami divokého typu derivátu CHO-K1 alebo CHO-DUXB11.
Obrázok 16: Titre fúzie IGF-1-Fc 14denných vsádkových kultúr v 50 ml trepacích
bankách. Titre fúzneho proteínu IGF-1-Fc: hIGF-1-Ea-fc_mut 13/2_A u 15 najlepších klonov
IGF-1R-KO derivátu CHO-DUXB11 je asi 6-7násobne vyššie v porovnaní s titrom fúzneho
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proteínu IGF-1-Fc: hIGF-1-Ea-Δ1-3, R37A, Δ71-72, R77Q-fc doména v bunkových klonoch
divokého typu derivátu CHO-DUXB11.
Obrázok 17: Produkcia a vystavenie proteínu variantov IGF-1 v bunkách HEK293F.
Údaje z produkcie zo 100 ml stupnice HEK293T kultúry transfekovanej pomocou PEI.
Výťažok po purifikácii proteínu A extrapolovaný na kultivačný objem 1 l. Agregácia meraná
pomocou SEC-MALS po purifikácii proteínu A. Purifikované proteíny boli inkubované
kondicionovaným CHO médiom z CHOK1-derivovaných buniek po dobu 5 dní a
CHODUXB11-derivovaných buniek po dobu 20 dní. Je uvedené percento zvyšného proteínu s
úplnou dĺžkou. Spôsob opísaný v Príklade 2.
Obrázok 18: Fosforylácia InsR v NIH3T3 bunkových transfektantoch.
NIH3T3 bunky nadexprimujúce ľudský receptor inzulínu (NIH3T3-InsR) boli
kultivované po dobu 24 hodín v rastovom médiu, nechané hladovať po dobu 18 hodín v
bezsérovom médiu a stimulované po dobu 10 min pri 37 °C ekvimolárnymi koncentráciami
uvedených peptidov. Hladiny fosforylácie InsR boli analyzované pomocou ELISA. Fosforylácia
receptora je vyjadrená ako arbitrárne jednotky ±smerodajné odchýlky (SD).
Obrázok 19: Príjem glukózy v myších myotubech a adipocytoch
3T3-L1 adipocyty (A) a myšie myotuby C2C12 (B) boli naočkované na 24jamkovej
platni a kultivované v bezsérovom DMEM po dobu 4 hodín. Bezsérové DMEM bolo potom
nahradené KRP pufrom alebo HBS za 3T3-L1 adipocyty, respektíve C2C12. Bunky boli
ošetrované po dobu 1 hodiny špecifikovanými peptidmi pri 37 °C. Príjem glukózy bol meraný
pridaním 0,4 (adipocyty) alebo 0,8 (C2C12) µCi [3H] 2-deoxy-D-glukózy a 0,1 (adipocyty) alebo
0,01 (C2C12) mM 2-deoxy-D-glukózy po dobu 10 (adipocyty) alebo 5 (C2C12) minút pri
izbovej teplote. Radioaktivita bola analyzovaná scintilačnou čítačkou.
Všeobecné definície
Aby mohol byť predmetný vynález lepšie pochopený, sú najprv definované určité
termíny. Ďalšie definície sú uvedené v detailnom opise.
Obsahujúci: výraz „obsahujúci“ znamená „zahrnujúci“, napr. kompozícia „obsahujúca“ X
môže pozostávať výhradne z X alebo môže zahrnovať niečo navyše, napr. X + Y.
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Symbol "Δ" alebo písmena "d" alebo "D": v kontexte opisu proteínu (napr. "hIGF-1-EaΔ1-3, R37A, Δ 71-72, R77Q-fc doména" alebo "hIGF-1-Ea-D1-3, R37A, D71-72, R77Q-fc
doména") odkazuje na deléciu aminokyseliny. Ako príklad, výraz "D71-72, 77" (v kontexte
proteínu hIGF1-Ea-D1-3, R37A, D71-72, 77-fc) opisuje skutočnosť, že aminokyseliny 71, 72 a
77 boli deletované.
Proteín rastového faktora podobného inzulínu 1 alebo jeho variant: výraz "proteín
rastového faktora podobného inzulínu 1 alebo jeho variant" odkazuje na proteíny, ktoré sú
kódované génmi rastového faktoru podobného inzulínu 1, najmä preferovaný je proteín
rastového faktoru podobného inzulínu 1 (hIGF-1) a jeho varianty. Variant IGF-1 proteínu je
proteín, ktorý sa líši aspoň jednou aminokyselinou od sekvencie IGF-1 divokého typu, pričom
výraz "sekvencia divokého typu" odkazuje na polypeptid alebo génovú sekvenciu dostupné v
apoň jednom prirodzene sa vyskytujúcom organizme alebo polypeptidu alebo génovej sekvencii,
ktoré neboli zmenené, zmutované alebo inak manipulované človekom. Výrazy variant IGF-1 a
mimetikum IGF-1 sa používajú v tomto dokumente zámenne. Variantom IGF-1 je tiež
prekurzorový proteín IGF-1 alebo pro-IGF-1 proteín obsahujúci vedúcu sekvenciu peptidu.
Variantom IGF-1 je tiež fúzny proteín obsahujúci IGF-1 proteín, napr. proteín obsahujúci IGF-1
proteín fúzovaný s Fc oblasťou imunoglobulínu. Príklady variantov IGF-1 sú uvedené okrem
iného v patentových prihláškach WO05033134 (stabilizovaný IGF-1 proteín fúzovaný na Fc
oblasť imunoglobulínu) a WO2007146689 (stabilizované IGF-1 prekurzorové proteíny). Variant
IGF-1 podľa opisu vyššie si zachováva svoju biologickú aktivitu v tom zmysle, že tento proteín
môže byť považovaný za funkčný ekvivalent divokého typu IGF-1.
Funkčné ekvivalenty vzhľadom na IGF-1 proteín musia byť chápané ako IGF-1 proteíny
obsahujúceho prírodnú alebo umelú mutáciu. Mutáciami môžu byť inzercia, delécia alebo
substitúcia jednej alebo viacerých nukleových kyselín, ktoré neznižujú biologickú aktivitu IGF-1
proteínu. Funkčné ekvivalenty majú identitu aspoň 80 %, výhodne 85 %, výhodnejšie 90 %,
najvýhodnejšie viac než 95 %, najmä výhodne aspoň 98% identitu – ale menej než 100% identitu
vzhľadom na proteín IGF-1 divokého typu, napr. proteín ľudského IGF-1 SEK ID Č.: 1. V
prípade fúznych proteínov podľa opisu vyššie by mala byť 100% identita definovaná len na báze
IGF-1 časti tohto fúzneho proteínu.
Inzulínu podobné rastové faktory (IGF) sú časťou komplexného systému, ktorý bunky
používajú na komunikáciu so svojím fyziologickým prostredím. Tento komplexný systém (často
označovaný ako osa inzulínu podobných rastových faktorov) pozostáva z dvoch receptorov na
povrchu buniek (IGF-1R a IGF-2R), dvoch ligandov (IGF-1 a IGF-2), rodiny šiestich
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vysokoafinitných IGF-väzbových proteínov (IGFBP 1-6) a súvisiacich IGFBP degradačných
enzýmov (proteázy). Tento systém je dôležitý nie len pre reguláciu normálnej fyziológie, ale tiež
pre množstvo patologických stavov (Glass, Nat Cell Biol 5:87-90, 2003). Ukázalo sa, že IGF os
má úlohu v podpore bunkovej proliferácie a inhibície bunkovej smrti (apoptóza). IGF-1 sú
hlavne vylučované pečeňou v dôsledku stimulácie ľudským rastovým hormónom (hGH). Skoro
každá bunka v ľudskom tele je ovplyvnená IGF-1, najmä bunky vo svaloch, chrupavkách,
kostiach, pečeni, obličkách, nervoch, koži a pľúcach. Okrem inulínu podobným účinkom môže
IGF-1 tiež regulovať bunkový rast. IGF-1 a IGF-2 sú regulované rodinou génových produktov
známych ako IGF-väzbové proteíny. Tieto proteíny napomáhajú modulovať účinok IGF
zložitými cestami, ktoré zahrnujú inhibičný účinok IGF zabránením naviazania na IGF
receptory, ako aj podporou účinku IGF napomáhaním dodávania týmto receptorom a
zvyšovaním polčasu života IGF v krvnom riečisku. Existuje aspoň šesť charakterizovaných
väzbových proteínov (IGFBP1-6). IGF-1 sa používa v širokej škále terapeutických aplikácii.
Mecasermin (obchodný názov Increlex™) je syntetický analóg IGF-1, ktorý je schválený na
liečbu zlýhania rastu. Niekoľko spoločností hodnotilo IGF-1 v klinických skúškach na škálu
ďalších indikácii, vrátane diabetu typu 1, diabetu typu 2, amyotrofickej laterálnej sklerózy,
závažného úrazu popálením a myotonickej svalovej atrofie.
Za účelom jasnosti a konzistencie je číslovanie aminokyselinových zvyškov v IGF-1prekurzorových alebo zrelých proteínoch v tejto prihláške a v patentových nárokoch založené na
číslovaní prekurzorovej proteínovej sekvencie divokého typu ľudského rastového faktoru
podobného inzulínu 1 (somatomedín C),

izoforma CRA_c (prístupové č. EAW97697) bez

signálneho peptidu (tj. SEK ID Č.: 5).
Cicavčia bunka: výraz "cicavčia bunka" v kontexte predloženej metódy odkazuje na
cicavčie bunky, ktoré sú vhodné na produkciu proteínu v merítku priemyslovej výroby.
Tieto bunky sú odborníkom dobre známe a pochádzajú napríklad z Cricetulus griseus,
Cercopithecus aethiops, Homo sapiens, Mesocricetus auratus, Mus musculus a Chlorocebus
species. Príslušné bunkové línie sú známe ako CHO-bunky (vaječníky čínskeho škrečka), COSbunky (bunková línia získaná z opičích obličiek (mačiak zelený), Vero-bunky (obličkové
epiteliálne bunky extrahované z mačiaka zeleného), Hela-bunky (línia bola získaná z
rakovinových buniek krčka maternice odobraných Henriette Lacksovej), BHK-bunky (obličkové
bunky mláďat škrečkov, HEK-bunky (obličky ľudského embrya), NS0-bunky (bunková línia
myšieho myelómu), C127-bunky (netumorigénne myšie bunkové línie), PerC6®-bunky (ľudská
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bunková línia, Crucell), CAP-bunky (Produkcia amniocytov CEVEC) a Sp-2/0-bunky (myšie
bunky myelómu).
Výraz „receptorová specificita stabilizovaných IGF-1 proteínov podľa doterajšieho stavu
techniky“ v kontexte tejto prihlášky odkazuje tiež na zníženú schopnosť indukovať fosforyláciu
inzulinového receptora (znížená potencia a/alebo účinnosť) molekúl IGF-1 podľa vynálezu v
porovnaní s variantami IGF-1 podľa doterajšieho stavu, ktorá znižuje riziko indukcie
hypoglykémie, nežiaducej reakcie terapeutického záujmu.
Prekurzor: V nasledujúcom má výraz „prekurzor“, pri použití v kontexte predmetného
opisu, odkazovať na prekurzor zrelého ľudského IGF-1 proteínu bez signálneho peptidu, ale
vrátane Ea, Eb, respektíve Ec peptidu.
Detailný opis vynálezu
Boli vyrobené a testované molekuly obsahujúce Ea-peptid fúzovaný na Fc oblasť
imunoglobulínu, kde proteínové zvyšky G1, P2, E3, R71 a S72 boli deletované, aminokyselina
R77 bola deletovaná alebo substituovaná glutamínom a R37 aminokyselina bola substituovaná
alanínom (hIGF1-Ea-del1-3, R37A, del71-72, 77-fc doména (SEK ID Č.:6) a hIGF1-Ea-del1-3,
R37A, del71-72, R77Q-fc doména (SEK ID Č.:7)). Expresia hIGF1-Ea-del1-3, R37A, del7172del71-72, 77-fc domény (SEK ID Č.:6) v systéme cicavčej bunky nebola možná, kvôli
problémom s agregáciou a degradáciou (viac než 90 % vyrobeného produktu bolo degradované;
pozri obrázok 10)
Ďalej vykazovali proteíny s hIGF1-Ea-del1-3, R37A, del71-72del71-72, 77-fc doménou
(SEK ID Č.: 6) pokles receptorovej špecificity v porovnaní s nemodifikovaným zrelým IGF-1 v
teste s fosforyláciou NIH3T3 InsR (pozri obrázok 3).
Prekurzorové varianty IGF-1 fúzované na Fc oblasť ľudského imunoglobulínu sú teda
zlými kandidátmi liečiv z dôvodov: (i) nízky výťažok produkcie v cicavčom produkčnom
systéme a (ii) zvýšená väzbová afinita na inzulínový receptor (InsR) v porovnaní s
nemodifikovaným ľudským IGF-1 divokého typu, ktorá môže viesť k hypoglykémii,
vedľajšiemu účinku terapeutického záujmu.
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Vynález je založený na prekvapivom pozorovaní, že (1) výťažok výroby v systémoch
cicavčích buniek a (2) receptorová špecificita natívnych IGF-1 proteínov alebo stabilizovaných
proteínov IGF-1 podľa doterajšieho stavu techniky môžu byť vylepšené zavedením prídavných
špecifických mutácii aminokyselín, pričom rôzne mutácie riešia odlišné problémy a uvedené
mutácie môžu byť kombinované, aby reagovali na viacero problémov súvisiacich s výťažkom
výroby, účinnosťou a/alebo receptorovou špecificitou.
Konkrétnym prekvapujúcim výsledkom bolo pozorovanie, že ľudský IGF-1 proteín (SEK
ID Č.: 1) s mutáciou na pozícii G42 (G42S substitúcia) indukuje nižší príjem glukózy v C2C12
myotuboch a adipocytoch (3T3-L1) v in vitro systémoch v porovnaní s nemodifikovaným IGF-1
divokého typu, ktorý redukuje riziko hypoglykémie pri ošetrovaní IGF-1 in vivo (obrázok 19).
Ďalším

konkrétnym

prekvapujúcim

výsledkom

bolo

pozorovanie,

že

ľudské

prekurzorové proteíny IGF-1 podľa doterajšieho stavu techniky zmutované na pozícii G42
(delécia alebo špecifické substitúcie) vykazujú podobnú schopnosť stimulovať fosforyláciu
inzulínového receptora (InsR) ako nemodifikovaný ľudský IGF-1 divokého typu, ktorý znižuje
riziko hypoglykémie variant IGF-1 podľa doterajšieho stavu techniky (obrázok 3). Ešte
prekvapivejšie bolo pozorovanie, že mutácia G42S má ďalší pozitívny dopad na výťažok výroby
ľudských IGF-1-prekurzorových proteínov podľa doterajšieho stavu techniky fúzovaných na Fc
oblasť imunoglobulínu v cicavčej bunke (obrázok 10/17), tj. tvorba agregátov negatívne
ovplyvňujúca výťažok výroby by mohla byť dramaticky znížená zavedením mutácie G42S
(obrázok 9/17). V dôsledku je vynález do istej miery založený na prekvapivom zistení, že
manipuláciou aminokyseliny glycínu 42 v ľudskom IGF-1 proteíne alebo jeho ľudských IGF-1
prekurzorových variantoch by mohli byť prekonané dve veľké technické prekážky vývoja
terapeutických variantov IGF-1. V inom aspekte opis predkladá riešenie problému, kedy
prekurzorové proteíny IGF-1 podľa doterajšieho stavu techniky fúzované na Fc oblasť
imunoglobulínu ľudského IgG nemôžu byť produkované v priemyslovom merítku v cicavčích
bunkách, keďže uvedené fúzne proteíny sa ľahko degradujú proteázami cicavčích buniek. V
dôsledku sa vynález v inom aspekte týka prekvapivého zistenia, že manipuláciou so špecifickými
aminokyselinami v

prekurzorových variantoch Ea-peptidu IGF-1 by mohla byť prekonaná

ďalšia veľká technická prekážka vývoja terapeutických prekurzorových variantov IGF-1.
Príklady týchto molekúl podľa vynálezu zahrnujú nasledujúce polypeptidy:
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Ľudský IGF-1 proteín (SEK ID Č.: 1) kde aminokyselina G42 je substituovaná
aminokyselinou serínom.
Ľudský IGF-1 proteín (SEK ID Č.: 1) kde aminokyselina G42 je substituovaná
aminokyselinou serínom a kde aminokyselina (aminokyseliny)
(a) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná;
alebo
(b) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q);
alebo
(c) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R37 je substituovaná alebo deletovaná;
alebo
(d) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E); alebo
(e) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R37 je substituovaná alanínom; alebo
(f) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P); alebo
(g) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyseliny R36 a R37 sú substituované alebo
deletované; alebo
(h) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q); alebo
(i) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a R37
je substituovaná alanínom.
Ľudský IGF-1 proteín (SEK ID Č.: 1) kde aminokyselina G42 je substituovaná
aminokyselinou serínom a kde aminokyselina E3 je deletovaná a aminokyselina R37 je
substituovaná alanínom.
Ľudský IGF-1 proteín (SEK ID Č.: 1) kde aminokyselina G42 je substituovaná
aminokyselinou serínom a kde aminokyselina E3 je deletovaná a aminokyselina R37 je
substituovaná alanínom fúzovaným s imunoglobulínovou Fc oblasťou, najmä modifikovanou Fc
oblasťou, konkrétne Fc oblasťou, ktorá je modifikovaná tak, aby bola modulovaná jej väzba na
Fc receptor, ako je opísané nižšie.
Ďalším polypeptidom podľa vynálezu je ľudský IGF-1 proteín SEK ID Č.: 117.
Ďalším polypeptidom podľa vynálezu je ľudský IGF-1 prekurzorový proteín SEK ID Č.:
118.
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Zistilo sa, že mutácia alebo delécia aminokyselín R74, R77, G96, S97, A98, G99, N100,
K101, N102, Y103, Q104 a/alebo M105 v prekurzorových proteínoch IGF-1 Ea peptidu podľa
doterajšieho stavu techniky uvedených vyššie vedie k vyššiemu výťažku nedegradovaného
proteínu pri expresii cicavčími bunkami. Ďalej bolo objavené, že kombinácia spomínaných
mutácii/delécií na pozíciách R74, R77, G96, S97, A98, G99, N100, K101, N102, Y103, Q104
a/alebo M105 vedie k synergickému účinku. Preto v jednom uskutočnení podľa opisu je R74,
R77, G96, S97, A98, G99, N100, K101, N102, Y103, Q104 a/alebo M105 v tu predkladaných
modifikovaných IGF-1 prekurzorových proteínoch, za predpokladu, že modifikovaný IGF-1
proteín obsahuje Ea-peptid (SEK ID Č.: 2), deletovaný alebo zmutovaný. V jednom uskutočnení
podľa opisu sú R74, R77 a/alebo R104 zmutované na Q v tu predkladaných IGF-1
prekurzorových proteínoch. V ďalšom uskutočnení podľa opisu môžu byť K68, S69, A70, R71
a/alebo R72 navyše deletované alebo zmutované v tu predkladaných IGF-1 prekurzorových
proteínoch.
V súlade s tým sú predložené polypeptidy obsahujúce ľudský IGF-1-prekurzorový
proteín, tj. obsahujúci Ea-peptid z ľudského IGF-1, kde aminokyselina glycín na pozícii 42 je
deletovaná alebo substituovaná inou aminokyselinou a kde číslovanie aminokyselín odpovedá
SEK ID Č.: 5. E-peptidom môže byť Ea, Eb alebo Ec peptid (SEK. ID. Č: 2-4). V konkrétnom
uskutočnení podľa opisu je aminokyselina glycín na pozícii 42 deletovaná alebo substituovaná
aminokyselinou alebo serínom.
V jednom uskutočnení podľa opisu obsahuje vyššie opísaný ľudský IGF-1 Ea-peptidový
prekurzorový proteín, zmutovaný na pozícii G42 podľa opisu vyššie (deletovaný alebo
zmutovaný na serín), ďalšie delécie a/alebo mutácie na aminokyselinách G1, P2, E3, R36, R37,
K68, S69, A70, R71, S72, R74, R77, G96, S97, A98, G99, N100, K101, N102, Y103, Q104
a/alebo M105, pričom číslovanie aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5.
Príklady týchto predložených molekúl sú nasledujúce polypeptidy:
Polypeptid obsahujúci ľudský IGF-1 Ea-peptidový prekurzorový proteín, kde
aminokyselina G42 je substituovaná aminokyselinou serínom a kde aminokyselina
(aminokyseliny)
(1) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
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(2) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(3) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(4) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná glutámovou kyselinou
(E) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(5) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(6) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je prolínom (P) a aminokyseliny R71 a
S72 sú deletované.
(7) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú substituované alebo
deletované a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(8) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(9) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), R37
je substituovaná alanínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(10) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R77 je zmutovaná na glutamín (Q).
(11) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín
(Q).
(12) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a Q104 sú zmutované na
glutamín (Q).
(13) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
(14) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín
(Q).
(15) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na
glutamín (Q).
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(16) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R77 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(17) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(18) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín (Q).
(19) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
(20) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín
(Q).
(21) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na
glutamín.
(22) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
(23) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín
(Q).
(24) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na
glutamín.
(25) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(26) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(27) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), R37
je substituovaná alanínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77
sú zmutované na glutamín (Q).
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(28) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín (Q).
(29) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), R37
je substituovaná alanínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77
a R104 sú zmutované na glutamín (Q).
(1a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(2a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(3a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(4a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná glutámovou
kyselinou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(5a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(6a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(7a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú substituované alebo
deletované a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(8a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(9a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), R37
je substituovaná alanínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(10a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(11a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(12a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a Q104 sú
zmutované na glutamín (Q).
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(13a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(14a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(15a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín (Q).
(16a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74
je zmutovaná na glutamín (Q).
(17a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74
a R77 sú zmutované na glutamín (Q).
(18a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74,
R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).
(19a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(20a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(21a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín.
(22a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(23a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
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(24a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín.
(25a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74
je zmutovaná na glutamín (Q).
(26a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74
a R77 sú zmutované na glutamín (Q).
(27a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).
(28a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74,
R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).
(29a) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).
V inom uskutočnení sa opis týka vyššie opísaných proteínov obsahujúcich polypeptidy
(1)-(29a), kde v uvedených molekulách, namiesto toho, aby boli zmutované na pozíciách 1-3, je
len deletovaná aminokyselina E3 (napr. molekula (28a) by sa tiež mohla týkať polypeptidu
obsahujúceho ľudský IGF-1 Ea-peptidový prekurzorový proteín, kde aminokyselina G42 je
substituovaná aminokyselinou serínom a kde je aminokyselina E3 deletovaná, aminokyseliny
R36 a R37 sú obidve substituované glutamínom (Q), aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72
sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).)
Ďalej sa opis týka polypeptidu obsahujúceho ľudský IGF-1-prekurzorový proteín, tj.
obsahujúci Ea-peptid z ľudského IGF-1, ktorý je fúzovaný na Fc oblasť imunoglobulínu a kde
aminokyselina glycín na pozícii 42 je substituovaná inou aminokyselinou a kde číslovanie
aminokyselín IGF-1-časti uvedeného proteínu zodpovedá SEK ID Č.: 5. E-peptidom môže byť
Ea, Eb alebo Ec peptid a aminokyselinou, ktorou je substituovaný glycín na pozícii 42, je serín.
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Opis sa teda týka polypeptidu obsahujúceho ľudský IGF-1-prekurzorový proteín; (a) kde
aminokyselina G42 je deletovaná alebo substituovaná aminokyselinou serínom; a (b) ktorý je
spojený s Fc oblasťou imunoglobulínu, najmä modifikovanou Fc oblasťou, konkrétne Fc
oblasťou, ktorá je modifikovaná tak, aby sa modulovala jej väzba na Fc receptor. Napríklad
môže byť jedna alebo viacero aminokyselín nahradených odlišným aminokyselinovým zvyškom,
takže Fc oblasť bude mať zmenenú afinitu pre Fc receptor alebo C1 komponent komplementu.
Takzvané stíšené imunoglobulínové Fc oblasti boli v odbore opísané: LALA a N297A (Strohl,
W., 2009, Curr. Opin. Biotechnol. vol. 20(6):685-691); a D265A (Baudino et al., 2008, J.
Immunol. 181: 6664-69; Strohl, W., supra). Príklady stíšených Fc IgG1 protilátok zahrnujú
takzvaný LALA mutant obsahujúci L234A a L235A mutáciu v IgG1 Fc aminokyselinovej
sekvencii. Ďalší príklad stíšenej IgG1 protilátky zahrnuje D265A mutáciu. Ďalšia stíšená IgG1
protilátka zahrnuje mutáciu N297A, ktorá vedie k aglykozylovaným/neglykozylovaným
protilátkam.
Vyššie uvedený LALA prístup je detailnejšie opísaný v US5,624,821 a US5,648,260,
obidva od Wintera et al. V jednom uskutočnení je teda predložený hIGF-1-prekurzorový proteín
fúzovaný s Fc oblasťou obsahujúcou mutáciu L234A a L235A alebo mutáciu D265A alebo
mutáciu N297A. Tieto LALA konštrukty D265A alebo N297A majú zníženú aktivitu ADCC.
V jednom uskutočnení podľa opisu obsahuje polypeptid, obsahujúci ľudský IGF-1 Eapeptidový prekurzorový proteín fúzovaný na Fc oblasť imunoglobulínu, kde aminokyselina
glycín na pozícii 42 je substituovaná aminokyselinou serínom, ďalšie delécie a/alebo mutácie na
aminokyselinách G1, P2, E3, R36, R37, K68, S69, A70, R71, S72, R74, R77 a/alebo R104.
Príklady týchto molekúl zahrnujú nasledujúce polypeptidy:
Polypeptid obsahujúci ľudský IGF-1 Ea-peptidový prekurzorový proteín fúzovaný s Fc
oblasťou imunoglobulínu, kde aminokyselina glycín na pozícii 42 je substituovaná
aminokyselinou serínom, kde číslovanie aminokyselín IGF-1-časti uvedeného proteínu
zodpovedá SEK ID Č.: 5, a pričom aminokyselina (aminokyseliny)
(1b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(2b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
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(3b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(4b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná glutámovou
kyselinou (E) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(5b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(6b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je prolínom (P) a aminokyseliny R71
a S72 sú deletované.
(7b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú substituované alebo
deletované a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(8b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(9b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), R37
je substituovaná alanínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.
(10b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
(11b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín
(Q).
(12b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a Q104 sú zmutované na
glutamín (Q).
(13b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
(14b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín
(Q).
(15b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na
glutamín (Q).
(16b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R77 je zmutovaná na
glutamín (Q).
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(17b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(18b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín (Q).
(19b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
(20b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín
(Q).
(21b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na
glutamín (Q).
(22b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
(23b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín
(Q).
(24b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na
glutamín (Q).
(25b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(26b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(27b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a
R77 sú zmutované na glutamín (Q).
(28b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín (Q).
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(29b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74,
R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).
(1c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(2c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(3c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(4c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná glutámovou
kyselinou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(5c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(6c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(7c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú substituované alebo
deletované a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(8c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(9c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), R37
je substituovaná alanínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.
(10c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(11c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(12c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a Q104 sú
zmutované na glutamín (Q).
(13c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
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(14c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(15c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín (Q).
(16c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74
je zmutovaná na glutamín (Q).
(17c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74
a R77 sú zmutované na glutamín (Q).
(18c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74,
R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q). (19c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37
je substituovaná alanínom (A) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
(20c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(21c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín.
(22c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na
glutamín (Q).
(23c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
(24c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P) a
aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú
zmutované na glutamín (Q).
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(25c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74
je zmutovaná na glutamín (Q).
(26c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74
a R77 sú zmutované na glutamín (Q).
(27c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).
(28c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74,
R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).
(29c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

V inom uskutočnení sa opis týka vyššie opísaných proteínov obsahujúcich vyššie opísané
polypeptidy (1b)-(29c), kde v uvedených molekulách, namiesto toho, aby boli zmutované na
pozíciách 1-3, je len deletovaná aminokyselina E3 (napr. molekula (28c) by sa tiež mohla týkať
polypeptidu obsahujúceho ľudský IGF-1 prekurzorový proteín fúzovaný s Fc oblasťou
imunoglobulínu, kde aminokyselina G42 je substituovaná aminokyselinou serínom a kde je
aminokyselina (aminokyseliny) E3 deletovaná, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve
substituované glutamínom (Q) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).
V inom uskutočnení sa opis týka vyššie opísaných polypeptidov (napr. polypeptidov 129c) obsahujúcich zmutovaný E-peptid pozostávajúci z aminokyselín
a) VQAQQHTDMPKTQKEVHLKNASG (SEK ID Č.: 25) alebo
b) VQAQQHTDMPKTQKYQPPATNKNTKSQRRKGS (SEK ID Č.: 26).
c) VQAQQHTDMPKTQKEVHLKNASRGSAGNKNYQM (SEK Č: 115)
V ďalšom uskutočnení predkladá zverejnenie vyššie opísaný IGF-1 prekurzorový proteín
fúzovaný s Fc oblasťou, kde táto Fc oblasť môže byť priamo fúzovaná s modifikovaným IGF-1
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prekurzorovým polypeptidom alebo môže byť spojená pántovou oblasťou za použitia
rekombinantných DNA technológií známych v odbore. Pokiaľ sa používa DNA pantová oblasť,
môže byť Fc oblasť pripojená k akejkoľvek časti modifikovaného IGF-1 prekurzorového
polypeptidu. V jednom uskutočnení tohto opisu je Fc oblasť priamo fúzovaná s C-termínom
modifikovaného IGF-1 prekurzorového polypeptidu. V inom uskutočnení je Fc oblasť spojená s
C-termínom modifikovaného IGF-1 prekurzorového polypeptidu pomocou Gly Ser (-GS-)
linkeru.
Pre ľahkú manipuláciu môže byť použitý DNA linker na poskytnutie reštrikčného miesta
medzi komponentmi. Tiež môže byť poskytnutý linker na zvýšenie expresie polypeptidu z
hostiteľskej bunky, na zníženie stérického tienenia tak, aby tento komponent mohol nadobudnúť
svoju optimálnu terciárnu alebo kvartérnu štruktúru a/alebo správne interagovať so svojou
cieľovou molekulou. Linkery a metódy identifikácie žiaducich spacerov pozri napríklad George
et al. (2003) Protein Engineering 15:871-879.
Sekvencia linkeru môže obsahovať jednu alebo viacero aminokyselín prirodzene
pripojených k receptorovému komponentu alebo môže byť použitá pridaná sekvencia na
zvýšenie expresie fúzneho proteínu, špecificky poskytovať požadované záujmové miesta,
umožňujúce doménam komponentu tvoriť optimálnu terciárnu štruktúru a/alebo zvyšovať
interakciu komponentu so svojou cieľovou molekulou. V jednom uskutočnení podľa opisu
obsahuje linker jednu alebo viacero peptidových sekvencií, ktoré majú dĺžku 1-100
aminokyselín, výhodne 1-25 aminokyselín. V jednom uskutočnení podľa opisu má linker dĺžku
1-5 aminokyselín. V jednom uskutočnení je linkerom troj aminokyselinová sekvencia;
konkrétnejšie je touto troj aminokyselinovou sekvenciou Gly Pro Gly. V inom uskutočnení je
linkerom Gly Ser.
Príklady týchto pantových molekúl zahrnujú, ale neobmedzujú sa na nasledujúce
polypeptidy:
pánt 1: CPPCPA (SEK ID Č.: 22)
pánt 2: DKTHTCPPCPA (SEK ID Č.: 23)
pánt 3: EPKSCDKTHTCPPCPA (SEK ID Č.: 24)
Ďalej sa opis týka polypeptidu obsahujúceho ľudský IGF-1 Ea-peptidový prekurzorový
proteín, ktorý je fúzovaný na Fc oblasť imunoglobulínu, najmä modifikovanú Fc oblasť,
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konkrétne Fc oblasť, ktorá je modifikovaná tak, aby sa modulovala jej väzba na Fc receptor,
výhodne substitúciou jednej alebo obidvoch aminokyselín 234 a 235 za alanín podľa opisu
vyššie, pričom aminokyselina glycín na pozícii 42 je substituovaná serínom, pričom číslovanie
aminokyselín zodpovedá SEK ID Č.: 5 a pričomž Fc oblasť imunoglobulínu je fúzovaná s IGF-1
prekurzorovým proteínom cez pantovú oblasť.
Príklady týchto molekúl zahrnujú nasledujúce polypeptidy:
hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_E (SEK ID Č.:8)
hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_A (SEK ID Č.:9)
hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_C (SEK ID Č.:10)
hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F (SEK ID Č.:11)
hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_E (SEK ID Č.:12)
hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_A (SEK ID Č.:13)
hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_F (SEK ID Č.:14)
V jednom konkrétnom uskutočnení podľa opisu môžu byť aminokyseliny R71 a S72
vyššie opísaných IGF-1 prekurzorových proteínov zmutované nasledovne:
(1) delécia jednej alebo obidvoch z R71 a S72 a/alebo
(2) mutácia jednej alebo obidvoch z R71 a S72 na nebázickú aminokyselinu, ako alanín,
a/alebo
(3) inzercia jednej alebo obidvoch nebázických aminokyselín medzi R71 a S72 a/alebo
(4) umiestnenie glykozylačného miesta blízko R71 a S72 dostatočného na zamaskovanie
proteázového miesta a/alebo
(5) miestne-cielená pegylácia za použitia náhrady R71 alebo S72 alebo inzercia blízko
alebo medzi R71 a S72 ne-prirodzenou aminokyselinou.
Spôsoby

proteínovej

modifikácie

ako

miestne-cielená

mutagenéza,

zavedenie

glykozylačných miest alebo miestne-cielená glykozylácia sú odborníkom dobre známe.
V jednom uskutočnení podľa opisu je Fc oblasť modifikovaná tak, aby sa modulovala jej
väzba na Fc receptor. V jednom uskutočnení podľa opisu je Fc oblasť modifikovaná tak, aby sa
znížila jej väzba na Fc receptor. V jednom uskutočnení podľa opisu je Fc oblasť modifikovaná
tak, aby sa znížila aktivita ADCC. V jednom uskutočnení je Fc oblasť modifikovaná tak, aby sa
predišlo aktivite ADCC.
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V jednom uskutočnení predkladá opis polypeptid obsahujúci SEK ID Č.: 8 (hIgF1-EaFc_mut 13/2_E). V jednom uskutočnení predkladá opis polypeptid obsahujúci SEK ID Č.: 9
(hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_A). V jednom uskutočnení predkladá opis polypeptid obsahujúci SEK
ID Č.: 10 (hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_C). V jednom uskutočnení predkladá opis polypeptid
obsahujúci SEK ID Č.: 11 (hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F).
V jednom uskutočnení predkladá opis polypeptid obsahujúci SEK ID Č.: 12 (hIgF1-EaFc_mut 04/2_E).
V jednom uskutočnení predkladá opis polypeptid obsahujúci SEK ID Č.: 13 (hIgF1-EaFc_mut 04/2_A).
V jednom uskutočnení predkladá opis polypeptid obsahujúci SEK ID Č.: 14 (hIgF1-EaFc_mut 04/2_F).
V jednom uskutočnení predkladá opis polypeptid pozostávajúci z SEK ID Č.: 8, 9, 10,
11, 12, 13 alebo 14.
V jednom uskutočnení predkladá predmetný opis polypeptid, ktorý je aspoň z 95 %,
aspoň z 96 %, aspoň z 96 %, aspoň z 97 %, aspoň z 98 %, aspoň z 99 % identický so SEK ID Č.:
8.
V jednom uskutočnení predkladá predmetný opis polypeptid, ktorý je aspoň z 95 %,
aspoň z 96 %, aspoň z 96 %, aspoň z 97 %, aspoň z 98 %, aspoň z 99 % identický so SEK ID Č.:
9.
V jednom uskutočnení predkladá predmetný opis polypeptid, ktorý je aspoň z 95 %,
aspoň z 96 %, aspoň z 96 %, aspoň z 97 %, aspoň z 98 %, aspoň z 99 % identický so SEK ID Č.:
10.
V jednom uskutočnení predkladá predmetný opis polypeptid, ktorý je aspoň z 95 %,
aspoň z 96 %, aspoň z 96 %, aspoň z 97 %, aspoň z 98 %, aspoň z 99 % identický so SEK ID Č.:
11.
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V jednom uskutočnení predkladá predmetný opis polypeptid, ktorý je aspoň z 95 %,
aspoň z 96 %, aspoň z 96 %, aspoň z 97 %, aspoň z 98 %, aspoň z 99 % identický so SEK ID Č.:
12.
V jednom uskutočnení predkladá predmetný opis polypeptid, ktorý je aspoň z 95 %,
aspoň z 96 %, aspoň z 96 %, aspoň z 97 %, aspoň z 98 %, aspoň z 99 % identický so SEK ID Č.:
13.
V jednom uskutočnení predkladá predmetný opis polypeptid, ktorý je aspoň z 95 %,
aspoň z 96 %, aspoň z 96 %, aspoň z 97 %, aspoň z 98 %, aspoň z 99 % identický so SEK ID Č.:
14.
V jednom uskutočnení sú polypeptidy podľa predmetného opisu glykozylované.
Aminokyselinové mutácie
Ako je uvedené vyššie, môžu byť rôzne aminokyseliny zmutované na inú aminokyselinu.
Typicky sa aminokyselina nahradí alanínovým zvyškom. Avšak môžu byť použité iné
aminokyseliny, ako nie-prirodzene sa vyskytujúce aminokyseliny alebo aminokyseliny z inej
skupiny (tj. polárne, kyslé, bázické alebo nepolárne). Metódy zavádzania mutácie do
aminokyselín proteínu sú odborníkom z odboru dobre známe. Pozri napr. Ausubel (ed.), Current
Protocols in Molecular Biology, John Wiley and Sons, Inc. (1994); T. Maniatis, E. F. Fritsch a J.
Sambrook, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor laboratory, Cold
Spring Harbor, N.Y. (1989)). Metódy zahrnujú, ale neobmedzujú sa na: amplifikáciu DNA
kódujúcu polypeptid funkčných variantov alebo ich fragmentov polymerázovou reťazovou
reakciou (PCR) vykonávanou mutagénnymi primérmi a zostavením týchto fragmentov pomocou
zostavy PCR, ak je to potreba, alebo zavedením mutácií pomocou komerčne dostupných súprav,
ako "QuikChange.TM. Site-Directed Mutagenesis Kit" (Stratagene). Pozri napr. Ausubel (ed.),
Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley and Sons, Inc. (1994); T. Maniatis, E. F.
Fritsch a J. Sambrook, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor
laboratory, Cold Spring Harbor, N.Y. (1989)). Ďalej môžu byť zmutované sekvencie získané
syntetickou génovou syntézou, čo je servis poskytovaný komerčnými spoločnosťami (napr.
Geneart, Life Technology). Generovanie polypeptidového funkčne aktívneho variantu alebo
derivátu polypeptidu nahradením aminokyseliny, ktorá neovplyvňuje funkciu polypeptidu, môže
byť dosiahnuté odborníkom z odboru.
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Fc oblasti imunoglobulínu
V jednom uskutočnení podľa opisu je Fc oblasť z IgG, IgM alebo IgA. V jednom
uskutočnení podľa opisu je Fc oblasť získaná z IgG. Fc doména IgG môže byť vybraná z
izotypov IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4, rovnako ako akéhokoľvek allotypu z každej izotypovej
skupiny. V jednom uskutočnení podľa opisu je Fc oblastí ľudská Fc oblasť.
Fc oblasť môže byť zmenená nahradením aspoň jedného aminokyselinového zvyšku
odlišným aminokyselinovým zvyškom, čím sa zmenia efektorové funkcie Fc oblasti. Napríklad
môže byť jedna alebo viacero aminokyselín nahradených odlišným aminokyselinovým zvyškom,
takže Fc oblasť bude mať zmenenú afinitu pre Fc receptor alebo C1 komponent komplementu.
Tento prístup je opísaný podrobnejšie v US5,624,821 a US5,648,260, obidva od Winter et al.
Zvlášť môžu byť zmutované zvyšky 234 a 235. Zvlášť môžu byť tieto mutácie vykonané na
alaníne. V jednom uskutočnení má teda protilátka podľa opisu mutáciu v Fc oblasti na jednej
alebo obidvoch aminokyselinách 234 a 235. V inom uskutočnení opisu môžu byť jedna alebo
obidve aminokyseliny 234 a 235 substituované za alanín. Tento Fc variant, kde sú zvyšky 234 a
235 substituované za alanín, sa bežne označuje ako „LALA“. Tieto LALA Fc konštrukty majú
zníženú aktivitu ADCC. V jednom uskutočnení tohto opisu je IGF-1 prekurzorový proteín
spojený s IgG1 LALA Fc.
Spojenie
„Fúzovaný s“ alebo „napojený na“ podľa použitia v kontexte predkladaných proteínov
fúzovaných s/napojených na Fc oblasť imunoglobulínu má znamenať kombináciu dvoch
polypeptidov, ktoré normálne nie sú prítomné v rovnakom polypeptide.
Fc oblasť imunoglobulínu môže byť priamo fúzovaná na modifikovaný IGF-1 polypeptid
alebo môže byť spojená linkerom za použitia rekombinantných DNA technológií dobre známych
v odbore. Pokiaľ sa používa DNA linker, môže byť Fc oblasť pripojená k akejkoľvek časti
modifikovaného IGF-1 polypeptidu. V jednom uskutočnení tohto opisu je Fc oblasť priamo
fúzovaná s C-termínom modifikovaného IGF-1 polypeptidu. V inom uskutočnení podľa opisu je
Fc oblasťt spojená s C-termínom modifikovaného IGF-1 polypeptidu pomocou Gly Ser (-GS-)
linkeru a/alebo pantovej oblasti (SEK ID Č.: 22 až 24) ako u hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_E (SEK ID
Č.: 8), hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_A (SEK ID Č.: 9), hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_C (SEK ID Č.: 10),
hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F (SEK ID Č.: 11), hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_E (SEK ID Č.: 12), hIgF1Ea-Fc_mut 04/2_A (SEK ID Č.: 13) alebo hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_F (SEK ID Č.: 14).
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Pre ľahšiu manipuláciu môže byť použitý DNA linker na poskytnutie reštrikčného miesta
medzi komponentmi. Tiež môže byť poskytnutý linker na zvýšenie expresie polypeptidu z
hostiteľskej bunky, na zníženie stérického tienenia tak, aby tento komponent mohol nadobudnúť
svoju optimálnu terciárnu alebo kvartérnu štruktúru a/alebo správne interagovať so svojou
cieľovou molekulou. Linkery a metódy identifikácie žiaducich spacerov pozri napríklad George
et al. (2003) Protein Engineering 15:871-879.
Sekvencia linkeru môže obsahovať jednu alebo viacero aminokyselín prirodzene
pripojených k receptorovému komponentu alebo môže byť použitá pridaná sekvencia na
zvýšenie expresie fúzneho proteínu, špecificky poskytovať požadované záujmové miesta,
umožňujúce doménam komponentu tvoriť optimálnu terciárnu štruktúru a/alebo zvyšovať
interakciu komponentu so svojou cieľovou molekulou. V jednom uskutočnení podľa opisu
obsahuje linker jednu alebo viacero peptidových sekvencií, ktoré majú dĺžkuu 1-100
aminokyselín, výhodne 1-25 aminokyselín. V jednom uskutočnení podľa opisu má linker dĺžku
1-5 aminokyselín. V jednom uskutočnení je linkerom troj aminokyselinová sekvencia;
konkrétnejšie je touto troj aminokyselinovou sekvenciou Gly Pro Gly. V inom uskutočnení je
linkerom Gly Ser.
Nukleové kyseliny
Vynález tiež predkladá molekuly nukleovej kyseliny, ktoré kódujú polypeptidy podľa
vynálezu. Ďalej sú predložené sekvencie nukleových kyselín kódujúcich hIgF1-Ea-Fc_mut
13/2_E, hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_A, hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_C, hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F, hIgF1Ea-Fc_mut 04/2_E, hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_A alebo hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_F (SEK ID Č.: 1521).
Molekuly nukleovej kyseliny podľa predmetného vynálezu môžu byť vo forme RNA,
ako mRNA, alebo vo forme DNA, vrátane napríklad cDNA alebo syntetickej DNA. Tieto
molekuly nukleových kyselín môžu byť dvojvláknové alebo jednovláknové. Jednovláknová
DNA môže byť kódujúcim vláknom, známym tiež ako sense-vlákno, alebo môže byť
nekódujúcim vláknom, označovaným tiež ako anti-sense vlákno.
Degenerácia genetického kódu je dobre známa. Rovnakú polypeptidovú sekvenciu môžu
teda kódovať dve alebo viaceré sekvencie nukleových kyselín. Takéto variantné sekvencie
nukleových kyselín sú zahrnuté v rámci tejto prihlášky. Môže byť avšak výhodné vykonávať v
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sekvencii nukleovej kyseliny konzervatívne modifikácie na vylepšenie expresie polypeptidu
podľa vynálezu.
Opis ďalej predkladá vektor obsahujúci nukleovú kyselinu podľa vynálezu. Vektorom
môže byť klonovací alebo expresný vektor. V jednom uskutočnení podľa opisu môže byť
nukleová kyselina obsiahnutá v expresnom vektore nesúcom elementy pre účinnú expresiu,
dobre známa odborníkom z odboru. Elementy zahrnujú napríklad promótor, ako napríklad
enhancer-promotor Cytomegalovírusu (CMV), signálne sekvencie pre sekréciu, ako prírodná
alebo akákoľvek iná sekvencia, u ktorej je známe, že uľahčuje sekréciu, polyadenylačný signál a
terminátor transkripcie, získané napríklad z génu bovinného rastového hormónu (BGH), element
umožňujúci epizomálnu replikáciu a replikáciu v prokaryotoch (napr. SV40 počiatok a ColE1
alebo iné známe v odbore) a elementy na umožnenie selekcie, ako gén rezistencie proti
ampicilínu a zeocín alebo hygromycínový marker.
V jednom uskutočnení predkladá opis izolovanú molekulu nukleovej kyseliny
obsahujúcu nukleotidovú sekvenciu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z:
a) polynukleotidovej sekvencie uvedenej v SEK ID Č.: 15 alebo jej komplemente;
b) polynukleotidovej sekvencie obsahujúcej sekvenciu majúcu aspoň 90%, aspoň 95%,
aspoň 96%, aspoň 97%, aspoň 98% alebo aspoň 99% identitu sekvencie vzhľadom na celú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č.: 15;
c) polynukleotidovej sekvencie uvedenej v SEK ID Č.: 16 alebo jej komplemente;
d) polynukleotidovej sekvencie obsahujúcej sekvenciu majúcu aspoň 90%, aspoň 95%,
aspoň 96%, aspoň 97%, aspoň 98% alebo aspoň 99% identitu sekvencie vzhľadom na celú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č.: 16;
e) polynukleotidovej sekvencie uvedenej v SEK ID Č.: 17 alebo jej komplemente;
f) polynukleotidovej sekvencie obsahujúcej sekvenciu majúcu aspoň 90%, aspoň 95%,
aspoň 96%, aspoň 97%, aspoň 98% alebo aspoň 99% identitu sekvencie vzhľadom na celú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č.: 17;
g) polynukleotidovej sekvencie uvedenej v SEK ID Č.: 18 alebo jej komplemente;
h) polynukleotidovej sekvencie obsahujúcej sekvenciu majúcu aspoň 90%, aspoň 95%,
aspoň 96%, aspoň 97%, aspoň 98% alebo aspoň 99% identitu sekvencie vzhľadom na celú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č.: 18;
i) polynukleotidovej sekvencie uvedenej v SEK ID Č.: 19 alebo jej komplemente;
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j) polynukleotidovej sekvencie obsahujúcej sekvenciu majúcu aspoň 90%, aspoň 95%,
aspoň 96%, aspoň 97%, aspoň 98% alebo aspoň 99% identitu sekvencie vzhľadom na celú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č.: 19;
k) polynukleotidovej sekvencie uvedenej v SEK ID Č.: 20 alebo jej komplemente;
l) polynukleotidovej sekvencie obsahujúcej sekvenciu majúcu aspoň 90%, aspoň 95%,
aspoň 96%, aspoň 97%, aspoň 98% alebo aspoň 99% identitu sekvencie vzhľadom na celú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č.: 20;
m) polynukleotidovej sekvencie uvedenej v SEK ID Č.: 21 alebo jej komplemente;
n) polynukleotidovej sekvencie obsahujúcej sekvenciu majúcu aspoň 90%, aspoň 95%,
aspoň 96%, aspoň 97%, aspoň 98% alebo aspoň 99% identitu sekvencie vzhľadom na celú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č.: 21.
V inom uskutočnení sa opis týka vyššie opísaných IGF-1 variantných polypeptidov, kde
uvedené ľudské IGF-1-prekurzorové proteíny sú pegylované. Táto pegylácia je najmä
preferovaná u IGF-1-prekurzorových proteínov, ktoré nie sú fúzované s Fc oblasťou
imunoglobulínu ľudského IgG. Konjugácia k poly(etylénglykolu) (PEG; pegylácia) preukázala,
že je prospešná na predĺženie polčasu života terapeutických proteínových liečiv. Očakáva sa, že
pegylácia IGF prekurzorových polypeptidov podľa opisu môže viesť k podobným
farmaceutickým výhodám. Metódy pegylácie IGF-1 sú v odbore dobre známe. Pozri napríklad
zverejnenie US patentovej prihlášky 2006/0154865, ktorá opisuje prospešné vlastnosti lyzínmonopegylovaného IGF-1. Táto lyzín-monopegylácia môže byť upravená pre prekurzorové IGF
polypeptidy podľa vynálezu. Navyše môže byť pegylácia dosiahnutá v akejkoľvek časti
polypeptidu podľa opisu zavedením neprirodzenej aminokyseliny.
Určité neprirodzené aminokyseliny môžu byť zavedené technológiou opísanou v Deiters
et al., J Am Chem Soc 125:11782-11783, 2003; Wang a Schultz, Science 301:964-967, 2003;
Wang et al., Science 292:498-500, 2001; Zhang et al., Science 303:371-373, 2004 alebo v US
patente č. 7,083,970. V stručnosti, niektoré z týchto expresných systémov zahrnujú miestnecielenú mutagenézu na zavedenie nonsense kodónu, ako amber TAG, do otvoreného čítacieho
rámca kódujúceho polypeptid podľa opisu. Tieto expresné vektory sa potom zavádzajú do
hostiteľa, ktorý môže používať tRNA špecifickú pre zavádzaný nonsense kodón a vybavenú nie
prirodzene sa vyskytujúcou aminokyselinou podľa výberu. Konkrétne aminokyseliny, ktoré sú
prospešné za účelom konjugácie skupín k polypeptidom podľa opisu, zahrnujú tie s
acetylénovým a azidovým bočným reťazcom. IGF prekurzorové polypeptidy obsahujúce tieto
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nové aminokyseliny môžu byť potom pegylované na týchto vybraných miestach v proteíne.
Navyše sú tieto pegylované IGF molekuly bez E-peptidu užitočné tiež ako terapeutiká.
Produkcia IGF-1 variantov podľa vynálezu v cicavčích bunkách
Produkcia natívneho ľudského IGF-1 v prokaryotických expresných systémoch je
odborníkom z odboru dobre známa. Expresia v eukaryotických bunkách, najmä cicavčích
hostiteľských bunkách, je niekedy preferovaná, keďže u niektorých eukaryotických buniek je
pravdepodobnejšie, že sa zostavia a budú sekrétovať správne zložený a imunologicky aktívny
proteín.
Cicavčie hostiteľské bunky na expresiu rekombinantných protilátok zahrnujú vaječníkové
bunky čínskeho skrečka (CHO) (vrátane dhfr-CHO buniek, opísaných Urlaubem a Chasinem,
1980 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77:4216-4220 používaných s DH FR selektabilným markerom,
napr. podľa opisu v R. J. Kaufman a P.A. Sharp, 1982 Mol. Biol. 159:601-621), HEK293 bunky
(bunky obličiek ľudského embrya 293), NSO myšie myelómne bunky, COS bunky a SP2 bunky.
Preferovanými hostiteľskými bunkami sú bunky získané z CHO K1. Avšak expresia
rekombinantného IGF-1 v CHO bunkových líniách vedie k inhibícii bunkového rastu a nízkym
titrom (pozri obrázky 11/12). Stabilný knockdown/knockout IGF-1-R v CHO bunkách pomocou
technológie "nukleázy zinkového prstu" viedol k vylepšenému bunkovému rastu a vyšším titrom
IGF-1 proteínov (obrázky 14, 15, 16). CHO bunky s redukovanou expresiou IGF-1-R (si/shRNA
knockdown), ktoré boli stabilne transfekované plazmidmi kódujúcimi IGF-1, produkovali asi
5násobne vyšší pool titer v porovnaní so stabilne transfekovanými CHO bunkami divokého typu.
Ešte vyšší pool titer by mohol byť nameraný po stabilnej transfekcii IGF-1-R knockout
bunkových línií. 5-20násobný nárast titru rekombinantného IGF-1 by mohol byť detegovaný v
porovnaní s CHO bunkovou líniou divokého typu. V súhrne tieto údaje ukazujú, že knockdown
alebo knockout IGF-1-receptorových génov v cicavčích bunkových líniách môže značne
vylepšiť produkciu IGF-1 a jeho variantov.
Vhodná metóda produkcie rekombinantnéh IGF-1 alebo jeho variantov cicavčích
bunkách, napríklad CHO bunkách, kde uvedená cicavčia bunka je deficientná v expresii
funkčného receptoru rastového faktoru podobného inzulínu 1 (IGF-1R), teda obsahuje
nasledujúci krok:
a. produkcia cicavčej bunky deficientnej v expresii receptora rastového faktoru
podobného inzulínu 1;
b. transformácia bunky z kroku a. expresným vektorom obsahujúcim molekulu
nukleovej kyseliny kódujúcej IGF-1 alebo jeho variant;
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c. výber transformovanej bunky z kroku b.;
d. kultivácia buniek vybraných v kroku c. za podmienok umožňujúcich expresiu
IGF-1 alebo jeho varianty; a
e. zber IGF-1 alebo jeho variantu z cicavčích buniek kultivovaných v kroku d,
pričom alternatívne môže byť poradie krokov a. a b. obrátené alebo môžu byť obidva
kroky vykonané súčasne.
Odborník z odboru vie transformovať, vybrať a kultivovať geneticky modifikované
cicavčie bunky, napr. CHO bunky, ako bunky získané z CHO-K1, bunky získanej z CHODUXB11 alebo bunky CHO-DG44. Postupy selekcie sa bežne používajú na uľahčenie selekcie
buniek, u ktorých je pravdepodobné, že integrovali rekombinantnú DNA kódujúcu požadovaný
terapeutický proteín, ako rastové faktory, napr. IGF-1. Bežne sa používa rezistencia proti
antibiotikám alebo schopnosť rást v nutrične selektívnom médiu udeľované génom kointegrovaným na transformačnom vektore. (pozri Weber, W., a Fussenegger, M. (2003)
Inducible gene expression in mammalian cells, in Gene transfer and expression in mammalian
cells, (Makrides, S.C., Ed.), Elsevier: Amstrdam, str. 589-604.) (Efficient selection for highexpression transfectants with a novel eukaryotic vector: Niwa Hitoshi, Yamamura Ken-ichi,
Miyazaki Jun-ichi). Dva najčastejšie CHO expresné systémy na produkciu rekombinantného
proteínu využívajú metotrexátovú (MTX) selekciu na báze dihydrofolát-reduktázy (DHFR) alebo
metionín-sulfoximínovú (MSX) selekciu na báze glutamín-syntetázy (GS)-(Rita Costa A, Elisa
Rodrigues M, Henriques M, Azeredo J, Oliveira R. Eur J Pharm Biopharm. február 2010;
74(2):127-38. Epub 22. októbra 2009. Guidelines to cell engineering for monoclonal antibody
production).
Vektory najmä vhodné na produkciu polypeptidov v cicavčích bunkách, najmä bunkách
hlodavcov ako CHO a DHFR-gén defektívnych CHO bunkách, boli opísané v patentovej
prihláške WO09080720A. Existuje niekoľko vhodných metód známych v doterajšom stave
techniky na zavedenie expresného vektora do cicavčej hostiteľskej bunky. Príslušné metódy
zahrnujú, ale neobmedzujú sa na kalcium-fosfátovú transfekciu, elektroporáciu, lipofekciu,
biolistický a polymérom-sprostredkovaný génový transfer. Vhodné hostiteľské bunky sú opísané
vyššie. Po zavedení nukleovej kyseliny s expresným vektorom do hostiteľskej bunky (buniek) sa
získané transformanty kultivujú za selektívnych podmienok vhodných na testovanie expresie
cicavčieho selektabilného markerového génu vloženého v expresnej kazete (MSM). To znamená,
že napríklad keď je cicavčím selektabilným markerovým génom gén rezistencie proti antibiotiku,
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kultivujú sa transformanty v médiu obsahujúcom príslušné antibiotikum aktívne v cicavčích
bunkách a transformanty, ktoré sú za týchto podmienok životaschopné, sa selektujú, čím sa
umožní získanie transformantov, ktoré exprimujú markerový gén, a teda inkorporovaných vo
vektore. Navyše môže byť vykonaný druhý selekčný krok kultiváciou transformantov v
selekčnom médiu vhodnom na selekciu amplifikovateľného, selektabilného markerového génu
obsiahnutého v expresnej kazete (MASM). Napr. v prípade, kedy sa používa DHFR ako
amplifikovateľný, selektabilný markerový gén, môžu byť transformanty kultivované v
nukleotidovom alebo bezpurínovom médiu za prítomnosti DHFR inhibítora. V prípade, že sa
používa indukovateľný promotor v aspoň jednej expresnej kazete, mal by byť poskytnutý
odpovedajúci indukčný signál za účelom zahájenia expresie v polypeptide. Za účelom využitia
DHFR selekčného/amplifikačného systému, môžu byť uvedené hostiteľské bunky kultivované za
prítomnosti DHFR inhibítora. Vhodnými DHFR inhibítormi sú antifoláty, ako napr. MTX.
Koncentrácia používaného antifolátu/MTX závisí na hostiteľskej bunke a variantu DHFR
inkorporovaného vo vektore. Koncentračné rozmedzie môže byť zvolené z viackrokových
amplifikačných postupov v DHFR" hostiteľských bunkách, napríklad z hodnôt okolo 5nM 20nM pohybujúcich sa k hodnotám 500nM až 1000nM alebo aj vyšším u sekundárnych alebo
ďalších amplifikačných krokov. U DHFR+ buniek sú východiskové koncentrácie obvykle vyššie
v rozmedzí 100 nM až 750 nM, výhodne 500 nM v prvých krokoch a 500 nM až 1000 nM a
vyššie u ďalších amplifikačných krokov. Vhodné DHFR varianty sú opísané vyššie.
Za účelom využitia GS selekčného/amplifikačného systému, môžu byť uvedené
hostiteľské bunky kultivované za prítomnosti napr. MSX. Koncentrácia použitého MSX závisí
na hostiteľskej bunke. Koncentračné rozmedzie môže byť vybrané z asi 15- až
150mikromolárneho, 20- až 100mikromolárneho a 25- až 50mikromolárneho. Tieto rozmedzia
sú najmä vhodné pre NSO a CHO bunky.
Farmaceutické kompozície
V inom aspekte predkladá predmetný vynález kompozíciu, napr. farmaceutickú
kompozíciu, obsahujúcu jednu alebo kombináciu vyššie opísaných invenčných variant IGF-1,
formulovaných spoločne s farmaceuticky prijateľným nosičom. Farmaceutické kompozície
podľa vynálezu môžu byť tiež podávané v kombinovanej terapii, tj. kombinované s ďalšími
látkami. Napríklad, IGF-1 varianty podľa predmetného vynálezu môžu byť kombinované s aspoň
jedným činidlom zvyšujúcim svalovú hmotu/silu, napríklad anti-ActRIIB protilátkou, IGF-2
alebo

variantmi

IGF-2,

anti-myostatínovou

protilátkou,

myostatínovým

propeptidom,

myostatínovým decoy proteínom, ktorý sa viaže na ActRIIB, ale neaktivuje ho, beta 2
agonistom, ghrelínovým agonistom, SARM, GH agonistami/mimetikami folistatínu. Príklady
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terapeutických látok, ktoré môžu byť použité v kombinačnej terapii, sú podrobnejšie opísané
nižšie v sekcii o použití variant IGF-1 podľa vynálezu.
Výraz "farmaceuticky prijateľný“ znamená schválený regulačným úradom federálnej
alebo štátnej vlády alebo na zoznamu US liekopisu alebo iného všeobecne uznávaného liekopisu
na použitie na živočíchoch, a konkrétnejšie na ľuďoch. Výraz „nosič“ odkazuje na riedidlo,
adjuvant, excipient alebo vehikulu, s ktorými sa terapeutikum podáva. Týmito farmaceutickými
nosičmi môžu byť sterilné kvapaliny, ako voda a oleje, vrátane tých z ropy, živočíchov, rastlín
alebo syntetického pôvodu, ako olej z podzemnice olejnej, sójový olej, minerálny olej, sezámový
olej a podobne. Vhodné farmaceutické excipienty zahrnujú škrob, glukózu, laktózu, sacharózu,
želatínu, slad, ryži, múku, kriedu, silikagél, stearan sodný, glycerol-monostearan, mastenec,
chlorid sodný, sušené odstredené mlieko, glycerol, propylénglykol, voda, etanol a podobne.
Kompozícia, ak je to žiaduce, môže tiež obsahovať minoritné množstvo zmáčadiel alebo
emulgátorov alebo pH-pufrujúcich látok. Tieto kompozície môžu naberať formu roztokov,
suspenzií, emulzií, tabliet, piluliek, kapsúl, práškov, formulácii s dlouhodobým uvoľňovaním a
podobne. Tieto kompozície môžu byť formulované ako čípky, s tradičnými spojivami a nosičmi
ako triglyceridy. Orálna formulácia môže obsahovať štandardné nosiče také ako manitol, laktóza,
škrob, stearan horečnatý, sacharín sodný, celulóza, uhličitan horečnatý atď vo farmaceutickej
čistote. Príklady vhodných farmaceutických nosičov sú opísané v "Remington's Pharmaceutical
Sciences" od E. W. Martina.
V preferovanom uskutočnení je kompozícia formulovaná v súlade s rutinnými postupmi
ako farmaceutická kompozícia vhodná na intravenózne podávanie pacientom. Kde je to nutné,
môže kompozícia tiež zahrnovať solubilizačnú látku a lokálne anestetikum ako lidokaín na
zmiernenie bolesti v mieste injekcie. Keď má byť kompozícia podávaná infúziou, môže byť
dávkovaná pomocou infúznej fľašky obsahujúcej sterilnú vodu alebo fyziologický roztok
farmaceutickej čistoty. Keď má byť kompozícia podávaná injekciou, môže byť poskytnutá
ampula sterilnej vody pre injekciu alebo fyziologický roztok, tak aby sa zložky zmiešali pred
podaním.
Farmaceuticky prijateľný nosič zahrnuje akékoľvek a všetky rozpúšťadlá, dispergačné
média, povlaky, antibakteriálne a antifungálne látky, izotonické a absorpciu odďalujúce látky a
podobne, ktoré sú fyziologicky kompatibilné. Nosič by mal byť vhodný na intravenózne,
intramuskulárne, subkutánne, parenterálne spinálne alebo epidermálne podávanie (napr.
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injekciou alebo infúziou). V závislosti na spôsobe podania môže byť účinná zlúčenina, tj.
protilátka, imunokonjugát alebo bišpecifická molekula, potiahnutá materiálom na ochranu
zlúčeniny pred účinkami kyselín a ďalších prírodných podmienok, ktoré môžu zlúčeninu
deaktivovať.
Farmaceutická kompozícia podľa vynálezu môže tiež zahrnovať farmaceuticky prijateľný
antioxidant. Príklady farmaceuticky prijateľných antioxidantov zahrnujú: vodu, rozpustné
antioxidanty, také ako kyselina askorbová, cysteín-hydrochlorid, hydrogensíran sodný,
disiričitan sodný, siričitan sodný a podobne; v oleji rozpustné antioxidanty, ako askorbylpalmitát, butylovaný hydroxyanizol (BHA), butylovaný hydroxytoluén (BHT), lecitín, propylgallát, alfa-tokoferol a podobne; a kovy chelatujúce látky, ako kyselina citrónová, etyléndiamíntetraoctová kyselina (EDTA), sorbitol, kyselina vínna, kyselina fosforečná a podobne.
Príklady vhodných vodných a nevodných nosičov, ktoré môžu byť použité vo
farmaceutických kompozíciách podľa vynálezu, zahrnujú: vodu, etanol, polyoly (ako glycerol,
propylénglykol, polyetylénglykol a podobne) a ich vhodné zmesi, rastlinné oleje, ako olivový
olej, a injektabilné organické estery, ako etyl-oleát. Správna tekutosť môže byť zachovaná
napríklad použitím poťahovacích látok, ako lecitínu, udržiavaním požadovanej veľkosti častíc v
prípade disperzií a použitím povrchovo aktívnych látok.
Tieto kompozície môžu tiež obsahovať adjuvanty, ako konzervanty, zmáčadlá,
emulgátory a disperganty. Prevencia prítomnosti mikroorganizmov môže byť zaistená ako
sterilizačnými postupmi, supra, tak inklúziou rôznych antibakteriálnych a antifungálnych látok,
napríklad parabénu, chlórbutanolu, kyseliny fenol-sorbovej a podobne. Tiež môže byť žiaduce
do kompozícií zahrnúť izotonické látky, také ako cukry, chlorid sodný a podobne. Navyše môže
byť dosiahnutá predĺžená absorpcia injektabilnej farmaceutickej formy inklúziou látok, ktoré
oddiaľujú absorpciu, ako monostearanu hlinitého a želatíny.
Farmaceuticky prijateľné nosiče zahrnujú sterilné vodné roztoky alebo disperzie a
sterilné prášky na extemporálnu prípravu sterilných injektabilných roztokov alebo disperzií.
Použitie týchto médií a látok pre farmaceuticky účinné látky je v odbore známe. Až na prípad,
kedy je akékoľvek nekonvenčné médium alebo látka nekompatibilná s účinnou zlúčeninou, je ich
použitie vo farmaceutických kompozíciách podľa vynálezu zamýšľané.
zlúčeniny môžu byť tiež inkorporované do týchto kompozícií.

Doplnkové účinné
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Terapeutické kompozície musia byť typicky sterilné a stabilné za podmienok výroby a
skladovania. Tieto kompozície môžu byť formulované ako roztok, mikroemulzia, lipozóm alebo
iná usporiadaná štruktúra vhodná pre vysokú koncentráciu liečiva. Nosičom môže byť
rozpúšťadlo alebo disperzné médium obsahujúce napríklad vodu, etanol, polyol (napríklad
glycerol, propylénglykol a kvapalný polyetylénglykol a podobne) a ich vhodné zmesi. Správna
tekutosť môže byť zachovaná napríklad použitím poťahov, ako lecitínu, udržiavaním
požadovanej veľkosti častíc v prípade disperzie a použitím povrchovo aktívnych látok. V
mnohých prípadoch je možné do kompozície zahrnúť izotonické látky, napríklad cukry,
polyalkoholy, ako manitol, sorbitol alebo chlorid sodný. Predĺžená absorpcia injektabilných
kompozícii môže byť dosiahnutá zahrnutím do kompozície činidla, ktoré oddiaľuje absorpciu,
napríklad monostearánových solí a želatíny.
Sterilné injektabilné roztoky môžu byť pripravené inkorporáciou účinnej zlúčeniny v
požadovanom množstve vo vhodnom rozpúšťadle s jednou alebo s kombináciou látok uvedených
vyššie, podľa potreby, načo nasleduje sterilizačná mikrofiltrácia. Všeobecne sa disperzie
pripravujú začlenením účinnej zlúčeniny do sterilného vehikula, ktoré obsahuje bázické
disperzné médium a požadované ďalšie látky z tých vymenovaných vyššie. V prípade sterilných
práškov na prípravu sterilných injektabilných roztokov sú metódami prípravy vakuové sušenie a
sušenie vymrazovaním (lyofilizácia), ktoré poskytujú prášok účinnej látky plus akékoľvek ďalšie
požadované činidlá z ich vopred sterilizačne filtrovaného roztoku.
Množstvo účinnej látky, ktoré môže byť kombinované s nosičom na výrobu jednotlivej
dávkovej formy, sa bude meniť v závislosti na ošetrovanom subjekte a konkrétnom spôsobe
podávania. Množstvo účinnej látky, ktorá môže byť kombinovaná s nosičovým materiálom na
výrobu jednotlivej dávkovej formy, bude obvykle tiež množstvo kompozície, ktoré produkuje
terapeutický účinok. Všeobecne bude toto množstvo, zo sto percent, siahať od asi 0,01 percent
do asi deväťdesiat deväť percent účinnej látky, od asi 0,1 percent do asi 70 percent alebo od asi 1
percenta do asi 30 percent účinnej látky v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.
Režimy dávkovania sa upravia tak, aby sa poskytla optimálna požadovaná odpoveď
(napr. terapeutická odozva). Napríklad môže byť podávaný jediný bolus, niekoľko rozdelených
dávok môže byť podávaných počas obdobiea alebo môže byť dávka úmerne znižovaná alebo
zvyšovaná, ako indikujú nároky terapeutickej situácie. Najmä je výhodné formulovať
parenterálne kompozície do dávkovej jednotkovej formy pre ľahkosť podávania a rovnomernosť
dávkovania. Dávková jednotková forma podľa použitia v tomto dokumente odkazuje na
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fyzikálne oddelené jednotky vhodné ako jednotné dávky pre subjekty, ktoré majú byť liečené;
každá jednotka obsahuje vopred stanovené množstvo účinnej zlúčeniny vypočítané tak, aby
produkovalo požadovaný terapeutický účinok v spojení s požadovaným farmaceutickým
nosičom. Špecifikácie dávkovej jednotkovej formy podľa vynálezu sú diktované a priamo
závisia na jedinečných vlastnostiach účinnej zlúčeniny a konkrétnom terapeutickom účinku,
ktorý sa má dosiahnuť, a obmedzených daných odborom prípravy liekov, ako účinnej zlúčeniny
na liečbu senzitivity jednotlivcov.
Terapeuticky účinné množstvo polypeptidu v kontexte podávania variant IGF-1 podľa
opisu alebo kompozície obsahujúce tieto varianty IGF-1 sa pohybuje od asi 0,001 do 100 mg/kg
alebo 0,01 do 30 mg/kg a obvyklejšie 0,1 až 10 mg/kg hmotnosti tela hostiteľa. Napríklad, môžu
byť dávky asi 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti, môžu byť asi 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti, môžu
byť asi 0,3 mg/kg telesnej hmotnosti, môžu byť asi 1 mg/kg telesnej hmotnosti, môžu byť asi 3
mg/kg telesnej hmotnosti, môžu byť asi 5 mg/kg telesnej hmotnosti alebo asi 10 mg/kg telesnej
hmotnosti. Odborník z odboru vie určiť vhodnú účinnú dávku, ktorá sa bude meniť v závislosti
na spôsobe podávania (napr. intravenózne alebo subkutánne). Príkladný režim dávkovania
zahrnuje podávanie raz denne, raz každý týždeň, raz každé dva týždne, raz každé tri týždne, raz
každé štyri týždne alebo raz mesačne. Toto podávanie sa môže vykonávať intravenózne alebo
subkutánne. Režimy dávkovania variant IGF-1 podľa vynálezu zahrnujú 0,1 mg/kg telesnej
hmotnosti alebo 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 0,3 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 0,5
mg/kg telesnej hmotnosti alebo 1 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 3 mg/kg telesnej hmotnosti
alebo 10 mg/kg telesnej hmotnosti intravenóznym podávaním. Alternatívne môžu byť týmito
kompozíciami formulácie s predĺženým uvoľňovaním, a v tom prípade je požadované menej
časté podávanie. Dávkovanie a frekvencia sa mení v závislosti na polčase života protilátky v
pacientovi. Dávkovanie a frekvencia podávania sa môžu meniť v závislosti na tom, či je liečba
profylaktická alebo terapeutická. U profylaktických aplikácií sa podáva relatívne nízka dávka v
relatívne málo častých intervaloch počas dlhého obdobia. Niektorí pacienti aj naďalej dostávajú
liečbu po zvyšok svojich životov. V terapeutických aplikáciách sa niekedy požaduje relatívne
vysoká dávka v relatívne krátkych intervaloch, pokiaľ sa postup ochorenia neobmedzí alebo
neukončí alebo pokiaľ pacient nevykazuje čiastočné alebo úplné vylepšenie symptómov
ochorenia. Ďalej môže byť pacientovi podávaný profylaktický režim.
Aktuálne hladiny dávkovania účinných látok vo farmaceutických kompozíciách podľa
predmetného vynálezu sa môžu meniť tak, aby sa získalo množstvo účinnej látky, ktoré je účinné
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na dosiahnutie požadovanej terapeutickej odozvy pre konkrétneho pacienta, kompozíciu a
spôsob podávania, bez toho aby bola pre pacienta toxická. Zvolená hladina dávkovania bude
závisieť na škále farmakokinetických faktorov vrátane aktivity konkrétnych použitých
kompozícií podľa predmetného vynálezu alebo ich esteru, soli alebo amidu, spôsobe podania,
času podávania, rýchlosti exkrécie konkrétnej použitej zlúčeniny, trvania liečby, ďalších
liečivách, zlúčeninách a/alebo látkach používaných v kombinácii s konkrétnymi využitými
kompozíciami, veku, pohlavia, hmotnosti, stavu, všeobecnom zdraví a doterajšej zdravotnej
histórii pacienta, ktorý je liečený, a podobných faktoroch dobre známych v odbore lekárstva.
Podávanie terapeuticky účinnej dávky invenčnej varianty IGF-1 obsiahnutej v
kompozíciách podľa vynálezu môže viesť k znížení závažnosti symptómov ochorenia, nárastu
frekvencie a trvania obdobia ochorenia bez symptómov alebo prevencii poškodenia alebo
postihnutia kvôli postihnutiu ochorením, tj. nárast svalovej hmoty a/alebo funkcie alebo
zníženie/redukcia plochy poškodenia u popálených pacientov.
Pacienti dostanú účinné množstvo polypeptidovej účinnej prísady, tj. množstvo, ktoré je
dostatočné na detekciu, liečbu, zlepšenie alebo prevenciu daného ochorenia alebo poruchy.
Terapeutické účinky môžu tiež zahrnovať zníženie fyzických symptómov. Optimálne účinné
množstvo a koncentrácia terapeutického proteínu pre akýkoľvek konkrétny subjekt bude závisieť
na rôznych faktoroch vrátane pacientovho veku, veľkosti, zdravia a/alebo pohlavia, povahe a
rozsahu stavu, aktivity konkrétneho terapeutického proteínu, rýchlosti jeho odbúrania v tele a
tiež na akýchkoľvek ďalších liečivých prípravkoch podaných v kombinácii s terapeutickým
proteínom. Účinné množstvo podané pre danú situáciu sa môže stanoviť rutinným
experimentovaním a je v rámci posúdenia lekára. Dávkovanie môže byť rozvrh jednotlivých
dávok alebo rozvrh niekoľkých dávok.
Kompozícia podľa predmetného vynálezu môže byť podávaná jednou alebo viacerými
spôsobmi podávania pomocou jednej alebo škály metód známych v odbore. Ako bude odborník
vedieť, cesta a/alebo spôsob podávania budú závisieť na požadovaných výsledkoch. Cesty
podávania terapeutických proteínov podľa vynálezu zahrnujú intravenózne, intramuskulárne,
intradermálne, intraperitoneálne, subkutánne, spinálne alebo iné parenterálne spôsoby podania,
napríklad injekciou alebo infúziou. Ako je tu použitý, výraz „parenterálne podanie“ znamená
spôsoby podania iné než enterálne a topické podanie, obvykle injekciou, a bez obmedzenia
zahrnuje

intravenózne,

intramuskulárne,

intraarteriálne,

intratekálne,

intrakapsulárne,
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intraorbitálne, intrakardiálne, intradermálne, intraperitoneálne, transtracheálne, subkutánne,
subkutikulárne, intraartikulárne, subkapsulárne, subarachnoidálne, intraspinálne, epidurálne a
intrastemálne injekcie a infúzie. V jednom uskutočnení sa protilátku obsahujúca kompozícia
podáva intravenózne. V inom uskutočnení sa protilátka podáva subkutánne.
Alternatívne sa môže variant IGF-1 obsahujúca kompozícia podľa vynálezu podávať
neparenterálnou cestou, ako topicky, epidermálne alebo mukozálnou cestou podania, napríklad
intranazálne, orálne, vaginálne, rektálne, sublingválne alebo topicky.
Účinné zlúčeniny môžu byť pripravené s nosičmi, ktoré budú chrániť zlúčeninu proti
rychlému uvoľneniu, ako formulácia s riadeným uvoľňovaním, vrátane implantátov,
transdermálnych náplastí a mikroenkapsulovaných dodávacích systémov. Môžu sa používať
biodegradabilné, biokompatibilné polyméry, ako etylén-vinyl-acetát, polyanhydridy, kyselina
polyglykolová, kolagén, polyortoestery a kyselina polymliečna. Viacero spôsobov prípravy
týchto formulácii je patentovaných alebo všeobecne známych odborníkom z odboru. Pozri napr.
Sustained and Controlled Release Drug Delivery Systems, J.R. Robinson, ed., Marcel Dekker,
Inc., New York, 1978.
Terapeutické kompozície môžu byť podávané lekárskymi zariadeniami známymi v
odbore. Napríklad, v jednom uskutočnení, sa môže terapeutická kompozícia podľa vynálezu
podávať hypodermálnym bezihlovým injekčným zariadením, ako zariadeniami známymi v US
patentoch č. 5,399,163; 5,383,851; 5,312,335; 5,064,413; 4,941,880; 4,790,824 alebo 4,596,556.
Príklady dobre známych implantátov a modulov použiteľných v predmetnom vynáleze zahrnujú:
US patent č. 4,487,603, ktorý ukazuje implantovateľné mikroinfúzne čerpadlo na dávkovanie
lieku riadenou rýchlosťou; US patent č. 4,486,194, ktorý ukazuje terapeutické zariadenie na
podávanie liekov cez kožu; US patent č. 4,447,233, ktorý predkladá čerpadlo na infúziu liekov
na dodávanie lieku presnou infúznou rýchlosťou; US patent č. 4,447,224, ktorý predkladá
implantovateľný infúzny prístroj s premenlivým tokom na súvislé dodávanie liečiv; US patent č.
4,439,196, ktorý predkladá osmotický systém na dodávanie liečiv s viackomorovými
oddeleniami; a US patent č. 4,475,196, ktorý predkladá osmotický systém na dodávanie liečiv.
Odborníkom z odboru je známych mnoho ďalších takýchto implantátov, systémov dodávania a
modulov a zahrnujú tie vyrábané firmou MicroCHIPSTM (Bedford, MA).
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V určitých uskutočneniach, môže byť ľudský IGF-1 variant obsahujúca kompozícia
podľa vynálezu formulovaná tak, aby sa zaistila správna distribúcia in vivo. Napríklad
hematoencefalická bariéra (BBB) vylučuje mnoho vysoko hydrofilných zlúčenín. Na zaistenie,
že terapeutické zlúčeniny podľa vynálezu prekročia BBB (ak je to žiaduce), môžu byť
formulované napríklad v lipozómoch. Metódy prípravy lipozómov pozri napr. US patenty
4,522,811; 5,374,548; a 5,399,331. Tieto lipozómy môžu obsahovať jednu alebo viacero látok,
ktoré sa selektívne transportujú do špecifických buniek alebo orgánov, čím zvyšujú cielené
dodávanie liečiva (pozri napr. V.V Ranade, 1989 J. Clin Pharmacol. 29:685). Príkladné
zacieľovacie skupiny zahrnujú folát alebo biotín (pozri napr. US patent 5,416,016); manozidy
(Umezawa et al., 1988 Biochem. Biophys. Res. Commun. 153:1038); protilátky (P.G. Bloeman a
kol., 1995 FEBS Lett. 357:140; M. Owais et al., 1995 Antimicrob. Agents Chernother. 39:180);
surfaktantový proteínový A receptor (Briscoe et al., 1995 Am. J. Physiol.1233:134); p120
(Schreier et al., 1994 J. Biol. Chem. 269:9090); pozri tiež K. Keinanen; M.L. Laukkanen, 1994
FEBSLett. 346:123; J.J. Killion; I.J. Fidler, 1994 Imunomethods 4:273.
Cieľové ochorenia a poruchy
Vynález predkladá polypeptid, nukleovú kyselinu alebo farmaceutickú kompozíciu podľa
vynálezu na použitie v terapii. Vynález ďalej predkladá polypeptid, nukleovú kyselinu alebo
farmaceutickú kompozíciu podľa vynálezu na použitie v liečbe patologickej poruchy. Opis ďalej
predkladá použitie polypeptidu, nukleovej kyseliny alebo farmaceutickej kompozície podľa
vynálezu pri výrobe lieku na liečbu patologickej poruchy. Opis ďalej predkladá spôsob liečby
pacienta trpiaceho patologickou poruchou zahrnujúci podávanie terapeuticky účinného množstva
polypeptidu, nukleovej kyseliny alebo farmaceutickej kompozície podľa vynálezu uvedenému
pacientovi.
Touto patologickou poruchou môže byť muskuloskeletálne ochorenie alebo porucha, ako
svalová

atrofia.

glukokortikoidmi

Existuje
ako

mnoho

kortizolom,

príčin

svalovej

atrofie,

dexametazónom,

vrátane

dôsledku

betametazónom,

liečby

prednizónom,

metylprednizolónom alebo prednizolónom. Svalová atrofia môže byť tiež výsledkom denervácie
vplyvom nervovej traumy alebo výsledkom degeneratívnej, metabolickej alebo zápalovej
neuropatie

(napr.

Guillian-Barrého

syndróm,

periférna

neuropatia

alebo

vystavenie

environmentálnym toxínom alebo liečivám).
Navyše môže byť svalová atrofia dôsledkom myopatie, ako myotónie; kongenitálnej
myopatie,

vrátane

nemalénovej

myopatie,

multi/minicore

myopatie

a

myotubulárnej
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(centronukleárnej) myopatie; mitochondriálnej myopatie; familiárnej periodickej paralýzy;
zápalovej myopatie; metabolickej myopatie, ako tej spôsobenej glykogénom alebo ochorením
ukladania lipidov; dermatomyozitída; polymyozitída; myozitída s inkluznymi telieskami;
myozitída ossificans; rabdomyolýza a myoglobinúria.
V inom uskutočnení podľa opisu môže byť farmaceutická kompozícia podľa vynálezu
použitá na liečbu Kennedyho ochorenia alebo chronického ochorenia obličiek.
Táto myopatia môže byť spôsobená svalovým dystrofickým syndrómom, ako
Duchennova,

Beckerova,

myotonická,

facioskapulohumerálna,

Emery-Dreifussova,

okulofaryngeálna, skapulohumerálna, končatinového pletenca, Fukuyamova, kongenitálna
svalová dystrofia alebo dedičná distálna myopatia. Muskuloskeletálnym ochorením môže byť
tiež osteoporóza, fraktúra kosti, nízka postava alebo trpasličí vzrast.
Navyše môže byť svalová atrofia dôsledkom motorickej neurónovej choroby dospelých,
ako amyotrofická laterálna skleróza; infantilná spinálna svalová atrofia, juvenilná spinálna
svalová atrofia, autoimunitná motorická neuropatia s multifokálnym konduktorovým blokom,
paralýza v dôsledku cievnej mozgovej príhody alebo poranenie miechy, kostrová imobilizácia v
dôsledku traumy, predĺžený kľud na lôžku, dobrovoľná inaktivita, nedobrovoľná inaktivita,
metabolický stres alebo nutričná nedostatočnosť, rakovina, AIDS, pôst, porucha štítnej žlazy
alebo nadobličiek alebo hypofýzy, cukrovka, benígna kongenitálna hypotónia, ochorenie
centrálneho jadra, ochorenie pečene (príklady ako fibróza, cirhóza), sepsa, zlýhanie obličiek,
kongestívne srdcové zlýhanie, starnutie, vesmírne cestovanie alebo čas strávený v prostredí s
nulovou gravitáciou.
V konkrétnom uskutočnení môže byť farmaceutická kompozícia podľa vynálezu použitá
na liečbu popálených pacientov vrátane dospelých a pediatrických poškodení popálením,
trpiacich stratou a/alebo úbytkom svalovej hmoty.
Príklady s vekom súvisiacich zdravotných ťažkostí, ktoré môžu byť liečené, zahrnujú
sarkopéniu, atrofiu kože, stratu svalstva, atrofiu mozgu, aterosklerózu, arteriosklerózu, pľúcny
emfyzém, osteoporózu, osteoartrózu, imunologickú nekompetenciu, vysoký krvný tlak,
demenciu, Huntingtonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu, katarakt, makulárnu degeneráciu
súvisiacu s vekom, rakovinu prostaty, mŕtvicu, zníženú dĺžku života, slabosť, stratu pamäti,
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vrásky, zhoršenú funkciu obličiek a stratu sluchu súvisiacu s vekom; metabolické poruchy,
vrátane diabetu typu II, metabolického syndrómu, hyperglykémie a obezity.
V konkrétnom uskutočnení môže byť farmaceutická kompozícia podľa vynálezu použitá
na liečbu pacientov s chronickou obštrukčnou pľúcnou chorobou (COPD).
V inom uskutočnení podľa opisu môže byť farmaceutická kompozícia podľa vynálezu
použitá na liečbu svalovej atrofie. V konkrétnom uskutočnení sa opis týka použitia
farmaceutickej kompozície podľa vynálezu na liečbu svalovej atrofie, pričom skupina atrofie je
vybraná zo skupiny pozostávajúcej zo sarkopénie súvisiacej s obezitou, sarkopénie a svalovej
atrofie súvisiacej s cukrovkou.
Ďalšie zdravotné ťažkosti, ktoré môžu byť liečené, zahrnujú akútne a/alebo chronické
renálne ochorenie alebo zlýhanie, fibrózu alebo cirhózu pečene, rakovinu, takú ako rakovina
pankreasu, gastrointestinálna rakovina (vrátane pažeráka, žalúdku a tračníka), pľúc, prostaty,
lymfóm alebo rakovina prsníka; Parkinsonova choroba; zdravotné ťažkosti súvisiace s
neuronálnou smrťou, ako je ALS (amyotrofná laterálna skleróza), atrofia mozgu alebo demencia
a anémia; chronické infekcie, ako tuberkulóza, spôsobené Mycobacterium tuberculosis alebo
atypickými mykobaktériami; chronické fungálne infekcie; a oportunné infekcie v nastavení
imunosupresie, či už iatrogénne alebo v dôsledku AIDS.
Ďalšie zdravotné ťažkosti zahrnujú kachexiu, kachexiu spojenú s reumatoidnou artritídou
a kachexiu spojenú s rakovinou.
V inom uskutočnení sa opis týka metódy liečenia svalovej poruchy, kde táto metóda
zahrnuje podávanie terapeuticky účinného množstva, podľa opisu vyššie, polypeptidov podľa
vynálezu. Potreba liečby predkladanými polypeptidmi alebo kompozíciami ktoré ich obsahujú,
na zvýšenie svalovej hmoty môže vznikať z jednej alebo viacerých vyššie spomínaných
zdravotných ťažkostí, konkrétne v dôsledku muskuloskeletálneho ochorenia alebo poruchy, ako
svalovej atrofie, kde touto svalovou poruchou je svalová atrofia vybraná zo skupiny
pozostávajúcej zo sarkopénie súvisiacej s obezitou, sarkopénie a svalovej atrofie súvisiacej s
cukrovkou.
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Navyše sa opis týka spôsobu liečby úrazu popálením, chronickej obštrukčnej pľúcnej
choroby (COPD), zdravotných ťažkostí súvisiacich s vekom ako sarkopénia, Kennedyho choroba
alebo chronické ochorenie obličiek, zahrnujúceho podávanie terapeuticky účinného množstva
pacientovi, podľa opisu vyššie, polypeptidov podľa vynálezu.
V inom uskutočnení sa opis týka spôsobu zvýšenia svalovej hmoty. V konkrétnom
uskutočnení sa opis týka spôsobu zvýšenia svalovej hmoty u pacienta, ktorý to potrebuje.
Potreba zvýšiť svalovú hmotu môže vznikať z jednej alebo viacerých vyššie spomínaných
zdravotných ťažkostí, konkrétne v dôsledku muskuloskeletálneho ochorenia alebo poruchy, ako
svalová atrofia. Potreba zvýšiť svalovú hmotu môže tiež vznikať vzhľadom na úraz popálením,
chronické obštrukčné pľúcne ochorenie (COPD), zdravotné ťažkosti súvisiace s vekom ako
sarkopénia, Kennedyho choroba alebo chronické ochorenie obličiek.
Podávanie pacientovi
Farmaceutická kompozícia podľa vynálezu sa môže podávať pacientovi. Podanie bude
typicky pomocou striekačky. Opis teda predkladá zariadenie na podávanie (napr. injekčná
striekačka) obsahujúce farmaceutickú kompozíciu podľa vynálezu.
Sú známe rôzne dodávacie systémy a môžu byť použité na podávanie polypeptidu podľa
vynálezu, napr. enkapsulácia v lipozómoch, mikročastice, mikrokapsule, rekombinantné bunky
schopné expresie proteínu, receptorom sprostredkovaná endocytóza (pozri napr. Wu a Wu, J Biol
Chem 262:4429-4432, 1987), konštrukcia nukleovej kyseliny ako aj časť retrovírusového,
adeno-asociovaného vírusového, adenovírusového, poxvírusového (napr. avipoxvírusového,
konkrétne vírus kiahní vtákov) alebo iného vektoru atď. Spôsoby zavedia môžu byť enterálne
alebo parenterálne a zahrnujú, ale neobmedzujú sa na intradermálny, intramuskulárny,
intraperitoneálny,

intravenózny,

subkutánny,

pulmonálny,

intranazálny,

intraokulárny,

epidurálny a orálny spôsob podania. Polypeptidy sa môžu podávať akýmkoľvek vhodným
spôsobom, napríklad infúziou alebo injekciou bolusu, absorpciou cez epiteliálne alebo
mukokutánne výstelky (napr. orálna mukóza, rektálna a črevná mukóza atď.) a môžu sa podávať
spoločne s ďalšími biologicky účinnými látkami. Podávanie môže byť systémové alebo lokálne.
Navyše môže byť žiaduce zavádzať farmaceutické kompozície podľa vynálezu do centrálneho
nervového systému akýmkoľvek vhodným spôsobom vrátane intraventrikulárnej a intratekálnej
injekcie; intraventrikulárna injekcia môže být uľahčená intraventrikulárnym katetrom, napríklad
pripojeným k nádržke, takej ako Ommaya rezervoár. V konkrétnom uskutočnení môže byť
žiaduce podávať farmaceutické kompozície podľa vynálezu lokálne do oblasti, ktorá vyžaduje
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liečbu; toho sa môže dosiahnuť, napríklad a bez obmedzenia, lokálnou infúziou počas operácie,
topickou aplikáciou, napr. injekciou, pomocou katétra alebo pomocou implantátu, pričom tento
implantát je z porézneho, neporézneho alebo želatínového materiálu, vrátane membrán, ako
sialastických membrán, vlákien alebo komerčných kožných substituentov.
V inom uskutočnení môže byť farmaceutická kompozícia dodaná vo vezikulu, najmä v
lipozóme (napr. Langer, Science 249:1527-1533, 1990). V ešte inom uskutočnení môže byť
účinná látka dodávaná v systéme s riadeným uvoľňovaním. V jednom uskutočnení sa môže
používať čerpadlo.
Skupiny pacientov
Pacienti, ktorí môžu mať prospech z navrhovanej liečby, zahrnujú pacientov zotavujúcich
sa z akútneho alebo kritického ochorenia vyžadujúceho intenzívnu starostlivosť alebo predĺženú
hospitalizáciu (dlhšie než 1 týždeň); slabých starších pacientov so sarkopéniou; mladistvých
zotavujúcich sa z ťažkej traumy, ako z nehôd motorových vozidiel, závažných popálenín,
bojových zranení a ďalších traumatických zranení; pacientov s chronickými ochoreniami, u
ktorých je známe, že spôsobujú kachexiu, podľa zoznamu vyššie; a pacientov s ochoreniami
svalov, vymenovanými vyššie. Keďže strata svalov je bežnou komplikáciou väčšiny ochorení,
ktoré sú buď závažné, alebo predĺžené, predpokladá sa, že zvrátenie úbytku svalov urýchli
zotavenie a návrat k fungovaniu pacientov, ktorí trpia stratov svalov, odhliadnuc od pôvodnej
príčinu tejto straty.
Kombinačná terapia
Táto liečba môže byť kombinovaná s akoukoľvek liečbou cielenou na primárnu príčinu
procesu svalového úbytku. Tieto kombinácie môžu zahrnovať kortikosteroidy, imunosupresívne
látky, anticytokínové látky, protirakovinové liečivá; rastové faktory ako erytropoietín, G-GCF,
GM-CSF alebo iné; liečiva používané na liečbu cukrovky (vrátane inzulínu a orálnych
hypoglykemických látok), protituberkulóznej látky a antibiotík. Kombinácie môžu zahrnovať
malé molekuly, tak aj biomolekulárne látky.
Farmaceutické kompozície podľa vynálezu môžu byť podávané ako jediná účinná látka
alebo v spojení, napr. ako adjuvans alebo v kombinácii s ďalšími liečivami, napr. ActRIIB
protilátkou, ActRIIA protilátkou, rozpustným ActRIIB decoy mimetikom, anti-myostatínovou
protilátkou, myostatínovým propeptidom, myostatínovým decoy proteínom, ktorý viaže
ActRIIB,

ale

neaktivuje

ho,

beta

2

agonistom

Ghrelín

agonistom,

SARM,

GH
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agonistami/mimetikami alebo follistatín. Napríklad môže byť liečivo podľa vynálezu použité v
kombinácii s ActRIIB protilátkou podľa opisu vo WO2010125003.
Sekvencie
SEK

DNA/

ID

PROT.

Opis

Sekvencia

Č.
1

PROT.

hIGF-1

bez

vedúcej
sekvencie
2

PROT.

Ea peptid

3

PROT.

Eb peptid

4

PROT.

Ec peptid

RSVRAQRHTDMPKTQKEVHLKNASRGSAGNKNYRM

RSVRAQRHTDMPKTQKYQPPSTNKNTKSQRRKGSTFEER
K

5

PROT.

IGF-1-Ea
divokého typu
bez

vedúcej

sekvencie
6

PROT.

hIGF1-Ea-D13,

R37A,

D71-72, 77-fc
doména
7

PROT.

hIGF1-Ea-D13,

R37A,

D71-72,
R77Q-fc
doména
8

PROT.

hIgF1-EaFc_mut
13/2_E
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9

PROT.

hIgF1-EaFc_mut
13/2_A

10

PROT.

hIgF1-EaFc_mut
13/2_C

11

PROT.

hIgF1-EaFc_mut
13/2_F

12

PROT.

hIgF1-EaFc_mut
04/2_E

13

PROT.

hIgF1-EaFc_mut
04/2_A

14

PROT.

hIgF1-EaFc_mut
04/2_F

15

DNA

hIgF1-EaFc_mut
13/2_E

53

16

DNA

hIgF1-EaFc_mut
13/2_A

17

DNA

hIgF1-EaFc_mut
13/2_C

18

DNA

hIgF1-EaFc_mut
13/2_F

19

DNA

hIgF1-EaFc_mut
04/2_E

54
20

DNA

hIgF1-EaFc_mut
04/2_A

21

DNA

hIgF1-EaFc_mut
04/2_F

22

PROT.

pánt 1

CPPCPA

23

PROT.

pánt 2

DKTHTCPPCPA

24

PROT.

pánt 3

EPKSCDKTHTCPPCPA

25

PROT.

zmutovaný
Ea-peptid 1

26

PROT.

zmutovaný E- VQAQQHTDMPKTQKYQPPATNKNTKSQRRKGS
peptid

27

PROT.

hIGF1-Ea-mut
03

28

DNA

hIGF1-Ea-mut
03

29

PROT.

hIgF1-EaFc_mut 02

30

PROT.

VQAQQHTDMPKTQKEVHLKNASG

hIgF1-Ea-
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Fc_mut 04

31

PROT.

hIgF1-EaFc_mut 13

32

PROT.

Príklad 8

33

PROT.

Príklad 9

34

PROT.

Príklad 10

35

PROT.

Príklad 11

36

PROT.

Príklad 12

37

PROT.

Príklad 13

38

PROT.

Príklad 14

39

PROT.

Príklad 15

56
40

PROT.

Príklad 16

41

PROT.

Príklad 17

42

PROT.

Príklad 18

43

PROT.

Príklad 19

44

PROT.

Príklad 20

45

PROT.

Príklad 21

46

PROT.

Príklad 22

47

PROT.

Príklad 23

48

PROT.

Príklad 24

49

PROT.

Príklad 25

50

PROT.

Príklad 26

57

51

PROT.

Príklad 27

52

PROT.

Príklad 28

53

PROT.

Príklad 29

54

PROT.

Príklad 30

55

PROT.

Príklad 31

56

PROT.

Príklad 32

57

PROT.

Príklad 33

58

PROT.

Príklad 34

59

PROT.

Príklad 35

60

PROT.

Príklad 36

61

PROT.

Príklad 37

58

62

PROT.

Príklad 38

63

PROT.

Príklad 39

64

PROT.

Príklad 40

65

PROT.

Príklad 41

66

PROT.

Príklad 42

67

PROT.

Príklad 43

68

PROT.

Príklad 44

69

PROT.

Príklad 45

70

PROT.

Príklad 46

71

PROT.

Príklad 47
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72

PROT.

Príklad 48

73

PROT.

Príklad 49

74

PROT.

Príklad 50

75

PROT.

Príklad 51

76

PROT.

Príklad 52

77

PROT.

Príklad 53

78

PROT.

hIGF1-Ea-D13,

R36Q,

D68-72,
R74Q, R77Q,
R104Q

-fc

doména
79

PROT.

hIGF1-Ea-D13,
G42A,
72,

R36Q,
D68R74Q,

R77Q, R104Q
-fc doména
80

PROT.

hIGF1-Ea-D13,
G42Q,

R36Q,
D68-
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72,

R74Q,

R77Q, R104Q
-fc doména
81

PROT.

hIGF1-Ea-D13,
G42P,
72,

R36Q,
D68R74Q,

R77Q, R104Q
-fc doména
82

PROT.

hIGF1-Ea-D13,
G42K,
72,

R36Q,
D68R74Q,

R77Q, R104Q
-fc doména
83

PROT.

hIGF1-Ea-D13,
G42E,
72,

R36Q,
D68R74Q,

R77Q, R104Q
-fc doména
84

PROT.

hIGF1-Ea-D13,

R36Q,

G42I, D68-72,
R74Q, R77Q,
R104Q

-fc

doména
85

PROT.

hIGF1-Ea-D13,
G42Y,
72,

R36Q,
D68R74Q,

R77Q, R104Q
-fc doména

61
86

PROT.

hIGF1-Ea-D13, R36Q, D42,
D68-72,
R74Q, R77Q,
R104Q

-fc

doména
87

PROT.

hIGF1-Ea
(delGPE,
R37A)

88

DNA

hIGF1-EahFc_mut2

TGACACTATAGAATAACATCCACTTTGCC

predný primer
89

DNA

hIGF1-EahFc_mut2
zadný primer

90

DNA

TCACAGCTCCGGAAGCAGCACTCATCCACGATGCTTGT
CTGAGGCGCCGCCC

hIGF1-EahFc_mut3

TGACACTATAGAATAACATCCACTTTGCC

predný primer
91

DNA

hIGF1-EahFc_mut3
zadný primer

92

DNA

TCACAGCTCCGGAAGCAGCACTCATCCACGATGGGTGT
CTGAGGCGCCGCCC

hIGF1-EahFc_mut4

TGACACTATAGAATAACATCCACTTTGCC

predný primer
93

DNA

hIGF1-EahFc_mut4
zadný primer

94

DNA

hIGF1-EahFc_mut12

TGACACTATAGAATAACATCCACTTTGCC

predný primer
95

DNA

hIGF1-EahFc_mut12
zadný primer

TGTCTGAGGCGCCCGCGCACTGCTGGAGCCATACCCTG
TGGGC
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96

DNA

hIGF1-EahFc_mut13

TGACACTATAGAATAACATCCACTTTGCC

predný primer
97

DNA

hIGF1-Ea-

TGTCTGAGGCGCCGCCTGACTGCTGGAGCCATACCCTG

hFc_mut13
zadný primer
98

DNA

G42 mutačný
primer

99
derivát
DNA

CHOK1 klon
1: kópia Δ2

100

derivát
CHOK1
DNA

knock

out

klon 2: kópia
Δ5
101

derivát
CHOK1
DNA

knock

out

klon 3: kópia
Δ2
102

derivát
CHOK1
DNA

knock

out

klon 2: kópia
Δ22
103

derivát
CHOK1
DNA

knock

out

klon 1: kópia
14 nukleotidov
nahradených a

TGG
CGGTACGTGCTGGCGTACTGCTCCTCCCGCGGCTTTG
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18 pridaných

104

derivát
CHOK1
DNA

knock

out

klon 3: kópia
Δ114
105

derivát CHODUXB11
DNA

knock

out

klon:
sekvencia Δ22
106

derivát CHODUXB11
DNA

knock

out

klon:

kópia

Δ7
107

CHO

IGF1R

rozpoznávacie
miesto
DNA

nukleáz

CCCACCTGGCACCTACAGGT/TCGAGGGCTGGCGCTGTG

zinkového

TGG

prstu

a

strihové
miesto
108

CHO

IGF1R

predný
DNA

sekvenovací
primér

CTAGCCTGTCTCTGGGACAC
(v

intróne 2-3)
109

CHO
DNA

IGF1R

reverzný
sekvenovací

CTGGATGAACCTCTGGGTGG
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primer

(v

intróne 3-4)
110
DNA

CHO

IGF1R

exón 3

111
CHO
DNA

IGF1R

exón

3

a

hraničné
intróny

112

DNA

Kozakova
sekvencia

113

Prot.

CCCGCCCGCCCACC

hIGF1-Eadel1-3, R37A,
del71-72,
R74Q, R77Q,
R104Q-fc

114

Prot.

hIGF1-EahFc_mut03

115

PROT.

zmutovaný
Ea-peptid 1

116

PROT

hIGF1-EahFc_mut 12

VQAQQHTDMPKTQKEVHLKNASRGSAGNKNYQM
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117

PROT

IGF-1 (G42S)

118

PROT

hIGF1-Ea-mut
03-G42S

Spôsoby realizácie vynálezu
Malo by byť zrejmé, že vynález bol opísaný len pomocou príkladov a že je možné
vykonávať modifikácie, bez toho aby sa prekročil rozsah vynálezu.
Príklady
Tu predložené rekombinantné varianty IGF-1 majú receptorovú afinitu ako proteín
divokého typu (obrázok 1), ale vykazujú lepší farmakokinetický in vivo profil než IGF-1
divokého typu (obrázok 7) a môžu byť použité na prevenciu svalovej atrofie s menej častým
dávkovaním (obrázok 8). V protikladu s niektorými z variant IGF-1 podľa doterajšieho stavu
techniky, ktoré stimulujú fosforyláciu inzulínového receptora (InsR) vedúcu k riziku
hypoglykémie, vykazujú predkladané ľudské IGF-1 prekurzorové proteíny, zmutované na pozícii
G42 (delécie alebo špecifické substitúcie) schopnosť podobnú divokému typu stimulovať
fosforyláciu inzulínového receptora (InsR), ktorá znižuje uvedené riziko hypoglykémie (obrázok
5/6/19). Ďalej, oproti divokému typu hIGF-1 alebo jeho niektorým variantom podľa doterajšieho
stavu techniky, môžu byť tu predkladané varianty IGF-1 produkované vo vyšších titroch a bez
degradácie v cicavčích bunkových systémoch, čo umožňuje produkciu v priemyslovom merítku.
ČASŤ A:

Všeobecná metodika

A1 Činidlá
Rekombinantný ľudský IGF-1 bol od Novartis AG a rekombinantný ľudský inzulín bol
zakúpený od Promocell (#C-60212).
A2 Konštrukcia vektora
Uskutočniteľných je niekoľko vektorových usporiadaní v zmysle predmetného opisu.
Keďže jednotlivé elementy vektoru sú v doterajšom stave techniky známe, môžu byť vhodné
vektory zostavené napr. sekvenovaním alebo amplifikáciou a príslušným klonovaním
základnych genetických elementov a expresných kaziet v požadovanej orientácii. Príslušné
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klonovacie metódy sú stavom techniky a tiež sekvencie genetických elementov opísané vyššie sú
opísané v doterajšom stave techniky. Následne je ako príklad opísaná generácia vektorových
konštruktov. Avšak odborníci vedia, že vhodných a ľahko dostupných je niekoľko ďalších
uskutočnení a spôsobov získania príslušných vektorov. Všetky cicavčie expresné vektory (napr.
pBW679) opísané v tejto kapitole sú založené na cicavčích expresných vektoroch opísaných v
WO2009080720, najmä na obrázku 1, v tabuľke 1 a kapitole príkladov II: konštrukcie vektora
(strana 21-31).
De novo syntéza hIGF1-Ea-delGPE-R37A) (SEK ID Č.: 87) bola objednaná v The Blue
Heron

Biotech,

ohraničená

5'Kozak

(CCCGCCCGCCCACC)

(SEK

ID

Č.:112)

a

5'HindIII/BamHI a 3'EcoRI reštrikčné miesta boli dodané v Blue Heron pUC vektore.
Reklonovanie do pcDNA3.1 vektora (Invitrogen, Life Technologies) bolo dokončené ligačnou
reakciou s kompatibilnými 5' BamHI a 3'EcoRI klonovacími miestami. Konštrukt bol plne
sekvenčne riadený pomocou T7 a BGHA špecifických primerov. Potom bola vykonaná miestne
cielená mutagenéza (Quick Change II Mutagenesis Kit s lokálnym cielením, Stratagene) na
odstránenie dvoch zbytkov R71 a S72 pomocou predchádzajúceho konštruktu hIGF1-EadelGPE-R37A/pCDNA3.1. Výsledný konštrukt hIGF1-Ea-delGPE-R37A-delRS bol použitý na
reklonovanie hIGF1-Ea (delGPE, R37A, delRS) do cicavčieho expresného vektoru pRS5a
(Novartis propriety vector, NPL000961). PRS5a je cicavčí expresný vektor pod promotorom
CMV, polyadenylačným miestom BGH génu (bovinný rastový hormón) a ampicilínovou
rezistenciou. hIGF1-Ea (delGPE, R37A, delRS)/pRS5a bol archivovaný ako NPL009759
(Novartis propriety vector).
hIGF1-Ea (del GPE, R37A, del RS) bol amplifikovaný z NPL009759. PCR produkt bol
štiepený pomocou 5'HindIII/3'BamHI a naklonovaný do pRS5a-hIgG1 LALA vektora
(NPL012935, Novartis propriety vector). Bolo vykonaných niekoľko kôl miestne cielenej
mutagenézy podľa opisu vyššie na dodanie plazmidu pre hIGF1-Ea (delGPE, R37A, delRS)[R74Q-R78Q -R104Q] (NPL017580, Novartis propriety vector). Tento plazmid bol použitý ako
báza na ďalšie klonovanie opísané nižšie.
Plazmid hIGF1-Ea-hFc_mut2: PCR fragment, ktorý obsahuje G42S mutácie, bol
amplifikovaný z NPL017580 pomocou mutagénnych oligo (5' TGACACTATAGAATAACATC
CACTTTGCC 3') (SEK ID Č.: 88) a (5' TCACAGCTCCffffGGAAGCAGCACTCATCCACG
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ATGCTTGTCTGAGGCGCCGCCC 3') (SEK ID Č.: 89). BlpI a BspEI endonukleázové
reštrikčné miesta boli použité na klonovanie generovaného PCR fragmentu späť do NPL017580.
Plazmid hIGF1-Ea-hFc_mut3: PCR fragment, ktorý obsahuje G42P mutácie, bol
amplifikovaný

z

NPL017580

TGACACTATAGAATAACATCCA

pomocou
CTTTGCC

mutagénnych

3')

TCACAGCTCCGGAAGCAGCACTCATCCACGAT

(SEK

ID

oligo
Č.:

90)

(5'
a

(5'

GGGTGTCTGAGGCGCCGCCC

3')

(SEK ID Č.: 91). BlpI a BspEI endonukleázové reštrikčné miesta boli použité na klonovanie
generovaného PCR fragmentu späť do NPL017580.
Plazmid hIGF1-Ea-hFc_mut4: PCR fragment, ktorý obsahuje A37E mutáciu, bol
amplifikovaný

z

NPL017580

TGACACTATAGAATAACATCCA

pomocou
CTTTGCC

3')

mutagénnych
(SEK

ID

oligo
Č.:

92)

(5'
a

(5'

TCACAGCTCCGGAAGCAGCACTCATCCACGAT
GCCTGTCTGAGGCGCMNNCCGACTGCTGGAGCCATACCCTGTGG) (SEK ID Č.: 93).
Wobble kodón je uvedený v IUPAC názvosloví, kde M znamená bázu A alebo C a N znamená
bázu A, C, G alebo T. Posledné oligo by niesol wobble kodón na pozícii 37. BlpI a BspEI
endonukleázové reštrikčné miesta boli použité na klonovanie generovaného PCR fragmentu späť
do NPL017580. Substitúcia A37E bola zvolená sekvenovaním.
Plazmid hIGF1-Ea-hFc_mut12: PCR fragment, ktorý obsahuje R36A-A37R mutáciu,
bol amplifikovaný z NPL017580 pomocou mutagénnych oligo (5' TGACACTATAGAATAAC
AT CCACTTTGCC 3') (SEK ID Č.: 94) a (5' TGTCTGAGGCGCCCGCGCACTGCTGGA
GCCATACCCTGTGGGC 3') (SEK ID Č.: 95). BlpI a SfoI endonukleázové reštrikčné miesta
boli použité na klonovanie generovaného PCR fragmentu späť do NPL017580.
Plazmid hIGF1-Ea-hFc_mut13: PCR fragment, ktorý obsahuje R36Q mutáciu, bol
amplifikovaný z NPL017580 (Novartis propriety vector) pomocou mutagénnych oligo (5'
TGACACTATAGAATAACATCCACTTTGCC

3')

(SEK

ID

Č.:

96)

a

(5'

TGTCTGAGGCGCCGCCTGACTGCTG GAGCCATACCCTGTGG 3') (SEK ID Č.: 97); BlpI
a SfoI endonukleázové reštrikčné miesta boli použité na klonovanie generovaného PCR
fragmentu späť do NPL017580.
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Varianty hIGF1-Ea-hFc mut4 a mut13 boli ďalej modifikované tak, aby sa zaviedol
odlišný linker (tj. SEK ID 22 a 23): sekvencie linkeru umiestnené od BspEI endonukleázového
reštrikčného miesta (odpovedajúceho zvyšku IGF1 F49-R50) k AleI (v Fc časti) boli objednané v
Geneart. Linkery boli naklonované štandardným spôsobom „vybrať a vložiť“ na získanie
plazmidov pre hIGF1-Ea-hFc_mut4_E, hIGF1-Ea-hFc_mut13_E a hIGF1-Ea-hFc_mut13_A. V
ďalšom kroku bola zavedená mutácia G42S.
Plazmid hIGF1-Ea-hFc_mut4/2_E a hIGF1-Ea-hFc_mut13/2_E: PCR fragment,
ktorý obsahuje G42S mutácie, bol amplifikovaný z plazmidu hIGF1-Ea-hFc_mut2 pomocou
oligo (5' TGACACTATAGAATAACATCCACTTTGCC 3') (SEK ID Č.: 88) a (5'
CGGTACGTGC TGGCGTACTGCTCCTCCCGCGGCTTTG 3') (SEK ID Č.: 98). BspEI a SfoI
endonukleázové reštrikčné miesta boli použité na klonovanie generovaného PCR fragmentu do
plazmidov hIGF1-Ea-hFc_mut4_E a hIGF1-Ea-hFc_mut13_E.
Plazmid hIGF1-Ea-hFc_mut13/2_A:

PCR fragmenty, ktoré obsahujú G42S-R36Q

mutácie, boli amplifikované z plazmidu hIGF1-Ea-hFc_mut13/2_E pomocou oligo (5'
TGACACTATAGAATAACATCCACTTTGCC 3') (SEK ID Č.: 88) a (5' CGGTACGTGC
TGGCGTACTGCTCCTCCCGCGGCTTTG 3') (SEK ID Č.: 98). BspEI a SfoI endonukleázové
reštrikčné miesta boli použité na klonovanie generovaného PCR fragmentu do plazmidov hIGF1Ea-hFc_mut13_A.
A3

Produkcia rekombinantného proteínu
Výroba v malom merítku:
Na výrobu variantov IGF1-Fc boli použité dve rôzne metódy transfekcie, FuGene a na

báze polyetylénimínu (PEI).
100 ml HEK 293F kultúry bolo transfekovaných pomocou (PEI) následovne: 100 µg
plazmidovej DNA vo vode bolo nariedených v 7 ml FreeStyle expresného média (GIBCO, Kat.
12338026) na 10 min pri izbovej teplote. 300 µg PEI (zo zásobného PEI 1 mg/ml) bolo
nariedené v 7 ml FreeStyle expresného média pri izbovej teplote. Roztoky DNA a PEI boli
potom zmiesané a inkubované po dobu 15 min, načo boli pridané k 36 ml bunkovej kultúry EK
293F s hustotou asi 1,4x106 buniek/ml v 500 ml trepacej banke. Kultúra bola inkubovaná v
trepačke Kuehner ISF1-X (Kuehner) nastavenej na 100 rpm, 6% CO2 a 37 °C po dobu 6 dní.
Varianty IGF1-Fc boli potom purifikované z vyčerených supernatantov bunkovej kultúry Proteín
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A chromatografiou pomocou kolóny HiTrap MabSelect Sure 1ml (GE Healthcare) na AKTA
Avant (GE Healthcare). Po premytí základovej línie pomocou PBS bol naviazaný materiál
eluovaný pomocou 50mM citrátu, pH 3,0, 150 mM NaCl a bezprostredne neutralizovaný.
100 ml kultúry HEK 293F bolo transfekovaných pomocou transfekčného činidla
FuGENE HD (Roche) následovne: 100 µg plazmidovej DNA vo vode bolo nariedených v 1 ml
FreeStyle expresného média (GIBCO, Kat. 12338026) udržiavanom pri izbovej teplote. 400 µl
FuGENE bolo pridaných k nariedenej DNA a zmes bola inkubovaná po dobu 15 min pri izbovej
teplote. 1,4 ml zmesi DNA-FuGENE bolo potom pridaných k 98,6 ml bunkovej kultúry HEK
293F (Invitrogen) v 500 ml banke s bunkovou hustotou asi 0,5x106 buniek/ml. Kultúra bola
inkubovaná v trepačke Kuehner ISF1-X (Kuehner) nastavenej na 100 rpm, 6% CO2 a 37 °C po
dobu 7 dní. Varianty IGF1-Fc boli potom purifikované z vyčerených supernatantov bunkovej
kultúry Proteín A chromatografiou pomocou kolóny HiTrap MabSelect Sure 1ml (GE
Healthcare) na AKTA Avant (GE Healthcare). Po premytí základovej línie pomocou PBS bol
naviazaný materiál eluovaný pomocou 50mM citrátu, pH 3,0, 150 mM NaCl a bezprostredne
neutralizovaný.
Produkcia v strednom merítku:
9,5 l kultúry HEK 293 bolo transfekovaných pomocou polyetylénimínu (PEI)
následovne: 10 mg plazmidovej DNA v TE pufri bolo inkubovaných v 250 ml média OptiMEM1
pri izbovej teplote [Gibco Kat. č. 11058-021] po dobu 5 minút. 20 mg polyetylénimínu PEI (zo
zásobného PEI 1 mg/ml) bolo pridaných k 250 ml média OptiMEM1 pri izbovej teplote (Gibco
Kat. č. 11058-021). Roztoky DNA a PEI boli potom zmiešané a inkubované po dobu 15 minút.
500 ml zmesi DNA-PEI bolo potom pridaných k 9,5 l kultúry HEK v hustote medzi 0,75x106
buniek/ml a 1,25x106 buniek/ml. Transfekované bunky boli naočkované pri 37 °C v 20l Wave
Cellbag (GE Healthcare, # CB0020L10-03). Tento Cellbag bol umiestnený na Wave System
20/50 EHT nastavený na 25 rpm, uhol 7°, 7% CO2, 0,50 l/min vzduchu a 37 °C. Fc fúzne
konštrukty boli zachytené z koncentrovaných supernatantov kultúr Proteín A chromatografiou.
Po premytí základovej línie pomocou PBS bol naviazaný materiál eluovaný pomocou 50mM
citrátu, pH 2,7, 140 mM NaCl a bezprostredne neutralizovaný. Neutralizovaná frakcia bola
potom zakoncentrovaná ultrafiltráciou a preosiata cez Superdex 200 v PBS za účelom
odstránenia niektorých kontaminujúcich agregátov. Čistota materiálu bola >95 % podľa
hodnotenia ako SDS-PAGE, tak aj LC-MS analýzou.
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A4

Stanovenie miery agregácie pomocou SEC-MALS
Purifikované varianty IGF-1-Fc Proteínu A boli testované na mieru agregácie veľkostne

vylučovacou chromatografiou spriahnutou s viacuhlovým detektorom rozptylu svetla (SECMALS) merania boli vykonané na systéme Agilent 1200 HPLC (Agilent Technologies)
pripojenom na trojuhlový detektor rozptylu svetla (miniDAWN Treos, Wyatt Technology, Santa
Barbara, CA, USA). Koncentrácia vzorky bola sledovaná online pomocou diferenčného
refraktometra (Optilab rEX, Wyatt Technology) za použitia hodnoty špecifického prírastku
indexu lomu (dn/dc) 0,186 ml/g. Objemy vzoriek 50 ul boli injektované do kolóny Superdex 200
10/300 GL (GE Healthcare). Údaje boli zaznamenané a spracované pomocou softvéru ASTRA V
(Wyatt Technology). Na stanovenie objemového oneskorenia detektora a normalizačných
koeficientov pre MALS detektor bola ako referencia použitá vzorka BSA (Sigma, A8531).
Neboli aplikované ani despiking ani korekcie rozširovania pásov.
A5

Bunková kultúra
Ľudské skeletálne svalové (skMC) bunky boli získané od Cambrex (#CC-2561). Ľudské

primárne myoblasty boli kultivované v rastovom médiu [SkGM obsahujúcom 20 % fetálneho
bovinného séra (FBS, # 2-01F40-1, Amimed) a 0,1 % gentamycínu]. Po 4-5 dňoch (pri 37 °C,
5% CO2 a 95% vlhkosti) boli bunky naočkované do rastového média v hustote 150 000
buniek/jamku a pestované (pri 37 °C, 5% CO2 a 95% vlhkosti). V deň 3 po naočkovaní boli
skMC myoblasty použité na signalizačné experimenty. NIH3T3-IGF-1R a NIH3T3-InsR boli
udržiavané v D-MEM obsahujúcom 10% FBS, 100 U/ml penicilínu a 100 µg/ml streptomycínu.
Primárne myoblasty opice jávskej boli izolované z gastrocnemia makaka jávského, opice
cynomolgus. Buky boli kultivované v SkBM obsahujúcom 20 % fetálneho bovinného séra (FBS,
# 2-01F40-1, Amimed) a 0,1% gentamycínu (Life Technologies, #15750-037). 3T3-L1
adipocyty a C2C12 bunky boli získané zo zbierky American Type Culture (ATCC-CL-173,
respektíve ATCC; #91031101). 3T3-L1 adipocyty boli udržiavané v DMEM, High Glucose, 1,5
g/liter NaHCO3 (ATTC # 30-2002), a diferenciácia bola spustená pridaním DMEM
obsahujúceho 10% FCS, 1% penicilín/streptomycín, 0,5mM IBMX, 1µM dexametazón. C2C12
myoblasty boli diferenciované v deň 3 po naočkovaní. K tomuto boli bunky raz premyté
diferenciačným médiom (DM) pozostávajúcim z DMEM doplneného 2 % tepelne
deaktivovaného konského séra (HS; #US 14-403F, Cambrex), 1 % penicilín/streptomycín a 1 %
glutamínu a potom inkubované v DM po dobu 72 hodín pri 37 °C, 5% CO2 a 95% vlhkosti.
A6

Biacore
Väzbové vlastnosti boli charakterizované pomocou SPR za použitia zariadenia Biacore

T200 pri 25 °C. Tri čipy CM5 (GE, BR-1005-30) boli pripravené aplikáciou štandardného
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postupu amínovej kondenzácie. Prietoková bunka 1 bola imobilizovaná ako blank, aby slúžila
ako referencia, zatiaľ čo IGF-1 a hIGF-1-Ea-Fc_mut_13/2_A boli imobilizované na meracích
bunkách 2 a 3. Hladiny imobilizácie boli upravené na jednotlivú interakciu a pohybovali sa od
20 - 143 RU (IGF-1) a od 32 - 113 RU (hIGF-1-Ea-Fc_mut_13/2_A). Série riedení získaných
ľudských IGF-1R (R&D Systems, 391-GR) boli pripravené v running pufru, 1x HBS-EP+
(Teknova, H8022) obsahujúcom 30 mM citrátu a 0,05 % BSA, a injektované na čip prietokom
50 µl/min. Rozmedzia koncentrácie analytu boli upravené na jednotlivé interakcie a pohybovali
sa od 1000 - 3,9 nM (IGF-1R). Ligandy boli regenerované injekciou jemného Ag/Ab elučného
pufra (Thermo Scientific, 21027) po dobu 90 sek pri 50 µl/min. Kinetické rýchlostné konštanty a
KD boli vypočítané preložením dvojreferenčných senzogramov do väzbového modelu 1:1.
A7

ELISA
Na analýzu IGF-1R fosforylácie boli bunky umiestnené na 6jamkové platne kultivované

v rastovom médiu po dobu 24 (NIH3T3-IGF-1R) alebo 72 hodín (primárne myoblasty človeka a
makaka jávskeho). Bunky boli nechané hladovať po dobu 24 (NIH3T3-IGF-1R) alebo 4
(primárne myoblasty človeka a makaka jávského) hodín a potom stimulované uvedenými
peptidmi po dobu 15 min pri 37 °C. Bunky boli lyzované pufrom PhosphoSafe (Cell Signaling)
obsahujúcim rôzne proteázové inhibítory a vyčerené centrifugáciou pri 14000 x g počas 15 minút
pri 4 °C a hladiny IGF-1R fosforylácie boli analyzované pomocou ELISA za použitia DuoSet IC
ľudskej fosfor-IGF-1R sady (R&D Systems).
Na analýzu fosforylácie inzulínového receptora boli bunky NIH3T3-InsR umiestnené na
platne v hustote 0,2 x 106 buniek na jamku 6jamkovej platne a boli kultivované v rastovom
médiu po dobu 24 hodín. Bunky boli stimulované po dobu 18 hodín v bezsérovom médiu a
potom stimulované rôznymi ligandmi pri 37 °C po dobu 10 minút. Bunky boli lyzované podľa
opisu vyššie a hladiny fosforylácie InsR boli analyzované pomocou ELISA za použitia DuoSet
IC ľudskej fosfor-InsR ELISA sady (R&D Systems).
A8

Príjem glukózy
Na meranie príjmu glukózy boli 3T3-L1 adipocyty a myšie myotuby C2C12 naočkované

na 24jamkové platne a kultivované v bezsérovom DMEM po dobu 4 hodín. Bezsérové DMEM
bolo potom nahradené KRP pufrom (130 mM NaCl, 1,3 mM MgSO4, 1,3 mM CaCl, 5 mM KCl
a 10 mM Na2HPO4) alebo HBS (140 mM NaCl, 2,5 mM MgSO4, 1,0 mM CaCl, 5 mM KCl a
10 mM Hepes) u 3T3-L1 adipocytov, respektíve C2C12. Bunky boli ošetrované po dobu 1
hodiny špecifikovanými peptidmi pri 37 °C. Príjem glukózy bol meraný pridaním 0,4
(adipocyty) alebo 0,8 (C2C12) µCi [3H] 2-deoxy-D-glukózy a 0,1 (adipocyty) alebo 0,01
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(C2C12) mM 2-deoxy-D-glukózy po dobu 10 (adipocyty) alebo 5 (C2C12) minút pri izbovej
teplote. Médium bolo aspirované a test ukončený pridaním KRP alebo HBS pufru obsahujúceho
1 µM cytochalazínu B. Bunky boli potom premyté ľadovo vychladeným PBS a lyzované za
použitia 0,2M NaOH a rádioaktivita analyzovaná scintilačnou čítačkou (pozri obrázky 5/6).
A9

Farmakokinetické profily
Dospelé samčí krysy (n=3/skupina) dostaly intravenózní (i.v.) bolus alebo subkutánní

injekci hIGF-1-Ea-Fc_mut 13/2_A alebo hIGF-1-Ea-Fc_mut 04/2_E v množství 10 mg/kg alebo
hIGF-1 (1 mg/kg). Sériové vzorky krvi boli odoberané v 2, 4, 8, 24, 48, 72, 96, 168 a 336
hodinách po podaní variantov IGF-1 alebo 0,083, 0,25, 0,5, 2, 4, 8 a 24 hodín po podaní hIGF-1.
Sérové koncentrácie rekombinantných proteínov boli stanovené pomocou ELISA.
A10

Účinky hIGF-1-Ea-Fc_mut_13/2_A proti dexametazónom indukovanej svalovej

atrofii.
Dexametazón (Dex) bol rozpustený v PBS na dosiahnutie dávky 0,075 mg/kg/deň
pomocou modelu Alzet 2ML2 po dobu 28 dní. Dex bol kombinovaný v miničerpadloch s hIGF-1
v dávke 3,8 mg/kg/deň v skupine C. Liečba Dex bola kombinovaná so subkutánnou liečbou
každý druhý deň hIGF1-Ea-Fc_13/2_A v skupinách D, E a F v dávkach 3, 10, respektíve 30
mg/kg. Čerpadlá boli naplnené roztokom a udržiavané po dobu niekoľko hodín pri 37 °C v PBS
až do chirurgickej implantácie. Krysy boli ošetrené subkutánne pomocou Temgesic v dávke 0,02
mg/kg objemom 1 ml/kg aspoň 30 minút pred operáciou, a potom boli čerpadlá naplnené
roztokom uvedeným vyššie implantované subkutánne do chrbtov krýs pod anestéziou pomocou
izofluránu v koncentrácii 3 %. Temgesic bol podaný subkutánne krysiam 24 h a 48 h po operácii.
Krysy v skupinách A, B a C boli ošetrované dennou subkutánnou injekciou PBS. Telesné
hmotnosti boli merané dvakrát týždenne. Štyri týždne po liečbe boli krysy eutanazované
pomocou CO2 a svaly boli vybraté a zvážené.
ČÁSŤ B:

Pracovné príklady

Bola vyrobená a testovaná molekula podľa doterajšieho stavu techniky obsahujúca Eapeptid, kde boli proteínové zvyšky E3, R71 a S72 deletované a aminokyselina R37 bola
substituovaná alanínom (hIGF1-Ea-Fc-mut 3) (SEK ID Č.: 27).
Príklad 1:
1.1

Príprava DNA expresných vektorov

DNA expresný vektor kódujúci hIGF-1-Ea prekurzorový polypeptid obsahujúci

nasledujúce modifikácie bol skonštruovaný podľa opisu vyššie: hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_A
(vrátane Fc časti z hIgG1 nesúcej efektorovú funkčnú silencujúcu mutáciu L234A L235A
("LALA") (SEK ID Č.: 9); kde G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná
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glutamínom (Q), R37 je substituovaná alanínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q); a ktorý je spojený
s IgG1 LALA Fc oblasťou.
To vedie k nasledujúcej sekretovanej proteínovej sekvencii:

1.2

DNA expresný vektor kódujúci hIGF-1-Ea prekurzorový polypeptid obsahujúci

nasledujúce modifikácie bol konštruovaný podľa opisu v kapitole A2 vyššie:
hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_E (vrátane hIgG1 LALA Fc oblasti): ľudský IGF-1 prekurzorový
proteín, kde G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E) a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74,
R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q); a ktorý je spojený s IgG1 LALA Fc oblasťou.
To vedie k nasledujúcej sekretovanej proteínovej sekvencii:

Na základe vyššie vytýčených princípov boli produkované nasledujúce ďalšie proteíny:
Príklad 54 (hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_E; SEK ID Č.:8)
Príklad 56 (hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_C; SEK ID Č.: 10)
Príklad 50 (hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F; SEK ID Č.: 11)
Príklad 58 (hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_A; SEK ID Č.: 13)
Príklad 59 (hIgF1-Ea-Fc_mut 04/2_F; SEK ID Č.: 14)
1.3

DNA expresný vektor kódujúci hIGF-1 polypeptid obsahujúci nasledujúce

modifikácie bol konštruovaný pomocou DNA vektorovej konštrukcie/ DNA manipulačných
metód známych v odbore: hIgF1 G42S (SEK ID Č.: 117);
To vedie k nasledujúcej proteínovej sekvencii:
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1.4

DNA expresný vektor kódujúci hIGF-1 polypeptid obsahujúci nasledujúce

modifikácie bol konštruovaný pomocou DNA vektorovej konštrukcie/ DNA manipulačných
metód známych v odbore: hIGF1-Ea-mut 03-G42S (SEK ID Č.: 118);
To vede k naledujúcej proteínovej sekvencii:

Príklad 2:

Vystavenie variantov IGF-1-Fc proteáze:

Proteíny produkované v cicavčích bunkových expresných systémoch, ako napríklad
CHO, môžu trpieťt proteolytickou degradáciou počas expresie. K účinnému stanoveniu
potenciálnej náchylnosti voči proteáze počas produkcie štandardizovanou cestou sme vyvinuli
test vystavenia proteáze využívajúci purifikovaný proteín a kondicionované médium z CHO
bunkových kultúr. Porovnanie tohto testu so vzorom štiepenia pozorovaným u IGF-1-Fc variantu
produkovaného v CHO bunkách poskytlo validáciu testu. V stručnosti, CHO bunky boli
kultivované (37 °C, 6% CO2, 85% rel. vlhkosť, 90 -150 rpm) v CHODM122 médiu z 2E5
buniek/ml na hustotu až 1E7 buniek/ml. Vyčerený supernatant poskytuje kondicionované
médium používané pre test. Varianty IGF-1-Fc boli purifikované podľa opisu vyššie (A3) a
spikované v koncentrácii 100 ug/ml v kondicionovanom médiu alebo PBS ako kontrole. Po
sterilnej filtrácii boli vzorky inkubované pri 37 °C až do 20 dní a boli odoberané vzorky určené
na analýzu v rôznych časových bodoch. Rôzne degradačné produkty bolo možné dobre izolovať
štandardnými technikami SDS-PAGE (NuPAGE Bis-Tris, Invitrogen) a intenzita degradačných
pásov bola densitometricky kvantifikovaná. Výsledky sú uvedené na Obrázku 17.
Príklad 3:

Vysokoafinitná väzba hIGF-1 a analogov na rekombinantný ľudský IGF-

1R
Väzba hIGF-1 a IGF-1 variantov s vysokou afinitou na rhIGF1R bola meraná pomocou
povrchovej plazmónovej rezonancie (Biacore). Bol vykonaný priamy väzbový test. Ľudský IGF-
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1-Ea_Fc_Mut_13/2_A a hIGF-1 boli imobilizované na čipe a receptor IGF-1 slúžil ako analyt v
roztoku. Výsledné senzogramy boli proložené do 1:1 interakčného modelu na výpočet
rovnovážnych disociačných konštánt (KD). Tieto výsledky ukazujú, že väzba hIGF-1Ea_Fc_Mut_13/2_A na IGF-1R je porovnateľná s hIGF-1 (Obrázok 1).
Príklad 4:

Indukcia fosforylácie IGF-1R

Schopnosť variantov hIGF-1 a hIGF-1 stimulovať fosforyláciu IGF-1R bola najprv
hodnotená v NIH3T3 bunkách nadexprimujúcich ľudský IGF-1R (NIH3T3-IGF-1R) pomocou
ELISA. V týchto bunkách bola fosforylácia IGF-1R indukovaná v závislosti na koncentrácii
všetkými testovanými peptidmi. Preloženie logistickej krivky do spriemerovaných dát ELISA
ukázalo, že potencia (EC50) hIGF1-Ea-D1-3, R37A, D71-72, R77Q-Fc a hIGF1-Ea Fc_mut_04/2_E bola znížená v porovnaní s hIGF-1 (Obrázok 2A-B). Avšak preloženie
logistickej krivky do spriemerovaných dát ELISA poskytlo veľmi porovnateľnú hodnotu
maximálnej odozvy u všetkých testovaných peptidov (Obrázok 2C-D). Schopnosť variantov
hIGF-1 a hIGF-1 stimulovať fosforyláciu endogénneho IGF-1R bola hodnotená v primárnych
ľudských myoblastoch a myoblastoch makaka jávskeho. V týchto bunkách bola fosforylácia
IGF-1R indukovaná v závislosti na koncentrácii všetkými testovanými peptidmi (Obrázok 4BC). Preloženie logistickej krivky do spriemerovaných dát ELISA ukázalo, že potencia (EC50)
variantov hIGF-1 bola E bola znížená v porovnaní s hIGF-1 (Obrázok 4A). Avšak preloženie
logistickej krivky do spriemerovaných dát ELISA poskytlo veľmi porovnateľnú hodnotu
maximálnej odozvy u všetkých testovaných peptidov (Obrázok 4).
Príklad 5:

Špecificita voči inzulínovému receptoru

Na testovanie, či aminokyselinové modifikácie variantov IGF-1 ovplyvňujú receptorovú
špecificitu, boli účinky IGF-1 variantných peptidov na fosforyláciu InsR analyzované v NIH3T3
nadexprimujúcich ľudský InsR pomocou ELISA. Bunkové transfektanty NIH3T3-InsR sme
ošetrili rôznymi koncentráciami variantov IGF-1, hIGF-1 a inzulínom. Boli použité ekvimolárne
koncentrácie uvedených peptidov. Výsledky týchto pokusov sú uvedené na Obrázku 3/18.
Modifikácia ovplyvnila receptorovú špecificitu väčšiny variantov IGF-1 s výnimkou variantov
nesúcich mutáciu G42S (hIGF1-Ea -Fc_mut_02, hIGF1-Ea -Fc_mut_03, hIGF1-Ea Fc_mut_04/2_E a hIGF1-Ea -Fc_mut_13/2_A), u ktorých sa ukázalo, že si udržiavajú
receptorovú špecificitu a sú slabými induktormi fosforylácie InsR, aj v koncentráciách, pri
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ktorých by inzulín dával maximálne odpovede. Prekvapivo sa ukázalo, že hIGF1-Ea
Fc_mut_13/2_A a hIGF1-Ea Fc_mut_04/2_E sú významne menej potentné než IGF-1 na
efektorovej funkcie riadené rýchlym naviazaním inzulínového receptora (napr. príjem glukózy v
diferencovaných adipocytoch), ako ukazuje Obrázok 5B a D a Obrázok 6. Naopak hIGF1-Ea
Fc_mut_13/2_A a hIGF1-Ea Fc_mut_04/2_E a hIGF-1 boli rovnocenne potentnými na IGF-1Rsprostredkované funkcie ako príjem glukózy v C2C12 myotuboch (Obrázok 5A a C). Zavedenie
mutácie G42S do proteínu IGF-1 (vedúce k variante IGF-1 G42S SEK ID Č.:117), rovnako ako
do proteínu hIGF1-Ea-mut 03 (vedúci k variante hIGF1-Ea-mut 03- G42S SEK ID Č.:118),
znižovalo fosforyláciu InsR (Obrázok 18) v bunkách NIH3T3-InsR. Ďalej majú uvedené mutácie
dopad na príjem glukózy v adipocytoch, respektíve C2C12 myotuboch (Obrázok 19).
Príklad 6:

Stanovenie sérovej koncentrácie

Sérové koncentrácie hIGF1-Ea-Fc-mut_13/2_A a hIGF1-Ea.Fc_mut_04/2_E po podaní
jedinej i.v. a s.c. dávky u samčích Fischer krýs (n=3) boli stanovené pomocou ELISA špecifickej
na hIGF-1Ea 3mut (detaily pozri A5 vyššie). Výsledky týchto experimentov sú uvedené na
Obrázkoch 7-A, respektíve 7-B. Konečný polčas života je okolo 75,3, respektíve 50,1 hodín.
Maximálna koncentrácia bola dosiahnutá po 8, respektíve 24 hodinách (Tmax) podania s.c.
dávky. Naopak po intravenóznom podaní hIGF-1 (1,0 mg/kg) boli hladiny hIGF-1
kvantifikovateľné v časovom rozmedzí 0-8 hodín. Po dosiahnutí Tmax (0,083 h) bol pozorovaný
rýchly pokles sérovej koncentrácie peptidu vedúci k zjavnému terminálnemu polčasu života 1,81
h. Po subkutánnom podaní hIGF-1 (1,0 mg/kg) boli sérové hladiny kvantifikovateľné až do 8 h
po dávkovaní a maximálna koncentrácia bola pozorovaná v 0,5 h po dávke. Analógy IGF-1 teda
vykazujú omnoho lepší farmakokinetický profil v porovnaní s ľudským IGF-1.
Príklad 7:

Účinky hIGF-1-Ea-Fc_mut_13/2_A proti dexametazónom indukovanej

svalovej atrofii.
Keďže sa ukázalo, že IGF-1 stimuluje syntézu proteínu a inhibuje degradáciu proteínu v
skeletálnom svalstve, testovali sme, či podávanie hIGF-1-Ea_Fc_mut_13/2_A dexametazónomošetreným krysám môže predchádzať svalovej atrofii. Samčím krysám Wistar bola kontinuálne
podávaná infúzia prostredníctvom čerpadla Alzet s 75 µg dexametazónu/kg/deň, buď
samostatne, alebo spoločne s vehikulom (PBS) alebo hIGF-1. Ďalšia skupina zvierat s
podávanou infúziou dexametazónu podľa opisu vyššie dostávala každý druhý deň s.c. injekciu
hIGF-1-Ea_Fc_mut_13/2_A. Všetky zvieratá boli ošetrované dvadsať osem dní a potom boli
usmrtené. Telesná hmotnosť bola sledovaná na začiatku experimentu a potom 28 dní po injekcii.
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Ako sa očakávalo, bola pozorovaná značná redukcia telesnej a svalovej hmotnosti u
dexametazónom ošetrených krýs v porovnaní s vehikulárnou kontrolou (Obrázok 8). Injekcia
hIGF-1-Ea_Fc_mut_13/2_A značne znižovala stratu telesnej a svalovej hmotnosti (Obrázok 8).
Okrem vyššie opísaných variantov hIGF-1-Ea prekurzorových polypeptidov môžu byť
produkované nasledujúce ďalšie proteínové varianty a použité v súlade s vynálezom:
Príklad 8
(2b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), G42
je substituovaná serínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.

Príklad 9
(4b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E), G42 je substituovaná serínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.

Príklad 10
(5b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom, G42 je
substituovaná serínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.

Príklad 11
(6b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P), G42 je
substituovaná serínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.

Príklad 12
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(8b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q), G42 je substituovaná serínom a aminokyseliny R71 a S72 sú deletované.

Príklad 13
(9b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), R37
je substituovaný alanínom, G42 je substituovaná serínom a aminokyseliny R71 a S72 sú
deletované.

Príklad 14
(13b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je
zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 15
(14b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a
R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 16
(15b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74,
R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 17
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(16b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a
aminokyselina R77 je zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 18
(17b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 19
(18b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 20
(19b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je
zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 21
(20b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).
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Príklad 22
(21b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a
R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 23
(22b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P), G42
je substituovaný serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyselina R74 je
zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 24
(23b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú
zmutované na glutamín (Q).

Príklad 25
(24b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a
R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 26

81
(25b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a
aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 27
(26b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 28
(27b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom, G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú
deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 29
(28b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 30
(29b) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom, G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny R71 a S72 sú
deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 31
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(2c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.

Príklad 32
(4c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E), G42 je substituovaná serínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované.

Príklad 33
(5c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom, G42 je
substituovaná serínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.

Príklad 34
(6c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P), G42 je
substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované.

Príklad 35
(8c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 a R37 sú obidva substituované
glutamínom (Q), G42 je substituovaná serínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované.

Príklad 36
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(9c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q), R37
je substituovaná alanínom, G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a
S72 sú deletované.

Príklad 37
(13c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
G42 je substituovaná serínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 38
(14c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
G42 je substituovaná serínom a aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 39
(15c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 40
(16c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).
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Príklad 41
(17c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 42
(18c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 43
(19c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 44
(20c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 45
(21c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná alanínom (A), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín.
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Príklad 46
(22c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 47
(23c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 72 sú deletované a
aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 48
(24c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P), G42
je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú deletované a
aminokyseliny R74 a R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 49
(25c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované a aminokyselina R74 je zmutovaná na glutamín (Q).

Príklad 50
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(26c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 51
(27c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom, G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70,
R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74 a R77 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 52

(28c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q), G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70, R71 a S72 sú
deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 53
(29c) G1, P2, E3 sú deletované, aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q),
R37 je substituovaná alanínom, G42 je substituovaná serínom, aminokyseliny K68, S69, A70,
R71 a S72 sú deletované a aminokyseliny R74, R77 a R104 sú zmutované na glutamín (Q).

Príklad 54: Expresia rekombinantného IGF-1 v deficientných bunkových líniách na CHO
IGF-1 receptor.
Expresia rekombinantného IGF-1 v CHO bunkových líniách viedla k inhibícii bunkového
rastu a nízkym titrom. Na obrázku 11 sú zobrazené merania titru hIGF-1Ea 3mut (SEK ID Č.:
27) počas procesu v bioreaktore. Maximálne meranie titru hIGF-1Ea 3mut bolo 8 ug/ml, čo
zodpovedá 100 mg/l titru protilátky (na základe molárnej hmotnosti). Priemerné merania titru
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rekombinantnej protilátky v procese v bioreaktore sú okolo 3 g/l. Jednou príčinou nízkeho titru
IGF-1 je obmedzený bunkový rast a nízka bunková životaschopnosť IGF-1 exprimujúcich
buniek. Počas procesu expresie protilátky vyrastú bunky získané z CHO-K1 až na 2-2,5 x 107
buniek/ml a bunková životaschopnosť je cez 97 % počas prvého kola kultivácie o 230-260 h.
Naopak bunky získané z CHO-K1 exprimujúcej IGF-1 vyrastú len na 0,5-0,9 x 107 buniek/ml a
bunková životaschopnosť klesá už po 80 h pod 97 % (pozri obrázok 11).
Redukovaný

bunkový

rast

mohol

byť

tiež

detegovaný

počas

kokultivácie

netransfekovaných buniek získaných z CHO-K1 pomocou IGF-1. Obrázok 12 ukazuje, že
parentálne bunky získané z CHO-K1 vyrastú až na 2,5 x 107 buniek/ml. Počas kokultivácie
buniek získaných z CHO-K1 s divokým typom IGF-1 alebo hIGF-1Ea 3mut (50 mg/l) je tiež
významne inhibovaný bunkový rast (0,9 x 107 buniek/ml).
V ďalším kroku bol počas pokusov s kokultiváciou IGF-1R do buniek získaných z CHODUXB11 pridaný inhibítor tyrozínkinázy (NVPAEW541 (In vivo antitumor activity of
NVPAEW541- A novel, potent, and selective inhibitor of the IGF-IR kinase; Carlos GarcíaEcheverría

et

al.;

Cancer

Cell;

publikováno

online

26.

februára

2004

DOI:

10.1016/S1535610804000510). Došlo k prevencii inhibície bunkového rastu (pozri obrázok 13).
To overuje, že IGF-1-R spúšťa signál do buniek vedúci k inhibícii bunkového rastu.
V ďalšom kroku bol na bunkách získaných z CHO-K1 a bunkových líniách z CHODUXB11 vykonaný knockout IGF-1R technikou nukleázy zinkového prstu (ZFN). Boli
navrhnuté ZFN, ktoré majú špecifickú väzbu v oblasti exónu 3 IGF-1R. Dva plazmidy, každý z
nich kódujúci jednu podjednotku IGF-1R špecifickej ZFN, boli kotransfekované do buniek
získaných z CHO-K1 a buniek z CHO-DUXB11. Každá podjednotka ZFN viaže špecifické
sekvencie dlhé 18 párov báz; tedy celkom je špecificky rozpoznávaná sekvencia o 36 bp (pri
zamedzení náhodného strihu na iných lokáciách genómu). Endonukleázová doména FokI je
skonštruovaná tak, aby fungovala len ako heterodimér za účelom štiepenia DNA. ZFN dimér
vytvára cielené prerušenia dvojvlákna v exóne 3 IGF-1R. Vďaka chybám náchylným bunkovým
procesom nehomológnych spojení koncov môže toto prerušenie dvojvlákna viesť k modifikácii
sekvencie DNA, a teda vytvára funkčný knockout cieľového génu. U buniek získaných z CHOK1 boli generované tri knockout klony (knockout na obidvoch alelách a mutácie s posunom
rámca): Klon 1: Δ2 (SEK ID Č.: 99), klon 2: Δ5 (SEK ID Č.: 100) a klon 3: Δ2 (SEK ID Č.:
101), klon 1: +18 (a 14 bps substitácia) (SEK ID Č.: 103), klon 2: Δ22 (SEK ID Č.: 102) a klon
3: Δ114 (SEK ID Č.: 104).
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Bunková línia získaná z CHO-DUXB11 je v protiklade s CHO-K1 polyklonálnymi a
polyploidnými odvodenými bunkami, čo spôsobuje knockout vystavenia IGF-1R (viace než 2
IGF-1R kópie/genóm museli byť knockoutované). Vygenerovali sme niekoľko jedinečných
knockout klonov s mutáciou s posunom rámca a validovali dva z nich pomocou TOPO
klonovania a sekvenovania. Klon 12: Δ7 (50%) (SEK ID Č.: 106)/ Δ22 (50%) (SEK ID Č.: 105),
klon 19: Δ7 (14,5%) / Δ16 (44%) / Δ22 (18%) / Δ22mut (15%). Percentá v zátvorkách sú
založená na frekvencii, ako často sa táto mutácia objavuje z 32 sekvenovaných bakteriálnych
kolónií. U klonu 19 je možné predpokladať, že existuje 6 IGF-1R alel (3 x Δ16, 1 x Δ7, 1 x Δ22,
1 x Δ22mut). Tri generované klony IGF-1R KO buniek z CHO-K1 boli kokultivované s IGF-1 a
nebolo možné detegovať žiadnu inhibíciu bunkového rastu (pozri obrázok 14).
Dva generované klony IGF-1R KO získané z CHO-DUXB11 boli tiež kultivované za
prítomnosti/absencie IGF-1. Podobne ako u klonov CHO-K1 IGF-1R KO bolo možné detegovať
vylepšený bunkový rast u KO klonov v porovnaní s divokým typom buniek získaných z CHODUXB11 (pozri obrázok 15). Jeden z KO klonov nevykazoval žiadnu inhibíciu bunkového rastu
za prítomnosti IGF-1 a ďalší KO klon mal za prítomnosti IGF-1 podobný maximálny počet
životaschopných buniek ako bunky získané z CHO-DUXB11 bez kokultivácie s IGF-1.
Klonovacia stratégia vektoru pBW806 (hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_A).
Vektor pBW806, kódujúci hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_A, bol pripravený v dvoch následných
klonovacích krokoch. V prvom kroku bol plazmid 11AARNSC_hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_E
_pMA-T (Novartis propriety vector) štiepený pomocou XbaI a AscI za účelom extrakcie de novo
syntetizovanej Fc oblasti. Paralelne bol štiepený pBW679 (Novartis propriety vector) pomocou
AscI a XbaI generujúcich zodpovedajúci skeletálny fragment nesúci transkripčné a translačné
regulačné elementy, rovnako ako G418/DHFR selekčný/amplifikačný marker. Obidva
digestované elementy boli ligované svojími kompatibilnými koncami, čo viedlo k
intermediátnemu vektoru pBW805. V druhom kroku bol plazmid 11AARNUC_hIGF1-Eafc_mut 13/2_A_pMA-T (Novartis propriety vector) štiepený pomocou XbaI a Sse232I za účelom
extrakcie n-terminálnej oblasti hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_A fúzneho proteínu. Paralelne bol
intermediátny vektor pBW805 následne štiepený pomocou Sse232I a XbaI, čo poskytlo
požadovanú kostrovú frakciu, ktorá bola konečne ligovaná s 11AARNUC_hIGF1-Ea-fc_mut
13/2_A_pMA-T fragmentom, čo viedlo k finálnemu expresnému vektoru pBW806.
Klonovacia stratégia vektora pBW807 (hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_C).
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Vektor pBW807, kódujúci hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_C, bol pripravený v dvoch následných
klonovacích krokoch. V prvnom kroku bol plazmid 11AARNSC_hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_E
_pMA-T (Novartis propriety vector) štiepený pomocou XbaI a AscI za účelom extrakcie de novo
syntetizovanej Fc oblasti. Paralelne bol štiepený pBW679 (Novartis propriety vector) pomocou
AscI a XbaI generujúcich zodpovedajúci skeletálny fragment nesúci transkripčné a translačné
regulačné elementy, rovnako ako G418/DHFR selekčný/amplifikačný marker. Obidva
digestované elementy boli ligované svojími kompatibilnými koncami, čo viedlo k
intermediátnemu vektoru pBW805. V druhom kroku bol plazmid 11AARNWC_hIGF1-Eafc_mut 13/2_C_pMA-T (Novartis propriety vector) štiepený pomocou XbaI a Sse232I za účelom
extrakcie n-terminálnej oblasti hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_C fúzneho proteínu. Paralelne bol
intermediátny vektor pBW805 následne digestovaný pomocou Sse232I a XbaI, čo poskytlo
požadovanú kostrovú frakciu, ktorá bola konečne ligovaná s 11AARNUC_hIGF1-Ea-fc_mut
13/2_C_pMA-T (Novartis propriety vector) fragmentom, čo viedlo k finálnemu expresnému
vektoru pBW807.
Klonovacia stratégia vektora pBW808 (hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F).
Vektor pBW808, kódujúci hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F (Novartis propriety vector), bol
pripravený v dvoch následných klonovacích krokoch. V prvom kroku bol plazmid
11AARNSC_hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_E_pMA-T (Novartis propriety vector) digestovaný
pomocou XbaI a AscI za účelom extrakcie de novo syntetizovanej Fc oblasti. Paralelne bol
štiepený pBW679 (Novartis propriety vector) pomocou AscI a XbaI generujúcich zodpovedajúci
skeletálny fragment nesúci transkripčné a translačné regulačné elementy, rovnako ako
G418/DHFR selekčný/amplifikačný marker. Obidva digestované elementy boli ligované svojími
kompatibilnými koncami, čo viedlo k intermediátnemu vektoru pBW805. V druhom kroku bol
plazmid 11AARNYC_hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F_pMA-T (Novartis propriety vector) štiepený
pomocou XbaI a Sse232I za účelom extrakcie n-terminálnej oblasti hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_Fc
fúzneho proteínu. Paralelne bol intermediátny vektor pBW805 následne štiepený pomocou
Sse232I a XbaI, čo poskytlo požadovanú kostrovú frakciu, ktorá bola konečne ligovaná s
11AARNUC_hIgF1-Ea-Fc_mut 13/2_F_pMA-T (Novartis propriety vector) fragmentom, čo
viedlo k finálnemu expresnému vektoru pBW808.
Klonovacia stratégia vektoru pBW809 (hIGF1-Ea-fc_mut 04/2_E).
Vektor pBW809, kódujúci HIGF1-EA-FC_MUT 04/2_E Fc fúznu sekvenciu, bol
pripravený v dvoch následných klonovacích krokoch. V prvom kroku bol plazmid
11AARNSC_hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_E_pMA-T (Novartis propriety vector) digestovaný
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pomocou XbaI a AscI za účelom extrakcie de novo syntetizovanej Fc oblasti. Paralelne bol
štiepený pBW679 (Novartis propriety vector) pomocou AscI a XbaI generujúcich zodpovedajúci
skeletálny fragment nesúci transkripčné a translačné regulačné elementy, rovnako ako
G418/DHFR selekčný/amplifikačný marker. Obidva digestované elementy boli ligované svojími
kompatibilnými koncami, čo viedlo k intermediátnemu vektoru pBW805. V druhom kroku bol
plazmid 11AARN2C_hIGF1-Ea-fc_mut 04/2_E_pMA-T (Novartis propriety vector) štiepený
pomocou XbaI a Sse232I za účelom extrakcie n-terminálnej oblasti hIGF1-Ea-fc_mut 04/2_E
fúzneho proteínu. Paralelne bol intermediátny vektor pBW805 následne digestovaný pomocou
Sse232I a XbaI, čo poskytlo požadovanú kostrovú frakciu, ktorá bola konečne ligovaná s
11AARNUC_hIGF1-Ea-fc_mut 04/2_E_pMA-T (Novartis propriety vector) fragmentom, čo
viedlo k finálnemu expresnému vektoru pBW809.
Klonovacie stratégie vektora pBW810 (hIGF1-Ea-fc_mut 04/2_A).
Vektor pBW810, kódujúci hIGF1-Ea-fc_mut 04/2_A, bol pripravený v dvoch následných
klonovacích

krokoch.

V

prvom

kroku

bol

plazmid

11AARNSC_hIGF1-Ea-fc_mut

13/2_E_pMA-T (Novartis propriety vector) štiepený pomocou XbaI a AscI za účelom extrakcie
de novo syntetizovanej Fc oblasti. Paralelne bol štiepený pBW679 (Novartis propriety vector)
pomocou AscI a XbaI generujúcich zodpovedajúci skeletálny fragment nesúci transkripčné a
translačné regulačné elementy, rovnako ako G418/DHFR selekčný/amplifikačný marker. Obidva
digestované elementy boli ligované svojimi kompatibilnými koncami, čo viedlo k
intermediátnemu vektoru pBW805. V druhom kroku bol plazmid 11AARN2C_hIGF1-Eafc_mut 04/2_A_pMA-T (Novartis propriety vector) štiepený pomocou XbaI a Sse232I za účelom
extrakcie n-terminálnej oblasti hIGF1-Ea-fc_mut 04/2_A fúzneho proteínu. Paralelne bol
intermediátny vektor pBW805 následne digestovaný pomocou Sse232I a XbaI, čo poskytlo
požadovanú kostrovú frakciu, ktorá bola konečne ligovaná s 11AARNUC_hIGF1-Ea-fc_mut
04/2_A_pMA-T (Novartis propriety vector) fragmentom, čo viedlo k finálnemu expresnému
vektoru pBW810.
Klonovacia stratégia vektoru pBW410 (hIGF-1Ea 3mut).
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Vektor 0610900pGA4 (Novartis propriety vector) kódujúci sekvenciu hIGF-1Ea 3mut
bol digestovaný pomocí XbaI a MluI za účelom extrakcie de novo syntetizovanej kódujúcej IGF
sekvencie. Paralelne bol digestovaný pBW165 (Novartis propriety vector) pomocou MluIa XbaI
generujúcich odpovedajúci skeletálny fragment nesúci transkripčné a translačné regulačné
elementy, rovnako ako G418/DHFR selekčný/amplifikačný marker. Obidva digestované
elementy boli ligované svojimi kompatibilnými koncami, čo viedlo k finálnemu expresnému
vektoru pBW410.
Klonovacia stratégia vektoru pBW664 (hIGF1-Ea-D1-3, R37A, D71-72, 77-fc doména).
Vektor 0905915 (Novartis propriety vector) kódujúci sekvenciu hIGF1-Ea-D1-3, R37A,
D71-72, 77-fc domény, bol digestovaný pomocou XbaI a AscI za účelom extrakcie de novo
syntetizovanej kódujúcej IGF sekvencie. Paralelne bol štiepený pBW596 (Novartis propriety
vector) pomocou AscI a XbaI generujúcich zodpovedajúci skeletálny fragment nesúci
transkripčné a translačné regulačné elementy, rovnako ako G418/DHFR selekčný/amplifikačný
marker. Obidva digestované elementy boli ligované svojimi kompatibilnými koncami, čo viedlo
k finálnemu expresnému vektoru pBW664.
Klonovacia stratégia vektoru pBW666 (hIGF1-Ea- Δ1-3, R37A, Δ71-72, R77Q-fc
doména).
Vektor 0950919 (Novartis propriety vector) kódujúci sekvenciu hIGF1-Ea- Δ1-3, R37A,
Δ 71-72, R77Q-fc domény, bol štiepený pomocí XbaI a AscI za účelom extrakcie de novo
syntetizovanej kódujúcej IGF sekvencie. Paralelne bol štiepený pBW596 (Novartis propriety
vector) pomocou AscI a XbaI generujúcich zodpovedajúci skeletálny fragment nesúci
transkripčné a translačné regulačné elementy, rovnako ako G418/DHFR selekčný/amplifikačný
marker. Obidva digestované elementy boli ligované svojimi kompatibilnými koncami, čo viedlo
k finálnemu expresnému vektoru pBW666.
Klon IGF-1R KO získaný z buniek Δ5/Δ22 CHO-K1, rovnako ako klon IGF-1R KO
získaný z buniek Δ7/Δ22 CHO-DUXB11, boli transfekované 5 rôznymi IGF-1-FC fúznymi
kandidátmi (pozri obrázok 15). 5-17násobný nárast titra rekombinantného proteínu IGF-1-FC bol
detegovaný na úrovni pool v porovnaní s bunkovou líniou získanou z buniek CHO-K1 divokého
typu/CHO-DUXB11 transfekované odlišným IGF-1-FC fúznym kandidátom.
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Dva z IGF-1-FC fúznych kandidátov (hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_A a hIGF1-Ea-fc_mut
04/2_E) exprimovaných v bunkových líniách IGF1R-KO získané z buniek CHO-K1 alebo
IGF1R-KO získané z buniek CHO-DUXB11 boli kultivované v 100l mikrovlnom bioreaktore
(fedbatch proces a posun teploty). Pooly IGF1RKO získané z buniek CHO-K1 exprimujúci
hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_A/4 rastú do maximálnej životaschopnej hustoty buniek 3 x 107
buniek/ml, čo je viac než priemerný AB proces (priemerná bunková hustota je 2,2 x 107
buniek/ml. V porovnaní s bunkami divokého typu získanými z CHO-K1 exprimujúcimi IGF-1 je
toto 3-6násobný nárast počtu životaschopných buniek (pozri obrázok 11). Bunky IGF1RKO
získané z CHO-DUXB11 exprimujúce hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_A/4 rástli do maximálnej
bunkovej hustoty 1,5-2 x 107 buniek/ml, čo je vyššia maximálna bunková hustota v porovnaní s
bunkovou líniou získanou z buniek CHO-DUXB11 divokého typu.
Bunky IGF1R KO získané z CHO-DUXB11 exprimujúce hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_A boli
triedené po jednej bunke a bol stanovený titer šarže v kulturách po 24jamkách, rovnako ako v 50
ml šarži. Na obrázku 15 je zobrazený 24jamkový titer 30 najlepších hIGF1-Ea-fc_mut 13/2_A
klonov v klonoch IGF-1R KO získaných z CHO-DUXB11, rovnako ako z 30 najlepších domén
hIGF-1-Ea-D1-3, R37A, D71-72, 77-fc exprimujúcich získané klony CHO-DUXB11 divokého
typu; na obrázku 16 sú uvedené titre pretrepávacej banky 15 najlepších klonov z každej skupiny.
Celkovo majú klony IGF-1R KO získané z CHO-DUXB11 8násobne vyšší 24jamkový titer a
7násobne vyšší titer pri pretrepávaní.
Príklad 55: Kultivácia transformovaných CHO buniek exprimujúcich IGF-1 v
bioreaktore.
Na kultiváciu transformovaných buniek exprimujúcich IGF-1 v bioreaktore bol
aplikovaný proces Fed-Batch. Udalosti procesu, ako začiatok prívodu a posun teploty, boli
načasované tak, aby sa podporoval bunkový rast a predĺžila produkčná fáza prostredníctvom
zachovania životaschopnosti (Niraj Kumar, Patrick Gammell, Martin Clynes (2007) Proliferation
control strategies to improve productivity and survival during CHO based production culture;
Cytotechnology (2007) 53:33-46).
Príklad 56: Zber IGF-1 z CHO buniek.
Ako postup zberu boli použité štandardné techniky separácie buniek s hĺbkovou
filtráciou, nasledované sterilnou filtráciou. CHO bunky boli kultivované a zberané podľa
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štandardných metód známych odborníkom (napr. Curr. Protoc. Protein Sci. Máj 2001;Kapitola 5:
Časť 5.10. Production of recombinant proteins in mammalian cells. Chen S, Gray D, Ma J,
Subramanian S; (Mahesh Prashada, Klaus Tarrach (2006) Depth filtration: Cell clarification of
bioreactor offloads, Filtration & Separation Volume 43, Issue 7, september 2006, strany 28-30).
Príklad 57: Návrh/produkcia a použitie ZFN, ktoré sú špecifické pre exón 3 IGF-1R:
Exón 3 IGF-1R a hraničné intróny boli sekvenované v našich CHO bunkových líniách
(SEK ID Č.: 110/111). Najprv bol sekvenovaný exón 3 pomocou DNA kontigu škrečka
pokrývajúceho časť IGF-1R cDNA, ktorá zahrnuje exón 3, rovnako ako myšiu sekvenciu génu
IGF-1R.
PCR priméry boli navrhnuté na zachovalých častiach a výsledné PCR produkty boli
sekvenované. Získaná sekvencia exónu 3 bola daná firme Sigma k sekvenácii hraničných oblastí
exónu 3, rovnako ako k navrhnutiu dvoch umelých ZFN cieliacich IGF-1R exón 3. Každá ZFN
je zacielená a naviazaná na 18 nukleotidov na reverznom (na 5'), respektive prednom (na 3')
DNA vlákne. Dve väzbové miesta sú oddelené piatimi nukleotidmi strihového miesta (SEK ID
Č.: 107). Opis produktu a metódy sú dostupné u spoločnosti Sigma v dokumente nazvanom
‘74188 CompoZr Custom ZFN Tech Bulletin'. Sigma tiež navrhla predný a spätný PCR primér v
okolitých intrónových sekvenciách (SEK ID Č.: 108 a 109) na amplifikáciu IGF-1R exónu 3 v
gDNA, čím vznikol 501bp PCR produkt. Sigma poskytla súpravu CompoZrTM (Custom Zinc
Finger Nucleases, produktové číslo CSTZFN-1KT, číslo šarže 08021019MN) obsahujúcu 20-25
µg dvoch DNA vektorov, kódujúcich reverzný (pZFN1), respektíve predný (pZFN2) vláknorozpoznávajúci skonštruovaný ZFN.
E.Coli bola transformovaná - podľa dobre známych postupov transformácie - jedným z
vektorov a rozotrená na agarózové platne obsahujúce 25 µg/ml Kanamycínu. U každého vektora
boli vzorkované a expandované 4 bakteriálne kolónie. Sekvencie ZFN štyroch vzoriek
purifikovaných DNA plazmidov každej pZFN boli validované pomocou T7 predného a BHG
reverzného priméru a poolované. 6 µg alebo 10 µg homogénnej zmesi kruhových pZFN1 a
pZFN2 vektorov bolo transfekovaných do buniek získaných z CHO-K1 a parentálnych buniek
získaných z CHO-DUXB11, trikrát pre každé množstvo, takže bolo generovaných šesť poolov
(plus negatívna kontrola transfekcie) u každej bunkovej línie. Na meranie účinnosti štiepenia
ZFN v pooloch bol použitý test Surveyor Mutation Detection (Transgenomics, katalog 706025) v
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dňoch 3 a 10 po transfekcii (počítaná ako deň nula), podľa opisu v dôvernom postupe
poskytnutom spoločnosťou Sigma. Genómová DNA z poolov bola izolovaná pomocou súpravy
GenElute Mammalian Genomic DNA Miniprep (Sigma, katalóg G1N70-1KT), exón 3
amplifikovaný v PCR reakcii pomocou predných a reverzných sekvenovaných primerov IGF-1R
ležiaceho v hraničních sekvenciach intrónu. PCR produkt bol potom denaturovaný za vysokej
teploty. Keď bola teplota postupne znižovaná, niektoré produkty divokého typu a zmutované
produkty hybridizujú, takže tvoria dvojvláknovú DNA s chybnými pármi okolo miesta štiepenia,
ktoré bolo štiepené enzýmom nazývaným Surveyor®. Finálne produkty boli analyzované
pomocou gélového elektroforetického systému označovaného lab901. U všetkých 6
transfekovaných poolov boli detegované okrem 501bp PCR produktu s úplnou zhodou dva
menšie pásy o približne 277 bp a 224 bp, odpovedajúce fragmentom na jednej zo strán miesta
štiepenia, čím sa overila ZFN aktivita v našich bunkách. Sedem dní po transfekcii boli pooly
klonované po jednej bunke v 10 x 96jamkových platniach.
V pZFN-transfekovanej bunkovej línii získanej z CHO-K1 bolo pestovaných 507 klonov
v 96jamkových platniach a boli testované na mutácie pomocou vyššie opísaného testu Surveyor
Mutation Detection (genomická DNA klonov je extrahovaná v 96jamkových platniach pomocou
súpravy Extract-N-Amp Blood PCR od Sigma, katalóg XNAB2). 42 klonov bolo pozitívnych
(detegované dva menšie pásy), čo znamená, že ich genóm obsahuje aspoň zmutovanú kópiu
exónu 3, a je sekvenovaný ich PCR-amplifikovaný IGF-1R exón 3. Ako sa očakáva u klonov
generovaných z pseudodiploidnej bunkovej línie získanej z CHO-K1, vykazovali DNAsekvenačné chromatogramy v maxime dva prekrývajúce sa signály s rovnakou intenzitou, čo
značí dve kópie cieľovej sekvencie. 6 klonov malo mutácie v obidvoch kópiách, vrátne 3 klonov,
ktoré mali mutácie spúšťajúce blízke stop kodóny v obidvoch kópiách (SEK ID Č.: 99 a 100)
alebo blízke stop kodóny v jednej kópii a veľkú deléciu v druhej (SEK ID Č.: 101). Sekvencie
dvoch kópií v týchto 3 klonoch boli potvrdené TOPO klonovaním (TA klonovacia súprava,
Invitrogen, kat. K4575-40; vzorkovaných 6 bakteriálnych kolónií). Všetky 3 K.O. klony rástli v
značne vyšších bunkových hustotách než parentálne bunky a keď boli IGF-1 ('hIGF-1Ea 3mut'
(SEK ID Č.: 27) spikované na 50 mg/l v štandardnom médiu, rástli v podobných hustotách ako
parentálne bunky v štandardnom médiu (obrázok 8). Klon s genotypom Δ5/Δ22 (SEK ID Č.:
100/102) bol vybraný na transfekciu s proteínom inzulínu podobného rastového faktora 1, napr.
ľudským IGF-1 (SEK ID Č.:1 alebo 5) alebo jeho variantami (napr. SEK ID Č.: 8-14).
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V pZFN-transfekovanej bunkovej línii získanej z CHO-DUXB11 rástlo len 117 klonov v
96jamkových platniach a boli testované na mutácie pomocou testu Surveyor. 28 klonov malo
aspoň jednu zmutovanú kópiu exónu 3 (detegované dva menšie pásy), ale sekvenovanie
indikovalo, že všetky tieto klony mali stále kópie divokého typu; sekvencia divokého typu mela
vyššiu intenzitu v sekvenačných chromatogramoch než zmutovaná sekvencia. Bunková línia
získaná z CHO-DUXB11 je mutagenizovaná a polyklonálna; karyotypy ukazujú až osem kópií
chromozómu v niektorých bunkách, čo činí odhad očakávaného počtu kópií génu
problematíckým. Dva klony, v ktorých detekovaná zmutovaná sekvencia (Δ22 alebo Δ16)
spustila okolné stop kodóny, boli vybrané pre druhé kolo transfekcie pomocou pZFN; boli
generované 3 pooly na každý originálny klon pomocou 10 µg zmesových pZFN. Sedem dní po
transfekcii boli pooly FACS klonované v 6 x 96jamkových platniach. Bolo pestovaných 379
klonov, z ktorých 211 bolo sekvenovaných na IGF-1R exón3 (nie je možný žiadny Surveyor test,
keďže ide už o zmutovanú sekvenciu) a prekrývajúce sa sekvencie vizuálne analyzované na
chromatogramoch. Väčšina sekvenovaných klonov bola heterozygótna so sekvenciou divokého
typu a očakávanou zmutovanou sekvenciou (Δ22 alebo Δ16); ~20 % klonov malo sekvenciu
divokého typu a 2 zmutované sekvencie (väčšinou s deléciami okolo miesta strihu); v dvoch
klonoch boli detekované 4 rôzne sekvencie (potvrdené pomocou TOPO klonovania, ale jedna zo
sekvencií bola buď divokého typu, alebo len jedna nukleotidová inzercia); 2 klony boli K.O.
klony, obidva s 2 detekovanými sekvenciami (Δ16/Δ22 a Δ16/Δ5), ale ich rast za prítomnosti
IGF-1 bol o príliš málo lepší než u parentálnej bunkovej línie získanej z CHO-DUXB11. Potom
boli vybrané tri klony, s genotypom Δ22/Δ7/divoký typ, Δ16/Δ7/divoký typ a Δ16/Δ22/divoký
typ, pre tretie kolo transfekcie pomocou pZFN (ich sekvencie sú potvrdené pomocou TOPO
klonovania, s 32 bakteriálnymi kolóniami na klon vzorkovanými a sekvenovanými). Každý z
týchto troch klonov bol transfekovaný 2krát pomocou 8 µg pZFN. Hneď ako boli dva pooly z
každého klonu získané (životaschopnosť >91 % po 7-9 dňoch), boli poolované a kokultivované
asi 6-8 týždňov za prítomnosti 50 mg/l IGF-1 (k výberu tých rezistentnejších buniek). Dva dni
pred FACS klonovaním boli rozdelené bez IGF-1 (aby sa umožnila väzba IGF-1-Cy5 a selekcia
5% menej fluorescenčných buniek). Tieto tri pooly boli FACS klonované v celkom 9 x
96jamkových platniach.
Bol navrhnutý PCR primér viažuci sekvenciu divokého typu s miestom strihu v IGF-1R
exónu 3 bol, čo umožnilo účinný skríning zmutovaných klonov. PCR bola vykonávaná spoločne
s predným sekvenovacím primerom pre IGF-1R; za predpokladu, že PCR funguje vždy, pokiaľ
byl klon PCR negatívny, buď v ňom nebyla žiadna sekvencia divokého typu, alebo klon správne
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nerástol (príliš málo DNA extrahované, takže vyrástlo málo buniek). Z 389 vypestovaných
klonov podrobených tomuto skríningu bolo 58 negatívnych a boli sekvenované. V 30 z týchto
klonov nebola sekvencia divokého typu detegovaná a u 22 klonov boli mutácie s posunom rámca
(13 klonov s dvoma sekvenciami Δ22/Δ7, z klonu Δ22/Δ7/divoký typ). Ich rast s a bez 50 mg/l
IGF-1 bol hodnotený a najlepšie rastúci klon s IGF-1 (tiež medzi najlepšie rastúcimi klonmi bez
IGF-1), so sekvenciami Δ22/Δ7 (overené TOPO klonovaním) bol vybraný pre transfekciu s
DNA konštruktami kódujúcimi proteíny SEK ID Č.: 8-14.
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Patentové nároky
Príloha 1a: Nový súbor patentových nárokov (čistá verzia)
1.

Polypeptid obsahujúci ľudský IGF-1 proteín, kde aminokyselina glycín na pozícii

42 uvedeného IGF-1 proteínu je zmutovaná na serín a pričom číslovanie aminokyselín
uvedeného ľudského IGF-1 proteínu zodpovedá SEK ID Č.: 1.
2.

Polypeptid podľa nároku 1, kde ľudský IGF-1 proteín obsahuje nasledujúce

modifikácie:
a.

aminokyselina E3 je deletovaná,

b.

aminokyselina G42 je zmutovaná na serín; a

c.

aminokyselina R37 je zmutovaná na alanín.

3.

Polypeptid podľa nároku 1, kde ľudský IGF-1 proteín obsahuje nasledujúce

modifikácie:
a.

aminokyseliny G1, P2 a E3 sú deletované,

b.

aminokyselina G42 je zmutovaná na serín; a

c.

aminokyselina R37 je zmutovaná na alanín.

4.

Polypeptid podľa nároku 1, kde ľudský IGF-1 proteín obsahuje nasledujúce

modifikácie:
a.

aminokyseliny G1, P2 a E3 sú deletované,

b.

aminokyselina G42 je zmutovaná na serín,

c.

aminokyselina R36 je zmutovaná na glutamín; a

d.

aminokyselina R37 je zmutovaná na alanín.

5.

Ľudský IGF-1 proteín, kde aminokyselina glycín na pozícii 42 substituovaná

aminokyselinou serínom a kde aminokyselina (aminokyseliny):
(a) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R36 je substituovaná alebo deletovaná;
alebo
(b) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q);
alebo
(c) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R37 je substituovaná alebo deletovaná;
alebo
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(d) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R37 je substituovaná kyselinou
glutámovou (E);
alebo
(e) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R37 je substituovaná alanínom; alebo
(f) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R37 je substituovaná prolínom (P); alebo
(g) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyseliny R36 a R37 sú substituované alebo
deletované;
alebo
(h) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyseliny R36 a R37 sú obidve substituované
glutamínom (Q); alebo
(i) G1, P2, E3 sú deletované a aminokyselina R36 je substituovaná glutamínom (Q) a
R37 je substituovaná alanínom.
6.

Polynukleotid obsahujúci molekulu nukleovej kyseliny kódujúcu polypeptid

podľa akéhokoľvek z nárokov 1-5.
7.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca polypeptid podľa akéhokoľvek z nárokov

1-5 na použitie v terapii.
8.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 7 na použitie pri liečbe svalovej poruchy

u pacienta, ktorý ju potrebuje.
9.
atrofia.

Farmaceutická kompozícia podľa nároku 8, kde svalovou poruchou je svalová
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