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Opis
Doterajší stav techniky
Diabetická retinopatia (DR) je najčastejšou komplikáciou u pacientov s diabetom.
Diabetický makulárny edém (DME) môže nastať v ktoromkoľvek štádiu DR a je hlavnou
príčinou straty zraku u pacientov s DR. Incidencia DME po 10 rokoch sledovania bola hlásená v
množstve 20,1 % u diabetu 1. typu, 25,4 % u diabetu 2. typu závislého od inzulínu a 13,9 % u
diabetu 2. typu non-inzulín-dependentného (Klein a kol. (1995) Ophthalmology 102, 7-16).
Štúdia ETDRS ((1985) Fotokoagulácia pre diabetický makulárny edém - správa o štúdii
diabetickej retinopatie pre včasné liečenie (Photocoagulation for Diabetic Macular Edema Early Treatment Diabetic- Retinopathy Study Report) .1. Archives of Ophthalmology 103, 17961806), priekopnícka štúdia v DR, dokázala, že hoci laserová fotokoagulačná terapia znižuje
riziko miernej straty zraku v očiach s DME s ~ 50 % po 3 rokoch, len niekoľko očí získa zrak a u
niektorých očí naďalej dochádza ku strate zraku dokonca aj po intenzívnom liečení. V
posledných rokoch sa pri liečení DME ukázal sľubný pokrok vo farmakoterapii a očnom
podávaní liekov. Štúdia RESTORE, jeden z dvoch rozhodujúcich testov fázy III u DME
(Mitchell a kol. (2011) Ophthalmology 118, 615-625) ukázala, že Lucentis ® bol lepší než
laserová monoterapia. Priemerná zmena najlepšie korigovanej zrakovej ostrosti (BCVA, bestcorrected visual acuity), ktorá bola primárnym klinickým cieľovým parametrom, sa významne
zlepšila v skupine Lucentis ® (+6,1 písmena pre skupinu využívajúcu Lucentis® vs. +0,8
písmena pre skupinu využívajúcu laser; p < 0,0001). Podobné priaznivé účinky sa ukázali u
očnej VEGF pasci (VEGR Trap-Eye) (Regeneron Inc. NY, USA) a Ozurdex® (dexametazónový
intravitreálny implantát; Allergan Inc., CA, USA)(Do a kol. (2011) Ophthalmology 118, 18191826; Haller a kol. (2010) Archives of Ophthalmology 128, 289-296). U 16 % očí liečených
prípravkom Ozurdex sa však vyvinul zvýšený vnútroočný tlak, riziko zeleného očného zákalu.
Yanagihara a kol. (J Immunoassay Immunochem 29:181-96, 2008) opisuje produkciu
monoklonálnych protilátok anti-rekombinantného ľudského erytropoetínu (EPO) a poskytuje päť
myších monoklonálnych protilátok, ktoré reagovali špecificky s ľudským EPO. Protilátka od
Yanagihara a kol. s najsilnejšou afinitou k EPO mala KD 516 pM.
Napriek týmto novým možnostiam liečenia DME stále existuje značná nenaplnená
medicínska potreba. V rozhodujúcich testoch Lucentisu ® nezískalo po 12 mesiacoch liečenia ~
25 % očí žiadnu zrakovú ostrosť a ~ 50 % očí zostalo so zrakovou ostrosťou 20/40 alebo horšou.
Celogenómové asociačné štúdie naznačili, že diabetici, ktorí majú homozygotný polymorfizmus
(T) pre promótor erytropoietínu (Epo), majú 2,17násobne vyššie riziko vzniku proliferatívnej DR
(Tong a kol. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 105, 6998-7003). Je zaujímavé, že ľudia s
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alelou T promótoru pre Epo majú približne 7,5násobne vyššiu vitreálnu koncentráciu Epo v
porovnaní s ľuďmi s alelou G (Tong a kol. (2008) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 105, 69987003).
Stále existuje potreba vyvinúť účinné liečenie diabetickej retinopatie, najmä DME, aby sa
nahradili alebo doplnili súčasné liečenia.
Súhrn vynálezu
Vynález sa týka protilátok alebo fragmentov viažucich antigén, ako sa v tomto
dokumente opisujú, ktoré viažu Epo a/alebo Darbepoetín.
V súlade s tým predkladaný vynález poskytuje izolovanú protilátku alebo jej fragment
viažuci antigén obsahujúci sekvencie variabilnej domény ťažkého a ľahkého reťazca Fab NVS1
Sekv. id. č.: 13 a 14, v danom poradí), NVS2 (Sekv. id. č.: 33 a 34, v danom poradí), NVS3
(Sekv. id. č.: 53 a 54, v danom poradí) alebo NVS4 (Sekv. id. č.: 73 a 74, v danom poradí).
V tomto dokumente opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén sa
viažu na Epo a/alebo Darbepoetín s KD menšou ako alebo rovnou 100 pM. Napríklad sa v tomto
dokumente opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén môžu viazať na ľudský
Epo a/alebo Darbepoetin s KD menšou ako alebo rovnou 50 pM, menšou ako alebo rovnou 40
pM, menšou ako alebo rovnou 35 pM, menšou ako alebo rovnou 30 pM, menšou ako alebo
rovnou 25 pM, menšou ako alebo rovnou 20 pM, menšou ako alebo rovnou 15 pM, menšou ako
alebo rovnou 14 pM, menšou ako alebo rovnou 13 pM, menšou ako alebo rovnou 12 pM,
menšou ako alebo rovnou 11 pM, menšou ako alebo rovnou 10 pM. Konkrétnejšie môžu v tomto
dokumente opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén tiež viazať ľudský Epo
s KD menšou ako alebo rovnou 35 pM, merané pomocou Biacore, alebo menšou ako alebo
rovnou 6 pM, merané pomocou titrácie do rovnovážneho stavu roztoku (Solution Equilibrium
Titration) (SET). Konkrétnejšie môžu v tomto dokumente opísané izolované protilátky alebo
fragmenty viažuce antigén tiež viazať darbepoetín s KD menšou ako alebo rovnou 24 pM,
merané pomocou Biacore, alebo menšou ako alebo rovnou 4 pM, merané pomocou SET.
V tomto dokumente opísaná izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén sa
viaže na ľudský, makačí (cynomolgus), myší a/alebo potkaní Epo. V tomto dokumente sa tiež
opisujú izolované protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén, ktoré viažu konformačný
epitop obsahujúci aminokyseliny vybrané z helixu D a slučky A-B ľudského Epo. Opisujú sa tu
tiež izolované protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén, ktoré viažu konformačný epitop
obsahující aminokyseliny vybrané z helixu D, slučky A-B a helixu A ľudského Epo. Izolované
protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén sa môžu viazať na doménu helixu D Epo
(aminokyseliny 138-162 ľudského Epo; Sekv. id. č.: 88). V ďalších aspektoch sa izolované
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protilátky alebo fragmenty viažuce antigén opísané v tomto texte môžu viazať na doménu slučky
A-B (aminokyseliny 27-55 z ľudského Epo; Sekv. id. č.: 89). V ďalších aspektoch sa izolované
protilátky alebo fragmenty viažuce antigén opísané v tomto texte môžu viazať na doménu slučky
A-B (aminokyseliny 27-55 z ľudského Epo; Sekv. id. č.: 89) a helixu A (aminokyseliny 4-26 z
ľudského Epo; Sekv. id. č.: 86). V tomto dokumente opísané izolované protilátky alebo
fragmenty viažuce antigén sa môžu viazať na doménu helixu D z Epo (aminokyseliny 138-162
ľudského Epo; Sekv. id. č.: 88) a doménu slučky A-B (aminokyseliny 27-55 ľudského Epo;
Sekv. id. č.: 89). V tomto dokumente opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce
antigén sa môžu viazať na doménu helixu D z Epo (aminokyseliny 138-162 ľudského Epo; Sekv.
id. č.: 88) a helixu A (aminokyseliny 4-26 ľudského Epo; Sekv. id. č.: 86). V tomto dokumente
opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén sa môžu viazať na doménu helixu
D z Epo (aminokyseliny 138-162 ľudského Epo; Sekv. id. č.: 88), doménu slučky A-B
(aminokyseliny 27-55 ľudského Epo; Sekv. id. č.: 89) a helixu A (aminokyseliny 4-26 z
ľudského Epo; Sekv. id. č.: 86).
V tomto dokumente sa tiež opisujú izolované protilátky, alebo ich fragmenty viažuce
antigén, ktoré viažu konformačný epitop na Epo obsahujúci aminokyselinové zvyšky Thr44,
Lys45, Val46, Asn47, Phe48, Tyr49, Ala50, Lys52, Arg53, Asn147, Arg150, Gly151, Lys154,
Leu155, Glu159 a Arg162 z ľudského Epo (Sekv. id. č. 81). Ďalej sa opisujú izolované
protilátky, alebo ich fragmenty viažuce antigén, ktoré viažu konformačný epitop na Epo
obsahujúci aminokyselinové zvyšky Ser9, Gln13, Thr44, Lys45, Val46, Asn47, Phe48, Tyr49,
Ala50, Lys52, Arg53, Asn147, Arg150, Gly151, Lys154, Leu155, Gly158, Glu159 a Arg162 z
ľudského Epo (Sekv. id. č. 81). Tiež sa tu opisujú izolované protilátky, alebo ich fragment
viažuci antigén, ktoré viažu konformačný epitop na Epo obsahujúci aminokyselinové zvyšky
Glu23, Asp43, Thr44, Lys45, Val46, Asn47, Phe48, Tyr49, Ala50, Lys52, Arg53, Arg131,
Arg143, Asn147, Arg150, Gly151, Lys154, Leu155, Glu159, a Arg162 z ľudského Epo (Sekv.
id. č. 81).
Predkladaná prihláška tiež opisuje izolované protilátky, alebo ich fragmenty viažuce
antigén, ktoré viažu Epo a ďalej súťažia o väzbu s protilátkou, ako sa opisuje v tabuľke 1.
Predkladaná prihláška tiež opisuje izolované protilátky, alebo ich fragmenty viažuce antigén,
ktoré viažu rovnaký epitop ako protilátka, ako sa opisuje v tabuľke 1.
Ďalej sa v tomto dokumente opisuje izolovaná protilátka, alebo jej fragment viažuci
antigén, ktorá sa viaže na Epo a má izoelektrický bod (pl) vyšší ako 8,2, vyšší ako 8,3, vyšší ako
8,4, vyšší ako 8,5 alebo vyšší ako 9,0.
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V tomto dokumente opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén môžu
tiež viazať makačí Epo, myší Epo a/alebo potkaní Epo s KD menšou ako alebo rovnou 100 pM,
menšou ako alebo rovnou 80 pM, menšou ako alebo rovnou 70 pM, menšou ako alebo rovnou 60
pM, menšou ako alebo rovnou 50 pM, menšou ako alebo rovnou 40 pM, menšou ako alebo
rovnou 35 pM, menšou ako alebo rovnou 30 pM, menšou ako alebo rovnou 25 pM, menšou ako
alebo rovnou 20 pM, menšou ako alebo rovnou 15 pM, menšou ako alebo rovnou 10 pM,
menšou ako alebo rovnou 5 pM, menšou ako alebo rovnou 4 pM, menšou ako alebo rovnou 3
pM, menšou ako alebo rovnou 2 pM, menšou ako alebo rovnou 1 pM. Konkrétnejšie môžu v
tomto dokumente opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén tiež viazať
makačí Epo, myší Epo a/alebo potkaní Epo s KD menšou ako alebo rovnou 80 pM, merané
pomocou Biacore, alebo menšou ako alebo rovnou 40 pM, merané pomocou SET. Konkrétnejšie
môžu v tomto dokumente opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén tiež
viazať makačí Epo s KD menšou ako alebo rovnou 80 pM, merané pomocou Biacore, alebo
menšou ako alebo rovnou 8 pM, merané pomocou SET. Konkrétnejšie môžu v tomto dokumente
opísané izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén tiež viazať myší Epo s KD menšou
ako alebo rovnou 45 pM, merané pomocou Biacore, alebo menšou ako alebo rovnou 37 pM,
merané pomocou SET. Konkrétnejšie môžu v tomto dokumente opísané izolované protilátky
alebo fragmenty viažuce antigén tiež viazať potkaní Epo s KD menšou ako alebo rovnou 57 pM,
merané pomocou Biacore, alebo menšou ako alebo rovnou 13 pM, merané pomocou SET.
Väzbovú afinitu izolovaných protilátok a fragmentov viažucich antigén opísaných v
tomto dokumente je možné stanoviť pomocou SET. Spôsoby pre SET sú v odbore známe a sú
podrobnejšie opísané nižšie. Alternatívne sa môže väzbová afinita izolovaných protilátok, alebo
fragmentov, opísaných v tomto texte stanoviť pomocou testu Biacore. Spôsoby pre kinetické
testy Biacore sú v odbore známe a sú podrobnejšie opísané nižšie.
Izolované protilátky a fragmenty viažuce antigén opísané v tomto texte môžu byť použité
na inhibíciu proliferácie buniek závislú od Epo s IC50 menšou ako alebo rovnou 350 pM, menšou
ako alebo rovnou 300 pM, menšou ako alebo rovnou 250 pM, menšou ako alebo rovnou 200 pM,
menšou ako alebo rovnou 190 pM, menšou ako alebo rovnou 180 pM, menšou ako alebo rovnou
175 pM, menšou ako alebo rovnou 170 pM, menšou ako alebo rovnou 160 pM, menšou ako
alebo rovnou 150 pM, menšou ako alebo rovnou 125 pM, menšou ako alebo rovnou 115 pM,
menšou ako alebo rovnou 110 pM, menšou ako alebo rovnou 100 pM, menšou ako alebo rovnou
90 pM alebo menšou ako alebo rovnou 80 pM. Konkrétnejšie môže izolovaná protilátka alebo jej
fragment viažuci antigén, ako sa v tomto dokumente opisuje, inhibovať proliferáciu buniek
závislú od Epo, merané pomocou in vitro testu proliferácie Ba/F3-EpoR buniek s IC50 menšou
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ako alebo rovnou 338 pM, menšou ako alebo rovnou 183 pM, menšou ako alebo rovnou 175 pM,
menšou ako alebo rovnou 174 pM, menšou ako alebo rovnou 145 pM, menšou ako alebo rovnou
112 pM, menšou ako alebo rovnou 89 pM alebo menšou ako alebo rovnou 74 pM.
Izolované protilátky a fragmenty viažuce antigén opísané v tomto texte sa môžu použiť
na inhibíciu Epo-dependentnej bunkovej proliferácie v B-bunkách. Konkrétnejšie sa v tomto
dokumente opísané izolované protilátky a fragmenty viažuce antigén môžu použiť na inhibíciu
Epo-dependentnej bunkovej proliferácie v myších B-bunkách. Napríklad môže izolovaná
protilátka alebo jej fragment viažuci antigén inhibovať proliferáciu buniek závislú od Epo,
merané pomocou in vitro testu proliferácie Ba/F3-EpoR buniek s IC50 menšou ako alebo rovnou
350 pM, menšou ako alebo rovnou 300 pM, menšou ako alebo rovnou 250 pM, menšou ako
alebo rovnou 200 pM, menšou ako alebo rovnou 175 pM, menšou ako alebo rovnou 150 pM,
menšou ako alebo rovnou 125 pM, menšou ako alebo rovnou 115 pM, menšou ako alebo rovnou
110 pM, menšou ako alebo rovnou 100 pM, menšou ako alebo rovnou 90 pM alebo menšou ako
alebo rovnou 80 pM. Konkrétnejšie môže izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci
antigén, ako sa v tomto dokumente opisuje, inhibovať proliferáciu buniek závislú od Epo,
merané pomocou in vitro testu proliferácie Ba/F3-EpoR buniek s IC50 menšou ako alebo rovnou
338 pM, menšou ako alebo rovnou 174 pM, menšou ako alebo rovnou 112 pM alebo menšou
ako alebo rovnou 74 pM.
Izolované protilátky a fragmenty viažuce antigén opísané v tomto texte sa môžu použiť
na inhibíciu Epo-dependentnej bunkovej proliferácie ľudských B-buniek. Napríklad môže
izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén inhibovať proliferáciu buniek závislú od
Epo, merané pomocou in vitro testu proliferácie F36E buniek, s IC50 menšou ako alebo rovnou
200 pM, menšou ako alebo rovnou 190 pM, menšou ako alebo rovnou 180 pM, menšou ako
alebo rovnou 170 pM, menšou ako alebo rovnou 160 pM, menšou ako alebo rovnou 150 pM,
menšou ako alebo rovnou 125 pM, menšou ako alebo rovnou 100 pM alebo menšou ako alebo
rovnou 90 pM. Konkrétnejšie môže izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ako
sa v tomto dokumente opisuje, inhibovať proliferáciu buniek závislú od Epo, merané pomocou in
vitro testu proliferácie F36E buniek s IC50 menšou ako alebo rovnou 183 pM, menšou ako alebo
rovnou 175 pM, menšou ako alebo rovnou 145 pM alebo menšou ako alebo rovnou 89 pM.
Izolované protilátky, alebo ich fragmenty viažuce antigén, môžu tiež blokovať väzbu Epo
k receptoru Epo a/alebo brániť väzbe Epo na povrch bunky.
Ďalej sa v tomto dokumente opisujú izolované protilátky, alebo ich fragmenty viažuce
antigén, ktoré sa špecificky viažu na ľudský, makačí, myší a/alebo potkaní Epo. V ďalšom
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aspekte izolovaná protilátka, alebo fragment viažuci antigén, súťažia o väzbu s protilátkou, alebo
fragmentom viažucim antigén, opísané v tabuľke 1.
Izolovanými protilátkami, alebo ich fragmentmi viažucimi antigén, ako sa opisujú v
tomto dokumente, môžu byť monoklonálne protilátky, ľudské alebo humanizované protilátky,
chimérne protilátky, jednoreťazcové protilátky, fragmenty Fab, fragmenty Fv, fragmenty F(ab')2,
alebo fragmenty ScFv a/alebo izotypy IgG.
Izolované protilátky, alebo ich fragmenty viažuce antigén, ako sa opisujú v tomto
dokumente, môžu tiež zahŕňať kostru, v ktorej bola aminokyselina substituovaná do kostry
protilátky z príslušných ľudských zárodočných sekvencií VH alebo VL.
Izolovaná protilátka alebo jej fragmenty viažuce antigén môžu mať úplné sekvencie
ťažkého a ľahkého reťazca Fab opísané v tabuľke 1. Konkrétnejšie môže mať izolovaná
protilátka alebo jej fragment viažuci antigén sekvencie ťažkého a ľahkého reťazca Fab NVS1,
NVS2, NVS3 alebo NVS4.
Ďalší aspekt vynálezu zahŕňa izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén
majúce sekvencie variabilných domén ťažkého a ľahkého reťazca Fab NVS1 (Sekv. id. č. 13 a
14, v danom poradí), NVS2 (Sekv. id. č. 33 a 34, v danom poradí), NVS3 (Sekv. id. č. 53 a 54,
danom poradí) alebo NVS4 (Sekv. id. č. 73 a 74, v danom poradí).
V jednom aspekte vynálezu zahŕňa izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci
antigén sekvenciu variabilnej domény ťažkého reťazca (VH) vybranú zo skupiny, ktorú tvoria
Sekv. id. č.: 13, 33, 53 a 73. Izolovaná protilátka alebo fragment viažuci antigén môže ďalej
obsahovať sekvenciu variabilnej domény ľahkého reťazca (VL), kde sa variabilná doména
ťažkého reťazca a variabilná doména ľahkého reťazca spoja aby vytvorili antigén-viažuce miesto
pre Epo. Sekvenciu variabilnej domény ľahkého reťazca je možné vybrať najmä zo Sekv. id. č.:
14, 34, 54 a 74, kde uvedená izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén viaže Epo.
Vynález sa tiež týka izolovanej protilátky alebo jej fragmentu viažuceho antigén, ktorý
obsahuje sekvenciu variabilnej domény ľahkého reťazca vybranú zo skupiny, ktorú tvorí Sekv.
id. č.: 14, 34, 54 a 74, kde uvedená izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén viaže
ľudský Epo. Izolovaná protilátka alebo fragment viažuci antigén môže ďalej obsahovať
sekvenciu variabilnej domény ťažkého reťazca, kde sa variabilná doména ľahkého reťazca a
variabilná doména ťažkého reťazca spoja, aby vytvorili antigén-viažuce miesto pre Epo.
Najmä izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktorý viaže Epo, môže
mať variabilné domény ťažkého a ľahkého reťazca obsahujúce sekvencie Sekv. id. č.: 13 a 14;
33 a 34; 53 a 54; alebo 73 a 74, v uvedenom poradí.
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V ďalšom aspekte vynálezu má izolovaná protilátka, alebo jej fragment viažuci antigén,
ktorý sa viaže na Epo, ťažký reťazec a ľahký reťazec obsahujúci sekvencie Sekv. id. č.: 15 a 16;
35 a 36; 55 a 56; alebo 75 a 76, v uvedenom poradí.
Vynález sa tiež týka kompozícií obsahujúcich izolovanú protilátku, alebo jej fragment
viažuci antigén, ako sa v tomto dokumente opisuje. Rovnako tak aj protilátkové kompozície v
kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom. Konkrétnejšie vynález ďalej zahŕňa
farmaceutické kompozície obsahujúce protilátku alebo jej fragment viažuce antigén podľa
vynálezu opísané v tabuľke 1, ako napríklad protilátku NVS1, NVS2, NVS3 alebo NVS4.
Vynález sa tiež týka farmaceutických kompozícií obsahujúcich kombináciu dvoch alebo
viacerých izolovaných protilátok alebo jej fragmentov viažucich antigén podľa vynálezu
opísaných v tabuľke 1.
Vynález sa tiež týka izolovanej sekvencie nukleovej kyseliny kódujúcej variabilný ťažký
reťazec majúci sekvenciu vybranú zo Sekv. id. č.: 13, 33, 53 a 73. Najmä má nukleová kyselina
sekvenciu s aspoň 95%, 96%, 97%, 98% alebo 99% sekvenčnou identitou so sekvenciou
vybranou zo skupiny, ktorú tvorí Sekv. id. č.: 17, 37, 57 a 77. V ďalšom aspekte vynálezu sú
sekvenciami Sekv. id. č.: 17, 37, 57 alebo 77.
Vynález sa tiež týka izolovanej sekvencie nukleovej kyseliny kódujúcej variabilný ľahký
reťazec majúci sekvenciu vybranú zo Sekv. id. č.: 14, 34, 54 a 74. Najmä má nukleová kyselina
sekvenciu s aspoň 95%, 96%, 97%, 98% alebo 99% sekvenčnou identitou so sekvenciou
vybranou zo skupiny, ktorú tvorí Sekv. id. č.: 18, 38, 58 a 78. V ďalšom aspekte vynálezu sú
sekvenciami Sekv. id. č.: 18, 38, 58 alebo 78.
Vynález sa tiež týka izolovanej nukleovej kyseliny obsahujúcej sekvenciu kódujúcu
polypeptid, ktorá zahŕňa variabilnú doménu ľahkého reťazca majúcu aspoň 95%, 96%, 97%,
98% alebo 99% sekvenčnú identitu so sekvenciou vybranou zo skupiny, ktorú tvorí Sekv. id. č.:
18, 38, 58 a 78.
Vynález sa tiež týka vektora, ktorý zahŕňa jednu alebo viac v tomto dokumente
opísaných molekúl nukleových kyselín podľa vynálezu.
Vynález sa tiež týka izolovanej hostiteľskej bunky, ktorá zahŕňa jednu alebo viac v tomto
dokumente opísaných molekúl nukleových kyselín alebo vektorov podľa vynálezu. Vynález sa
tiež týka izolovanej hostiteľskej bunky, ktorá obsahuje sekvenciu rekombinantnej DNA
kódujúcu ťažký reťazec protilátky podľa vynálezu opísanej vyššie a druhú sekvenciu
rekombinantnej DNA kódujúcu ľahký reťazec protilátky podľa vynálezu opísanej vyššie, kde
uvedené sekvencie DNA sú operatívne spojené s promótorom a sú schopné expresie v
hostiteľskej bunke. Predpokladá sa, že protilátkou môže byť ľudská monoklonálna protilátka.
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Tiež sa predpokladá, že hostiteľskou bunkou je ne-humánna cicavčia bunka, napríklad bunka
CHO.
Vynález sa tiež týka spôsobu inhibície Epo-dependentnej proliferácie buniek, kde spôsob
zahŕňa krok kontaktu Epo (napr. kontaktovanie Epo u subjektu) s účinným množstvom
kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa
vynálezu opísané v tomto dokumente; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1,
NVS2, NVS3 alebo NVS4. V jednom aspekte spôsob zahŕňa kontaktovanie bunky (napr. bunky
obsahujúcej Epo) s kompozíciou obsahujúcou izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci
antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje. Vynález sa tiež týka kompozície
obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v
tomto dokumente opisuje, na použitie na inhibíciu Epo-dependentnej proliferácie buniek u
subjektu. Predpokladá sa, že bunkou je ľudská bunka. Ďalej sa predpokladá, že bunka je v
subjekte. Tiež sa predpokladá, že bunka je v oku subjektu. Ešte ďalej sa predpokladá, že
subjektom je človek.
Vynález sa tiež týka spôsobu inhibície bunkovej signalizácie závislej od Epo, kde spôsob
zahŕňa krok kontaktovania Epo s účinným množstvom kompozície, ktorá obsahuje v tomto
dokumente opísanú izolovanú protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu,
aby sa zabránilo interakcii Epo s receptorom na povrchu bunky. V jednom aspekte spôsob zahŕňa
kontaktovanie bunky obsahujúcej Epo s kompozíciou obsahujúcou izolovanú protilátku alebo jej
fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje. Vynález sa tiež
týka kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa
vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na použitie na inhibíciu Epo-dependentnej
bunkovej signalizácie u subjektu. Predpokladá sa, že bunkou je ľudská bunka. Ďalej sa
predpokladá, že bunka je v subjekte. Tiež sa predpokladá, že bunka je v oku subjektu. Ešte ďalej
sa predpokladá, že subjektom je človek.
Vynález sa tiež týka spôsobu inhibície Epo-dependentnej proliferácie buniek alebo
signalizácie, kde spôsob zahŕňa krok kontaktovania Epo s účinným množstvom kompozície,
ktorá obsahuje v tomto dokumente opísanú izolovanú protilátku alebo jej fragmenty viažuce
antigén podľa vynálezu, aby sa zabránilo interakcii Epo s receptorom na povrchu bunky.
Predpokladá sa, že bunkou je B-bunka. Predpokladá sa, že bunkou je ľudská bunka.
Vynález sa tiež týka spôsobu inhibície viazania Epo k receptoru Epo, kde spôsob zahŕňa
krok kontaktu Epo (napr. kontaktovanie Epo u subjektu) s účinným množstvom kompozície
obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu opísané v
tomto dokumente; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1, NVS2, NVS3 alebo
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NVS4. Vynález sa tiež týka kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment
viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na použitie na inhibíciu
viazania Epo k receptoru Epo na bunke subjektu; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku
NVS1, NVS2, NVS3 alebo NVS4. Predpokladá sa, že bunkou je ľudská bunka. Ďalej sa
predpokladá, že bunka je v subjekte. Tiež sa predpokladá, že bunka je v oku subjektu. Ešte ďalej
sa predpokladá, že subjektom je človek.
Vynález sa ešte ďalej týka spôsobu inhibície viazania Epo k bunke, kde spôsob zahŕňa
krok kontaktu Epo (napr. v subjektu) s účinným množstvom kompozície obsahujúcej izolovanú
protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu opísané v tomto dokumente;
kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1, NVS2, NVS3 alebo NVS4. V jednom
aspekte spôsob zahŕňa kontaktovanie bunky (napr. bunky obsahujúcej Epo) s kompozíciou
obsahujúcou izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v
tomto dokumente opisuje. Vynález sa ešte ďalej týka kompozície obsahujúcej izolovanú
protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje,
na použitie na inhibíciu viazania Epo na bunku v subjekte. V jednom aspekte sa predpokladá, že
bunkou je ľudská bunka. Ďalej sa predpokladá, že bunka je v subjekte. Tiež sa predpokladá, že
bunka je v oku subjektu. Ešte ďalej sa predpokladá, že subjektom je človek.
Vynález sa tiež týka spôsobu liečenia makulárneho edému u subjektu, pričom tento
spôsob zahŕňa krok podávania subjektu účinného množstva kompozície, ktorá obsahuje
protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu opísaného v tomto dokumente;
kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1, NVS2, NVS3 alebo NVS4. Vynález sa tiež
týka kompozície obsahujúcej protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako
sa v tomto dokumente opisuje, na liečenie makulárneho edému u subjektu. V jednom aspekte je
makulárny edém spojený s vaskulárnym ochorením sietnice. Uvažuje sa, že vaskulárne
ochorenie sietnice spojené s makulárnym edémom môže zahŕňať diabetickú retinopatiu,
diabetický makulárny edém, proliferatívnu diabetickú retinopatiu, neproliferatívnu diabetickú
retinopatiu, makulárnu degeneráciu súvisiacu s vekom, oklúziu sietnicovej žíly, multifokálnu
choroiditídu, myopickú choroidálnu neovaskularizáciu alebo retinopatiu nedonosených detí. Tiež
sa predpokladá, že subjektom je človek.
Vynález sa tiež týka spôsobu liečenia stavu alebo poruchy spojenej s vaskulárnym
ochorením sítnice u subjektu, pričom tento spôsob zahŕňa krok podávania subjektu účinného
množstva kompozície, ktorá obsahuje protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa
vynálezu opísaného v tomto dokumente; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1,
NVS2, NVS3 alebo NVS4. Vynález sa tiež týka kompozície obsahujúcej protilátku alebo jej
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fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na liečenie stavu
alebo poruchy spojenej s vaskulárnym ochorením sietnice u subjektu. V jednom aspekte sa
predpokladá, že stavom alebo poruchou spojenou s vaskulárnym ochorením sietnice je
diabetická retinopatia. V ďalšom aspekte sa predpokladá, že stavom alebo poruchou je
makulárna degenerácia súvisiaca s vekom. Ešte ďalej sa predpokladá, že stavom alebo poruchou
spojenou s vaskulárnym ochorením sietnice môže byť oklúzia sietnicovej žily, multifokálna
choroiditída, myopická choroidálna neovaskularizácia alebo retinopatia nedonosených detí. Tiež
sa predpokladá, že subjektom je človek.
Vynález sa tiež týka spôsobu liečenia stavu alebo poruchy spojenej s diabetickou
retinopatiou u subjektu, pričom tento spôsob zahŕňa krok podávania subjektu účinného množstva
kompozície, ktorá obsahuje protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu
opísaného v tomto dokumente; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1, NVS2,
NVS3 alebo NVS4. Vynález sa tiež týka kompozície obsahujúcej protilátku alebo jej fragment
viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na liečenie stavu alebo
poruchy spojenej s diabetickou retinopatiou u subjektu. Predpokladá sa, že subjektom je človek.
Vynález sa tiež týka spôsobu liečenia stavu alebo poruchy spojenej s makulárnym
edémom u subjektu, pričom tento spôsob zahŕňa krok podávania subjektu účinného množstva
kompozície, ktorá obsahuje protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu
opísaného v tomto dokumente; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1, NVS2,
NVS3 alebo NVS4. Vynález sa tiež týka kompozície obsahujúcej protilátku alebo jej fragment
viažuci antigén, ako sa v tomto dokumente opisuje, na liečenie stavu alebo poruchy spojenej s
makulárnym edémom u subjektu. Ďalej sa predpokladá, že stavom alebo poruchou spojenou s
makulárnym edémom je diabetický makulárny edém. Ďalej sa predpokladá, že subjektom je
človek.
Vynález sa tiež týka spôsobu liečenia proliferatívnej diabetickej retinopatie u subjektu,
pričom tento spôsob zahŕňa krok podávania subjektu účinného množstva kompozície, ktorá
obsahuje protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu opísaného v tomto
dokumente; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1, NVS2, NVS3 alebo NVS4.
Vynález sa tiež týka kompozície obsahujúcej protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa
vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na liečenie proliferatívnej diabetickej retinopatie u
subjektu. Ďalej sa predpokladá, že kompozícia je podávaná do oka subjektu, pričom kompozícia
znižuje dilatáciu sietnicovej žily, znižuje vaskulárne presakovanie a/alebo zvyšuje prietok krvi v
oku. Ďalej sa predpokladá, že subjektom je človek.
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Ktoroukoľvek z vyššie uvedených izolovaných protilátok alebo ich fragmentov viažucich
antigén môže byť monoklonálna protilátka alebo jej fragment viažuci antigén.
DEFINÍCIE
Pokiaľ nie je definované inak, majú všetky v tomto dokumente použité technické a
vedecké termíny rovnaký význam, aký je bežne chápaný odborníkmi v odbore, ktorého sa tento
vynález týka.
Pojem „protilátka“, ako sa v tomto dokumente používa, znamená celú protilátku a
akýkoľvek jej fragment viažuci antigén (tj. „antigén-viažuca časť“) alebo jej jednotlivý reťazec.
Celou protilátkou je glykoproteín, ktorý obsahuje najmenej dva ťažké (H) reťazce a dva ľahké
(L) reťazce navzájom prepojené disulfidickými mostíkmi. Každý ťažký reťazec sa skladá z
variabilnej oblasti ťažkého reťazca (tu skrátenej ako VH) a konštantnej oblasti ťažkého reťazca.
Konštantná oblasť ťažkého reťazca sa skladá z troch domén, CH1, CH2 a CH3. Každý ľahký
reťazec sa skladá z variabilnej oblasti ľahkého reťazca (tu skrátene ako VL) a konštantnej oblasti
ľahkého reťazca. Konštantná oblasť ľahkého reťazca sa skladá z jednej domény CL. VH a VL
oblasti sa môžu ďalej rozdeliť na oblasti hypervariability, nazývané oblasti určujúce
komplementaritu (CDR), roztrúsené medzi oblasťami, ktoré sú viac konzervatívne, nazývanými
kostrové úseky (FR). Každá VH a VL sa skladá z troch CDR a štyroch FR usporiadaných od
amino-konca ku karboxy-koncu v nasledujúcom poradí: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3,
FR4. Variabilné oblasti ťažkých a ľahkých reťazcov obsahujú väzbovú doménu, ktorá interaguje
s antigénom. Konštantné oblasti protilátok môžu sprostredkovávať väzbu imunoglobulínu na
hostiteľské tkanivá alebo faktory, vrátane rôznych buniek imunitného systému (napr. efektorové
bunky) a prvej zložky (CIq) klasického komplementového systému.
Pojem „antigén-viažuca časť“ protilátky alebo „fragment viažuci antigén“, ako sa v tomto
dokumente používa, sa týka jedného alebo viacerých fragmentov intaktnej protilátky, ktoré
zaisťujú schopnosť sa špecificky viazať k antigénu (napr. Erythropoietin: Epo). Antigén viažuce
funkcie protilátky môžu byť uskutočňované fragmentmi intaktnej protilátky. Príklady viažucich
fragmentov obsiahnuté v pojme antigén-viažuca časť protilátky alebo fragment protilátky viažuci
antigén zahŕňajú Fab fragment, monovalentný fragment, ktorý sa skladá z VL, VH, CL a CH1
domén; F(ab)2 fragment, bivalentný fragment, ktorý obsahuje dva Fab fragmenty spojené
disulfidickým mostíkom v pántovej oblasti; Fd fragment, ktorý sa skladá z VH a CH1 domén; Fv
fragment, ktorý sa skladá z VL a VH domén jedného ramena protilátky; fragment
jednodoménovej protilátky (dAb) (Ward a kol., 1989 Nature 341:544-546), ktorý sa skladá z VH
domény alebo VL domény; a izolovanú oblasť určujúcu komplementaritu (CDR).
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Krome toho, hoci sú dve domény fragmentu Fv, VL a VH, kódované samostatnými
génmi, môžu byť spojené pomocou rekombinantných spôsobov umelým peptidovým linkerom,
ktorý im umožňuje, aby boli vytvorené ako jediný proteínový reťazec, v ktorom sa VL a VH
oblasti párujú za vzniku monovalentných molekúl (známych ako jednoreťazcový Fv (scFv);
pozri napr. Bird a kol. 1988 Science 242:423-426; a Huston a kol. 1988 Proc. Natl. Acad. Sci.
85:5879-5883). Také jednoreťazcové protilátky zahŕňajú jednu alebo viac antigén viažucich častí
alebo fragmentov protilátky. Tieto fragmenty protilátok sa získavajú za použitia bežných
techník, ktoré sú známe odborníkom v odbore, a fragmenty sa preverujú na použitie rovnakým
spôsobom ako intaktné protilátky.
Antigén viažuce fragmenty sa môžu tiež inkorporovať do jednodoménových protilátok,
maxibody, minibody, intrabody, diabody, triabody, tetrabody, v-NAR a bis-scFv (pozri napr.
Hollinger a Hudson, 2005, Nature Biotechnology 23, 9, 1126-1136). Antigén viažuce časti sa
môžu tiež štepiť do kostier na báze polypeptidov, ako je Fibronektín typu III (Fn3)(pozri U.S.
pat. č. 6 703 199, ktorý opisuje fibronektínové polypeptidové monobodies).
Fragmenty viažuce antigén môžu byť inkorporované do jednoreťazcových molekúl
obsahujúcich pár tandemových Fv segmentov (VH-CH1-VH-CH1), ktoré, spoločne s
komplementárnymi polypeptidmi ľahkého reťazca, tvoria pár oblastí viažucich antigén (Zapata a
kol., 1995 Protein Eng. 8(10):1057-1062; a U.S. pat. č. 5 641 870).
Ako je tu použitý, pojem „afinita“ znamená silu interakcie medzi protilátkou a antigénom
na jednotlivých antigénnych miestach. Na každom antigénnom mieste interaguje variabilná
oblasť „ramena“ protilátky pomocou slabých nekovalentných síl s antigénom na viacerých
miestach; čím viac interakcií, tým silnejšia afinita. Ako sa v tomto dokumente používa, pojem
„vysoká afinita“ pre protilátku alebo jej fragment viažuci antigén (napr.: fragment Fab)
všeobecne odkazuje na protilátku, alebo fragment viažuci antigén, majúci KD 10-9 M alebo
menšiu.
Pojem „aminokyselina“ sa týka prirodzene sa vyskytujúcich a syntetických aminokyselín,
rovnako tak aj analógov aminokyselín a mimetík aminokyselín, ktoré fungujú podobným
spôsobom ako prirodzene sa vyskytujúce aminokyseliny. Prirodzene sa vyskytujúce
aminokyseliny sú tie, ktoré sú kódované genetickým kódom, rovnako tak aj tie aminokyseliny,
ktoré sú neskôr modifikované, napr. hydroxyprolín, γ-karboxyglutamát a O-fosfoserín. Analógy
aminokyselin sa týkajú zlúčenín, ktoré majú rovnakú základnú chemickú štruktúru ako
prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina, tj. alfa uhlík, ktorý je viazaný na vodík, karboxylovú
skupinu, aminoskupinu a R skupinu, napr. homoserín, norleucín, metionínsulfoxid,
metionínmetylsulfónium. Také analógy majú modifikované R skupiny (napr. norleucín) alebo
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modifikované peptidové kostry, ale zachovávajú si rovnakú základnú chemickú štruktúru ako
prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina. Mimetiká aminokyselín sa týkajú chemických
zlúčenín, ktoré majú štruktúru, ktorá je odlišná od všeobecnej chemickej štruktúry
aminokyseliny, ale fungujú podobným spôsobom ako prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina.
Pojem "väzbová špecificita", ako sa v tomto dokumente používa, sa týka schopnosti
kombinačného miesta jednotlivej protilátky reagovať iba s jednou antigénnou determinantou.
Fráza „špecificky (alebo selektívne) sa viaže“ na protilátku (napr. protilátka viažuca Epo)
sa týka väzbovej reakcie, ktorá je určujúca pre prítomnosť príbuzného antigénu (napr. ľudský
Epo alebo makačí Epo) v heterogénnej populácii proteínov a ďalších biologických materiálov.
Frázy „protilátka rozpoznávajúca antigén“ a „protilátka špecifická pre antigén“ sa tu používajú
zameniteľne s termínom „protilátka, ktorá sa špecificky viaže na antigén”.
Pojem „stav alebo porucha spojená s vaskulárnym ochorením sietnice“ sa týka stavov,
porúch alebo ochorení, pri ktorých sietnica degeneruje alebo sa stáva dysfunkčnou. To zahŕňa
diabetickú retinopatiu (DR), diabetický makulárny edém (DME), proliferatívnu diabetickú
retinopatiu (PDR), neproliferatívnu diabetickú retinopatiu (NPDR), makulárnu degeneráciu
súvisiacu s vekom (AMD), oklúziu sietnicovej žily (RVO), multifokálnu choroiditídu, myopickú
choroidálnu neovaskularizáciu alebo retinopatiu nedonosených detí. Anatomické charakteristiky
vaskulárneho ochorenia sietnice, ktoré je možné liečiť pomocou inhibície Epo, zahŕňajú
makulárny edém, venóznu dilatáciu, tortuozitu ciev, vaskulárne presakovanie, ako sa meria
pomocou fluoresceínovej angiografie, krvácanie do sietnice a mikrovaskulárne anomálie (napr.
mikroaneuryzma, vatovité ložiská (cotton-wool spots), IRMA), vymiznutie kapilár (capillary
dropout),

adhéziu leukocytov, ischémiu sietnice, neovaskularizáciu optického disku,

neovaskularizáciu zadného pólu, neovaskularizáciu dúhovky, intraretinálne krvácanie, krvácanie
do sklovca, makulárnu jazvu, subretinálnu fibrózu a retinálnu fibrózu.
Pojem „stav alebo porucha spojená s diabetickou retinopatiou“ sa týka stavov, pri ktorých
sietnica degeneruje alebo sa stáva dysfunkčnou v dôsledku účinkov diabetes mellitus (typu 1
alebo typu 2) na vaskulatúru sietnice, metabolizmus sietnice, pigmentový epitel sietnice,
hematoretinálnu bariéru alebo očné hladiny konečných produktov pokročilej glykácie (AGE),
aktivitu aldóza reduktázy, glykozylovaný hemoglobín a proteínkinázu C. Strata zraku u
pacientov s diabetickou retinopatiou môže byť dôsledkom ischémie sietnice, makulárneho
edému, vaskulárneho presakovania, krvácania do sklovca alebo priamych účinkov zvýšenej
hladiny glukózy na neuróny sietnice. Anatomické charakteristiky diabetickej retinopatie, ktoré je
možné liečiť pomocou inhibície Epo, zahŕňajú mikroaneuryzmu, vatovité ložiská, žilné dilatácie,
makulárny edém, intra-retinálne mikrovaskulárne abnormality (IRMA), intra-retinálne
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krvácanie, vaskulárnu proliferáciu, neovaskularizáciu disku, rubeózu a ischémiu sietnice.
„Diabetický makulárny edém“ sa vyskytuje u subjektu s diabetickou retinopatiou a môže sa
objaviť v ktoromkoľvek štádiu ochorenia.
Pojem „stav alebo porucha spojená s makulárnym edémom“ sa týka stavov alebo porúch,
pri ktorých dochádza k pouchu alebo zosilneniu makuly v dôsledku presakovania tekutiny z
krvných ciev sietnice, „makulárny edém“. Makulárny edém sa vyskytuje vo vaskulárnom
ochorení sietnice a je často jeho komplikáciou. Konkrétne stavy alebo poruchy spojené s
makulárnym

edémem

zahŕňajú

diabetickú

retinopatiu,

diabetický

makulárny

edém,

proliferatívnu diabetickú retinopatiu, neproliferatívnu diabetickú retinopatiu, makulárnu
degeneráciu súvisiacu s vekom, oklúziu sietnicovej žily, multifokálnu choroiditídu, myopickú
choroidálnu neovaskularizáciu alebo retinopatiu nedonosených detí. Liečenie makulárneho
edému pomocou inhibície Epo sa môže stanoviť pomocou fundoskopického vyšetrenia, optickej
koherentnej tomografie a zlepšenou zrakovou ostrosťou.
Pojem „chimérna protilátka“ je molekula protilátky, v ktorej (a) je konštantná oblasť,
alebo jej časť, zmenená, nahradená alebo vymenená tak, že väzbové miesto pre antigén
(variabilná oblasť) je spojené s konštantnou oblasťou inej alebo zmenenej triedy, efektorovou
funkciou a/alebo druhom, alebo úplne inou molekulou, ktorá prepožičiava chimérnej protilátke
nové vlastnosti, napr. enzým, toxín, hormón, rastový faktor, liek atď.; alebo (b) je variabilná
oblasť alebo jej časť pozmenená, nahradená alebo vymenená za variabilnú oblasť majúcu odlišnú
alebo zmenenú antigénnu špecificitu. Napríklad myšia protilátka môže byť modifikovaná
nahradením jej konštantnej oblasti za konštantnú oblasť z ľudského imunoglobulínu. Kvôli
nahradeniu ľudskou konštantnou oblasťou si môže chimérická protilátka zachovať svoju
špecificitu pri rozpoznávaní antigénu, zatiaľ čo má zníženú antigenicitu u ľudí v porovnaní s
pôvodnou myšou protilátkou.
Výrazy „proteín Epo" alebo „Epo antigén" alebo „EPO" alebo „Epo" sa používajú
zameniteľne a označujú proteín erytropoetín u rôznych druhov. Napríklad ľudský Epo má
sekvenciu, ako sa uvádza v tabuľke 1: Sekv. id. č.: 81. Príklady proteínov Epo z iných druhov sú
uvedené v tabuľke 1, Sekv. id. č.: 82, 83, 84 alebo 85. Proteínové sekvencie pre ľudský, makačí,
myší, potkaní a králičí Epo sú verejne dostupné a sú opísané v tabuľke 1. Ľudský Epo môže byť
tiež hyperglykozylovaný. Hyperglykozylovaný Epo je v odbore tiež známy ako „darbepoetín“ a
je možné ho získať z rôznych zdrojov, vrátane LEK Pharmacueticals.
Pojem „konzervatívne modifikovaný variant“ sa vzťahuje na sekvencie ako
aminokyselín, tak nukleových kyselín. Pokiaľ ide o konkrétne sekvencie nukleovej kyseliny,
konzervatívne modifikované varianty sa týkajú tých nukleových kyselín, ktoré kódujú identické
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alebo v podstate identické aminokyselinové sekvencie, alebo kde nukleová kyselina nekóduje
aminokyselinovú sekvenciu, k v podstate identickým sekvenciám. Kvôli degenerácii genetického
kódu kóduje akýkoľvek daný proteín veľké množstvo funkčne identických nukleových kyselín.
Napríklad kodóny GCA, GCC, GCG a GCU všetky kódujú aminokyselinu alanín. Teda v každej
pozícii, kde je alanín špecifikovaný kodónom, môže byť kodón zmenený na akýkoľvek z
odpovedajúcich opísaných kodónov bez zmeny kódovaného polypeptidu. Také variácie
nukleových kyselín sú „tiché mutácie“, ktoré sú jedným typom z konzervatívne modifikovaných
mutácií. Každá v tomto dokumente uvedená sekvencia nukleovej kyseliny, ktorá kóduje
polypeptid, tiež opisuje všetky možné tiché mutácie nukleovej kyseliny. Odborníkovi bude
zrejmé, že každý kodón v nukleovej kyseline (okrem AUG, čo je bežne jediný kodón pre
metionín), a TGG, čo je bežne jediný kodón pre tryptofán) môže byť modifikovaný, aby sa
získala funkčne identická molekula. V súlade s tým je každá tichá mutácia nukleovej kyseliny,
ktorá kóduje polypeptid, implicitná v každej opísanej sekvencii.
U polypeptidových sekvencií zahŕňajú „konzervatívne modifikované varianty“ jednotlivé
substitúcie, delécie alebo adície k polypeptidovej sekvencii, ktoré vedú k substitúcii
aminokyseliny chemicky podobnou aminokyselinou. Konzervatívne substitučné tabuľky
poskytujúce funkčne podobné aminokyseliny sú v odbore dobre známe. Také konzervatívne
modifikované varianty sú navyše a nevylučujú polymorfné varianty, medzidruhové homológy a
alely podľa vynálezu. Nasledujúcich osem skupín obsahuje aminokyseliny, ktoré sú jedna pre
druhú konzervatívnymi substitúciami: 1) Alanín (A), Glycín (G); 2) Kyselina asparágová (D),
Kyselina glutámová (E); 3) Asparagín (N), Glutamín (Q); 4) Arginín (R), Lyzín (K); 5) Izoleucín
(I), Leucín (L), Metionín (M), Valín (V); 6) Fenylalanín (F), Tyrozín (Y), Tryptofán (W); 7)
Serín (S), Treonín (T); a 8) Cysteín (C), Metionín (M) (pozri napr. Creighton, Proteins (1984)).
V niektorých uskutočneniach sa výraz „konzervatívna modifikácia sekvencie“ používa, aby
odkazoval na aminokyselinové modifikácie, ktoré významne neovplyvňujú alebo nemenia
väzbové vlastnosti protilátky obsahujúcej túto aminokyselinovú sekvenciu.
Pojem „epitop“ znamená proteínovú determinantu schopnú špecifickej väzby k
protilátke. Epitopy obvykle pozostávajú z chemicky aktívnych povrchových zoskupení molekúl,
ako sú aminokyselinové alebo cukrové bočné reťazce a obvykle majú špecifické
trojdimenzionálne štruktúrne charakteristiky a tiež špecifické nábojové charakteristiky.
Konformačné a nekonformačné epitopy sa líšia tým, že väzba prvého ale nie druhého je stratená
v prítomnosti denaturačných rozpúšťadiel.
Pojem „ľudská protilátka“, ako je tu použitý, má zahrnovať protilátky, ktoré majú
variabilné oblasti, v ktorých sú kostrové a CDR úseky odvodené zo sekvencií ľudského pôvodu.
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Okrem toho pokiaľ protilátka obsahuje konštantnú oblasť, je konštantná oblasť tiež odvodená z
takých ľudských sekvencií, napr. ľudských zárodočných sekvencií alebo mutovaných verzií
ľudských zárodočných sekvencií. Ľudské protilátky vynálezu môžu zahrnovať zvyšky
aminokyselín, ktoré nie sú kódované ľudskými sekvenciami (napr. mutácie zavedené náhodnou
alebo miestne-špecifickou mutagenézou in vitro alebo somatickou mutáciou in vivo).
Termín „ľudská monoklonálna protilátka“ označuje protilátky vykazujúce jedinú
väzbovú špecifitu, ktoré majú variabilné oblasti, v ktorých sú ako kostrové, tak CDR oblasti
odvodené od ľudských sekvencií. V jednom uskutočnení sú ľudské monoklonálne protilátky
produkované hybridómami, ktoré zahŕňajú (i) B bunku získanú z transgénneho nehumánneho
živočícha, napr. transgénnej myši, majúcej genóm obsahujúci ľudský transgén ťažkého reťazca a
transgén ľahkého reťazca (ii) fúzovaný do imortalizovanej bunky.
„Humanizovaná“ protilátka je protilátka, ktorá má zachovanú reaktivitu inej než ľudskej
protilátky, zatiaľ čo je menej imunogénna u ľudí. Toto sa môže dosiahnuť napríklad zachovaním
iných než ľudských CDR oblastí a nahradením zvyšných častí protilátky za ich ľudské
náprotivky (tj. konštantná oblasť a tiež kostrové oblasti variabilnej oblasti). Pozri napr. Morrison
a kol. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 81:6851-6855, 1984; Morrison a Oi, Adv. Immunol., 44:6592, 1988; Verhoeyen a kol., Science, 239:1534-1536, 1988; Padlan, Molec. Immun., 28:489-498,
1991; a Padlan, Molec. Immun., 31:169-217, 1994. Ďalšie príklady ľudskej vývojovej
technológie zahrnujú, ale nie sú obmedzené na, Xoma technológiu opísanú v US 5 766 886.
Pojmy „identický“ alebo 100% percentná „identita“ v kontexte dvoch alebo viacerých
nukleových kyselín alebo polypeptidových sekvencií sa týkajú dvoch alebo viacerých sekvencií,
ktoré sú rovnaké. Dve sekvencie sú „v podstate zhodné“, pokiaľ majú dve sekvencie
špecifikované percento aminokyselinových zvyškov alebo nukleotidov, ktoré sú rovnaké (tj.
60% identitu, prípadne 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% alebo 99% identitu v
špecifikovanej oblasti alebo, pokiaľ nie je špecifikované, v celej sekvencii), keď sa porovnajú a
usporiadajú pre maximálnu zhodu v porovnávanom okne alebo označenej oblasti, ako sa meria s
použitím jedného z nasledujúcich algoritmov porovnania sekvencií alebo manuálnych
usporiadaní a vizuálnym prešetrením. Zhoda voliteľne existuje v oblasti, ktorá je dlhá aspoň asi
50 nukleotidov (alebo 10 aminokyselín), alebo výhodnejšie v oblasti, ktorá je 100 až 500 alebo 1
000 alebo viac nukleotidov (alebo 20, 50, 200 alebo viac aminokyselín) dlhá.
Na porovnanie sekvencií sa zvyčajne jedna sekvencia berie ako referenčná sekvencia, s
ktorou sa testované sekvencie porovnávajú. Pri použití algoritmu na porovnanie sekvencií sa
testovacie a referenčné sekvencie zadajú do počítača, v prípade potreby sa určia súradnice
subsekvencie a programové parametre sekvenčného algoritmu. Je možné použiť východiskové
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programové parametre alebo môžu byť určené alternatívne parametre. Algoritmus na porovnanie
sekvencií potom na základe programových parametrov vypočíta percentuálne identity sekvencií
na testovacie sekvencie voči referenčnej sekvencii.
"Porovnávacie okno", ako sa v tomto dokumente používa, zahŕňa odkaz na segment z
ktoréhokoľvek z počtu susediacich pozícií vybraných zo skupiny, ktorú tvorí 20 až 600, obvykle
približne 50 až približne 200, zvyčajnejšie približne 100 až približne 150, v ktorej je možné
sekvenciu porovnať s referenčnou sekvenciou s rovnakým počtom susediacich pozícií potom, čo
sú dve sekvencie optimálne usporiadané. Spôsoby alignmentu sekvencií na porovnanie sú v
odbore dobre známe. Optimálny alignment sekvencií na porovnanie môže byť uskutočnený napr.
algoritmom lokálnej homológie podľa Smitha a Watermana, (1970), Adv. Appl. Math. 2:482c,
algoritmom alignmentu pre homológiu podľa Needlemana a Wunsche, J. Mol. Biol. 48:443,
1970, pomocou spôsobu hľadania podobnosti podľa Pearsona a Lipmana, Proc. Nat'l. Acad. Sci.
USA 85:2444, 1988, pomocou počítačových implementácií týchto algoritmov (GAP, BESTFIT,
FASTA a TFASTA vo Wisconsin Genetics Software Package, Genetics Computer Group, 575
Science Dr., Madison, WI) alebo manuálnym alignmentom a vizuálnou prehliadkou (pozri napr.
Brent a kol., Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons, Inc. (Ringbou ed.,
2003)).
Dva príklady algoritmov, ktoré sú vhodné na stanovenie percentuálnej sekvenčnej
identity a podobnosti sekvencie sú algoritmy BLAST a BLAST 2.0, ktoré sú opísané v Altschul
a kol., Nuc. Acids Res. 25:3389-3402, 1977; a Altschul a kol., J. Mol. Biol. 215:403-410, 1990,
v danom poradí. Software na uskutočňovanie BLAST analýz je verejne dostupný cez National
Center for Biotechnology Information. Tento algoritmus zahrnuje najprv identifikáciu
sekvenčných párov s vysokým skóre (HSP) identifikáciou krátkych slov dĺžky W v sekvenci
otázky, ktoré sa buď zhodujú, alebo vyhovujú určitému prahovému skóre s pozitívnou hodnotou
T, keď sa zarovnajú so slovom s rovnakou dĺžkou v databázovej sekvencii. T označuje prahové
skóre susedného slova (Altschul a kol., vyššie). Tieto počiatočné susedné slovné zásahy (hit)
fungujú ako začiatok pre iniciáciu vyhľadávania s účelom nájsť dlhšie HSP, ktoré ich obsahujú.
Slovné zásahy sa roztiahnu v obidvoch smeroch naprieč každou sekvenciou tak ďaleko, pokiaľ
sa skóre kumulatívneho zoraďovania môže zvyšovať. Kumulatívne skóre sa vypočítajú použitím,
pre nukleotidové sekvencie, parametrov M (ocenenie pre pár zhodných zvyškov; vždy > 0) a N
(penalta pre nezhodné zvyšky; vždy < 0). Pre aminokyselinové sekvencie sa k výpočtu
kumulatívneho skóre používa hodnotiaca matica Predĺženie slovných zásahov v každom smere
sa preruší, keď: skóre kumulatívneho zoraďovania (alignmentu) klesne o množstvo X od svojej
maximálne dosiahnutej hodnoty; kumulatívne skóre spadne na nulu alebo nižšie, kvôli
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nahromadeniu jedného alebo viacerých negatívne-skórujúcich alignmentov zvyškov; alebo sa
dosiahne koniec jednej zo sekvencií. Parametre algoritmu BLAST W, T a X stanovujú citlivosť a
rýchlosť alignmentu. Program BLASTN (pre nukleotidové sekvencie) využíva ako východiskové
hodnoty dĺžku slova (W) 11, očakávanie (E) alebo 10, M=5, N=-4 a porovnanie obidvoch
vlákien. U aminokyselinových sekvencií používa program BLASTP ako východiskovú dĺžku
slova 3 a očakávanie (E) 10 a skórovaciu matricu BLOSUM62 (pozri Henikoff a Henikoff, Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 89:10915, 1989) alignment (B) 50, očakávanie (E) 10, M = 5, N = -4 a
porovnanie oboch vláken.
Algoritmus BLAST tiež uskutočňuje štatistickú analýzu podobnosti medzi dvoma
sekvenciami (pozri napr. Karlin a Altschul, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:5873-5787, 1993).
Jedným meradlom podobnosti poskytovaným algoritmom BLAST je najmenší súčet
pravdepodobnosti (P(N)), ktorý poskytuje indikáciu pravdepodobnosti, o ktorú by náhodou došlo
ku zhode medzi dvoma nukleotidovými alebo aminokyselinovými sekvenciami. Napríklad
nukleová kyselina je považovaná za podobnú referenčnú sekvenciu, pokiaľ je najmenší súčet
pravdepodobnosti v porovnaní testovanej nukleovej kyseliny s referenčnou nukleovou kyselinou
menšou ako približne 0,2, výhodnejšie menšou ako približne 0,01 a najvýhodnejšie menšou ako
približne 0,001.
Percentuálnu zhodu medzi dvoma aminokyselinovými sekvenciami je tiež možné určiť
pomocou algoritmu E. Meyers a W. Miller (Comput. Appl. Biosci., 4:11-17, 1988), ktorý bol
začlenený do programu ALIGN (verzia 2.0), s použitím PAM120 tabuľky hmotnostných
zvyškov, penalizácie dĺžky medzery 12 a penalizácie medzery 4. Okrem toho je možné
percentuálnu identitu medzi dvoma aminokyselinovými sekvenciami stanoviť použitím
algoritmu podľa Needlemana a Wunscha (J. Mol, Biol. 48:444–453, 1970), ktorý bol začlenený
do programu GAP v softvérovom balíčku GCG (k dispozícii na world wide web na gcg.com)
použitím buď Blossum 62 matrice, alebo PAM250 matrice a váhy medzery 16, 14, 12, 10, 8, 6
alebo 4 a váhy dĺžky 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6.
Okrem vyššie uvedeného percenta sekvenčnej identity je ďalšou indikáciou, že dve
sekvencie nukleových kyselín alebo polypeptidy sú v podstate identické, to, že polypeptid
kódovaný prvou nukleovou kyselinou je imunologicky skrížene reaktívny s protilátkami
vytvorenými proti polypeptidu kódovanému druhou nukleovou kyselinou, ako sa opisuje nižšie.
Polypeptid je teda typicky v podstate totožný s druhým polypeptidom, napríklad kde sa tieto dva
peptidy líšia iba konzervatívnymi substitúciami. Ďalšou indikáciou, že dve sekvencie nukleovej
kyseliny sú v podstate identické, je to, že tieto dve molekuly alebo ich doplnky hybridizujú
navzájom za prísnych podmienok, ako sa opisuje nižšie. Ešte ďalšou indikáciou, že sú dve
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sekvencie nukleovej kyseliny v podstate identické, je to, že na amplifikáciu sekvencie je možné
použiť rovnaké primery.
Termín „inhibujú (alebo inhibuje) Epo-dependentnú bunkovú proliferáciu“ sa týka
schopnosti anti-Epo protilátky interferovať s aktiváciou buniek (napr. bunkovou signalizáciou),
replikáciou a/alebo proliferáciou stimulovanou a/alebo indukovanou pomocou Epo. Konkrétne
„inhibícia“ označuje štatisticky významné zníženie (tj. p < 0,05) v Epo-dependentnej bunkovej
proliferácii, alebo iný parameter (napr. Epo-závislá bunková signalizácia, angiogenéza) u
subjektu následne po kontaktu s anti-Epo protilátkou alebo jej fragmentom, ako sa v tomto
dokumente opisuje, vo vzťahu ku kontrole. Ako sa v tomto dokumente používa, „inhibujú (alebo
inhibuje) Epo-dependentnú bunkovú proliferáciu“ môže tiež odkazovať na klinicky relevantné
zlepšenie vizuálnej funkcie alebo anatómie sietnice následne po liečení s v tomto dokumente
opísanou anti-Epo protilátkou u pacienta s diagnózou stavu alebo poruchy spojenou s
vaskulárnym ochorením sietnice, ako sa opisuje nižšie.
Ako sa v tomto dokumente používa, „inhibujú (alebo inhibuje) Epo-dependentnú
bunkovú signalizáciu“ označuje schopnosť v tomto dokumente opísanej anti-Epo protilátky
produkovať štatisticky významné (tj. p < 0,05) zníženie v aktivácii intracelulárnych signálnych
dráh stimulovaných alebo vyvolaných pomocou Epo.
Výraz „izolovaná protilátka“ sa týka protilátky, ktorá je v podstate zbavená ďalších
protilátok, ktoré majú odlišné antigénne špecifikácie (napr. izolovaná protilátka, ktorá špecificky
viaže Epo, je v podstate zbavená protilátok, ktoré špecificky viažu antigény iné ako Epo).
Izolovaná protilátka, ktorá špecificky viaže Epo, však môže mať skríženú reaktivitu k ďalším
antigénom. Izolovaná protilátka navyše môže byť v podstate bez ďalšieho bunkového materiálu
a/alebo chemikálií.
Pojem „izotyp“ znamená triedu protilátok (napr. IgM, IgE, IgG, ako je IgG1 alebo IgG4),
ktoré sú poskytnuté pomocou génov konštantnej oblasti ťažkého reťazca. Izotyp tiež zahrnuje
modifikované verzie jednej z týchto tried, kedy sa vykonali modifikácie na úpravu Fc funkcie,
napríklad na zlepšenie alebo potlačenie efektorových funkcií alebo väzby na Fc receptory. Izotyp
tiež odkazuje na triedu protilátok (napr. kappa, lambda), ktorú poskytujú konštantné oblasti
ľahkého reťazca.
Pojem „Kasoc“ alebo „Ka“, ako sa v tomto dokumente používa, má znamenať asociačnú
konštantu konkrétnej interakcie protilátka-antigén, zatiaľ čo pojem „Kdis“ alebo „Kd“, ako sa v
tomto dokumente používa, má znamenať mieru disociácie konkrétnej interakcie protilátkaantigén. Pojem „KD“, ako sa v tomto dokumente používa, má znamenať disociačnú konštantu,
ktorá sa získa z pomeru Kd ku Ka (tj. Kd/Ka) a je vyjadrená ako molárna koncentrácia (M).
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Hodnoty KD pre protilátky sa môžu určiť za použitia v odbore zavedených metód. Spôsoby na
stanovenie KD protilátky zahŕňajú meranie povrchovej plazmónovej rezonancie pomocou
biosenzorového systému, ako je systém Biacore®, alebo meranie afinity v roztoku pomocou
titrácie do rovnovážneho stavu roztoku (SET).
Termíny „monoklonálna protilátka“ alebo „kompozícia monoklonálnej protilátky“, ako
sa tu používajú znamenajú prípravok molekúl protilátky z jednej molekulovej kompozície.
Kompozícia monoklonálnej protilátky vykazuje jedinou väzbovú špecificitu a afinitu pre
konkrétny epitop.
Pojem „nukleová kyselina“ sa v tomto dokumente používa zameniteľne s pojmom
„polynukleotid“ a týka sa deoxyribonukleotidov alebo ribonukleotidov a ich polymérov v jednoalebo dvojvláknovej forme. Termín zahŕňa nukleové kyseliny obsahujúce známe nukleotidové
analógy alebo modifikované zvyšky alebo väzby hlavného reťazca, ktoré sú syntetické,
prirodzene sa vyskytujúce a neprirodzene sa vyskytujúce, ktoré majú podobné väzbové vlastnosti
ako referenčná nukleová kyselina a ktoré sú metabolizované podobným spôsobom ako
referenčné nukleotidy. Príklady takých analógov zahŕňajú, bez obmedzenia na ne, fosforotioáty,
fosforamidáty, metyl fosfonáty, chirálne-metylované fosfonáty, 2-O-metyl ribonukleotidy,
peptidové nukleové kyseliny (PNA).
Pokud nie je uvedené inak, konkrétna sekvencia nukleovej kyseliny tiež implicitne zahŕňa jej
konzervatívne

modifikované

varianty

(napr.

degenerované

kodónové

substitúcie)

a

komplementárne sekvencie, rovnako tak aj výslovne uvedenú sekvenciu. Konkrétne, ako sa
podrobne uvádza nižšie, je možné dosiahnuť degenerované kodónové substitúcie generovaním
sekvencií, v ktorých je tretia pozícia jedného alebo viacerých vybraných (alebo všetkých)
kodónov substituovaná zvyškami zmiešanej bázy a/alebo deoxyinozínu (Batzer a kol., Nucleic
Acid Res. 19:5081, 1991; Ohtsuka a kol., J. Biol. Chem. 260:2605-2608, 1985; a Rossolini a
kol., Mol. Cell. Probes 8:91-98, 1994).
Termín „operatívne spojený“ označuje funkčný vzťah medzi dvoma alebo viacerými
polynukleotidovými (napr. DNA) segmentmi. Termín sa zvyčajne vzťahuje k funkčnému vzťahu
transkripčnej regulačnej sekvencie k transkribovanej sekvencii. Napríklad promótorová alebo
enhancerová sekvencia je operatívne spojená s kódujúcou sekvenciou, pokiaľ to stimuluje alebo
moduluje transkripciu kódujúcej sekvencie vo vhodnej hostiteľskej bunke alebo inom expresnom
systéme. Všeobecne sú promótorové transkripčné regulačné sekvencie, ktoré sú operatívne
spojené s transkribovanou sekvenciou, fyzicky susediace s transkribovanou sekvenciou, tj. sú
cis-pôsobiace. Niektoré transkripčné regulačné sekvencie, ako napríklad enhancery, však
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nemusia byť fyzicky susediace alebo umiestnené v tesnej blízkosti kódujúcich sekvencií, ktorých
transkripcie zosilňujú.
Ako sa v tomto dokumente používa, pojem „optimalizovaná“ znamená, že nukleotidová
sekvencia sa zmenila, aby kódovala aminokyselinovoú sekvenciu s použitím kodónov, ktoré sú
výhodné v produktívnej bunke alebo organizme, obvykle eukaryotickej bunke, napríklad bunka
Pichia, bunka vaječníka škrečka čínskeho (Chinese Hamster Ovary cell) (CHO) alebo ľudská
bunka. Optimalizovaná nukleotidová sekvencia je vytvorená tak, aby sa úplne alebo tak, ako je
to možné, zachovala sekvencia aminokyselín pôvodne kódovaná východiskovou nukleotidovou
sekvenciou, ktorá je tiež známa ako „parentálna“ alebo „pôvodná“ sekvencia. V tomto
dokumente optimalizované sekvencie boli navrhnuté tak, aby obsahovali kodóny, ktoré sú
výhodné v cicavčích bunkách. Tu sa však tiež predpokladá optimalizovaná expresia týchto
sekvencií v iných eukaryotických bunkách alebo prokaryotických bunkách. Sekvencie
aminokyselín kódované optimalizovanými nukleotidovými sekvenciami sú tiež považované ako
optimalizované.
Výrazy „polypeptid" a „proteín" sa v tomto dokumente používajú zameniteľne na
označenie polyméru aminokyselinových zvyškov. Termíny sa vzťahujú na aminokyselinové
polyméry, v ktorých je jeden alebo viac aminokyselinových zvyškov umelým chemickým
mimetikom zodpovedajúci prirodzene sa vyskytujúcej aminokyseliny, rovnako ako aj pre
prirodzene sa vyskytujúce aminokyselinové polyméry a neprirodzene sa vyskytujúci
aminokyselinový polymér. Pokiaľ nie je uvedené inak, konkrétna polypeptidová sekvencia tiež
implicitne zahŕňa jej konzervatívne modifikované varianty.
Termín „rekombinantná ľudská protilátka“, ako sa tu používa, zahrnuje všetky ľudské
protilátky, ktoré sú pripravené, exprimované, vytvorené alebo izolované rekombinantnými
prostriedkami, ako sú protilátky izolované zo zvieraťa (napr. myši), ktoré sú transgénne alebo
transchromozomálne pre ľudské imunoglobulínové gény alebo z nich pripravený hybridóm,
protilátky izolované z hostiteľskej bunky premenené tak, aby exprimovali ľudskú protilátku,
napr. z transfektómu, protilátky izolované z rekombinantnej, kombinatoriálnej knižnice
ľudských protilátok a protilátky pripravené, exprimované, vytvorené alebo izolované
akýmkoľvek ďalším prostriedkom, ktorý zahrnuje spojenie celého alebo časti ľudského
imunoglobulínového génu, sekvencií s ďalšími sekvenciami DNA. Takéto rekombinantné ľudské
protilátky majú variabilné oblasti, v ktorých sú kostrové a CDR oblasti odvodené od
imunoglobulínových sekvencií ľudskej zárodočnej línie. V určitých uskutočneniach však takéto
rekombinantné ľudské protilátky môžu byť podrobené in vitro mutagenéze (alebo, pokiaľ sa
použije transgénne zviera pre ľudské Ig sekvencie, in vivo somatickej mutagenéze), a preto
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aminokyselinové sekvencie v VH a VL oblastiach rekombinantných protilátok sú sekvencie,
ktoré, zatiaľ čo sú odvodené od a súvisia s ľudskou zárodočnou líniou VH a VL sekvencií,
nemôžu prirodzene existovať v repertoári ľudskej protilátkovej zárodočnej línie in vivo.
Pojem „rekombinantná hostiteľská bunka“ (alebo zjednodušene „hostiteľská bunka“) sa
týka bunky, do ktorej bol introdukovaný rekombinantný expresný vektor. Malo by sa pochopiť,
že tieto termíny sú zamýšľané tak, aby sa týkali nielen konkrétnej bunky subjektu, ale aj línie
takej bunky. Pretože sa môžu objaviť niektoré modifikácie v nasledujúcich generáciách kvôli
buď mutácii alebo vplyvom životného prostredia, nemusia také línie byť zhodné s parentálnou
bunkou, ale sú stále zahrnuté v rozsahu pojmu „hostiteľská bunka“, ako sa v tomto dokumente
používa.
Výraz „subjekt“ zahŕňa ľudského alebo iného ako ľudského živočícha. Nehumánne
živočíchy zahŕňajú všetky stavovce (napr.: cicavce a iné ako cicavce), ako sú iné ako ľudské
primáty (napr: makak jávsky (cynomolgus monkey)), ovca, pes, krava, kurčatá, obojživelníky a
plazy. Pokiaľ nie je uvedené inak, výrazy „pacient" alebo „subjekt" sa v tomto dokumente
používajú zameniteľne. Ako sa tu používajú, pojmy „cyno“ alebo „makak“ sa týkajú opice
makaka jávskeho (Macaca fascicularis).
Ako sa v tomto dokumente používa, pojem „liečenie“ alebo „liečba“ akejkoľvek choroby
alebo poruchy (napr. vaskulárneho ochorenia sietnice, diabetickej retinopatie, makulárneho
edému) znamená v jednom uskutočnení zmiernenie choroby alebo poruchy (tj. spomalenie alebo
zastavenie alebo zníženie vývoja choroby alebo aspoň jedného jej klinického symptómu). V
inom uskutočnení „liečenie“ alebo „liečba“ odkazujú na zmiernenie alebo zlepšenie aspoň
jedného fyzikálneho parametra vrátane tých, ktoré nemusia byť pacientom rozoznateľné. V ešte
inom uskutočnení odkazuje „liečenie“ alebo „liečba“ na moduláciu ochorenia alebo poruchy,
buď fyzicky (napr. stabilizácia rozpoznateľného symptómu), fyziologicky (napr. Stabilizácia
fyzikálneho parametra) alebo oboje. V ešte inom uskutočnení odkazuje „liečenie“ alebo „liečba“
na prevenciu alebo oddialenie nástupu alebo rozvoja alebo postupu ochorenia alebo poruchy.
„Prevenciou“, ako sa týka v tomto dokumente opísaných indikácií, vrátane stavov alebo porúch
súvisiacich s vaskulárnym ochorením sietnice, stavov alebo porúch súvisiacich s diabetickou
retinopatiou a/alebo stavov alebo porúch súvisiacich s makulárnym edémom, sa rozumie
akýkoľvek účinok, ktorý predchádza alebo spomaľuje zhoršenie vo vizuálnej funkcii, anatómii
sietnice, parametri vaskulárneho ochorenia sietnice, parametri ochorenia diabetickej retinopatie
a/alebo parametri ochorenia makulárneho edému, ako sa opisuje nižšie, u pacienta s rizikom na
uvedenie zhoršenia. Konkrétnejšie „liečenie“ stavov alebo porúch súvisiacich s vaskulárnym
ochorením sietnice, stavov alebo porúch spojených s diabetickou retinopatiou a/alebo stavov
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alebo porúch spojených s makulárnym edémom znamená akúkoľvek akciu, ktorá vedie ku
zlepšeniu, alebo sa má za to, že povedie ku zlepšeniu alebo zachovaniu vizuálnej funkcie a/alebo
anatómie sietnice. Spôsoby hodnotenia liečenia a/alebo prevencie choroby sú v odbore známe a
opisujú sa nižšie v tomto dokumente.
Pojem "vektor" je myslený tak, že označuje polynukleotidovú molekulu schopnú
transportovať ďalší polynukleotid, ku ktorému bol pripojený. Jedným typom vektora je
„plazmid“, ktorý znamená kruhovú dvojvláknovú DNA slučku, v ktorej môžu byť ligované
ďalšie DNA segmenty. Ďalším typom vektora je vírusový vektor, ako je adeno-asociovaný
vírusový vektor (AAV alebo AAV2), pričom do vírusového genómu môžu byť ligované ďalšie
segmenty DNA. Určité vektory sú schopné autonómnej replikácie v hostiteľskej bunke, do ktorej
sú introdukované (napr. bakteriálne vektory, ktoré majú bakteriálny pôvod replikácie, a
epizomálne cicavčie vektory). Ďalšie vektory (napr. ne-epizomálne cicavčie vektory) môžu byť
integrované do genómu hostiteľskej bunky po zavedení do hostiteľskej bunky, a tak sa replikujú
spolu s hostiteľským genómom. Okrem toho, niektoré vektory sú schopné riadiť expresiu génov,
ku ktorým sú funkčne pripojené. Takéto vektory sa v tomto dokumente označujú ako
„rekombinantné expresné vektory“ (alebo jednoducho „expresné vektory“). Expresné vektory na
použitie pri rekombinantných DNA technikách sú obvykle často vo forme plazmidov. V
predkladanom opise sa „plazmid“ a „vektor“ môžu použiť zameniteľne, pretože plazmid je
najbežnejšie používanou formou vektora. Avšak vynález je zamýšľaný tak, aby zahŕňal také
ďalšie formy expresných vektorov, ako sú vírusové vektory (napr. replikácia defektných
retrovírusov, adenovírusov a adeno-asociovaných vírusov), ktoré plnia ekvivalentné funkcie.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
Obrázok 1.

Znázorňuje, že EPO indukuje dilatáciu ciev v centrálnej sietnici.

Obrázok 2.

Ukazuje, že anti-EPO Fab neutralizuje EPO v králičích očiach.

Obrázok 3.

Ukazuje, že anti-EPO Fab neutralizuje EPO v králičích očiach.

PODROBNÝ OPIS
Predkladaný vynález je čiastočne založený na objave molekúl protilátok, ktoré sa
špecificky viažu na Epo. Vynález sa týka ako protilátok úplného formátu IgG, rovnako tak aj ich
fragmentov viažucich antigén, ako sú fragmenty Fab (napr. pozri protilátky NVS1, NVS2, NVS3
a NVS4).
V súlade s tým predkladaný vynález poskytuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na
Epo (napr. ľudský Epo, makačí Epo, potkaní Epo a myší Epo), farmaceutické kompozície,
spôsoby produkcie a spôsoby použitia týchto protilátok a kompozícií.
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Epo protilátky & fragmenty viažuce antigén
Predkladaný vynález poskytuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na Epo. V niektorých
uskutočneniach predkladaný vynález poskytuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na ľudský,
makačí, potkaní a/alebo myší Epo, rovnako ako aj na ľudský hyperglykozylovaný Epo
(darbepoetín). Protilátky podľa vynálezu zahŕňajú, ale nejsou na ne obmedzené, ľudské
monoklonálne protilátky a Fab, izolované ako sa opisuje v príkladoch.
Predkladaný vynález poskytuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na proteín Epo (napr.
ľudský, makačí, potkaní a/alebo myší Epo), pričom protilátky obsahujú VH doménu majúcu
aminokyselinovú sekvenciu Sekv. id. č.: 13, 33, 53 alebo 73. Predkladaná prihláška tiež opisuje
protilátky, ktoré sa špecificky viažu na proteín Epo, pričom protilátky obsahujú VH CDR majúci
aminokyselinovú sekvenciu ktorejkoľvek z VH CDR uvedených v tabuľke 1 nižšie. Predkladaná
prihláška najmä opisuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na proteín Epo (napr. ľudský,
makačí, potkaní a/alebo myší Epo), pričom protilátky obsahujú (alebo alternatívne pozostávajú
z) jednu, dve, tri alebo viac VH CDR majúcich aminokyselinovú sekvenciu ktorejkoľvek z VH
CDR uvedených v tabuľke 1 nižšie.
Predkladaný vynález poskytuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na proteín Epo,
pričom uvedené protilátky obsahujú VL doménu majúcu aminokyselinovú sekvenciu Sekv. id.
č.:14, 34, 54 alebo 74. Predkladaná prihláška tiež opisuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na
proteín Epo (napr. ľudský, makačí, potkaní a/alebo myší Epo), pričom uvedené protilátky
obsahujú VL CDR majúce aminokyselinovú sekvenciu ktorejkoľvek z VL CDR uvedených v
tabuľke 1 nižšie. Predkladaná prihláška najmä opisuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na
proteín Epo (napr. ľudský, makačí, potkaní a/alebo myší Epo), uvedené protilátky obsahujúce
(alebo alternatívne pozostávajúce z) jednu, dve, tri alebo viac VL CDR majúcich
aminokyselinovú sekvenciu ktorejkoľvek z VL CDR uvedených v tabuľke 1 nižšie.
Predkladaný vynález tiež poskytuje sekvencie nukleových kyselín, ktoré kódujú VH, VL,
ťažký reťazec plnej dĺžky a ľahký reťazec plnej dĺžky protilátok, ktoré sa špecificky viažu na
proteín Epo (napr. ľudský, makačí, potkaní a/alebo myší Epo). Také sekvence nukleových
kyselín je možné optimalizovať pre expresiu v cicavčích bunkách (napríklad tabuľka 1 ukazuje
optimalizované sekvencie nukleových kyselín pre ťažký reťazec a ľahký reťazec protilátok
podľa vynálezu).
Tabuľka 1

Príklady proteínov Epo protilátok, Fab a Epo

Aminokyselinová Sekvenčný identifikátor (Sekv.i.d.č.:) a sekvencia
sekvencia alebo
polynukleotid
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(PN)
NVS1
CDRH1 Kabat

1 SYAIS

CDRH2 Kabat

2 GIDPISGFADYAQKFQG

CDRH3 Kabat

3 ELYYPGTWMAVMAY

CDRL1 Kabat

4 SGDNIPEYYVH

CDRL2 Kabat

5 RDNERPS

CDRL3 Kabat

6 QVFDESSWHWV

CDRH1 Chothia
CDRH2 Chothia
CDRH3 Chothia
CDRL1 Chothia
CDRL2 Chothia
CDRL3 Chothia
VH

7 GGTFRSY
8 DPISGF
9 ELYYPGTWMAVMAY
10 DNIPEYY
11 RDN
12 FDESSWHW

VL

Ťažký reťazec

Ľahký reťazec

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:13

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:14
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PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:15

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:16

NVS2
CDRH1_Kabat
CDRH2_Kabat
CDRH3_Kabat
CDRL1_Kabat
CDRL2_Kabat
CDRL3_Kabat
CDRH1 Chothia
CDRH2 Chothia
CDRH3 Chothia
CDRL1 Chothia
CDRL2 Chothia
CDRL3 Chothia
VH

VL

Ťažký reťazec

Ľahký reťazec

21 SYWIG
22 WIDPYRSEIRYSPSFQG
23 VSSEPFDS
24 SGDKLGDHYAY
25 DDSKRPS
26 ATWTFEGDYV
27 GYSFTSY
28 DPYRSE
29 VSSEPFDS
30 DKLGDHY
31 DDS
32 WTFEGDY
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PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:33

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:34

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:35

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:36

NVS3
CDRH1_Kabat

41 SNTAAWN

CDRH2_Kabat

42 VIYYRSKWYNDYAVSVKS

CDRH3_Kabat

43 SVPGGDPGLEHAFAY

CDRL1_Kabat

44 SGDNLGTYYVE

CDRL2_Kabat

45 DDSDRPS

CDRL3_Kabat

46 ASFASWSDSV

CDRH1 Chothia
CDRH2 Chothia
CDRH3 Chothia
CDRL1 Chothia
CDRL2 Chothia

47 GDSVSSNTA
48 YYRSKWY
49 SVPGGDPGLEHAFAY
50 DNLGTYY
51 DDS
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CDRL3 Chothia
VH

VL

Ťažký reťazec

Ľahký reťazec

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:53

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:54

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:55

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:56

52 FASWSDS

29

NVS4
CDRH1_Kabat

61 SYYMS

CDRH2_Kabat

62 WINPLKGNTNYAQKFQG

CDRH3_Kabat

63 EGMYFDI

CDRL1_Kabat

64 SGDSIGDKYVY

CDRL2_Kabat

65 DTNKRPS

CDRL3_Kabat

66 QSWDLDFNTYV

CDRH1 Chothia
CDRH2 Chothia
CDRH3 Chothia
CDRL1 Chothia
CDRL2 Chothia
CDRL3 Chothia
VH

67 GYTFTSY
68 NPLKGN
69 EGMYFDI
70 DSIGDKY
71 DTN
72 WDLDFNTY

VL

Ťažký reťazec

Ľahký reťazec

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:73

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:74
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PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:75

PN
kódujúci
Sekv.i.d.č.:76

Ľudský Epo
NP_000790.2

Makačí Epo
Uniprot: P07865

Myší Epo
NP_031968.1

Potkaní Epo
NP_ 058697.1

Králičí Epo
NP_ 001075559.1

Epo helix
aminokyseliny
26 z Sekv. id.
81
Epo helix
aminokyseliny
56-83 z Sekv.
č.: 81

A, 86
4- rlicdsrvlerylleakeaenit
č.:
B, 87
vgqqavevwqglallseavlrgqallvn
id.
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Epo helix D,
aminokyseliny
138-162 z Sekv.
id. č.: 81
Epo slučka A-B,
aminokyseliny
27-55 z Sekv. id.
č.: 81

88
frklfrvysnflrgklklytgeacr
89
tgcaehcslnenitvpdtkvnfawkrme

Pretože každá z týchto protilátok sa môže viazať na Epo, je možné sekvencie VH, VL,
ľahkého reťazca celej dĺžky a ťažkého reťazca celej dĺžky (aminokyselinové sekvencie a
nukleotidové sekvencie kódujúce aminokyselinové sekvencie) „zmiešať a zrovnať“, aby sa
vytvorili ďalšie Epo-väzbové protilátky podľa vynálezu. Také „zmiešané a zrovnané“ protilátky
viažuce sa na Epo sa môžu testovať pomocou väzbových testov známych v odbore (napr. ELISA
a ďalšie testy opísané v časti príkladov). Pokiaľ sú tieto reťazce zmiešané a zrovnané, mala by sa
VH sekvencia z konkrétneho VH/VL párovania nahradiť štruktúrne podobnou VH sekvenciou.
Podobne sekvencia ťažkého reťazca plnej dĺžky z konkrétneho párovania ťažkého reťazca plnej
dĺžky/ľahkého reťazca plnej dĺžky by sa mala nahradiť štruktúrne podobnou sekvenciou ťažkého
reťazca plnej dĺžky. Podobne by sa mala VL sekvencia z konkrétneho VH/VL párovania
nahradiť štruktúrne podobnou VL sekvenciou. Podobne sekvencia ľahkého reťazca plnej dĺžky z
konkrétneho párovania ťažkého reťazca plnej dĺžky/ľahkého reťazca plnej dĺžky by sa mala
nahradiť štruktúrne podobnou sekvenciou ľahkého reťazca plnej dĺžky. V súlade s tým je tiež
opísaná izolovaná protilátka alebo jej oblasť viažuca antigén majúca: variabilnú doménu ťažkého
reťazca, ktorá obsahuje aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny, ktorá sa skladá zo
Sekv. id. č.: 13, 33, 53 a 73, a variabilnú doménu ľahkého reťazca, ktorá obsahuje
aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny, ktorá sa skladá zo Sekv. id. č.: 14, 34, 54 a 74,
pričom sa protilátka špecificky viaže na Epo (napr. ľudský, makačí, potkaní a/alebo myší Epo).
V určitých aspektoch vynález poskytuje izolovanú protilátku alebo jej oblasť viažucu
antigén majúcu variabilnú doménu ťažkého reťazca a variabilnú doménu ľahkého reťazca
obsahujúcu aminokyselinové sekvencie vybrané zo Sekv. id. č.: 13 a 14, v danom poradí. V
ďalších konkrétnych aspektoch vynález poskytuje izolovanú protilátku alebo jej oblasť viažucu
antigén majúcu variabilnú doménu ťažkého reťazca a variabilnú doménu ľahkého reťazca
obsahujúcu aminokyselinové sekvencie vybrané zo Sekv. id. č.: 33 a 34, v danom poradí. V ešte
ďalších aspektoch vynález poskytuje izolovanú protilátku alebo jej oblasť viažucu antigén
majúcu variabilnú doménu ťažkého reťazca a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu
aminokyselinové sekvencie vybrané zo Sekv. id. č.: 53 a 54, v danom poradí. V ešte ďalších
aspektoch vynález poskytuje izolovanú protilátku alebo jej oblasť viažucu antigén majúcu
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variabilnú doménu ťažkého reťazca a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu
aminokyselinové sekvencie vybrané zo Sekv. id. č.: 73 a 74, v danom poradí.
V ďalšom aspekte vynález poskytuje (i) izolovanú protilátku majúcu: ťažký reťazec celej
dĺžky obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu, ktorá bola optimalizovaná na expresiu v cicavčej
bunke vybranej zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 15, 35, 55 a 75, a ľahký reťazec celej
dĺžky obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu, ktorá bola optimalizovaná na expresiu v cicavčej
bunke vybranej zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 16, 36, 56 a 76; alebo (ii) funkčný
proteín obsahujúci jeho časť viažucu antigén. Konkrétnejšie poskytuje vynález v určitých
aspektoch izolovanú protilátku alebo jej oblasť viažucu antigén majúcu ťažký reťazec a ľahký
reťazec obsahujúce aminokyselinové sekvencie vybrané zo Sekv. id. č.: 15 a 16, v danom poradí.
V ďalších konkrétnych aspektoch vynález poskytuje izolovanú protilátku alebo jej oblasť
viažucu antigén majúcu ťažký reťazec a ľahký reťazec obsahujúce aminokyselinové sekvencie
vybrané zo Sekv. id. č.: 35 a 36, v danom poradí. V ešte ďalších aspektoch poskytuje vynález
izolovanú protilátku alebo jej oblasť viažucu antigén majúcu ťažký reťazec a ľahký reťazec
obsahujúce aminokyselinové sekvencie vybrané zo Sekv. id. č.: 55 a 56, v danom poradí. V ešte
ďalších aspektoch poskytuje vynález izolovanú protilátku alebo jej oblasť viažucu antigén
majúcu ťažký reťazec a ľahký reťazec obsahujúce aminokyselinové sekvencie vybrané zo Sekv.
id. č.: 75 a 76, v danom poradí.
Pojmy „oblasť určujúca komplementaritu“ a „CDR“, ako sa v tomto dokumente používa,
sa týkajú sekvencie aminokyselín vo variabilných oblastiach protilátky, ktoré nesú antigénovú
špecificitu a väzbovú afinitu. Všeobecne existujú tri CDR v každej variabilnej oblasti ťažkého
reťazca (HCDR1, HCDR2, HCDR3) a tri CDR v každej variabilnej oblasti ľahkého reťazca
(LCDR1, LCDR2, LCDR3).
Presné hranice aminokyselinovej sekvencie danej CDR sa môžu stanoviť s použitím
akejkoľvek z množstva dobre známych schém, vrátane tých opísaných v Kabat a kol. (1991),
„Sequences of Proteins of Immunological Interest“, 5. vyd. Public Health Service, National
Institutes of Health, Bethesda, MD („Kabatova“ číslovacia schéma), Al-Lazikani a kol., (1997)
JMB 273,927-948 („Chothia“ číslovacia schéma).
Napríklad, podľa Kabata, sú CDR aminokyselinové zvyšky vo variabilnej doméne
ťažkého reťazca (VH) očíslované ako 31-35 (HCDR1), 50-65 (HCDR2) a 95-102 (HCDR3); a
CDR aminokyselinové zvyšky vo variabilnej doméne ľahkého reťazca (VL) sú očíslované ako
24-34 (LCDR1), 50-56 (LCDR2) a 89-97 (LCDR3). Podľa Chothia sú CDR aminokyseliny vo
VH očíslované ako 26-32 (HCDR1), 52-56 (HCDR2) a 95-102 (HCDR3); a aminokyselinové
zvyšky vo VL sú očíslované ako 26-32 (LCDR1), 50-52 (LCDR2) a 91-96 (LCDR3). Spojením
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CDR definícií obidvoch Kabata a Chothia sa CDR skladajú z aminokyselinových zvyškov 26-35
(HCDR1), 50-65 (HCDR2) a 95-102 (HCDR3) v ľudskej VH a aminokyselinových zvyškov 2434 (LCDR1), 50-56 (LCDR2) a 89-97 (LCDR3) v ľudskej VL.
Predkladaná prihláška opisuje protilátky viažuce sa na Epo, ktoré obsahujú CDR1, CDR2
a CDR3 ťažkého reťazca a ľahkého reťazca, ako sa opisuje v tabuľke 1, alebo ich kombinácie.
Aminokyselinové sekvencie VH CDR1 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 1, 21, 41 alebo 61.
Aminokyselinové sekvencie VH CDR2 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 2, 22, 42 alebo 62.
Aminokyselinové sekvencie VH CDR3 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 3, 23, 43 alebo 63.
Aminokyselinové sekvencie VL CDR1 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 4, 24, 44 alebo 64.
Aminokyselinové sekvencie VL CDR2 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 5, 25, 45 alebo 65.
Aminokyselinové sekvencie VL CDR3 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 6, 26, 46 alebo 66.
Tieto oblasti CDR sú vymedzené pomocou systému Kabat.
Alternatívne, ako sa definuje pomocou systému Chothia (Al-Lazikani a kol., (1997) JMB
273 927-948), sú aminokyselinové sekvencie VH CDR1 protilátok uvedené v Sekv. id. č.: 7, 27,
47 alebo 67. Aminokyselinové sekvencie VH CDR2 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 8, 28,
48 alebo 68. Aminokyselinové sekvencie VH CDR3 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 9, 29,
49 alebo 69. Aminokyselinové sekvencie VL CDR1 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 10, 30,
50 alebo 70. Aminokyselinové sekvencie VL CDR2 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 11, 31,
51 alebo 71. Aminokyselinové sekvencie VL CDR3 protilátok sú uvedené v Sekv. id. č.: 12, 32,
52 alebo 72.
Za predpokladu, že každá z týchto protilátok sa môže viazať k Epo a že antigén-väzbová
špecificita sa poskytuje primárne pomocou CDR1, 2 a 3 oblastí, môžu byť VH CDR1, 2 a 3
sekvencie a VL CDR1, 2 a 3 sekvencie „zmiešané a zrovnané“ (tj. CDR z rôznych protilátok sa
môžu zmiešať a zrovnať, hoci každá protilátka s výhodou obsahuje VH CDR1, 2 a 3 a VL
CDR1, 2 a 3, aby sa vytvorili ďalšie Epo viažuce molekuly podľa vynálezu. Takéto „zmiešané a
zrovnané“ protilátky viažuce sa na Epo sa môžu testovať pomocou väzbových testov známych v
odbore a tých opísaných v príkladoch (napr. ELISA, SET, Biacore). Pokiaľ sú VH CDR
sekvencie zmiešané a zrovnané, CDR1, CDR2 a/alebo CDR3 sekvencie z konkrétnej VH
sekvencie by sa mali nahradiť štruktúrne podobnou CDR sekvenciou (sekvenciami). Podobne,
pokiaľ sú VL CDR sekvencie zmiešané a zrovnané, CDR1, CDR2 a/alebo CDR3 sekvencie z
konkrétnej VL sekvencie by sa mali nahradiť štruktúrne podobnou CDR sekvenciou
(sekvenciami). Odborníkovi v odbore bude zrejmé, že sa nové VH a VL sekvencie môžu
vytvoriť substitúciou jednej alebo viacerých sekvencií VH a/alebo VL CDR oblastí za štruktúrne
podobné sekvencie z CDR sekvencií uvedených v tomto dokumente pre monoklonálne protilátky
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z predkladaného vynálezu. Okrem vyššie uvedeného v jednom uskutočnení môžu fragmenty
protilátok viažucich antigén v tomto dokumente opísaných obsahovať VH CDR1, 2 a 3 alebo VL
CDR 1, 2 a 3, pričom sa fragment viaže na Epo ako jediná variabilná doména.
V určitých uskutočneniach vynálezu môžu mať izolované protilátky alebo ich fragmenty
viažuce antigén sekvencie ťažkého a ľahkého reťazca z Fab opísané v tabuľke 1. Konkrétnejšie
môže mať protilátka alebo jej fragment viažuci antigén ťažkú a ľahkú sekvenciu Fab NVS1,
NVS2, NVS3 alebo NVS4.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén, ktorý sa špecificky viaže na Epo, obsahuje
variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR1, variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR2, variabilnú
oblasť ťažkého reťazca CDR3, variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR1, variabilnú oblasť
ľahkého reťazca CDR2 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3, ako sú definované Kabátom
a opísané v tabuľke 1. V ešte ďalších uskutočneniach vynálezu obsahuje protilátka alebo
fragment viažuci antigén, ktorý sa špecificky viaže na Epo, variabilnú oblasť ťažkého reťazca
CDR1, variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR2, variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR3,
variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR1, variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR2 a variabilnú
oblasť ľahkého reťazca CDR3, ako sú definované pomocou Chothia a opísané v tabuľke 1.
Predkladaná prihláška tiež opisuje protilátku, ktorá sa špecificky viaže na Epo,
obsahujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR1 ze Sekv. id. č.:1; variabilnú oblasť ťažkého
reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 2; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 3;
variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 4; variabilnú oblasť ľahkého reťazca
CDR2 z Sekv. id. č.: 5; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 6. tiež sú opísané
protilátky, ktoré sa špecificky viažu na Epo obsahujúce variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR1
z Sekv. id. č.: 21; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 22; variabilnú oblasť
ťažkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 23; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.:
24; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 25; variabilnú oblasť ľahkého
reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 26. ďalej sa opisuje protilátka, ktorá sa špecificky viaže na Epo
obsahujúca variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 41; variabilnú oblasť ťažkého
reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 42; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 43;
variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 44; variabilnú oblasť ľahkého reťazca
CDR2 z Sekv. id. č.: 45; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 46. Predkladaná
prihláška tiež opisuje protilátku, ktorá sa špecificky viaže na Epo obsahujúcu variabilnú oblasť
ťažkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 61; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.:
62; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 63; variabilnú oblasť ľahkého
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reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 64; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 65;
variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 66.
V ďalšom konkrétnom uskutočnení predkladaná prihláška tiež opisuje protilátku, ktorá sa
špecificky viaže na Epo obsahujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 7;
variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 8; variabilnú oblasť ťažkého reťazca
CDR3 z Sekv. id. č.: 9; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 10; variabilnú
oblasť ľahkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 11; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3 z
Sekv. id. č.: 12. Predkladaná prihláška tiež opisuje protilátku, ktorá sa špecificky viaže na Epo
obsahujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 27; variabilnú oblasť
ťažkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 28; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.:
29; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 30; variabilnú oblasť ľahkého
reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 31; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 32.
Predkladaná prihláška ďalej opisuje protilátku, ktorá sa špecificky viaže na Epo obsahujúcu
variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 47; variabilnú oblasť ťažkého reťazca
CDR2 z Sekv. id. č.: 48; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 49; variabilnú
oblasť ľahkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 50; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR2 z
Sekv. id. č.: 51; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 52. Predkladaná
prihláška tiež opisuje protilátku, ktorá sa špecificky viaže na Epo obsahujúcu variabilnú oblasť
ťažkého reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 67; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.:
68; variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 69; variabilnú oblasť ľahkého
reťazca CDR1 z Sekv. id. č.: 70; variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR2 z Sekv. id. č.: 71;
variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3 z Sekv. id. č.: 72.
V určitých uskutočneniach vynález zahŕňa protilátky alebo fragmenty viažuce antigén,
ktoré sa špecificky viažu na Epo, ako sa opisujú v Sekv. id. č. 13 až 16; 33 až 36; 53 až 56 a 73
až 76 z tabuľky 1. Vo výhodnom uskutočnení je protilátkou, alebo fragmentom viažucim
antigén, ktorá viaže Epo, Fab NVS1, NVS2, NVS3 alebo NVS4.
Ako je tu použité, ľudská protilátka obsahuje variabilné oblasti ťažkého alebo ľahkého
reťazca alebo ťažké alebo ľahké reťazce plnej dĺžky, ktoré sú „produktom“ alebo sú „odvodené
od“ konkrétnej sekvencie zárodočnej línie, pokiaľ sa variabilné oblasti alebo reťazce plnej dĺžky
protilátky získajú zo systému, ktorý používa ľudskú zárodočnú líniu génov pre imunoglobulín.
Takéto systémy zahrnujú imunizáciu transgénnej myši, ktorá nesie ľudské imunoglobulínové
gény, požadovaným antigénom alebo skríning ľudskej imunoglobulínovej génovej knižnice
zobrazenej na fágu s požadovaným antigénom. Ľudská protilátka, ktorá je „produktom“ alebo je
„odvodená od“ imunoglobulínovej sekvencie ľudskej zárodočnej línie, sa môže identifikovať ako
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taká porovnaním aminokyselinovej sekvencie ľudskej protilátky s aminokyselinovými
sekvenciami ľudskej zárodočnej línie imunoglobulínov a výberom imunoglobulínovej sekvencie
ľudskej zárodočnej línie, ktorá je podľa sekvencie najbližšie (tj. najvyššia % zhoda) k sekvencii
ľudskej protilátky. Ľudská protilátka, ktorá je „produktom“ alebo je „odvodená od“ konkrétnej
imunoglobulínovej sekvencie ľudskej zárodočnej línie, môže obsahovať odlišnosti v
aminokyselinách pri porovnaní so sekvenciou zárodočnej línie, napríklad kvôli prirodzene sa
vyskytujúcim somatickým mutáciám alebo zámernému zavedeniu miestne-smerovaných mutácií.
Avšak v kostrových oblastiach VH alebo VL je vybraná ľudská protilátka zvyčajne najmenej z
90 % identická s aminokyselinovou sekvenciou kódovanou imunoglobulínovým génom ľudskej
zárodočnej línie a obsahuje zvyšky aminokyselín, ktoré identifikujú ľudskú protilátku ako
ľudskú, keď sa porovná s imunoglobulínovými aminokyselinovými sekvenciami zárodočnej línie
iných druhov (napr. sekvencia myšej zárodočnej línie). V niektorých prípadoch môže byť ľudská
protilátka najmenej z 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, alebo najmenej 95 %, alebo dokonca najmenej 96
%, 97 %, 98 % alebo 99 % zhodná s aminokyselinovou sekvenciou kódovanou
imunoglobulínovým génom zárodočnej línie. Typicky bude rekombinantná ľudská protilátka
vykazovať nie viac ako 10 aminokyselinových rozdielov od aminokyselinovej sekvencie
kódovanej ľudskou zárodočnou líniou imunoglobulínového génu v kostrových oblastiach VH
alebo VL. V niektorých prípadoch môže ľudská protilátka vykazovať nie viac než 5, alebo
dokonca nie viac než 4, 3, 2 alebo 1 aminokyselinovú odlišnosť od aminokyselinovej sekvencie
kódovanej imunoglobulínovým génom zárodečnej línie. Príklady ľudských imunoglobulínových
génov zárodočnej línie zahŕňajú, ale nie sú na ne obmedzené, variabilné domény fragmentov
zárodočnej línie opísaných nižšie, rovnako ako DP47 a DPK9.
Homológne protilátky
V ešte ďalšom uskutočnení môže protilátka, alebo jej fragment viažuci antigén podľa
predkladaného vynálezu, obsahovať aminokyselinové sekvencie, ktoré sú homológne so
sekvenciami opísanými v tabuľke 1, a protilátka sa viaže na proteín Epo (napr. ľudský, makačí,
potkaní a/alebo myší Epo) a zachováva požadované funkčné vlastnosti protilátok opísaných v
tabuľke 1.
Predkladaná prihláška opisuje izolovanú protilátku, alebo jej funkčný fragment viažuci
antigén, ktorá obsahuje variabilnú doménu ťažkého reťazca a variabilnú doménu ľahkého
reťazca, pričom variabilná doména ťažkého reťazca obsahuje aminokyselinovú sekvenciu, ktorá
je aspoň 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98% alebo 99% identická k aminokyselinovej
sekvencii vybranej zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 13, 33, 53 a 73; variabilná oblasť
ľahkého reťazca obsahuje aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je aspoň 80%, 85%, 90%, 95%,
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96%, 97%, 98% alebo 99% identická k aminokyselinovej sekvencii vybranej zo skupiny
pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 14, 34, 54 a 74, a sa protilátka špecificky viaže na Epo (napr.
ľudský, makačí, potkaní a/alebo myší Epo). V určitých aspektoch sekvencie ťažkého a ľahkého
reťazca ďalej obsahujú sekvencie HCDR1, HCDR2, HCDR3, LCDR1, LCDR2 a LCDR3, ako
sú definované Kabátom, napríklad Sekv. id. č.: 1, 2, 3, 4, 5 a 6, v uvedenom poradí; Sekv. id. č.:
21, 22, 23, 24, 25 a 26, v uvedenom poradí; Sekv. id. č.: 41, 42, 43, 44, 45 a 46, v uvedenom
poradí; alebo Sekv. id. č.: 61, 62, 63, 64, 65 a 66, v uvedenom poradí. V určitých ďalších
aspektoch sekvencie ťažkého a ľahkého reťazca ďalej obsahujú sekvencie HCDR1, HCDR2,
HCDR3, LCDR1, LCDR2 a LCDR3, ako sú definované pomocou Chothia, napríklad Sekv. id.
č.: 7, 8, 9, 10, 11 a 12, v uvedenom poradí; Sekv. id. č.: 27, 28, 29, 30, 31 a 32, v uvedenom
poradí; Sekv. id. č.: 47, 48, 49, 50, 51 a 52, v uvedenom poradí; alebo Sekv. id. č.: 67, 68, 69, 70,
71 a 72, v uvedenom poradí.
V ďalších uskutočneniach môžu VH a/alebo VL aminokyselinové sekvencie byť 80%,
85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98% alebo 99% identické so sekvenciami uvedenými vyššie v
tabuľke 1. V ďalších uskutočneniach môžu VH a/alebo VL aminokyselinové sekvencie byť
zhodné okrem aminokyselinovej substitúcie v nie viac ako 1,2,3,4 alebo 5 aminokyselinových
polohách. Protilátku majúce VH a VL oblasti, ktoré majú vysokú (tj. 80% alebo vyššiu) identitu
s VH a VL oblasťami z tých opísaných v tabuľke 1, je možné získať mutagenézou (napr. miestne
smerovanou alebo PCR sprostredkovanou mutagenézou) molekúl nukleovej kyseliny kódujúcej
Sekv. id. č.: 13, 33, 53 alebo 73 a Sekv. id. č.: 14, 34, 54 alebo 74, v danom poradí, nasledované
testovaním kódovanej pozmenenej protilátky na ponechanú funkciu pomocou v tomto
dokumente opísaných funkčných testov.
V iných uskutočneniach môžu mať protilátky podľa vynálezu aminokyselinové sekvencie
ťažkého reťazca celej dĺžky a/alebo ľahkého reťazca celej dĺžky, ktoré sú 80%, 85%, 90%, 95%,
96%, 97%, 98% alebo 99% identické so sekvenciami uvedenými v tabuľke 1. Protilátka majúca
ťažký reťazec celej dĺžky a ľahký reťazec celej dĺžky, ktoré majú vysokú (tj. 80% alebo väčšiu)
identitu s ťažkými reťazcami celej dĺžky ktoréhokoľvek zo Sekv. id. č.: 15, 35, 55 alebo 75, a
ľahkými reťazcami celej dĺžky ktoréhokoľvek zo Sekv. id. č.: 16, 36, 56 alebo 76, sa môže
získať mutagenézou (e.g. miestne-smerovanou alebo PCR-sprostredkovanou mutagenézou)
molekúl nukleovej kyseliny kódujúcej takéto polypeptidy, nasledovanou testovaním kódovanej
zmenenej protilátky na zanechanú funkciu s použitím v tomto dokumente opísaných funkčných
testov.

38
V iných uskutočneniach môžu byť nukleotidové sekvencie ťažkého reťazca celej dĺžky
a/alebo ľahkého reťazca celej dĺžky z 95%, 96%, 97%, 98% alebo 99% identické so sekvenciami
uvedenými vyššie v tabuľke 1.
V iných uskutočneniach môžu byť nukleotidové sekvencie variabilnej oblasti ťažkého
reťazca a/alebo variabilnej oblasti ľahkého reťazca z 95%, 96%, 97%, 98% alebo 99% identické
so sekvenciami uvedenými vyššie v tabuľke 1.
Ako sa v tomto dokumente používa, percentuálna zhoda medzi dvoma sekvenciami je
funkciou počtu zhodných polôh zdieľaných sekvenciami (tj. % zhody sa rovná počtu identických
polôh/celkový počet polôh x 100), berie sa do úvahy počet medzier a dĺžka každej medzery,
ktorá sa musí zaviezť pre optimálny alignment dvoch sekvencií. Porovnanie sekvencií a
stanovenie percentuálnej zhody medzi dvoma sekvenciami sa môže dosiahnuť s použitím
matematického algoritmu, ako sa opisuje nižšie v neobmedzujúcich príkladoch.
Navyše alebo alternatívne je možné proteínové sekvencie podľa predkladaného vynálezu
ďalej použiť ako „dopytovanú sekvenciu“ na uskutočnenie vyhľadávania vo verejných
databázach, napríklad na identifikáciu súvisiacich sekvencií. Napríklad také vyhľadávania je
možné uskutočňovať použitím programu BLAST (verzia 2.0) od Altschula a kol., 1990 J. Mol.
Biol. 215:403-10.
Protilátky s konzervatívnymi modifikáciami
V ďalších uskutočneniach sa protilátka podľa vynálezu optimalizuje na expresiu v
cicavčej bunke a má sekvenciu ťažkého reťazca celej dĺžky a sekvenciu ľahkého reťazca celej
dĺžky, pričom jedna alebo viac z týchto sekvencií má špecifikované aminokyselinové sekvencie
na základe v tomto dokumente opísaných protilátok alebo ich konzervatívnych modifikácií a
pričom si protilátky zachovávajú požadované funkčné vlastnosti protilátok viažucich Epo podľa
vynálezu. V súlade s tým sa opisuje izolovaná protilátka, ktorá sa optimalizovala na expresiu v
cicavčej bunke pozostávajúca z ťažkého reťazca celej dĺžky a ľahkého reťazca celej dĺžky,
pričom ťažký reťazec celej dĺžky má aminokyselinové sekvencie vybrané zo skupiny Sekv. id.
č.: 15, 35, 55 a 75, a ich konzervatívnych modifikácií; a ľahký reťazec celej dĺžky má
aminokyselinové sekvencie vybrané zo skupiny Sekv. id. č.: 16, 36, 56 a 76, a ich
konzervatívnych modifikácií; a protilátka sa špecificky viaže na Epo (napr. ľudský, makačí,
potkaní a/alebo myší Epo).
Protilátky, ktoré sa viažu na rovnaký epitop
Predkladaná prihláška tiež opisuje protilátky, ktoré sa viažu na rovnaký epitop ako
protilátky viažuce Epo opísané v tabuľke 1. Ďalšie protilátky preto môžu byť identifikované na
základe ich schopnosti súťažiť (napr. kompetitívne inhibovať viazanie štatisticky významným
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spôsobom) s inými protilátkami podľa vynálezu v testoch viazania Epo (ako sú tie opísané v
príkladoch). Schopnosť testovanej protilátky inhibovať viazanie protilátok podľa predkladaného
vynálezu na proteín Epo ukazuje, že testovaná protilátka môže súťažiť s touto protilátkou o
väzbu na Epo; taká protilátka sa môže, podľa neobmedzujúcej teórie, viazať na rovnaký alebo
príbuzný (napr. štruktúrne podobný alebo priestorovo blízky) epitop na proteíne Epo ako
protilátka, s ktorou súťaží. V určitom uskutočnení je protilátkou, ktorá sa viaže na rovnaký
epitop ako protilátky podľa predkladaného vynálezu, ľudská monoklonálna protilátka. Také
ľudské monoklonálne protilátky je možné pripraviť a izolovať, ako je tu opísané. Ako sa v tomto
dokumente používa, protilátka „súťaží“ o naviazanie, keď konkurenčná protilátka inhibuje Epoviazanie protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén podľa vynálezu o viac ako 50 %, v
prítomnosti ekvimolárnej koncentrácie kompetitívnej protilátky.
V ďalších uskutočneniach viažu protilátky alebo fragmenty viažuce antigén podľa
vynálezu doménu helixu D z Epo (aminokyseliny 138-162 proteínu Epo; Sekv. id. č.: 88). V
ďalších uskutočneniach viažu protilátky alebo fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu helix A
(aminokyseliny 4-26 proteínu Epo; Sekv. id. č.: 86) a slučku A-B od Epo (aminokyseliny 27-55
proteínu Epo; Sekv. id. č.: 89).
V ďalších uskutočneniach sa viažu protilátky, alebo fragmenty viažuce antigén podľa
vynálezu, k doméne helixu D z Epo (aminokyseliny 138-162 ľudského Epo; Sekv. id. č.: 88). V
ďalších uskutočneniach viažu izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén doménu
slučky A-B (aminokyseliny 27-55 z ľudského Epo; Sekv. id. č.: 89). V ďalších uskutočneniach
viažu izolované protilátky, alebo fragmenty viažuce antigén, doménu slučky A-B
(aminokyseliny 27-55 z ľudského Epo; Sekv. id. č.: 89) a helixu A (aminokyseliny 4-26 z
ľudského Epo; Sekv. id. č.: 86). V ešte ďalších uskutočneniach sa viažu izolované protilátky,
alebo fragmenty viažuce antigén, k doméne helixu D z Epo (aminokyseliny 138-162 ľudského
Epo; Sekv. id. č.: 88) a doménu slučky A-B (aminokyseliny 27-55 ľudského Epo; Sekv. id. č.:
89). V ďalších uskutočneniach sa viažu protilátky, alebo fragmenty viažuce antigén podľa
vynálezu, k doméne helixu D z Epo (aminokyseliny 138-162 ľudského Epo; Sekv. id. č.: 88),
doménu slučky A-B (aminokyseliny 27-55 ľudského Epo; Sekv. id. č.: 89) a helixu A
(aminokyseliny 4-26 z ľudského Epo; Sekv. id. č.: 86).
V ďalších aspektoch viažu izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén podľa
vynálezu epitop obsahujúci aminokyseliny v pozíciách, 44-50, 52, 53, 147, 150, 151, 154, 155,
159 a 162 ľudského Epo (Sekv. id. č.81). V ďalších aspektoch viažu izolované protilátky alebo
fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu epitop obsahujúci aminokyseliny v pozíciách, 9, 13,
44-53, 147, 150, 151, 154, 155, 158, 159 a 162 ľudského Epo (Sekv. id. č.81). V ďalších
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aspektoch viažu izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu epitop
obsahujúci aminokyseliny v pozíciách, 23, 43-50, 52, 53, 131, 143, 147, 150, 151, 154, 155, 159
a 162 ľudského Epo (Sekv. id. č.81). Vo zvláštnych aspektoch viažu izolované protilátky alebo
fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu epitop obsahujúci aminokyseliny Thr-Lys-Val-AsnPhe-Tyr-Ala (v pozíciách 44-50), Lys-Arg (v pozíciách 52-53), Asn (v pozícii 147), Arg-Gly (v
pozíciách 150-151), Lys-Leu (v pozíciách 154-155), Glu (v pozícii 159) a Arg (v pozícii 162)
ľudského Epo (Sekv. id. č.81). V ďalších aspektoch viažu izolované protilátky alebo fragmenty
viažuce antigén podľa vynálezu epitop obsahujúci aminokyseliny Ser (v pozícii 9), Glu (v pozícii
13), Thr-Lys-Val-Asn-Phe-Tyr-Ala (v pozíciách 44-50), Lys-Arg (v pozíciách 52-53), Asn (v
pozícii 147), Arg-Gly (v pozíciách 150-151), Lys-Leu (v pozíciách 154-155), Gly (v pozícii
158), Glu (v pozícii 159) a Arg (v pozícii 162) ľudského Epo (Sekv. id. č.81). V ešte ďalších
aspektoch viažu izolované protilátky alebo fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu epitop
obsahujúci aminokyseliny Glu (v pozícii 23), Asp-Thr-Lys-Val-Asn-Phe-Tyr-Ala (v pozíciách
43-50), Lys-Arg (v pozíciách 52-53), Arg (v pozícii 131), Arg (v pozícii 143), Asn (v pozícii
147), Arg-Gly (v pozíciách 150-151), Lys-Leu (v pozíciách 154-155), Glu (v pozícii 159) a Arg
(v pozícii 162) ľudského Epo (Sekv. id. č.81).
V tomto dokumente sa tiež opisuje konformačný epitop na ľudskom Epo, epitop
obsahujúci aminokyselinové zvyšky Thr44, Lys45, Val46, Asn47, Phe48, Tyr49, Ala50, Lys52,
Arg53, Asn147, Arg150, Gly151, Lys154, Leu155, Glu159 a Arg162, pričom väzba protilátky
na epitop bude inhibovať väzbu Epo na receptor Epo. Tiež sa predpokladá, že väzba protilátky
na epitop podľa vynálezu bude ďalej inhibovať Epo-dependentnú proliferáciu buniek.
V tomto dokumente sa tiež opisuje konformačný epitop na ľudskom Epo, epitop
obsahujúci aminokyselinové zvyšky Ser9, Glu13, Thr44, Lys45, Val46, Asn47, Phe48, Tyr49,
Ala50, Lys52, Arg53, Asn147, Arg150, Gly151, Lys154, Leu155, Gly158, Glu159 a Arg162,
pričom väzba protilátky na epitop bude inhibovať väzbu Epo na receptor Epo. Tiež sa
predpokladá, že väzba protilátky na epitop podľa vynálezu bude ďalej inhibovať Epodependentnú proliferáciu buniek.
V tomto dokumente sa tiež opisuje konformačný epitop na ľudskom Epo, epitop
obsahujúci aminokyselinové zvyšky Glu23, Asp43, Thr44, Lys45, Val46, Asn47, Phe48, Tyr49,
Ala50, Lys52, Arg53, Arg131, Arg143, Asn147, Arg150, Gly151, Lys154, Leu155, Glu159 a
Arg162, pričom väzba protilátky na epitop bude inhibovať väzbu Epo na receptor Epo. Tiež sa
predpokladá, že väzba protilátky na epitop podľa vynálezu bude ďalej inhibovať Epodependentnú proliferáciu buniek.
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Upravené a modifikované protilátky
Protilátka podľa vynálezu sa ďalej môže pripraviť použitím protilátky, ktorá má jednu
alebo viac sekvencií VH a/alebo VL v tomto dokumente uvedených ako východiskový materiál
na prípravu modifikovanej protilátky, pričom modifikovaná protilátka môže mať pozmenené
vlastnosti od východiskovej protilátky. Protilátka sa môže upraviť modifikáciou jedného alebo
viacerých zvyškov v jednej alebo oboch variabilných oblastiach (tj. VH a/alebo VL), napríklad v
jednej alebo viacerých CDR oblastiach a/alebo jednom alebo viacerých kostrových oblastiach.
Navyše alebo alternatívne sa môže protilátka upraviť modifikáciou zvyškov v konštantnej
oblasti, aby sa napríklad zmenila efektorová funkcia protilátky.
Jeden typ úpravy variabilnej oblasti, ktorý sa môže uskutočniť, je CDR grafting.
Protilátky interagujú s cieľovými antigénmi predovšetkým pomocou aminokyselinových
zvyškov, ktoré sú umiestnené v šiestich oblastiach určujúcich komplementaritu (CDR) ťažkého a
ľahkého reťazca. Z tohto dôvodu sú aminokyselinové sekvencie v CDR rôznorodejšie u
jednotlivých protilátok než sekvencie mimo CDR. Pretože sú CDR sekvencie zodpovedné za
väčšinu interakcií protilátka-antigén, je možné exprimovať rekombinantné protilátky, ktoré
mimikujú vlastnosti špecifických prirodzene sa vyskytujúcich protilátok vďaka vytvoreniu
expresných vektorov, ktoré zahrnujú CDR sekvencie zo špecifickej prirodzene sa vyskytujúcej
protilátky naočkovanej na kostrových sekvenciách z odlišnej protilátky s odlišnými vlastnosťami
(pozri, napr. Riechmann, L. a kol., 1998, Nature 332:323-327; Jones, P. a kol., 1986, Nature
321:522-525; Queen, C. a kol., 1989, Proc. Natl. Acad. U.S.A. 86:10029-10033; U.S. Patent č.
5225539 od Wintera, a U.S. Patenty č. 5530101; 5585089; 5693762 a 6180370 od Queen a kol.)
Také kostrové sekvencie sa môžu získať z verejných DNA databáz alebo zverejnených
odkazov, ktoré zahŕňajú sekvencie génov protilátky u zárodočnej línie. Napríklad DNA
sekvencie zárodočnej línie pre ľudské gény variabilnej oblasti ťažkého a ľahkého reťazca sa
môžu nájsť vo „VBase“ databáze sekvencií ľudskej zárodočnej línie (dostupnej na world wide
web na mrc- cpe.cam.ac.uk/vbase), rovnako tak aj v Kabat, E. A., a kol. 1991, Sequences of
Proteins of Immunological Interest, piate vydanie, U.S. Department of Health and Human
Services, NIH č. publikace 91-3242; Tomlinson, I. M., a kol. 1992, J. Mol. Biol. 227:776-798; a
Cox, J. P. L. a kol. 1994, Eur. J Immunol. 24:827-836.
Príkladom kostrových sekvencií na použitie v protilátkach podľa vynálezu sú tie, ktoré sú
štruktúrne podobné kostrovým sekvenciám používaným vybranými protilátkami podľa vynálezu,
napr. konsenzuálne sekvencie a/alebo kostrové sekvencie používané monoklonálnymi
protilátkami podľa vynálezu. VH CDR1, 2 a 3 sekvencie a VL CDR1, 2 a 3 sekvencie sa môžu
naštepiť na kostrové oblasti, ktoré majú zhodnú sekvenciu, ako je tá nájdená v zárodočnej línii
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imunoglobulínového génu, z ktorého sa odvodila kostrová sekvencia, alebo sa CDR sekvencie
môžu naštepiť na kostrové oblasti, ktoré obsahujú jednu alebo viac mutácií v porovnaní so
sekvenciami zárodočnej línie. Napríklad sa zistilo, že v niektorých prípadoch je výhodné
zmutovať zvyšky v kostrových úsekoch, aby sa udržala alebo zlepšila antigén väzbová
schopnosť protilátky (pozri napr. U.S. Patenty č. 5 530 101; 5 585 089; 5 693 762 a 6 180 370
od Queen a kol.). Kostry, ktoré sa môžu použiť ako konštrukcie, na ktorých sa budujú protilátky
a fragmenty viažuce antigén opísané v tomto dokumente, zahŕňajú, ale nie sú na ne obmedzené,
VH1A, VH1B, VH3, Vk1, Vl2 a Vk2. Ďalšie kostry sú v odbore známe a je možné ich nájsť
napríklad

v

databáze

vBase

na

world

wide

web

na

vbase.mrc-

cpe.cam.ac.uk/index.php?&MMN_position=1:1.
V súlade s tým predkladaná prihláška tiež opisuje izolované protilátky viažuce Epo, alebo
ich fragmenty viažuce antigén, obsahujúce variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu
aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 13, 33, 53 a 73,
alebo aminokyselinovú sekvenciu majúcu jednu, dve, tri, štyri alebo päť aminokyselinových
substitúcií, delécií alebo adícií v kostrovej oblasti týchto sekvencií a ďalej zahŕňajúcu variabilnú
oblasť ľahkého reťazca majúcu aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny pozostávajúcej
zo Sekv. id. č.: 14, 34, 54 a 74, alebo aminokyselinovú sekvenciu majúcu jednu, dve, tri, čtyri
alebo päť aminokyselinových substitúcií, delécií alebo adícií v kostrovej oblasti týchto sekvencií.
Ďalším typom modifikácie variabilnej oblasti je zmutovať aminokyselinové zvyšky v VH
a/alebo VL CDR1, CDR2 a/alebo CDR3 oblastiach, aby sa tak zlepšila jedna alebo viac
väzbových vlastností (napr. afinita) požadovanej protilátky, známej ako „afinitná maturácia“.
Miestne-smerovaná mutagenéza alebo PCR-sprostredkovaná mutagenéza sa môže vykonať na
zavedenie mutácie (mutácií), a účinok na väzbovosť protilátky alebo inú požadovanú funkčnú
vlastnosť sa môže vyhodnotiť v in vitro alebo in vivo testoch, ako je tu opísané a uvedené v
Príkladoch. Môžu sa zaviesť konzervatívne modifikácie (ako je diskutované vyššie). Mutácie
môžu byť aminokyselinové substitúcie, adície alebo delécie. Môže sa navyše obvykle zmeniť nie
viac než jeden, dva, tri, štyri alebo päť zvyškov v CDR oblasti.
Grafting antigén-viažucich domén do alternatívnych kostier alebo konštrukcií
Môže sa použiť široká škála protilátkových/imunoglobulínových kostier alebo
konštrukcií, dokým výsledný polypeptid zahŕňa najmenej jednu väzbovú oblasť, ktorá sa
špecificky viaže k Epo. Takéto kostry alebo konštrukcie zahŕňajú 5 hlavných idiotypov ľudských
imunoglobulínov, alebo ich fragmentov, a zahŕňajú imunoglobulíny ďalších živočíšnych druhov,
ktoré majú s výhodou humanizované aspekty. Protilátky s jedným ťažkým reťazcom, ako sú tie
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identifikované u ťavích, sú v tomto prípade najmä žiaduce. Nové kostry, konštrukcie a fragmenty
sa objavujú a vyvíjajú odborníkmi v odbore.
V jednom aspekte sa vynález týka tvorby ne-imunoglobulínových protilátok s použitím
ne-imunoglobulínových konštrukcií, na ktoré sa môžu naštepiť CDR z vynálezu. Známe alebo
budúce ne-imunoglobulínové kostry a konštrukcie sa môžu použiť, dokým obsahujú väzbové
miesto špecifické pre cieľový proteín Epo. Známe ne-imunoglobulínové kostry alebo konštrukcie
zahŕňajú, ale nie sú na ne obmedzené, fibronektín (Compound Therapeutics, Inc., Waltham,
MA), ankyrín (Molecular Partners AG, Curych, Švajčiarsko), doménové protilátky (Domantis,
Ltd., Cambridge, MA a Ablynx nv, Zwijnaarde, Belgicko), lipokalín (Pieris Proteolab AG,
Freising, Nemecko), malé modulárne imuno-farmaceutiká (Trubion Pharmaceuticals Inc.,
Seattle, WA), maxylátky (Avidia, Inc., Mountain View, CA), Proteín A (Affibody AG, Švédsko)
a affilín (gama-kryštalín alebo ubiquitín) (Scil Proteins GmbH, Halle, Nemecko).
Fibronektínové konštrukcie sú založené na doméne fibronektínu typu III (nap. desiaty
modul fibronektínu typu III (10 Fn3 doména)). Doména fibronektínu typu III má 7 alebo 8 beta
reťazcov, ktoré sú distribuované medzi dvoma beta listami, ktoré sa samé skládajú proti sebe za
vzniku chrbtice proteínu a ďalej obsahujú slučky (analogické k CDR), ktoré spojujú beta reťazce
navzájom a sú vystavené rozpúšťadlu. Existujú najmenej tri také slučky na každom rohu
sendviča beta listov, kde roh je hranica proteínu kolmá na smer beta reťazcov (pozri US 6 818
418). Tieto kostry na báze fibronektínu nie sú imunoglobulín, aj keď celkový tvar sa blíži k
tomu, ktorý má najmenší funkčný fragment protilátky, variabilnej oblasti ťažkého reťazca, ktorá
obsahuje celú antigén rozpoznávajúcu jednotku u ťavej a lamej IgG. Kvôli tejto štruktúre nieimunoglobulínová protilátka mimikuje antigén väzbové vlastnosti, ktoré sú podobné povahou a
afinitou tým, ktoré majú protilátky. Tieto konštrukcie sa môžu použiť pri randomizácii slučiek a
preskupovacej stratégii in vitro, ktorá je podobná postupu afinitnej maturácie protilátok in vivo.
Tieto molekuly na báze fibronektínu sa môžu použiť ako lešenie tam, kde sa slučkové oblasti
molekuly môžu nahradiť CDR z vynálezu s použitm bežných klonovacích techník.
Ankyrínová technológia je založená na použití proteínov s opakovanými modulmi
odvodenými od ankyrínu ako lešenie pre variabilné oblasti, ktoré sa môžu použiť pre väzbu k
rôznym cieľom. Opakovaný modul ankyrínu je 33aminokyselinový polypeptid, ktorý sa skladá z
dvoch anti-paralelných α-helixov a β-otočky. Väzba variabilných oblastí je väčšinou
optimalizovaná použitím ribozómového displeja.
Aviméry sú odvodené od prírodného A-doménu obsahujúceho proteínu, ako je LRP-1.
Tieto domény sú použité v prírode na interakcie proteín-proteín a u človeka je cez 250 proteínov
štruktúrne založených na A-doménach. Aviméry sa skladajú z niekoľkých rôznych „A-
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doménových” monomérov (2-10) spojených pomocou aminokyselinových spojok. Môžu sa
tvoriť aviméry, ktoré sa môžu viazať k cieľovému antigénu s použitím metodológie opísanej
napríklad v US Patentových Prihláškach č. 20040175756; 20050053973; 20050048512; a
20060008844.
Affibody afinitné ligandy sú malé, jednoduché proteíny zložené z troj-helixového
pletenca založené na konštrukcii jednej z IgG-väzbových domén Proteínu A. Proteín A je
povrchový proteín z baktérie Staphylococcus aureus. Konštrukcia tejto domény sa skladá z 58
aminokyselín, z ktorých 13 sa randomizuje za vzniku affibody knižníc s veľkým počtom
ligandových variantov (pozri napr. US 5 831 012). Affibody molekuly mimikujú protilátky,
majú molekulovú hmotnosť 6 kDa v porovnaní s molekulovou hmotnosťou protilátok, ktorá je
150 kDa. Napriek malej veľkosti je väzbové miesto affibody molekúl podobné tomu u protilátky.
Antikalíny sú výrobky vyvinuté spoločnosťou Pieris ProteoLab AG. Sú odvodené od
lipokalínov, rozšírené skupiny malých a robustných proteínov, ktoré sa obvykle podieľajú na
fyziologickom transporte alebo skladovaniu chemicky citlivých alebo nerozpustných zlúčenín.
Niektoré prírodné lipokalíny sa vyskytujú v ľudských tkanivách alebo telesných tekutinách.
Architektúra proteínu je podobná s imunoglobulínmi, s hypervariabilnými slučkami na vrchole
rigidnej kostry. Avšak oproti protilátkam alebo ich rekombinantným fragmentom sú lipokalíny
zložené z jedného polypeptidového reťazca s 160 až 180 zvyškami aminokyselín, a sú teda len o
málo väčšie než jedna imunoglobulínová doména. Sada štyroch slučiek, ktoré tvoria väzbovú
kapsu, vykazuje zreteľnú štruktúrnu plasticitu a toleruje množstvo postranných reťazcov.
Väzbové miesto sa tak môže pretvárať pri proprietárnom procese, aby sa rozoznali predpísané
cieľové molekuly rôznych tvarov s vysokou afinitou a špecifitou. Pre vývoj antikalínov
mutagenézou sady štyroch slučiek sa použil jeden proteín zo skupiny lipokalínov, bilín-viažuci
proteín (BBP) z Pieris Brassicae. Jeden príklad patentovej prihlášky, ktorá opisuje antikalíny, je
v PCT prihláške č. WO 1999/16873.
Affilin molekuly sú malé ne-imunoglobulínové proteíny, ktoré sú navrhnuté pre
špecifické afinity voči proteínom a malým molekulám. Nové affilin molekuly sa môžu veľmi
rýchlo vybrať z dvoch knižníc, z ktorých každá je založená na rôznych konštrukčných proteínoch
odvodených od ľudských. Affilin molekuly nevykazujú akúkoľvek štruktúrnu homológiu k
imunoglobulínovým proteínom. V súčasnej dobe sa používajú dve affilinové konštrukcie, z
ktorých jedna je gama krystalín, ľudský štruktúrny proteín očnej šošovky, a ďalšia je
superskupina „ubiquitínových“ proteínov. Obidve ľudské konštrukcie sú veľmi malé, vykazujú
vysokú teplotnú stabilitu a sú takmer rezistentné voči zmenám pH a denaturačným činidlám.
Táto vysoká stabilita je spôsobená hlavne expandovanou beta listovou štruktúrou proteínov.
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Príklady proteínov odvodených od gama kryštalínu sú opísané vo WO 2001/04144 a príklady
„ubiquitínu-podobných“ proteínov sú opísané vo WO 2004/106368.
Proteínové epitopové mimetiká (PEM) sú stredne-velké, cyklické, peptidu-podobné
molekuly (MW 1-2 kDa) mimikujúce beta-vlásenkové sekundárne štruktúry proteínov, čo je
hlavná sekundárna štruktúra podieľajúca sa na interakciách proteín-proteín.
Predkladaný vynález poskytuje plne ľudské protilátky, ktoré sa špecificky viažu na
proteín Epo. V porovnaní s chimérnymi alebo humanizovanými protilátkami majú ľudské Epoväzbové protilátky podľa vynálezu pri podávaní ľudským subjektom ďalej zníženú antigenicitu.
Kamelidové protilátky
Protilátkové proteíny získané od zástupcov rodu tiav a dromedárov (Camelus bactrianus
a Camelus dromaderius) vrátane nových svetových zástupcov, ako sú lamy (Lama pacos, Lama
glama a Lama vicugna) sa charakterizovali s ohľadom na veľkosť, štruktúrnu komplexnosť a
antigenicitu pre ľudské subjekty. Niektoré IgG protilátky z tejto čeľade cicavcov, ako sa
nachádzajú v prírode, postrádajú ľahké reťazce, a preto sú štruktúrne odlišné od obvyklej
štvojreťazcovej kvartérnej štruktúry, ktorá má dva ťažké a dva ľahké reťazce, u protilátok iných
zvierat. Pozri PCT/EP93/02214 (WO 94/04678 publikované 3. Marca 1994).
Oblasť kamelidovej protilátky, ktorou je malá jednotlivá variabilná doména
identifikovaná ako VHH, sa môže získať genetickým inžinierstvom, aby sa získal malý proteín,
ktorý má vysokú afinitu k cieľu, čo vedie k proteínu odvodenému od protilátky s nízkou
molekulovou hmotnosťou známemu ako „kamelidová nanolátka”. Pozri U.S. patent číslo 5 759
808 podaná 2. júna 1998; pozri tiež Stijlemans, B. a kol. 2004 J Biol Chem 279: 1256-1261;
Dumoulin, M. a kol. 2003 Nature 424: 783-788; Pleschberger, M. a kol. 2003 Bioconjugate
Chem 14: 440-448; Cortez-Retamozo, V. a kol. 2002 Int J Cancer 89: 456-62; a Lauwereys, M. a
kol. 1998 EMBO J 17: 3512-3520. Vytvorené knižnice ťavých protilátok a fragmentov protilátok
sú komerčne dostupné, napríklad od Ablynx, Gent, Belgie. Ako u ďalších protilátok s iným než
ľudským pôvodom môže byť aminokyselinová sekvencia ťavej protilátky zmenená
rekombinantne za vzniku sekvencie, ktorá sa viac podobá ľudskej sekvencii, tj. nanolátka
(nanobody) sa môže „humanizovať”. Prirodzene nízka antigenicita ťavých protilátok voči
ľudským tedy môže byť ešte ďalej znížená.
Ťavia nanolátka má molekulovú hmotnosť asi desetinovú oproti ľudskej IgG molekule a
proteín má fyzický priemer len niekoľko nanometrov. Jedným dôsledkom malej veľkosti je
schopnosť ťavích nanolátok viazať sa na antigénne miesta, ktoré sú funkčne neviditeľné pre
väčšie protilátkové proteíny, tj. kamelidové nanolátky sú využiteľné ako činidlá detegujúce
antigény, ktoré sú inak skryté, za použitie imunologických techník a tiež ako možné liečebné
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látky. Ešte ďalším dôsledkom malej veľkosti je, že ťavia nanolátka môže inhibovať v dôsledku
väzby na špecifické miesto v žliabku alebo úzkej ryhe cieľového proteínu, a navyše môže slúžiť
v objeme, ktorý skôr odpovedá funkcii klasického liečiva s nízkou molekulovou hmotnosťou než
klasické protilátky.
Nízka molekulová hmotnosť a kompaktná veľkosť ďalej vedú k tomu, že ťavie nanolátky
sú extrémne tepelne stabilné, stabilné voči extrémnemu pH a voči proteolytickému tráveniu a sú
slabo antigénne. Ďalším dôsledkom je, že ťavie nanolátky ľahko putujú z obehového systému do
tkanív, a dokonca prekračujú hematoencefalickú bariéru a môžu liečiť poruchy, ktoré postihujú
nervové tkaniv. Nanolátky môžu ďalej uľahčiť transport liečiva cez hematoencefalickú bariéru.
Pozri U.S. patentová prihláška 20040161738 publikovaná 19. Augusta 2004. Tieto vlastnosti
spolu s nízkou antigenicitou voči človeku indikujú veľký terapeutický potenciál. Tieto molekuly
môžu byť ďalej plne exprimované v prokaryotických bunkách, ako je E. coli a exprimujú sa ako
fúzne proteíny s bakteriofágom a sú funkčné.
V súlade s tým je rysom predkladaného vynálezu kamelidová protilátka alebo nanolátka,
ktorá má vysokú afinitu k Epo. V určitých uskutočneniach tohto dokumentu je kamelidová
protilátka alebo nanolátka prirodzene produkovaná u ťavieho živočícha, tj. je produkovaná ťavou
po imunizácii s Epo alebo jeho peptidovým fragmentom, použitím techník opísaných v tomto
dokumente pre iné protilátky. Alternatívne je kamelidová nanolátka viažuca Epo vytvorená, tj.
vyrobená selekciou napríklad z knižnice fágového displeja vhodne mutagenizovaných proteínmi
kamelidových nanolátok použitím postupov panningu s Epo ako cieľom, ako sa opisuje v
príkladoch v tomto dokumente. Vyvinuté nanolátky sa môžu ďalej upravovať genetickým
inžinierstvom, aby mali polčas v príjemcovi od 45 minút do dvoch týždňov. V špecifickom
uskutočnení sa získa kamelidová protilátka alebo nanolátka graftingom CDR sekvencií z
ťažkého alebo ľahkého reťazca ľudských protilátok z vynálezu do kostrových sekvencií
nanolátky alebo jednotlivej domény protilátky, ako sa opisuje napríklad vo WO 1994/004678.
Bišpecifické molekuly a multivalentné protilátky
V inom aspekte predkladaný vynález obsahuje bišpecifické alebo multišpecifické
molekuly obsahujúce Epo-väzbovú protilátku, alebo jej fragment, podľa vynálezu. Protilátka
podľa vynálezu, alebo jej antigén-väzbové oblasti, sa môžu derivatizovať alebo spojiť s ďalšou
funkčnou molekulou, napr. ďalším peptidom alebo proteínom (napr. ďalšou protilátkou alebo
ligandom pre receptor), aby vznikla bišpecifická molekula, ktorá sa viaže aspoň ku dvom
rôznym väzbovým miestam alebo cieľovým molekulám. Protilátka z vynálezu sa môže v
podstate derivatizovať alebo spojiť s viac než jednou ďalšou funkčnou molekulou, aby vznikli
multi-špecifické molekuly, ktoré sa viažu na viac než dve rôzne väzbové miesta a/alebo cieľové
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molekuly; takéto multi-špecifické molekuly sa môžu tiež zahrnúť do termínu „bišpecifická
molekula“, ako je tu použitý. Aby vznikla bišpecifická molekula z vynálezu, môže sa protilátka z
vynálezu funkčne spojiť (napr. chemickým kaplingom, genetickou fúziou, nekovalentnou
väzbou alebo inak) s jednou alebo viacerými väzbovými molekulami, ako je ďalšia protilátka,
fragment protilátky, peptid alebo väzbové mimetikum, tak, že vznikne bišpecifická molekula.
V súlade s tým zahŕňa predkladaný vynález bišpecifické molekuly obsahujúce aspoň
jednu prvú väzbovú špecificitu pre Epo a druhú väzbovú špecificitu pre druhý cieľový epitop.
Druhý cieľový epitop je napríklad ďalší epitop Epo odlišný od prvného cieľového epitopu.
Vo vynáleze, kedy bišpecifická molekula je multi-špecifická, môže molekula ďalej
navyše obsahovať tretiu väzbovú špecificitu okrem prvého a druhého cieľového epitopu.
V jednom uskutočnení bišpecifické molekuly z vynálezu obsahujú ako väzbovú
špecificitu aspoň jednu protilátku alebo jej fragment, vrátane napr. Fab, Fab', F(ab')2, Fv alebo
jednoreťazcového Fv. Protilátka môže byť tiež dimér ľahkého reťazca alebo ťažkého reťazca,
alebo akýkoľvek jeho minimálny fragment, ako je Fv alebo jednoreťazcová štruktúra, ako sa
opisuje v Ladner a kol. U.S. patente č. 4 946 778.
Diabody sú bivalentné, bišpecifické molekuly, v ktorých sú domény VH a VL
exprimované na jedinom polypeptidovom reťazci, spojenom linkerom, ktorý je príliš krátky, aby
umožňoval párovanie medzi dvoma doménami v rovnakom reťazci. Domény VH a VL sa párujú
s komplementárnymi doménami iného reťazca, čím sa vytvárajú dve antigén-viažuce miesta
(pozri napr. Holliger a kol., 1993 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90:6444-6448; Poljak a kol., 1994
Structure 2:1121-1123). Diabody môžu byť produkované expresiou dvoch polypeptidových
reťazcov s buď štruktúrou VHA-VLB a VHB-VLA (konfigurácia VH-VL) alebo VLA-VHB a
VLB-VHA (konfigurácia VL-VH) v rovnakej bunke. Väčšina z nich môže byť exprimovaná v
rozpustnej forme v baktériách. Jednoreťazcové diabody (scDb) sa vyrábajú spojením dvoch
diabody tvoriacich polypeptidové reťazce s linkerom približne 15 aminokyselinových zvyškov
(pozri Holliger a Winter, 1997 Cancer Immunol. Immunother., 45(3-4):128-30; Wu a kol., 1996
Immunotechnology, 2(1):21-36). scDb môže byť exprimované v baktériách v rozpustnej,
aktívnej monomérnej forme (pozri Holliger a Winter, 1997 Cancer Immunol. Immunother.,
45(34): 128-30; Wu a kol., 1996 Immunotechnology, 2(1):21-36; Pluckthun a Pack, 1997
Immunotechnology, 3(2): 83-105; Ridgway a kol., 1996 Protein Eng., 9(7):617-21). Diabody sa
môže fúzovať s Fc, aby sa generovalo "di-diabody“ (pozri Lu a kol., 2004 J. Biol. Chem.,
279(4):2856-65).
Ďalšie protilátky, ktoré sa môžu použiť v bišpecifických molekulách z vynálezu, sú
myšie, chimérne a humanizované monoklonálne protilátky.
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Bišpecifické molekuly sa môžu pripraviť konjugáciou konštitučných väzbových špecificít
s použitím spôsobov známych v odbore. Napríklad sa môže každá väzbová špecificita
bišpecifickej molekuly generovať oddelene a potom sa spolu konjugovať. Pokiaľ sú väzbovými
špecifitami proteíny alebo peptidy, môže sa pre kovalentnú konjugáciu použiť množstvo
kaplingových alebo zosieťovacích činidiel. Príklady sieťovacích činidiel zahŕňajú proteín A,
karbodiimid, N-sukcinimidyl-S-acetyl-tioacetát (SATA), 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoovú kyselinu)
(DTNB), o-fenylendimaleimid (oPDM), N-sukcinimidyl-3-(2-pyridylditio)propionát (SPDP) a
sulfosukcinimidyl-4-(N-maleimidometyl) cyklohexán-l-karboxylát (sulfo-SMCC) (pozri napr.
Karpovsky a kol. 1984, J. Exp. Med. 160:1686; Liu, MA a kol. 1985, Proc. Natl. Acad. Sci. USA
82:8648). Ďalšie spôsoby zahŕňajú tie, ktoré sú opísané v Paulus, 1985 Behring Ins. Mitt. č.
78,118-132; Brennan a kol., 1985 Science 229:81-83) a Glennie a kol., 1987, J. Immunol. 139:
2367-2375). Konjugačné činidlá sú SATA a sulfo-SMCC, obidve dostupné od Pierce Chemical
Co. (Rockford, IL).
Pokiaľ sú väzbovými špecifitami protilátky, môžu sa konjugovať sulfhydrylovou väzbou
C-koncových pántových oblastí dvoch ťažkých reťazcov. V zvláštnom uskutočnení sa pántová
oblasť upraví, aby pred konjugáciou obsahovala nepárny počet sulfhydrylových zvyškov,
napríklad jeden.
Alternatívne sa môžu obe väzbové špecificity kódovať v rovnakom vektore a exprimovať
a usporiadať sa v rovnakej hostiteľskej bunke. Tento spôsob je najmä využiteľný, keď je
bišpecifickou molekulou mAb x mAb, mAb x Fab, Fab x F(ab')2 alebo ligand x Fab fúzny
proteín. Bišpecifická molekula z vynálezu môže byť jednoreťazcová molekula, ktorá obsahuje
jednu jednoreťazcovú protilátku a väzbovú determinantu, alebo jednoreťazcová bišpecifická
molekula, ktorá obsahuje dve väzbové determinanty. Bišpecifické molekuly môžu obsahovať
najmenej dve jednoreťazcové molekuly. Spôsoby prípravy bišpecifických molekúl sú opísané
napríklad v U.S. Patente číslo 5 260 203; U.S. Patente číslo 5 455 030; U.S. Patente číslo 4 881
175; U.S. Patente číslo 5 132 405; U.S. Patente číslo 5 091 513; U.S. Patente číslo 5 476 786;
U.S. Patente číslo 5 013 653; U.S. Patente číslo 5 258 498; a U.S. Patente číslo 5 482 858.
Väzba bišpecifických molekúl k ich špecifickým cieľom sa môže potvrdiť napríklad
enzýmovou imunosorbentovou analýzou (ELISA), rádioimunoanalýzou (REA), FACS analýzou,
bioanalýzou (napr. inhibícia rastu) alebo Western Blot analýzou. Každá z týchto analýz obvykle
deteguje prítomnosť najmä požadovaných komplexov proteín-protilátka za použitia značeného
reagentu (napr. protilátka) špecifického pre požadovaný komplex.
V ďalšom aspekte predkladaný vynález poskytuje multivalentné zlúčeniny obsahujúce
aspoň dve rovnaké alebo odlišné antigén viažuce časti protilátky podľa vynálezu viažuce sa na
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Epo. Antigén-viažuce časti sa spolu môžu spojiť pomocou proteínovej fúzie alebo kovalentným
alebo nekovalentným spojením. Alternatívne sa opísali metódy spojenia pre bišpecifické
molekuly. Tetravalentné zlúčeniny sa môžu získať napríklad sieťovaním protilátok z vynálezu s
protilátkou, ktorá sa viaže ku konštantným oblastiam protilátok z vynálezu, napríklad Fc alebo
pántová oblasť.
Trimerizačná doména je opísaná napríklad v boreanskom patente EP 1 012 280B1.
Pentamerizačné moduly sú opísané napríklad vo WO 1998/018943.
Protilátky s predĺženým polčasom
Predkladaný vynález poskytuje protilátky, ktoré sa špecificky viažu na proteín Epo, ktoré
majú predĺžený polčas in vivo.
Polčas proteínu in vivo môže ovplyvniť mnoho faktorov, napríklad filtrácia obličkami,
metabolismus v pečeni, degradácia proteolytickými enzýmami (proteázy) a imunogénne reakcie
(napr. neutralizácia proteínu protilátkami a vstrebanie pomocou makrofágov a dendritických
buniek). Na predĺženie polčasu protilátok podľa predkladaného vynálezu sa môže použiť celá
rada stratégií. Napríklad chemickou väzbou na polyetylénglykol (PEG), reCODE PEG,
konštrukciu protilátky, kyselinu polysialovú (PSA), hydroxyetyl škrob (HES), ligandy viažuce
albumín a sacharidové štíty; genetickou fúziou s proteínmi viažucimi sa na sérové proteíny, ako
je albumín, IgG, FcRn, a prenosom; väzbou (geneticky alebo chemicky) na ďalšie väzbové
skupiny, ktoré sa viažu na sérové proteíny, ako sú nanobody, Fab, DARPins, aviméry, affibody a
anticalíny; genetickou fúziou s rPEG, albumínom, doménou albumínu, proteínmi viažucimi
albumín a Fc; alebo začlenením do nanonosičov, formuláciou s pomalým uvoľňovaním alebo
lekárskych zariadení.
Aby sa predĺžila sérová cirkulácia protilátok in vivo, môžu sa k protilátkam alebo ich
fragmentom pripojiť inertné polymérne molekuly, ako je polyetylénglykol (PEG) s vysokou
molekulovou hmotnosťou, s alebo bez multifunkčného linkeru, buď prostredníctvom miestne
špecifickej konjugácie PEG s N- alebo C-koncom protilátok alebo prostredníctvom epsilonaminoskupín prítomných na lyzínových zvyškoch. Aby sa protilátka pegylovala, reaguje
zvyčajne protilátka, alebo jej fragment, s PEG, ako je reaktívny esterový alebo aldehydový
derivát PEG, za podmienok, pri ktorých sa jedna alebo viac PEG skupín pripojí k protilátke
alebo fragmentu protilátky. Pegylácia môže prebehnúť acylačnou reakciou alebo alkylačnou
reakciou s reaktívnou PEG molekulou (alebo analogickým reaktívnym vo vode rozpustným
polymérom). Ako sa v tomto dokumente používa, pojmy „polyetylénglykol“ a „PEG“ majú
zahŕňať akúkoľvek formu PEG, ktorá sa použije na derivatizáciu ďalších proteínov, ako je mono
(C1-C10) alkoxy- alebo aryloxy-polyetylénglykol alebo polyetylénglykol-maleimid. V
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niektorých uskutočneniach je protilátkou pre pegyláciu aglykozylovaná protilátka. Bude použitá
lineárna alebo rozvetvená polymérna derivatizácia, ktorá vedie k minimálnej strate biologickej
aktivity. Stupeň konjugácie je možné starostlivo sledovať pomocou SDS-PAGE a hmotnostnej
spektrometrie, aby sa zaistila správna konjugácia molekúl PEG s protilátkami. Nezreagovaný
PEG je možné oddeliť od konjugátov protilátka-PEG pomocou gélovej filtračnej alebo
iónomeničovej chromatografie. Protilátky derivované s PEG sa môžu testovať na väzbovú
aktivitu, rovnako tak aj na účinnosť in vivo použitím spôsobov dobre známych odborníkom v
odbore, napríklad pomocou v tomto dokumente opísaných imunotestov. Spôsoby pegylácie
proteínov sú v odbore známe a môžu sa použiť pre protilátky vynálezu. Pozri napríklad EP 0 154
316 od Nishimura a kol. a EP 0 401 384 od Ishikawa a kol.
Medzi ďalšie modifikované pegylačné technológie patrí rekonštitúcia chemicky
ortogonálne riadenej upravenej technológie (reconstituting chemically orthogonal directed
engineering technology) (ReCODE PEG), ktorá inkorporuje chemicky špecifikované postranné
reťazce do biosyntetických proteínov prostredníctvom rekonštituovaného systému, ktorý zahŕňa
tRNA syntetázu a tRNA. Táto technológia umožňuje začlenenie viac ako 30 nových
aminokyselín do biosyntetických proteínov v bunkách E. coli, kvasinkách a cicavcoch. tRNA
obsahuje nepôvodnú aminokyselinu na akomkoľvek mieste, kde je umiestnený jantárový kodón
(amber), a konvertuje jantár zo stopkodónu na jeden, ktorý signalizuje začlenenie chemicky
špecifikovanej aminokyseliny.
Na predĺženie sérového polčasu je tiež možné použiť technológiu rekombinantnej
pegylácie (rPEG). Táto technológia zahŕňa genetickú fúziu 300-600 aminokyselinového
neštrukturovaného proteínového chvostu s existujúcim farmaceutickým proteínom. Pretože
zdanlivá molekulová hmotnosť takého neštrukturovaného proteínového reťazca je asi 15krát
väčšia ako jeho skutočná molekulová hmotnosť, je výrazne zvýšený sérový polčas proteínu. Na
rozdiel od tradičnej PEGylácie, ktorá vyžaduje chemickú konjugáciu a opätovné čistenie, je
výrobný spôsob značne zjednodušený a produkt je homogénny.
Polysialylácia je ďalšia technológia, ktorá využíva prírodnú polymérnu kyselinu
polysialovú (PSA) na predĺženie aktívneho života a zlepšenie stability terapeutických peptidov a
proteínov. PSA je polymér kyseliny sialovej (cukor). Keď použije na dodávanie proteínov a
terapeutických

peptidov,

poskytuje

kyselina

polysialová

pri

konjugácii

ochranné

mikroprostredie. To zvyšuje aktívny život terapeutického proteínu v obehu a zabraňuje jeho
rozpoznaniu imunitým systémom. Polymér PSA sa prirodzene nachádza v ľudskom tele. Bol
prijatý určitými baktériami, ktoré sa vyvíjali po milióny rokov, aby tým pokryli svoje steny.
Tieto prirodzene polysialylované baktérie potom boli schopné na základe molekulárnej mimikry
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zmariť obranný systém tela. PSA, najvyššiu kryciu (stealth) technológiu prírody, je možné ľahko
vyrobiť z týchto baktérií vo veľkom množstve a s vopred stanovenými fyzikálnymi
vlastnosťami. Bakteriálna PSA je úplne neimunogénna, aj keď je viazaná na proteíny, pretože je
chemicky identická s PSA v ľudskom tele.
Ďalšia technológia zahŕňa použitie derivátov hydroxyetylškrobu („HES“) naviazaných na
protilátky. HES je modifikovaný prírodný polymér odvodený od voskovitého kukuričného
škrobu a môže sa metabolizovať telesnými enzýmami. Roztoky HES sa obvykle podávajú na
nahradenie nedostatočného objemu krvi a na zlepšenie reologických vlastností krvi. Hesylácia
protilátky umožňuje predĺženie polčasu cirkulácie zvýšením stability molekuly, rovnako tak aj
znížením renálnej klírens, čo vedie ku zvýšenej biologickej aktivite. Zmenou rôznych
parametrov, ako je napríklad molekulová hmotnosť HES, je možné upraviť širokú škálu HES
konjugátov protilátok.
Môžu sa tiež generovať protilátky majúce zvýšený polčas in vivo zavedením jednej alebo
viacerých modifikácií aminokyselín (tj. substitúciami, inzerciami alebo deléciami) do
konštantnej domény IgG alebo jej FcRn viažuceho fragmentu (s výhodou fragment Fc alebo
pántovej Fc domény). Pozri, napr., Medzinárodná prihláška č. WO 98/23289; Medzinárodná
prihláška č. WO 97/34631 a U.S. Patent č. 6 277 375.
Protilátky je možné ďalej konjugovať s albumínom (napr. ľudským sérovým albumínom;
HSA), aby bola protilátka alebo fragment protilátky stabilnejší in vivo alebo aby mal dlhší polčas
in vivo. Techniky sú v odbore dobre známe, pozri napr. Medzinárodné prihlášky č. WO
93/15199, WO 93/15200 a WO 01/77137; a Európsky patent č. EP0 413622. Okrem toho v
kontexte bišpecifickej protilátky, ako sa opisuje vyššie, môžu byť navrhnuté špecificity
protilátky tak, že jedna väzbová doména protilátky sa viaže na Epo, zatiaľ čo druhá väzbová
doména protilátky sa viaže na sérový albumín, s výhodou HSA.
Stratégie na zvýšenie polčasu sú obzvlášť užitočné u nanobody, binderov na báze
fibronektínu a ďalších protilátok alebo proteínov, u ktorých je požadovaný zvýšený polčas in
vivo.
Konjugáty protilátok
Predkladaný vynález poskytuje protilátky alebo ich fragmenty, ktoré sa špecificky viažu
na Epo proteín Epo rekombinantne fúzovaný alebo chemicky konjugovaný (vrátane
kovalentných aj nekovalentných konjugácií) na heterológny proteín alebo polypeptid (alebo jeho
fragment, s výhodou na polypeptid z aspoň 10, aspoň 20, aspoň 30, aspoň 40, aspoň 50, aspoň
60, aspoň 70, aspoň 80, aspoň 90 alebo aspoň 100 aminokyselín), aby sa vytvorili fúzne
proteíny. Vynález najmä poskytuje fúzne proteíny zahŕňajúce v tomto dokumente opísaný
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fragment viažuci antigén (napr. fragment Fab, fragment Fd, fragment Fv, fragment F(ab)2,
doménu VH, VH CDR, doménu VL alebo VL CDR) a heterológny proteín, polypeptid alebo
peptid. Spôsoby fúzie alebo konjugácie proteínov, polypeptidov alebo peptidov s protilátkou
alebo fragmentom protilátky sú v odbore známe. Pozri napr. U.S. Patenty č. 5 336 603, 5 622
929, 5 359 046, 5 349 053, 5 447 851 a 5 112 946; Európske patenty č. EP 0307434 a EP
0367166; Medzinárodné prihlášky č. WO 96/04388 a WO 91/06570; Ashkenazi a kol., 1991,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88: 10535-10539; Zheng a kol., 1995, J. Immunol. 154:5590-5600; a
Vil a kol., 1992, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:11337- 11341.
Ďalšie fúzne proteíny sa môžu generovať technikami preskupovania génov,
preskupovania motívov, preskupovania exónov a/alebo preskupovania kodónov (súhrnne
označované ako „preskupovanie DNA“). Ku zmene aktivity protilátok podľa vynálezu alebo ich
fragmentov (napr. protilátok alebo ich fragmentov s vyššou afinitou a nižšou rýchlosťou
disociácie) je možné použiť preskupovanie DNA. Pozri, všeobecne, U.S. Patenty č. 5 605 793, 5
811 238, 5 830 721, 5 834 252 a 5 837 458; Patten a kol., 1997, Curr. Opinion Biotechnol.
8:724-33; Harayama, 1998, Trends Biotechnol. 16(2):76-82; Hansson, a kol., 1999, J. Mol. Biol.
287:265-76; a Lorenzo a Blasco, 1998, Biotechniques 24(2):308-313. Protilátky alebo ich
fragmenty alebo kódované protilátky alebo ich fragmenty môžu byť pozmenené vystavením
náhodnej mutagenéze pomocou PCR náchylnej k chybám, náhodnému vloženiu nukleotidov
alebo iným spôsobom pred rekombináciou. Polynukleotid kódujúci protilátku alebo jej fragment,
ktorý sa špecificky viaže na proteín Epo, môže byť rekombinovaný s jednou alebo viacerými
komponentmi, motívmi, sekciami, časťami, doménami, fragmentmi atď. jednej alebo viacerých
heterológnych molekúl.
Okrem toho sa môžu protilátky alebo ich fragmenty fúzovať k markerovým sekvenciám,
ako je peptid, aby sa uľahčila purifikácia. Vo výhodných uskutočneniach je markerovou
aminokyselinovou sekvenciou hexa-histidínový peptid, ako značka poskytovaná v pQE vektore
(QIAGEN, Inc., 9259 Eton Avenue, Chatsworth, CA, 91311), okrem iného, mnoho z nich je
komerčne dostupných. Ako sa opisuje v Gentz a kol. 1989, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86:821824, hexa-histidín napríklad poskytuje pohodlné čistenie fúzneho proteínu. Medzi ďalšie
peptidové značky užitočné na purifikáciu patrí, ale nie sú na ňu obmedzované, značka
hemaglutinín („HA“), ktorá zodpovedá epitopu odvodenému od chrípkového hemaglutinínového
proteínu (Wilson a kol., 1984, Cell 37:767), a "flag" značky.
V ďalších uskutočneniach protilátky podľa predkladaného vynálezu alebo ich fragmenty
konjugovaly s diagnostickým alebo detegovateľným činidlom. Takéto protilátky môžu byť
užitočné na monitorovanie alebo prognózu nástupu, vývoja, progresie a/alebo závažnosti
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ochorenia alebo poruchy ako súčasť postupu klinického testovania, ako je stanovenie účinnosti
konkrétnej terapie. Také diagnózy a detekcie je možné dosiahnuť spojením protilátky s
detekovateľnými látkami, vrátane, ale bez obmedzenia na ne, rôznych enzýmov, ako je, ale bez
obmedzenia na ne, chrenová peroxidáza, alkalická fosfatáza, beta-galaktozidáza alebo
acetylcholinesteráza; prostetických skupín, ako sú, ale bez obmedzenia na ne, streptavidín/biotín
a avidín/biotín; fluorescenčných materiálov, ako sú, ale bez obmedzenia na ne, umbelliferón,
fluoresceín, fluoresceín izotiokynát, ródamín, dichlórtriazinylamín fluoresceín, dansylchlorid
alebo fykoerytrín; luminiscenčných materiálov, ako je, ale bez obmedzenia na naň, luminol;
bioluminiscenčných materiálov, ako je, ale bez obmedzenia na ne, luciferáza, luciferín a
aequorín; rádioaktívnych materiálov, ako je, ale bez obmedzenia na ne, jód (131I, 125I, 123I a
121I,), uhlík (14C), síra (35S), trícium (3H), indium (115In, 113In, 112In a 111In,), technécium
(99Tc), tálium (201Ti), gálium (68Ga, 67Ga), paládium (103Pd), molybdén (99Mo), xenón
(133Xe), fluór (18F), 153Sm, 177Lu, 159Gd, 149Pm, 140La, 175Yb, 166Ho, 90Y, 47Sc, 186Re,
188Re,142 Pr, 105Rh, 97Ru, 68Ge, 57Co, 65Zn, 85Sr, 32P, 153Gd, 169Yb, 51Cr, 54Mn, 75Se,
113Sn a 117Cín; a kovy emitujúce pozitrón použitím rôznych pozitrónových emisných
tomografií a nerádioaktívne paramagnetické kovové ióny.
Predkladaný

vynález

ďalej

zahŕňa

použitie

protilátok

alebo

ich

fragmentov

konjugovaných k terapeutickej látke. Protilátka alebo jej fragment môže byť konjugovaná k
terapeutickej látke, ako je cytotoxín, napr. cytostatikum alebo cytocidné činidlo, terapeutické
činidlo alebo ión rádioaktívneho kovu, napr. alfa-žiariča. Cytotoxín alebo cytotoxická látka
zahŕňajú akúkoľvek látku, ktorá je škodlivá pre bunky.
Protilátka alebo jej fragment sa môže ďalej konjugovať s terapeutickou látkou alebo
liečivou látkou, ktorá modifikuje danú biologickú odpoveď. Nie je možné považovať
terapeutické látky alebo liečivé látky za obmedzené na klasické chemické terapeutické činidlá.
Liečivou látkou môže byť napríklad proteín, peptid alebo polypeptid, ktorý má požadovanú
biologickú aktivitu. Také proteíny môžu zahŕňať napríklad toxín, ako je abrín, ricín A, exotoxín
pseudomonas, toxín cholery alebo toxín záškrtu; proteín, ako je faktor nádorovej nekrózy, αinterferón, β-interferón, nervový rastový faktor, doštičkový rastový faktor, tkanivový aktivátor
plazminogénu, apoptotické činidlo, antiangiogénne činidlo; alebo modifikátor biologickej
odpovede, ako je napríklad lymfokín.
Protilátku je možné navyše konjugovať s terapeutickými látkami, ako je ión
rádioaktívneho kovu, ako sú alfa-žiariče, ako je 213Bi, alebo makrocyklickými chelátormi
užitočnými pre konjugáciu iónov rádioaktívnych kovov, vrátane, ale bez obmedzenia na ne,
131In, 131LU, 131Y, 131Ho, 131Sm, na polypeptidy. V určitých uskutočneniach je
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makrocyklickým chelatačným činidlom kyselina 1,4,7,10-tetraazacyklododekan-N,N',N'',N'''tetraoctová (DOTA), ktorá sa môže pripojiť k protilátke prostredníctvom molekuly linkeru. Také
molekuly linkerov sú v odbore bežne známe a sú opísané v Denardo a kol., 1998, Clin Cancer
Res. 4(10):2483-90; Peterson a kol, 1999, Bioconjug. Chem. 10(4):553-7; and Zimmerman a
kol., 1999, Nucl. Med. Biol. 26(8):943-50.
Techniky konjugácie terapeutických látok k protilátkam sú dobre známe, pozrinapr.
Arnon a kol. „Monoclonal Antibodies For Immunotargeting Of Drugs In Cancer Therapy“, v
Monoclonal Antibodies And Cancer Therapy, Reisfeld a kol. (ed.), str. 243-56 (Alan R. Liss,
Inc. 1985); Hellstrom a kol. „Antibodies For Drug Delivery“, v Controlled Drug Delivery (2.
vyd.), Robinson a kol. (ed.), str. 623-53 (Marcel Dekker, Inc. 1987); Thorpe, „Antibody Carriers
Of Cytotoxic Agents In Cancer Therapy: A Review“, v Monoclonal Antibodies 84: Biological
And Clinical Applications, Pinchera a kol. (ed.), str. 475-506 (1985); „Analysis, Results, And
Future Prospective Of The Therapeutic Use Of Radiolabeled Antibody In Cancer Therapy“, v
Monoclonal Antibodies For Cancer Detection And Therapy, Baldwin a kol. (ed.), str. 303-16
(Academic Press 1985) a Thorpe a kol., 1982, Immunol. Rev. 62:119-58.
Protilátky môžu byť tiež pripojené k pevným podkladom, ktoré sú obzvlášť užitočné pre
imunotesty alebo purifikáciu cieľového antigénu. Medzi tieto pevné podklady patria, ale nie sú
na ne obmedzené, sklo, celulóza, polyakrylamid, nylon, polystyrén, polyvinylchlorid alebo
polypropylén.
Spôsoby výroby protilátok podľa vynálezu
Nukleové kyseliny kódujúce protilátky
Vynález poskytuje v podstate purifikované molekuly nukleovej kyseliny, ktoré kódujú
polypeptidy obsahujúce segmenty alebo domény vyššie opísaných reťazcov Epo-väzbových
protilátok podľa vynálezu. Niektoré z nukleových kyselín podľa vynálezu obsahujú nukleotidovú
sekvenciu kódujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca uvedenú v Sekv. id. č.: 13, 33, 53 alebo
73, a/alebo nukleotidovú sekvenciu kódujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca uvedenú v Sekv.
id. č.: 14, 34, 54 alebo 74. V konkrétnom uskutočnení sú molekuly nukleovej kyseliny tie
identifikované v tabuľke 1. Niektoré ďalšie molekuly nukleovej kyseliny podľa vynálezu
obsahujú nukleotidové sekvencie, ktoré sú v podstate identické (napr. aspoň 95% alebo 99%) s
nukleotidovými sekvenciami z tých uvedených v tabuľke 1. Keď sú exprimované z vhodných
expresných vektorov, sú polypeptidy kódované týmito polynukleotidmi schopné vykazovať
schopnosť viazania antigénu Epo.
V tomto dokumente sa opisujú polynukleotidy, ktoré kódujú aspoň jednu CDR oblasť a
zvyčajne všetky tri CDR oblasti z ťažkého alebo ľahkého reťazca Epo-väzbovej protilátky
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uvedenej vyššie. Niektoré ďalšie polynukleotidy kódujú všetky alebo v podstate všetky
sekvencie variabilnej oblasti ťažkého reťazca a/alebo ľahkého reťazca Epo-väzbovej protilátky
uvedenej vyššie. Kvôli degenerácii kódu budú rôzne sekvencie nukleových kyselín kódovať
každú zo sekvencií aminokyselín imunoglobulínu.
Molekuly nukleovej kyseliny podľa vynálezu môžu kódovať ako variabilnú oblasť, tak
konštantnú oblasť protilátky. Niektoré zo sekvencií nukleových kyselín podľa vynálezu obsahujú
nukleotidy kódujúce zrelú sekvenciu ťažkého reťazca, ktorá je v podstate identická (napr. aspoň
95%, 96%, 97%, 98% alebo 99%) so sekvenciou zrelého ťažkého reťazca uvedenou v Sekv. id.
č.: 15, 35, 55 alebo 75. Niektoré ďalšie sekvence nukleových kyselín obsahujú nukleotid
kódujúci zrelú sekvenciu ľahkého reťazca, ktorá je v podstate identická (napr. aspoň 95%, 96%,
97%, 98% alebo 99%) so sekvenciou zrelého ľahkého reťazca uvedenou v Sekv. id. č.: 16, 36,
56 alebo 76.
Polynukleotidové sekvencie sa môžu produkovať de novo pomocou syntézy DNA v
pevnej fáze alebo PCR mutagenézou existujúcej sekvencie (napr. sekvencií opísaných v
príkladoch nižšie) kódujúcej Epo-väzbovú protilátku alebo jej väzbový fragment. Priamu
chemickú syntézu nukleových kyselín je možné uskutočniť spôsobmi známymi v odbore, ako je
fosfotriesterový spôsob podľa Narang a kol., 1979, Meth. Enzymol. 68:90; fosfodiesterový
spôsob podľa Brown a kol., Meth. Enzymol. 68:109, 1979; dietylfosforamiditový spôsob podľa
Beaucage a kol., Tetra. Lett., 22:1859, 1981; a spôsob pevného nosiča podľa U.S. Patentu č. 4
458 066. Zavádzanie mutácií do polynukleotidovej sekvencie pomocou PCR je ožné uskutočniť
tak, ako sa opisuje v napr. PCR Technology: Principles and Applications for DNA
Amplification, H.A. Erlich (Ed.), Freeman Press, NY, NY, 1992; PCR Protocols: A Guide to
Methods and Applications, Innis a kol. (Ed.), Academic Press, San Diego, CA, 1990; Mattila a
kol., Nucleic Acids Res. 19:967, 1991; a Eckert a kol., PCR Methods and Applications 1:17,
1991.
Vo vynáleze sú tiež poskytnuté expresné vektory a hostiteľské bunky na produkciu Epoväzbových protilátok podľa vynálezu opísaných vyššie. K expresii polynukleotidov kódujúcich
reťazce alebo väzbové fragmenty Epo-väzbových protilátok je možné použiť rôzne expresné
vektory. K produkcii protilátok v cicavčej hostiteľskej bunke je možné použiť ako vírusové, tak
nevírusové expresné vektory. Nevírusové vektory a systémy zahŕňajú plazmidy, epizomálne
vektory, zvyčajne s expresnou kazetou na expresiu proteínu alebo RNA, a ľudské umelé
chromozómy (pozri napr., Harrington a kol. Nat Genet 15:345, 1997). Napríklad nevírusové
vektory užitočné pre expresiu Epo-väzbových polynukleotidov a polypeptidov v cicavčích (napr.
ľudských) bunkách zahŕňajú pThioHis A, B & C, pcDNA3.1/His, pEBVHis A, B & C,
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(Invitrogen, San Diego, CA), MPSV vektory a rad ďalších vektorov známych v odbore na
expresiu ďalších proteínov. Užitočné vírusové vektory zahŕňajú vektory na báze retrovírusov,
adenovírusov, adenoasociovaných vírusov, herpetických vírusov, vektory na báze SV40,
papilomavírusu, HBP vírusu Epstein Barrovej, vektorov vírusu vakcínie a vírusu Semliki Forest
(SFV). Pozri Brent a kol., vyššie; Smith, Annu. Rev. Microbiol. 49:807, 1995; a Rosenfeld a
kol., Cell 68:143, 1992.
Voľba expresného vektora závisí od zamýšľaných hostiteľských buniek, v ktorých má
byť vektor exprimovaný. Expresné vektory zvyčajne obsahujú promótor a ďalšie regulačné
sekvencie (napr. enhancery), ktoré sú operatívne spojené s polynukleotidmi kódujúcimi reťazec
alebo fragment Epo-väzbovej protilátky. V niektorých uskutočneniach sa používa indukovateľný
promótor, aby sa zabránilo expresii vložených sekvencií, s výnimkou indukujúcich podmienok.
Indukovateľné promótory zahŕňajú napr. arabinózu, lacZ, metalotioneínový promótor alebo
promótor tepelného šoku. Kultúry transformovaných organizmov sa môžu expandovať za
neindukujúcich podmienok bez ovplyvnenia populácie pre kódujúce sekvencie, ktorých produkty
expresie sú lepšie tolerované hostiteľskými bunkami. Okrem promótorov sa môžu na účinnú
expresiu reťazca alebo fragmentu Epo-väzbovej protilátky požadovať alebo žiadať tiež ďalšie
regulačné prvky. Tieto prvky typicky zahŕňajú iniciačný kodón ATG a susedné väzbové miesto
ribozómu alebo inej sekvencie. Účinnosť expresie sa môže navyše zvýšiť zahrnutím enhancerov
vhodných pre používaný bunkový systém (pozri napr. Scharf a kol., Results Probl. Cell Differ.
20:125, 1994; a Bittner a kol., Meth. Enzymol., 153:516, 1987). Napríklad enhancer SV40 alebo
enhancer CMV je možné použiť na zvýšenie expresie v cicavčích hostiteľských bunkách.
Expresné vektory môžu tiež poskytovať signálnu sekvenciu sekrečných pozícií, aby sa
vytvoril fúzny proteín s polypeptidmi kódovanými vloženými sekvenciami Epo-väzbovej
protilátky. Častejšie sú vložené sekvencíe Epo-väzbovej protilátky naviazanej na signálne
sekvencie pred začlenením do vektoru. Vektory, ktoré sa majú použiť pre príjem sekvencií
kódujúcich variabilné domény ľahkého a ťažkého reťazca protilátky viažucej sa na Epo, niekedy
tiež kódujú konštantné oblasti alebo ich časti. Také vektory umožňujú expresiu variabilných
oblastí ako fúzne proteíny s konštantnými oblasťami, čo vedie k produkcii intaktných protilátok
alebo ich fragmentov. Typicky sú také konštantné oblasti ľudské.
Hostiteľské bunky na uchovávanie a expresiu reťazcov protilátok viažucich sa na Epo
môžu byť buď prokaryotické alebo eukaryotické. E. coli je jedným prokaryotickým hostiteľom
užitočným na klonovanie a expresiu polynukleotidov podľa predkladaného vynálezu. Medzi
ďalších mikrobiálnych hostiteľov vhodných na použitie patria bacily, ako je Bacillus subtilis, a
ďalšie enterobaktérie, ako je Salmonella, Serratia a rôzne druhy Pseudomonas. U týchto
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prokaryotických hostiteľov je možné tiež vytvoriť expresné vektory, ktoré zvyčajne obsahujú
expresné kontrolné sekvencie kompatibilné s hostiteľskou bunkou (napr. replikačný počiatok).
Okrem toho bude prítomné akékoľvek množstvo rôznych dobre známych promótorov, ako je
promótorový systém laktózy, promótorový systém tryptofánu (trp), promótorový systém betalaktamázy alebo promótorový systém z fágu lambda. Promótory typicky riadia expresiu,
voliteľne s operátorovou sekvenciou, a majú sekvencie väzbového miesta ribozómu a podobne,
na zahájenie a dokončenie transkripcie a translácie. Na expresiu Epo-väzbových polypeptidov
podľa vynálezu sa môžu tiež použiť ďalšie mikróby, ako sú kvasinky. Je možné tiež použiť
hmyzie bunky v kombinácii s vektormi baculovírusu.
V niektorých výhodných uskutočneniach sa cicavčie hostiteľské bunky používajú na
expresiu a produkciu Epo-väzbových polypeptidov podľa predkladaného vynálezu. Napríklad to
môžu byť buď hybridómová bunková línia exprimujúca endogénne imunoglobulínové gény
(napr. klon hybridómu myelómu 1D6.C9, ako sa opisuje v príkladoch), alebo cicavčia bunková
línia uchovávajúca exogénny expresný vektor (napr. myelómové bunky SP2/0 nižšie doložené
na príkladoch). Patrí medzi ne akákoľvek normálna smrteľná alebo normálna alebo abnormálna
nesmrteľná živočíšna alebo ľudská bunka. Napríklad sa vyvinul rad vhodných hostiteľských
bunkových línií schopných sekretovať intaktné imunoglobulíny vrátane bunkových línií CHO,
rôznych bunkových línií Cos, buniek HeLa, bunkových línií myelómu, transformovaných Bbuniek a hybridómov. Použitie cicavčej tkanivovej bunkovej kultúry na expresiu polypeptidov sa
všeobecne diskutuje v napr. Winnacker, FROM GENES TO CLONES, VCH Publishers, N.Y.,
N.Y., 1987. Expresné vektory pre cicavčie hostiteľské bunky môžu zahŕňať sekvencie na
riadenie expresie, ako je replikačný počiatok, promótor a enhancer (pozri napr. Queen a kol.,
Immunol. Rev. 89:49-68, 1986) a nevyhnutné spracovanie informačných miest, ako sú
ribozómové väzbové miesta, RNA zostrihové miesta, miesta polyadenylácie a terminátorové
sekvencie transkripcie. Tieto expresné vektory zvyčajne obsahujú promótory odvodené z
cicavčích génov alebo z cicavčích vírusov. Vhodné promótory môžu byť konštitutívne,
špecifické pre daný bunkový typ, štádiovo špecifické a/alebo modulovateľné alebo
regulovateľné. Medzi užitočné promótory patria, ale nie sú na ne obmedzené, metalotioneínový
promótor, konštitutívny hlavný neskorý promótor adenovírusu, promótor MMTV indukovateľný
dexametazónom, promótor SV40, promótor MRP polIII, konštitutívny promótor MPSV,
promótor CMV indukovateľný tetracyklínom (ako je ľudský okamžitý skorý promótor CMV),
konštitutívny promótor CMV a kombinácie promótor-enhancer známe v odbore.
Spôsoby na zavedenie expresných vektorov obsahujúcich požadované polynukleotidové
sekvencie sa líšia v závislosti od typu bunkového hostiteľa. Napríklad transfekcia chloridom
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vápenatým sa bežne používa pre prokaryotické bunky, zatiaľ čo ošetrenie fosforečnanom
vápenatým alebo elektroporáciu je možné použiť pre iných bunkových hostiteľov. (Pozri
všeobecne Sambrook a kol., vyššie). Medzi ďalšie spôsoby patrí napr. elektroporácia, ošetrenie
fosforečnanom vápenatým, lipozómom sprostredkovaná transformácia, injekcia a mikroinjekcia,
balistické spôsoby, virozómy, imunolipozómy, konjugáty polykatión:nukleová kyselina, nahá
DNA, umelé virióny, fúzia so štruktúrnym proteínom vírusu herpes VP22 (Elliot a O'Hare,
88:223, 1997), vychytávanie DNA zosilnené činidlom a transdukcia ex vivo. Na dlouhodobú
produkciu rekombinantných proteínov s vysokým výťažkom bude často požadovaná stabilná
expresia. Napríklad bunkové línie, ktoré stabilne exprimujú reťazce alebo väzbové fragmenty
Epo-väzbových protilátok, je možné pripraviť použitím expresných vektorov podľa vynálezu,
ktoré obsahujú vírusové počiatky replikáce alebo endogénne expresné prvky a selektovateľný
markerový gén. Po zavedení vektoru sa môže bunkám umožniť rásť počas 1–2 dní v obohatenom
médiu predtým, ako sú presunuté do selektívneho média. Cieľom selektovateľného markeru je
udeliť rezistenciu voči selekcii a jeho prítomnosť umožňuje rast buniek, ktoré úspešne exprimujú
zavedené sekvencie v selektívnom médiu. Rezistentné, stabilne transfektované bunky sa môžu
proliferovať použitím techník tkanivovej kultúry vhodných pre daný bunkový typ.
Výroba monoklonálnych protilátok podľa vynálezu
Monoklonálne protilátky (mAb) sa môžu vyrábať rôznymi technikami, vrátane bežnej
metodológie pre monoklonálne protilátky, napr. štandardnou hybridizačnou technikou
somatických buniek od Kohlera a Milsteina, 1975 Nature 256: 495. Môže sa použiť mnoho
techník pre výrobu monoklonálnej protilátky napr. vírusová alebo onkogénna transformácia B
lymfocytov.
Živočíšne systémy na prípravu hybridómov zahŕňajú myšie, potkanie a králičie systémy.
Produkcia hybridómu v myši je dobre zavedenou procedúrou. V odbore sú známe imunizačné
protokoly a techniky na izoláciu imunizovaných splenocytov pre fúziu. Fúzni partneri (napr.
myšie myelómové bunky) a fúzne procedúry sú tiež známe.
Chimérické alebo humanizované protilátky z predkladaného vynálezu sa môžu pripraviť
na základe sekvencie myšej monoklonálnej protilátky pripravenej, ako je opísané vyššie. DNA
kódujúce ťažké a ľahké reťazce imunoglobulínov sa môžu získať z požadovaného myšieho
hybridómu a upraviť, aby obsahovali nemyšie (napr.. ľudské) imunoglobulínové sekvencie
použitím techník molekulárnej biológie. Napríklad sa na vytvorenie chimerickej protilátky môžu
myšie variabilné oblasti pripojiť k ľudským konštantným oblastiam za použitia metód známych
v odbore (pozri napr. U.S. Patent č. 4 816 567 od Cabilly a kol.). Na vytvorenie humanizovanej
protilátky sa myšie CDR oblasti môžu vložiť do ľudskej kostry s použitím metód známych v
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odbore. Pozri napr. U.S. Patent č. 5225539 od Wintera, a U.S. Patenty č. 5530101; 5585089;
5693762 a 6180370 od Queen a kol.
V určitom uskutočnení sú protilátkami podľa vynálezu ľudské monoklonálne protilátky.
Ľudské monoklonálne protilátky sa môžu pripravovať použitím transgénnych alebo
transchromozómových myší, ktoré nesú časti ľudského imunitného systému namiesto myšieho
systému. Tieto transgénne a transchromozómové myši zahrnujú myši tu opísané ako HuMAb
myš a KM myš, a spoločne sú tu opísané ako „myši s ľudským Ig“.
HuMAb mouse® (Medarex, Inc.) obsahuje génovú minioblasť ľudského imunoglobulínu,
ktorá kóduje nezmenené imunoglobulínové sekvencie ľudského ťažkého (µ a γ) a κ ľahkého
reťazca spolu s cielenými mutáciami, ktoré deaktivujú endogénne miesta µ a κ reťazca (pozri
napr. Lonberg, a kol. 1994 Nature 368(6474): 856-859). V súlade s tým myši vykazujú zníženú
expresiu myšieho IgM alebo κ, a ako odpoveď na imunizáciu, zavedené ľudské transgény
ťažkého a ľahkého reťazca podliehajú prepínaniu tried a somatickej mutácii, aby vznikla ľudská
IgGκ monoklonálna protilátka s vysokou afinitou (Lonberg, N. a kol. 1994, vyššie; opísané v
Lonberg, N., 1994 Handbook of Experimental Pharmacology 113:49-101; Lonberg, N. a Huszar,
D., 1995 Intern. Rev. Immunol.13: 65-93, a Harding, F. a Lonberg, N., 1995 Ann. N. Y. Acad.
Sci. 764:536-546). Príprava a použitie HuMAb myšej a génovej modifikácie nesenej takými
myšami sa ďalej opisujú v Taylor, L. a kol. 1992, Nucleic Acids Research 20:6287-6295; Chen,
J. a kol. 1993 International Immunology 5: 647-656; Tuaillon a kol., 1993 Proc. Natl. Acad. Sci.
USA 94:3720-3724; Choi a kol., 1993 Nature Genetics 4:117-123; Chen, J. a kol., 1993 EMBO
J. 12: 821-830; Tuaillon a kol., 1994 J. Immunol. 152:2912-2920; Taylor, L. a kol., 1994
International Immunology 579-591; a Fishwild, D. a kol., 1996 Nature Biotechnology 14: 845851. Ďalej pozri U.S. Patenty č. 5 545 806; 5 569 825; 5 625 126; 5 633 425; 5 789 650; 5 877
397; 5 661 016; 5 814 318; 5 874 299; a 5 770 429; všetky od Lonberg a Kay; U.S. Patent č. 5
545 807 od Surani a kol.; PCT Publikácie č. WO 92103918, WO 93/12227, WO 94/25585, WO
97113852, WO 98/24884 a WO 99/45962, všetky od Lonberg a Kay; a PCT Publikácia č. WO
01/14424 od Korman a kol.
V ďalšom uskutočnení sa môžu ľudské protilátky z vynálezu získať použitím myši, ktorá
nesie sekvencie alebo transgény alebo transchromozómy ľudského imunoglobulínu, ako je myš,
ktorá nesie transgén ľudského ťažkého reťazca a transchromozóm ľudského ľahkého reťazca.
Také myši, v tomto dokumente opísané ako „KM myši“, sú podrobne opísané v PCT Prihláške
WO 02/43478 od Ishida a kol.
Sú ešte ďalej v odbore dostupné alternatívne transgénne živočíšne systémy exprimujúce
ľudské imunoglobulínové gény a môžu sa použiť na tvorbu Epo-väzbových protilátok z
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vynálezu. Napríklad sa môže použiť alternatívny transgénny systém opísaný ako Xenomouse
(Abgenix, Inc.). Také myši sa opisujú v napr. U.S. Patentoch č. 5 939 598; 6 075 181; 6 114
598; 6 150 584 a 6 162 963 od Kucherlapati a kol.
Alternatívne

transchromozómové

živočíšne

systémy

exprimujúce

ľudské

imunoglobulínové gény sú v odbore dostupné a môžu sa použiť na tvorbu Epo-väzbových
protilátok z vynálezu. Napríklad sa môžu použiť myši nesúce ľudský transchromozóm ťažkého
reťazca a ľudský transchromozóm ľahkého reťazca opísané ako „TC myši“; také myši sa opisujú
v Tomizuka a kol., 2000 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97:722-727. Okrem toho sa v odbore opísali
kravy nesúce ľudské transchromozómy ťažkých a ľahkých reťazcov (Kuroiwa a kol., 2002
Nature Biotechnology 20:889-894) a môžu sa použiť na produkciu Epo-väzbových protilátok
podľa vynálezu.
Ľudské monoklonálne protilátky z vynálezu sa môžu tiež pripraviť použitím fágových
displejových spôsobov na preverovanie knižníc génov ľudských imunoglobulínov. Takéto
fágové displejové metódy na izoláciu ľudských protilátok sú v odbore zavedené alebo sú opísané
v príkladoch nižšie. Pozri napríklad: U.S. Patenty č. 5 223 409; 5 403 484; a 5 571 698 od
Ladner a kol.; U.S. Patenty č. 5 427 908 a 5 580 717 od Dower a kol.; U.S. Patenty č. 5 969 108
a 6 172 197 od McCafferty a kol.; a U.S. Patenty č. 5 885 793; 6 521 404; 6 544 731; 6 555 313;
6 582 915 a 6 593 081 od Griffiths a kol.
Ľudské monoklonálne protilátky podľa vynálezu sa môžu tiež pripraviť za použitia SCID
myši, v ktorej sa ľudské imunitné bunky rekonštituovali tak, že sa môže vyvolať ľudská
protilátková odpoveď pri imunizácii. Také myši sa opisujú napríklad v U.S. Patentoch č. 5 476
996 a 5 698 767 od Wilson a kol.
Kostrové alebo Fc techniky
Vyvinuté protilátky zahŕňajú tie, u ktorých sa uskutočnili modifikácie kostrových
zvyškov v VH a/alebo VL, napr. aby sa vylepšili vlastnosti protilátky. Takéto kostrové
modifikácie sa obvykle vykonávajú, aby sa znížila imunogenicita protilátky. Jedným prístupom
je napríklad „spätná mutácia“ jedného alebo viacerých kostrových zvyškov na zodpovedajúcej
sekvencii zárodočnej línie. Konkrétnejšie protilátka, ktorá podlieha somatickej mutácii, môže
obsahovať kostrové zvyšky ktoré sa líšia od sekvencie zárodočnej línie, z ktorej je protilátka
odvodená. Takéto zvyšky sa môžu identifikovaťt porovnaním protilátkových kostrových
sekvencií so sekvenciami zárodočnej línie, z ktorej je protilátka odvodená. Aby sa sekvencie
kostrového úseku vrátili ku konfigurácii zo zárodočnej línie, môžu somatické mutácie „spätne
mutovať“ na sekvenciu zárodočnej línie pomocou napríklad miestne-smerovanej mutagenézy.
Také „spästne mutované“ protilátky sú tiež zahrnuté vo vynáleze.

61
Ďalší typ kostrovej modifikácie zahrnuje mutáciu jedného alebo viacerých zvyškov v
kostrovom úseku alebo dokonca v jednej alebo viacerých CDR oblastiach, aby sa odstránili
epitopy T-buniek a tým sa znížila potenciálna imunogenicita protilátky. Tento prístup sa tiež
nazýva „deimunizácia“ a opisuje sa podrobne v U.S. Patentovej prihláške č. 20030153043 od
Carr a kol.
Navyše alebo alternatívne k modifikáciám vykonaným v kostrových alebo CDR úsekoch
sa môžu protilátky podľa vynálezu vyvinúť tak, aby zahrnovali modifikácie v Fc oblasti, obvykle
aby sa zmenila jedna alebo viacero funkčných vlastností protilátky, ako je sérový polčas, fixácia
komplementu, väzba Fc receptora a/alebo antigén-dependentná bunková cytotoxicita. Protilátka
podľa vynálezu môže ďalej byť chemicky modifikovaná (napr. jedna alebo viacero chemických
jednotiek sa môže pripojiť na protilátku) alebo sa môže modifikovať, aby sa zmenila jej
glykozylácia, a tým sa zmenila jedna alebo viacero funkčných vlastností protilátky. Každé z
týchto uskutočnení je nižšie opísané podrobnejšie. Číslovanie zvyškov v Fc oblasti je podľa EU
indexu od Kabata.
V jednom uskutočnení sa pántová oblasť CH1 modifikuje tak, že sa počet cysteínových
zvyškov v pántovej oblasti zmení, napr. zvýši alebo zníži. Tento prístup je ďalej opísaný v U.S.
Patente č. 5 677 425 od Bodmer a kol. Počet cysteínových zvyškov v pántovej oblasti CH1 sa
zmení, aby sa napríklad uľačilo usporiadanie ľahkých a ťažkých reťazcov alebo aby sa zvýšila
alebo znížila stabilita protilátky.
V ďalšom uskutočnení je Fc pántová oblasť protilátky mutovaná, aby sa znížil biologický
polčas protilátky. Konkrétnejšie je jedna alebo viacero aminokyselinových mutácií zavedených
do CH2-CH3 domény na rozhraní Fc-pántového fragmentu tak, že protilátka má poškodenú
Stafylokokcyl proteín A (SpA) väzbu v porovnaní s natívnou SpA väzbou Fc-pántovej oblasti.
Tento prístup sa podrobne opisuje v U.S. Patente č. 6 165 745 od Ward a kol.
V ďalším uskutočnení sa protilátka modifikuje, aby sa zvýšil jej biologický polčas. Sú
možné rôzne prístupy. Napríklad sa môže zaviesť jedna alebo viacero z nasledujúcich mutácii:
T252L, T254S, T256F, ako je opísané v U.S. Patente č. 6 277 375 od Warda. Aby sa zvýšil
biologický polčas života, protilátka môže byť pozmenená v CH1 alebo CL oblasti, aby
obsahovala záchranný epitop viažuci receptor zložený z dvoch slučiek z CH2 domény Fc oblasti
v IgG, ako je opísané v U.S. Patentoch č. 5 869 046 a 6 121 022 od Presta a kol.
V ešte ďalších uskutočneniach je Fc oblasť pozmenená nahradením aspoň jedného
aminokyselinového zvyšku iným aminokyselinovým zvyškom, aby sa zmenili efektorové
funkcie protilátky. Napríklad sa môže jedna alebo viacero aminokyselín nahradiť iným
aminokyselinovým zvyškom tak, že má protilátka pozmenenú afinitu pre efektorový ligand, ale
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zachováva si antigén-väzbovú schopnosť pôvodnej protilátky. Efektorový ligand, u ktorého sa
mení afinita, môže byť napríklad Fc receptorová alebo C1 zložka komplementu. Tento prístup je
ďalej podrobne opísaný v U.S. Patentoch č. 5 624 821 a 5 648 260, obe od Winter a kol.
V ďalšom uskutočnení môže byť jedna alebo viacero aminokyselín vybraných z
aminokyselinových zvyškov nahradená odlišnými zvyškami aminokyselín tak, že má protilátka
pozmenenú väzbu C1q a/alebo zníženú alebo zrušenú cytotoxicitu závislú na komplemente
(CDC). Tento prístup je ďalej podrobne opísaný v U.S. Patente č. 6 194 551 od Idusogie a kol.
V ďalšom uskutočnení je jeden alebo viacero aminokyselinových zvyškov pozmenených,
aby sa zmenila schopnosť protilátky viazať komplement. Tento prístup je ďalej podrobne
opísaný v PCT Prihláške WO 94/29351 od Bodmer a kol.
V ešte ďalšom uskutočnení je Fc oblasť modifikovaná, aby sa zvýšila schopnosť
protilátky sprostredkovať na protilátke dependentnú bunkovú cytotoxicitu (ADCC) a/alebo aby
sa zvýšila afinita protilátky k Fcγ receptora modifikáciou jednej alebo viacerých aminokyselín.
Tento prístup je ďalej podrobne opísaný v PCT Publikácii WO 00/42072 od Presta. Okrem toho
sa väzbové miesta na ľudskom IgG1 pre FcγRI, FcγRII, FcγRIII anFcRn zmapovali a opísali sa
varianty s vylepšenou väzbou (pozri Shields, R.L. a kol. 2001 J. Biol. Chen. 276:6591-6604).
V ešte ďalšom uskutočnení sa modifikuje glykozylácia protilátky. Napríklad sa môže
vyrobiť aglykolyzovaná protilátka (tj. protilátka nemajúca glykozyláciu). Glykozyláciou sa môže
zmeniť napríklad zvýšenie afinity protilátky k „antigénu'. Takéto cukrové modifikácie sa môžu
dosiahnuť napríklad zmenou jedného alebo viacerých glykozylačných miest v sekvencii
protilátky. Môžu sa napríklad vykonať substitúcie jednej alebo viacerých aminokyselín, ktoré
vedú k eliminácii jedného alebo viacerých glykozylačných miest v kostre variabilnej oblasti, čím
sa vylúči glykozylácia v tomto mieste. Takáto aglykozylácia môže zvýšiť afinitu protilátky k
antigénu. Takýto prístup je detailnejšie opísaný v U.S. Patentoch č. 5 714 350 a 6 350 861 od Co
a kol.
Okrem toho alebo alternatívne sa môže vyrobiť protilátka, ktorá má zmenený typ
glykozylácie, ako je hypofukozylovaná protilátka, ktorá má znížené množstvo fukozylových
zvyškov, alebo protilátka, ktorá má zvýšený počet poliacich GlcNac štruktúr. Takéto zmenené
glykozylačné dráhy preukazateľne zvyšujú ADCC schopnosť protilátok. Takéto cukrové
modifikácie sa môžu dosiahnuť napríklad expresiou protilátky v hostiteľskej bunke so
zmeneným glykozylačným aparátom. Bunky s pozmeneným glykozylačným aparátom sú v
odbore opísané a môžu sa použiť ako hostiteľské bunky, v ktorých sa exprimujú rekombinantné
protilátky podľa vynálezu, aby vznikla protilátka s pozmenenou glykozyláciou. Napríklad EP 1
176 195 od Hang a kol. opisuje bunkovú líniu s funkčne poškodeným FUT8 génom, ktorý
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kóduje fukozyltransferázu, takže protilátky exprimované v takejto bunkovej línii vykazujú
hypofukozyláciu. PCT Prihláška WO 03/035835 od Presta opisuje variant CHO bunkovej línie,
Lecl3 bunky, so zníženou schopnosťou pripojiť fukózu k Asn(297)-pripojeným cukrom, čo tiež
vedie k hypofukozylácii protilátok exprimovaných v týchto hostiteľských bunkách (pozri tiež
Shields, R.L. a kol., 2002 J. Biol. Chem. 277:26733-26740). PCT Prihláška WO 99/54342 od
Umana a kol. opisuje bunkové línie vyvinuté tak, aby exprimovali glykoproteín-modifikujúce
glykozyltransferázy (napr. beta(1,4)-N acetylglukozaminyltransferáza III (GnTIII)), kde tieto
protilátky exprimované vo vyvinutých bunkových líniách vykazujú zvýšený počet poliacich
GlcNac štruktúr, čo vedie k zvýšenej ADCC aktivite protilátok (pozri tiež Umana a kol., 1999
Nat. Biotech. 17:176-180).
Spôsoby vývoja pozmenených protilátok
Ako je diskutované vyššie, Epo-väzbové protilátky, ktoré majú v tomto dokumente
uvedené VH a VL sekvencie alebo sekvencie ťažkého a ľahkého reťazca s celou dĺžkou, sa môžu
použiť na vytvorenie nových Epo-väzbových protilátok pomocou modifikácie sekvencií ťažkého
reťazca s celou dĺžkou a/alebo ľahkého reťazca s celou dĺžkou, VH a/alebo VL sekvencií, alebo
k nim pripojenú konštantnú oblasť alebo oblasti. Štrukturálne rysy Epo-väzbovej protilátky
podľa vynálezu je možné teda použiť na vytvorenie štruktúrne príbuzných Epo-väzbových
protilátok, ktoré si zachovávajú aspoň jednu funkčnú vlastnosť protilátok podľa vynálezu, ako je
väzba na ľudský Epo, a tiež inhibovanie jednej alebo viacerých funkčných vlastností Epo (napr.
inhibovať väzbu Epo na receptor Epo, inhibovať Epo-dependentnú proliferáciu buniek).
Jedna alebo viac CDR oblastí z predkladaného vynálezu, alebo ich mutácií, sa môžu
spojiť rekombinantne so známymi kostrovými oblasťami a/alebo ďalšími CDR za vzniku ďalších
rekombinantne-pripravených, Epo-väzbových protilátok, ako je diskutované vyššie. Ďalšie typy
modifikácií zahrnujú tie, ktoré sú opísané v predchádzajúcej kapitole. Východiskovou látkou pre
vývoj spôsobu je jedna alebo viac z VH a/alebo VL sekvencií poskytnutých v tomto dokumente,
alebo ich jedna alebo viac CDR oblastí. Aby sa vytvorila upravená protilátka, nie je nutné, aby sa
skutočne pripravila (tj. exprimoval sa proteín) protilátka, ktorá má jednu alebo viac z v tomto
dokumente poskytnutých VH a/alebo VL sekvencíí, alebo ich jednu alebo viac CDR oblastí.
Informácia obsiahnutá v sekvencii (sekvenciách) sa použije ako východiskový materiál na
vytvorenie sekvencie alebo sekvencií „druhej generácie“ odvodených od pôvodnej sekvencie
alebo sekvencií a potom sa sekvencia (sekvencie) „druhej generácie“ pripravia a exprimujú ako
proteín.
V súlade sa tu tiež opisuje spôsob prípravy modifikovanej Epo-väzbovej protilátky
zahŕňajúcej kroky a) produkcie a Epo-väzbovej protilátky obsahujúcej sekvenciu protilátky
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variabilnej oblasti ťažkého reťazca majúcej sekvenciu CDR1 vybranú zo skupiny pozostávajúcej
zo Sekv. id. č.: 1, 21, 41 a 61, sekvenciu CDR2 vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id.
č.: 2, 22, 42 a 62, a/alebo sekvenciu CDR3 vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 3,
23, 43 a 63, a sekvenciu variabilnej domény ľahkého reťazca majúcu sekvenciu CDR1 vybranú
zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 4, 24, 44 a 64, sekvenciu CDR2 vybranú zo skupiny
pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 5, 25, 45 a 65, a/alebo sekvenciu CDR3 vybranú zo skupiny
pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 6, 26, 46 a 66; b) zmenenie aspoň jedného aminokyselinového
zvyšku v protilátkovej sekvencii variabilnej oblasti ťažkého reťazca a/alebo protilátkovej
sekvenci variabilnej oblasti ľahkého reťazca, aby sa vytvorila aspoň jedna zmenená protilátková
sekvencia; a c) exprimovanie zmenenej protilátkovej sekvencie ako proteín.
V súlade s tým sa v tomto dokumente tiež opisuje spôsob prípravy Epo-väzbovej
protilátky zahŕňajúcej protilátkovú sekvenciu variabilnej oblasti ťažkého reťazca majúcu
sekvenciu CDR1 vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 7, 27, 47 a 67, sekvenciu
CDR2 vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 8, 28, 48 a 68, a/alebo sekvenciu
CDR3 vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 9, 29, 49 a 69, a sekvenciu variabilnej
domény ľahkého reťazca majúcu sekvenciu CDR1 vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv.
id. č.: 10, 30, 50 a 70, sekvenciu CDR2 vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 11,
31, 51 a 71, a/alebo sekvenciu CDR3 vybranú zo skupiny pozostávajúcej zo Sekv. id. č.: 12, 32,
52 a 72; zmenenie aspoň jedného aminokyselinového zvyšku v protilátkovej sekvencii
variabilnej oblasti ťažkého reťazca a/alebo protilátkovej sekvencii variabilnej oblasti ľahkého
reťazca, aby sa vytvorila aspoň jedna zmenená protilátková sekvencia; a exprimovanie zmenenej
protilátkovej sekvencie ako proteín.
V súlade s tým v ďalšom uskutočnení vynález poskytuje spôsob prípravy Epo-väzbovej
protilátky optimalizovanej na expresiu v cicavčej bunke pozostávajúcej z: protilátkovej
sekvencie ťažkého reťazca celej dĺžky majúcej sekvenciu vybranú zo skupiny Sekv. id. č.: 15,
35, 55 a 75, a protilátkovej sekvencie ľahkého reťazca celej dĺžky majúcej sekvenciu vybranú zo
skupiny Sekv. id. č.: 16, 36, 56 a 76; zmenenie aspoň jedného aminokyselinového zvyšku v
protilátkovej sekvencii ťažkého reťazca celej dĺžky a/alebo protilátkovej sekvencii ľahkého
reťazca celej dĺžky, aby sa vytvorila aspoň jedna zmenená protilátková sekvencia; a
exprimovanie zmenenej protilátkovej sekvencie ako proteín. V jednom uskutočnení je
pozmenenie ťažkého alebo ľahkého reťazca v kostrovej oblasti ťažkého alebo ľahkého reťazca.
Pozmenenú sekvenciu protilátok je tiež možné pripraviť skríningom knižníc protilátok
majúcich fixné sekvencie CDR3 alebo minimálne esenciálne väzbové determinanty, ako sa
opisuje v US20050255552, a diverzitu na sekvenciách CDR1 a CDR2. Skríning sa môže
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vykonať v súlade s ktoroukoľvek vhodnou preverovacou technikou na preverovanie protilátok z
knižnice protilátok, ako je technológia fágového displeja.
Štandardné techniky molekulovej biológie sa môžu použiť na prípravu a expresiu
pozmenenej protilátkovej sekvencie. Protilátkou kódovanou pomocou pozmenenej sekvencie(í)
protilátky je tá, ktorá si zachováva jednu, niektoré alebo všetky funkčné vlastnosti v tomto
dokumente opísaných Epo-väzbových protilátok, ktorých funkčné vlastnosti zahŕňajú, ale nie sú
na ne obmedzené, špecifickú väzbu na ľudský, makačí, potkaní a/alebo myší Epo; a protilátka
inhibuje bunkovú proliferáciu závislú od Epo v teste F36E a/alebo Ba/F3-EpoR bunkovej
proliferácie.
V niektorých uskutočneniach spôsobov úpravy protilátok z vynálezu sa môžu zaviesť
mutácie náhodne alebo selektívne v celej alebo len v časti sekvencie kódujúcej Epo-väzbovú
protilátku a získané modifikované Epo-väzbové protilátky sa môžu preveriť z hľadiska väzbovej
aktivity a/alebo ďalších funkčných vlastností, ako sa v tomto dokumente opisuje. Spôsoby
mutácie sú v odbore opísané. PCT Prihláška WO 02/092780 od Shorta napríklad opisuje spôsoby
vytvorenia a skríningu protilátkových mutácií za použitia saturačnej mutagenézy, syntetického
ligačného usporiadania alebo ich kombinácie. PCT Prihláška WO 03/074679 od Lazar a kol.
alternatívne opisuje spôsoby výpočtových skríningových metód na optimalizáciu fyzikálnochemických vlastností protilátok.
V určitých uskutočneniach vynálezu boli protilátky navrhnuté tak, aby odstránili miesta
deamidácie. Je známe, že deamidácia spôsobuje štrukturálne a funkčné zmeny v peptide alebo
proteíne. Deamidácia môže viesť ku zníženiu bioaktivity, rovnako tak aj ku zmenám vo
farmakokinetike a antigenicite farmaceutického proteínu. (Anal Chem. 2005 marec 1;77(5):14329).
V určitých uskutočneniach vynálezu boli protilátky upravené na zvýšenie pI a zlepšenie
ich vlastností podobných lieku. pI proteínu je kľúčovou determinantou celkových biofyzikálnych
vlastností molekuly. Bolo známe, že protilátky, ktoré majú nízke pI, sú menej rozpustné, menej
stabilné a náchylné na agregáciu. Purifikácia protilátok s nízkym pI je okrem toho náročná a
môže byť problematická, najmä pri uskutočňovaní do výrobného maradla pre klinické použitie.
Zvyšovanie pI anti-Epo protilátok, alebo Fab, podľa vynálezu zlepšilo ich rozpustnosť, čo
umožnilo formulovať protilátky vo vyšších koncentráciách (> 100 mg/ml). Formulácia protilátok
vo vysokých koncentráciách (napr. > 100 mg/ml) ponúka výhodu, že je možnosť podávať vyššie
dávky protilátok do očí pacientov pomocou intravitreálnych injekcií, čo môže umožniť zníženú
frekvenciu dávkovania, čo je významná výhoda pre liečenie chronických ochorení vrátane
vaskulárnych ochorení sietnice. Vyššie pI môžu tiež zvýšiť FcRn sprostredkovanú recykláciu
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IgG verzie protilátky, čo umožňuje lieku pretrvávať v tele po dlhší čas, tým vyžadovať menej
injekcií. Nakoniec sa celková stabilita protilátok významne zlepší vďaka vyššiemu pI, čo vedie k
dlhšej skladovateľnosti a bioaktivite in vivo. S výhodou je pI väčšie ako alebo rovné 8,2.
Funkčné vlastnosti zmenených protilátok sa môžu hodnotiť pomocou štandardných testov
dostupných v odbore a/alebo opísaných v tomto dokumente, ako sú tie, ktoré sú uvedené v
príkladoch (napr. ELISA).
Profylaktické a terapeutické použitia
Protilátky, ktoré sa viažu na Epo, ako sa opisuje v tomto dokumente, sa môžu použiť v
terapeuticky užitočnej koncentrácii na liečenie ochorenia alebo poruchy spojenej so zvýšenými
hladinami a/alebo aktivitou Epo pomocou podania účinného množstva protilátok alebo
fragmentov viažucich antigén podľa vynálezu subjektu, ktorý ich potrebuje. Predkladaný vynález
poskytuje spôsob liečenia stavov alebo porúch súvisiacich s vaskulárnym ochorením sietnice
pomocou podávania účinného množstva protilátok podľa vynálezu subjektu, ktorý ich potrebuje.
Predkladaný vynález poskytuje spôsob liečenia stavov alebo porúch súvisiacich s diabetickou
retinopatiou (DR) pomocou podávania účinného množstva protilátok podľa vynálezu subjektu,
ktorý ich potrebuje. Predkladaný vynález poskytuje spôsob liečenia stavov alebo porúch
súvisiacich s makulárnym edémom pomocou podávania účinného množstva protilátok podľa
vynálezu subjektu, ktorý ich potrebuje. Vynález tiež poskytuje spôsob liečenia diabetického
makulárneho edému (DME) pomocou podávania účinného množstva protilátok podľa vynálezu
subjektu, ktorý ich potrebuje. Predkladaný vynález ďalej poskytuje spôsob liečenia
proliferatívnej diabetickej retinopatie (PDR) pomocou podávania účinného množstva protilátok
podľa vynálezu subjektu, ktorý ich potrebuje. Ešte ďalej predkladaný vynález poskytuje spôsoby
liečenia makulárneho edému súvisiaceho s vekom (AMD), oklúzie sietnicovej žily (RVO),
angioedému, multifokálnej choroiditídy, myopickej choroidálnej neovaskularizácie a/alebo
retinopatie nedonosených detí pomocou podávania účinného množstva protilátok podľa vynálezu
subjektu, ktorý ich potrebuje. Vynález tiež poskytuje spôsoby liečenia beta talasémie a/alebo
rakoviny.
Vynález sa tiež týka kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment
viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na použitie na liečenie stavu
alebo poruchy spojenej so zvýšenými hladinami a/alebo aktivitou Epo. Vynález sa ďalej týka
kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu,
ako sa v tomto dokumente opisuje, na použitie na liečenie stavov alebo porúch spojených s
vaskulárnym ochorením sietnice. Vynález sa ďalej týka kompozície obsahujúcej izolovanú
protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje,
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na použitie na liečenie stavov alebo porúch spojených s diabetickou retinopatiou (DR). Vynález
sa ďalej týka kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén
podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na použitie na liečenie stavov alebo porúch
spojených s makulárnym edémom, diabetickým makulárnym edémom (DME) a/alebo
proliferatívnou diabetickou retinopatiou (PDR). Vynález sa ešte ďalej týka kompozície
obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v
tomto dokumente opisuje, na použitie makulárneho edému súvisiaceho s vekom (AMD), oklúzie
sietnicovej žily (RVP), angioedému, multifokálnej choroiditídy, myopickej choroidálnej
neovaskularizácie a/alebo retinopatie nedonosených detí. Vynález sa ďalej týka kompozície
obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v
tomto dokumente opisuje, na použitie na liečenie beta talasémie a/alebo rakoviny. Konkrétnejšie,
izolovanou protilátkou alebo jejm fragmentom viažucim antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto
dokumente opisuje, na použitie pri liečení ochorenia alebo poruchy spojenej so zvýšenými
hladinami a/alebo aktivitou Epo, môže byť akákoľvek z protilátok alebo fragmentov viažucich
antigén opísaných v tomto dokumente, navyše k tým, ktoré sú opísané v tabuľke 1. Ešte ďalej
izolovanou protilátkou alebo jej fragmentom viažucim antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto
dokumente opisuje, na použitie pri liečení stavov alebo porúch súvisiacich s vaskulárnym
ochorením sietnice, môže byť akákoľvek z protilátok alebo fragmentov viažucich antigén
opísaných v tomto texte, navyše k tým, ktoré sú opísané v tabuľke 1. Protilátky podľa vynálezu
je možné, okrem iného, použiť na prevenciu progresie stavov alebo porúch súvisiacich s
vaskulárnym ochorením sietnice (napríklad DR, DME, NPDR, PDR, makulárna degenerácia
súvisiaca s vekom (AMD), oklúzia sietnicovej žily (RVO), angioedém, multifokálna
choroiditída, myopická choroidálna neovaskularizácia a/alebo retinopatia nedonosených detí), na
liečenie alebo prevenciu makulárneho edému spojeného s vaskulárnym ochorením sietnice, na
zníženie frekvencie injekcie Lucentis® (RTM) a na zlepšenie straty zraku v dôsledku progresie
vaskulárneho ochorenia sietnice. Protilátky podľa vynálezu sa môžu tiež použiť v kombinácii s
anti-VEGF terapiami na liečenie pacientov s vaskulárnym ochorením sietnice.
V jednom aspekte sa vynález týka spôsobu inhibície Epo-dependentnej proliferácie
buniek, kde spôsob zahŕňa krok kontaktu Epo (napr. kontaktovanie Epo u subjektu) s účinným
množstvom kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén
podľa vynálezu opísané v tomto dokumente; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku
NVS1, NVS2, NVS3 alebo NVS4. V jednom aspekte spôsob zahŕňa kontaktovanie bunky (napr.
bunky obsahujúcej Epo) s kompozíciou obsahujúcou izolovanú protilátku alebo jej fragment
viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje. Vynález sa tiež týka
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kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa vynálezu,
ako sa v tomto dokumente opisuje, na použitie na inhibíciu Epo-dependentnej proliferácie buniek
u subjektu. Predpokladá sa, že bunkou je ľudská bunka. Bunkou môže byť B bunka. Ďalej sa
predpokladá, že bunka je v subjekte. Tiež sa predpokladá, že bunka je v oku subjektu. Ešte ďalej
sa predpokladá, že subjektom je človek.
Proliferáciu buniek je možné marať napríklad bio-mikroskopom so štrbinovou lampou,
optickou koherentnou tomografiou, farebnou fotografiou fundu a fluoresceínovou angiografiou
(Heng a kol. Diabet. Med. 2013 jún;30(6):640-50). Navyše schopnosť protilátky alebo fragmentu
viažuceho antigén opísaného v tomto dokumente inhibovať Epo-dependentné bunkové
proliferácie je možné navyše merať pomocou testu, ako je napríklad test proliferácie buniek
F36E alebo Ba/F3-EpoR opísaný nižšie.
Vynález sa tiež týka spôsobu inhibície bunkovej signalizácie závislej od Epo, kde spôsob
zahŕňa krok kontaktovania Epo s účinným množstvom kompozície, ktorá obsahuje v tomto
dokumente opísanú izolovanú protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu,
aby sa zabránilo interakcii Epo s receptorom na povrchu bunky. V jednom aspekte spôsob zahŕňa
kontaktovanie bunky obsahujúcej Epo s kompozíciou obsahujúcou izolovanú protilátku alebo jej
fragment viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje. Vynález sa tiež
týka kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa
vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na použitie na inhibíciu Epo-dependentnej
bunkovej signalizácie u subjektu. Predpokladá sa, že bunkou je ľudská bunka. Ďalej sa
predpokladá, že bunka je v subjekte. Tiež sa predpokladá, že bunka je v oku subjektu. Ešte ďalej
sa predpokladá, že subjektom je človek.
Väzba Epo na EpoR indukuje signalizáciu prostredníctvom kináz JAK2, ktoré vedú k
aktivácii následných signálnych dráh, ktoré zahrnují fosfatidyl-inositol 3-kinázu (PI-3K)/Akt,
MAP kinázu, STAT5 a zahŕňajú kinázu C (Jelkmann, 2007; Jelkmann, 2004). Bolo opísané, že
Epo alebo receptor Epo (EpoR) sú produkované endogénne rôznymi bunkovými typmi, ako sú
endotelové bunky, bunky hladkého svalstva a bunky CNS (Ogunshola a Bogdanova, 2013).
Aktivácia EpoR po naviazaní Epo môže spustiť následné signálne dráhy vedúce k rôznym
aktivitám, ako je transport vápníka (Korbel a kol., 2004), prežitie buniek (Velly a kol., 2010),
neuroprotekcia (Grimm a kol., 2002) a angiogenéza (Ribatti, 2010; Ribatti a kol., 2003). V
súlade s tým je možné inhibíciu bunkovej signalizácie závislej od Epo určiť meraním aktivity
jednej alebo viacerých z týchto signálnych dráh. Napríklad je možné inhibíciu Epo-dependentnej
bunkovej signalizácie určiť meraním kinázy JAK2, PI-3K/Akt, MAP kinázy, STAT5 alebo
proteínovej kinázy C. Spôsoby na meranie týchto signálnych dráh sú v odbore známe a kity pre
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meranie takej dráhy aktivity sú komerčne dostupné. Navyše je možné inhibíciu bunkovej
signalizácie závislej od Epo stanoviť meraním bunkovej proliferácie, ako sa opisuje vyššie.
Proliferácia buniek môže byť u subjektu (napr. angiogenéza), alebo môže byť meraná použitím
testu, ako je napríklad test proliferácie buniek F36E, alebo Ba/F3-EpoR opísaný nižšie. V
jednom aspekte je Epo-dependentná bunková signalizácia štatisticky významne (p < 0,05)
znížená prítomnosťou v tomto dokumente opísanej protilátky, v porovnaní s kontrolou.
Vynález sa tiež týka spôsobu inhibície bunkovej proliferácie alebo signalizácie závislej
od Epo, kde spôsob zahŕňa krok kontaktovania Epo s účinným množstvom kompozície, ktorá
obsahuje v tomto dokumente opísanú izolovanú protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén
podľa vynálezu, aby sa zabránilo interakcii Epo s receptorom na povrchu bunky. Predpokladá sa,
že bunkou je B-bunka. Predpokladá sa, že bunkou je ľudská bunka.
Vynález sa tiež týka spôsobu inhibície viazania Epo k receptoru Epo, kde spôsob zahŕňa
krok kontaktu Epo (napr. kontaktovanie Epo u subjektu) s účinným množstvom kompozície
obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragmenty viažuce antigén podľa vynálezu opísané v
tomto dokumente; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku NVS1, NVS2, NVS3 alebo
NVS4. Vynález sa tiež týka kompozície obsahujúcej izolovanú protilátku alebo jej fragment
viažuci antigén podľa vynálezu, ako sa v tomto dokumente opisuje, na použitie na inhibíciu
viazania Epo k receptoru Epo na bunke subjektu; kompozícia môže najmä obsahovať protilátku
NVS1, NVS2, NVS3 alebo NVS4. Predpokladá sa, že bunkou je ľudská bunka. Ďalej sa
predpokladá, že bunka je v subjekte. Tiež sa predpokladá, že bunka je v oku subjektu. Ešte ďalej
sa predpokladá, že subjektom je človek. Inhibíciu väzby Epo k receptoru Epo je možné merať,
ako je opísané od Khankin a kol. PLoS ONE, 2010 5:e9246
Liečenie a/alebo prevencia vaskulárneho ochorenia sietnice a makulárneho edému
súvisiaceho s vaskulárnym ochorením sietnice sa môže stanoviť oftalmológom alebo
zdravotníckym pracovníkom pomocou klinicky relevantných meraní vizuálnej funkcie a/alebo
anatómie sietnice. Liečenie stavov alebo porúch súvisiacich s vaskulárnym ochorením sietnice
znamená akúkoľvek akciu (napr. Podávanie anti-Epo protilátky opísanej v tomto dokumente),
ktorá vedie ku zlepšeniu, alebo sa má za to, že povedie ku zlepšeniu alebo zachovaniu vizuálnej
funkcie a/alebo anatómie sietnice. Okrem toho prevencia, ako súvisí s podmienkami alebo
poruchami spojenými s vaskulárnym ochorením sietnice, znamená akúkoľvek činnosť (napr.
podávanie v tomto dokumente opísanej anti-Epo protilátky), ktorá bráni alebo spomaľuje
zhoršenie vizuálnej funkcie, anatómie sietnice a/alebo parametra vaskulárneho ochorenia
sietnice, ako sa v tomto dokumente definuje, u pacienta s rizikom uvedeného zhoršenia.
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Vizuálna funkcia môže zahŕňať napríklad zrakovú ostrosť, zrakovú ostrosť pri nízkej
hladine osvetlenia, zorné pole, centrálne zorné pole, periférne videnie, kontrastnú citlivosť,
adaptáciu na tmu, návrat po fotostrese, farebnú diskrimináciu, rýchlosť čítania, závislosť od
pomocných zariadení (napr. veľký druh písma, zväčšovacie zariadenie, ďalekohľady),
rozpoznávanie tváre, spôsobilosť ovládania motorového vozidla, schopnosť vykonávať jednu
alebo viac činností každodenného života a/alebo spokojnosť udávanú pacientom súvisiacu s
vizuálnou funkciou.
Medzi ukážkové merania vizuálnej funkcie patrí zraková ostrosť podľa Snellena, zraková
ostrosť ETDRS, zraková ostrosť pri nízkej hladine osvetlenia, Amslerova mriežka, zorné pole
podľa Goldmann, zorné pole podľa Humphrey, mikroperimetria, Pelli-Robsonove grafy, karta
SKILL, farebné dosky podľa Ishihary, Farnsworthov farebný test D15 alebo D100, štandardná
elektroretinografia,

multifokálna

elektroretinografia,

overené

testy

rýchlosti

čítania,

rozpoznávanie tváre, simulácia riadenia a spokojnosť uvádzaná pacientom. Je teda možné
povedať, že liečenie vaskulárneho ochorenia a/alebo makulárneho edému je možné dosiahnuť po
získaní alebo zlyhaní straty videnia 2 alebo viacerých riadkov (alebo 10 písmen) na stupnici
ETDRS. Okrem toho je možné povedať, že k liečeniu vaskulárneho ochorenia

a/alebo

makulárneho edému dochádza, keď subjekt vykazuje aspoň 10% zvýšenie alebo nedostatok 10
% zníženie rýchlosti čítania (slova za minútu). Okrem toho je možné povedať, že k liečeniu
vaskulárneho ochorenia a/alebo makulárneho edému dochádza, keď subjekt vykazuje aspoň 20%
zvýšenie alebo nedostatok 20 % zníženia v časti správne identifikovaných doštičiek v teste podľa
Ishihary alebo správne zoradených diskov vo Farnsworthovom teste. Ďalej je možné povedať, že
na liečenie vaskulárneho ochorenia sietnice a/alebo makulárneho edému dochádza, pokiaľ má
subjekt napríklad aspoň 10% pokles alebo nedostatok 10 % alebo viac zvýšenia v čase
prispôsobovania do vopred stanoveného stupňa tmy. Ďalej je možné povedať, že k liečeniu
vaskulárneho ochorenia sietnice a/alebo makulárneho edému dochádza, keď subjekt vykazuje
napríklad aspoň 10% zníženie alebo nedostatok 10 % alebo viac zvýšenia celkovej plochy
zrakového skotomu vyjadreného ako zorný uhol určený kvalifikovaným zdravotníckym
pracovníkom (tj. oftalmológom).
Nežiaduce aspekty anatómie sietnice, ktoré je možné liečiť alebo ktorým je možné
predchádzať, zahŕňajú napríklad mikroaneuryzmu, makulárny edém, vatovité ložisko,
intraretinálnu mikrovaskulárnu abnormalitu (IRMA), vymiznutie kapilár, adhéziu leukocytov,
ischémiu sietnice, neovaskularizáciu optického disku, neovaskularizáciu zadného pólu,
neovaskularizáciu dúhovky, intraretinálne krvácanie, krvácanie do sklovca, makulárnu jazvu,
subretinálnu fibrózu a retinálnu fibrózu, venóznu dilatáciu, tortuozitu ciev, vaskulárne
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presakovanie. Liečenie napríklad makulárneho edému teda môže byť stanovené pomocou 20%
alebo viac zníženia hrúbky centrálneho dielčieho poľa sietnice, merané optickou koherentnou
tomografiou.
Ukážkové prostriedky pre hodnotenie anatómie sietnice zahŕňajú funduskopiu, fotografiu
fundu, fluoresceínovú angiografiu, angiografiu indocyanínovou zelenou, optickú koherenčnú
tomografiu (OCT), optickú koherentnú tomografiu so spektrálnou doménou, skenovacou
laserovou oftalmoskopiu, konfokálnu mikroskopiu, adaptívnu optiku, autofluorescenciu fundu,
biopsiu, nekropsiu a imunohistochémiu. Je teda možné povedať, že vaskulárne ochorenie a/alebo
makulárny edém sú liečené u subjektu po 10% znížení oblasti presakovania, ako sa stanovuje
fluoresceínovou angiografiou.
Subjektom, ktorísa majú liečiť terapeutickými látkami podľa predkladaného vynálezu, sa
môžu tiež podávať ďalšie terapeutické látky so známymi spôsobmi liečenia stavov spojených s
diabetes mellitus, ako sú všetky formy inzulínu a antihypertenzíva.
Liečenie a/alebo prevencia očných ochorení, ako makulárna degenerácia súvisiaca s
vekom (AMD), oklúzia sietnicovej žily (RVO), angioedém, multifokálna choroiditída, myopická
choroidálna neovaskularizácia a/alebo retinopatia nedonosených detí, sa môže stanoviť
oftalmológom alebo zdravotníckym pracovníkom využívajúcim klinicky relevantné meranie
zrakových funkcií a/alebo anatómie sietnice niektorým z vyššie opísaných stanovení. Hoci sa v
tomto dokumente opísané stanovenia nevzťahujú na všetky očné ochorenia tohto dokumentu,
odborník v odbore rozpozná klinicky relevantné meranie vizuálnej funkcie a/alebo anatómie
sietnice, ktoré by sa mohli použiť na liečenie daného očného ochorenia.
Pokiaľ sú terapeutické prostriedky podľa predkladaného vynálezu podávané spoločne s
inými prostriedkami, môžu sa tieto dve podávať postupne buď v poradí, alebo súčasne. V
niektorých aspektoch je protilátka podľa predkladaného vynálezu podávaná subjektu, ktorý tiež
dostáva terapiu druhým prostriedkom (napr. Lucentis®). V ďalších aspektoch sa väzbová
molekula podáva v spojení s chirurgickými ošetreniami.
Vhodné prostriedky pre kombinované liečenie s Epo väzbovými protilátkami zahŕňajú
prostriedky známe v odbore, ktoré sú schopné modulovať aktivity VEGF, VEGF receptorov,
iných inhibítorov receptorových tyrozínkináz alebo iných entít, ktoré modulujú dráhy
sprostredkované HIF-1. Bolo opísané, že ďalšie látky inhibujúce tieto dráhy zahŕňajú
ranibizumab, bevicizumab, pegaptanib, aflibercept, pazopanib, sorafinib, sunitinib a rapamycín.
Kombinované liečenie s protizápalovými látkami, ako sú kortikosteroidy, NSAID a inhibítory
TNF-α, môže byť tiež prospešné pri liečení vaskulárneho ochorenia sietnice a makulárneho
edému, napríklad diabetickej retinopatie a DME.
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Režim kombinovanej terapie môže byť aditívny, alebo môže priniesť synergické
výsledky (napr. Zníženie závažnosti retinopatie viac ako sa očakávalo pre kombinované použitie
týchto dvoch prostriedkov). V niektorých uskutočneniach predkladaný vynález poskytuje
kombinovanú terapiu na prevenciu a/alebo liečenie vaskulárnych ochorení sietnice a
makulárneho edému, konkrétne diabetickej retinopatie, vrátane DME a/alebo PDR, ako sa
opisuje vyššie, s Epo väzbovou protilátkou podľa vynálezu a anti-angiogénom, ako je anti-VEGF
prostriedok.
Farmaceutické kompozície
Vynález poskytuje farmaceutické kompozície obsahujúce Epo-väzbové protilátky
(intaktné alebo väzbové fragmenty) podľa vynálezu formulované spoločne s farmaceuticky
prijateľným nosičom. Kompozície môžu ďalej obsahovať jedno alebo viac ďalších
terapeutických prostriedkov, ktoré sú vhodné na liečenie alebo prevenciu napríklad diabetickej
retinopatie. Farmaceuticky prijateľné nosiče zlepšujú alebo stabilizujú kompozíciu, alebo sa
môžu použiť na uľahčenie prípravy kompozície. Farmaceuticky prijateľné nosiče zahŕňajú
rozpúšťadlá, dispergačné médiá, povlaky, antibakteriálne a antifungálne látky, izotonické a
absorpciu odďaľujúce látky a podobne, ktoré sú fyziologicky kompatibilné.
Farmaceutická kompozícia z predkladaného vynálezu sa môže podať množstvom
spôsobov známych v odbore. Cesta a/alebo spôsob podania sa bude líšiť v závislosti od
požadovaných výsledkov. Je výhodné, keď je podanie intravitreálne, intravenózne,
intramuskulárne, intraperitoneálne alebo subkutánne alebo sa podá proximálne na cieľové
miesto. Farmaceuticky prijateľný nosič by mal byť vhodný na intravitreálne, intravenózne,
intramuskulárne, subkutánne, parenterálne, spinálne alebo epidermálne podanie (napr. injekciou
alebo infúziou). V závislosti od cesty podania môže byť aktívna zlúčenina, tj. protilátka,
bišpecifická alebo multišpecifická molekula, potiahnutá materiálom na ochranu zlúčeniny pred
účinkami kyselín a ďalších prírodných podmienok, ktoré môžu zlúčeninu deaktivovať.
Kompozícia by mala byť sterilná a tekutá. Správna tekutosť môže byť zachovaná
napríklad použitím poťahovacích látok, ako je lecitín, udržovaním požadovanej veľkosti častíc v
prípade disperzií a použitím povrchovo aktívnych látok. Často je výhodné, keď kompozícia
obsahuje izotonické činidlá, napríklad cukry, polyalkoholy, ako je manitol alebo sorbitol, a
chlorid sodný. Predĺžená absorpcia injektabilných kompozícií môže byť dosiahnutá zahrnutím
činidla, ktoré oneskoruje absorpciu, napríklad monostearánových solí hliníka alebo želatíny, do
kompozície.
Farmaceutické kompozície z vynálezu sa môžu pripraviť v súlade so spôsobmi známymi
a rutinne používanými v odbore. Pozri napr. Remington: The Science and Practice of Pharmacy,
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Mack Publishing Co., 20. vyd., 2000; a Sustained and Controlled Release Drug Delivery
Systems, J.R. Robinson, ed., Marcel Dekker, Inc., New York, 1978. Farmaceutické kompozície
sa s výhodou vyrábajú za SVP (GMP) podmienok. Terapeuticky účinná dávka alebo účinná
dávka Epo-väzbovej protilátky sa obvykle používa vo farmaceutických kompozíciách z
vynálezu. Epo-väzbové protilátky sa formulujú do farmaceuticky prijateľných liekových foriem
bežnými spôsobmi známymi odborníkom v odbore. 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 času alebo
môže byť dávka úmerne znižovaná alebo zvyšovaná, ako indikujú nároky terapeutickej situácie.
Najmä je výhodné formulovať parenterálne kompozície do dávkovej jednotkovej formy kvôli
jednoduchosti podávania a rovnomernosti dávkovania. Dávková jednotková forma podľa
použitia v tomto dokumente odkazuje na fyzikálne oddelené jednotky vhodné ako jednotné
dávky pre subjekty, ktoré majú byť liečené; každá jednotka obsahuje vopred stanovené množstvo
účinnej zlúčeniny vypočítanej tak, aby produkovalo požadovaný terapeutický účinok v spojení s
požadovaným farmaceutickým nosičom.
Aktuálne hladiny dávkovania účinných látok vo farmaceutických kompozíciách podľa
predmetného vynálezu sa môžu meniť tak, aby sa získalo množstvo účinnej látky, ktoré je účinné
na dosiahnutie požadovanej terapeutickej odozvy pre konkrétneho pacienta, kompozíciu a
spôsob podávania, bez toho aby bola pre pacienta toxická. Zvolená hladina dávkovania závisí 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.
Lekár alebo veterinár môže začať dávkovať protilátky z vynálezu použité vo
farmaceutickej kompozícii na hladinách nižších, ako sú tie požadované na

dosiahnutie

požadovaného terapeutického účinku, a postupne zvyšovať dávkovanie, dokým sa nedosiahne
požadovaného účinku. Účinné dávky kompozícií z predkladaného vynálezu sa na liečenie v
tomto dokumente opísaného vaskulárneho ochorenia sietnice líšia v závislosti od mnohých
rôznych faktoroch, vrátane prostriedkov na ppodanie, cielového miesta, fyziologického stavu
pacienta, či je pacientom človek alebo zviera, ďalších podávaných medikácií a či je liečenie
profylaktické alebo terapeutické. Liečebné dávky sa musia titrovať na optimalizáciu bezpečnosti
a účinnosti. Pre systémové podanie protilátky sa dávkovanie pohybuje od asi 0,0001 do 100
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mg/kg a zvyčajnejšie od 0,01 do 15 mg/kg telesnej hmotnosti hostiteľa. Pre intravitreálne
podanie protilátky sa dávkovanie môže pohybovať od 0,1 mg/oko do 10 mg/oko. Konkrétnejšie
sa dávka môže pohybovať v rozsahu od 1 mg/oko do 9 mg/oko, 2 mg/oko do 8 mg/oko, 3
mg/oko do 7 mg/oko, 4 mg/oko do 6 mg/oko alebo 4,5 mg/oko do 5,5 mg/oko. V určitých
prípadoch môže dávka byť 0,1 mg/oko, 0,2 mg/oko, 0,3 mg/oko, 0,4 mg/oko, 0,5 mg/oko, 0,6
mg/oko, 0,7 mg/oko, 0,8 mg/oko, 0,9 mg/oko, 1 mg/oko, 2 mg/oko, 3 mg/oko, 4 mg/oko, 5
mg/oko, 6 mg/oko, 7 mg/oko, 8 mg/oko, 9 mg/oko alebo 10 mg/oko. Príklad liečebného režimu
zahŕňa systémové podanie raz každé dva týždne alebo raz mesačne alebo raz každých 3 až 6
mesiacov. Príklad liečebného režimu zahŕňa systémové podanie raz každé dva týždne alebo raz
mesačne alebo raz každých 3 až 6 mesiacov, alebo podľa potreby (PRN).
Protilátka sa obvykle podáva niekoľkokrát. Intervaly medzi jednotlivými dávkami môžu
byť týždenné, mesačné alebo ročné. Intervaly môžu byť tiež nepravidelné, stanovené meraním
krvných hladín Epo-väzbovej protilátky u pacienta. Okrem toho môže lekár stanoviť alternatívne
intervaly dávkovania a podávať ich mesačne alebo podľa potreby, aby boli účinné. Účinnosť je
založená na raste lézií, rýchlosti záchrany pomocou Lucentis®, sile sietnice, ako sa stanovuje
optickou koherentnou tomografiou (OCT), a zrakovej ostrosti. V niektorých spôsoboch
systémového podania sa dávka upraví, aby sa dosiahlo plazmatickej koncentrácie protilátky 11000 µg/ml a v niektorých spôsoboch 25-500 µg/ml. Alternatívne sa protilátka môže podať ako
formulácia s trvalým uvoľňovaním, kedy je vyžadované menej časté podanie. Dávkovanie a
frekvencia sa mení v závislosti na polčase života protilátky v pacientovi. Humanizované
protilátky vykazujú všeobecne dlhší polčas ako chimérne protilátky a iné ako ľudské protilátky.
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 aplikáciích sa niekedy požaduje relatívne vysoká
dávka v relatívne krátkych intervaloch, dokiaľ sa postup ochorenia neobmedzí alebo neukončí, a
výhodne, dokiaľ pacient nevykazuje čiastočné alebo úplné zlepšenie symptómov ochorenia.
Ďalej môže byť pacientovi podávaný profylaktický režim.
PRÍKLADY
Nasledujúce príklady sú poskytnuté na ďalšiu ilustráciu vynálezu, ale nie na obmedzenie
jeho rozsahu.
Príklad 1: Generovanie afinitne zrelých Epo protilátok
Na generovanie v tomto dokumente opísaných Epo-väzbových protilátok sa použila úplne
ľudská knižnica fágového displeja.
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Biotinylovaný a nebiotinylovaný ľudský a makačí Epo sa použili v panningu v roztoku a na
pevnej fáze. Uskutočnili sa štandardný panning, rovnako tak aj RapMAT prístupy (Prassler a
kol., (2009) Immunotherapy 1(4):571-583). Po sekundárnom skríningu a panningu RapMAT boli
klony vybrané na sekvenčnú analýzu a bola vybraná sada 8 protilátok na konverziu do formátu
FabCys, germlinovanie (germlining), optimalizáciu pI a odstránenie miest deamidácie.
Generovanie FabCys sa uskutočnilo originálnym spôsobom RapCLONE®. RapCLONE® bol
uskutočnený ako dvoustupňový spôsob pre pohodlnú a efektívnu konverziu veľkého množstva
Fab klonov do formátu IgG a FabCys. V prvom klonovacom kroku bola eukaryotická expresná
kazeta zavedená do expresných vektorov pMORPH®x11 (pre HuCAL PLATINUM®)
prostredníctvom BsiWI/MfeI (pre κ pooly) alebo HpaI/MfeI (pre λ pooly) štiepenia a následnej
ligácie. Potom nasledoval druhý klonovací krok, v ktorom boli Fab pooly obsahujúce expresnú
kazetu štiepené použitím EcoRV/BlpI (κ a λ pooly) a následne klonované do akceptorového
vektora pMorph®4_IgG1f alebo pMorph®4_h_FabCys na expresiu v cicavčích bunkách. Pre
tento projekt sa RapCLONE® použil iba na jedinečný, sekvenovaný a charakterizovaný Fab.
Preto boli všetky klony získané po RapCLONE®.
Nízke pI (< 8,2) sú všeobecne spojené so zlými biofyzikálnymi vlastnosťami, vrátane
stability a agregácie. 8 výsledných kandidátov (HCDR3 jedinečné klony) bolo vybraných na
germlinovanie, optimalizáciu pI a odstránenie miest deamidácie, čo viedlo k celkom 12
variantom zárodočnej línie. Syntetizovalo sa 12 VL-génov (dva pre 11317, 11324, 11331 a
11345) a jeden VH (11324). Možno kvôli skorej de-selekcii kandidátov pomocou PTM, iba
11317 (VL), 11332 (VL) a 11380 (VH) obsahovali miesta de-amidácie, ktorá bola odstránená v
priebehu germliningu. Germlining bol všeobecne uskutočňovaný k najbližšej zárodočnej línii.
Na zvýšenie pI bola pre 6 kandidátov zvolená lamba zárodočná línia 3h miesto alebo navyše k
najbližšej zárodočnej línii 3r. Navyše boli pre troch kandidátov konštruované varianty lambda 3j,
aby sa minimalizovalo riziko (11317, 11331 a 11345).
Pôvodná

PTM-

protilátka

modifikácia*

11317

3j, S96T

11319

pI modifikácia**

Výsledný

Výsledný pI u

FabCys

FabCys

NA

NVS4

9,4

3h

Q105R

NVS1

8,3

11331

3h

Q1E

NVS2

8,8

11380

3h

Q105R, S33T

NVS3

8,3

NA, Nepoužije sa
* Všetka PTM-modifikácia prebehla vo VL, **pI modifikácie prebehli vo VH
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Ako je spomenuté vyššie, pI proteínu je kľúčovou determinantou celkových
biofyzikálnych vlastností molekuly. Anti-Epo Fab identifikované z knižnice fágového displeja
mali pI nižšie ako 8,2. Na zlepšenie výrobných vlastností boli protilátky špeciálne upravené tak,
aby sa zvýšilo ich pI a zlepšili ich vlastnosti podobné lieku. Zvyšovanie pI u anti-Epo Fab
zlepšilo ich rozpustnosť, čo umožnilo formulovať Fab vo vyšších koncentráciách (> 100 mg/ml).
Formulácia Fab vo vysokých koncentráciách (napr. > 100 mg/ml) ponúka výhodu, že je možnosť
podávať vyššie dávky Fab do očí pacientov pomocou intravitreálnych injekcií, čo môže umožniť
zníženú frekvenciu dávkovania, čo je významná výhoda pre liečenie chronických očných
ochorení vrátane, ale bez obmedzenia na ne, vlhké AMD a diabetické retinopatie.
Výsledné Fab udáva tabuľka 1 (NVS1, NVS2, NVS3 a NVS4).
Príklad 2: Charakterizácia optimalizovaných protilátok
Nasledujúci príklad opisuje spôsoby, ktoré je možné použiť na meranie afinity protilátky. Tieto a
ďalšie spôsoby merania väzbovej afinity sú v odbore známe.
Stanovenie afinity
Afinita protilátky k Epo bola meraná pomocou povrchovej plazmónovej rezonancie
(SPR) použitím Biacore® T200 (Biacore) a titrácie do rovnovážneho stavu roztoku (SET).
Vysvetlenie každej technológie a zodpovedajúce priemerné výsledky pre väzbu Epo sú opísané
nižšie. Predpoklady modelovania berú do úvahy koncentrácie Epo v systéme, kinetiku
biosyntézy Epo a polčas, rovnako tak aj požadovaný dávkovací režim, a naznačujú, že Fab s
afinitou menšou ako 50 pM pre Epo je dostatočný na zníženie hladín voľného Epo.
Stanovenie Biacore
Kinetiku interakcie, tj. rýchlosť tvorby komplexu (ka) a disociácie (kd), je možné určiť z
informácií v senzorgrame. Pokiaľ dôjde k naviazaniu, keď vzorka prechádza pripraveným
povrchom senzoru, odozva sa v senzorgrame zvyšuje. Ak je dosiahnutá rovnováha, bude vidieť
konštantný signál. Nahradenie vzorky pufrom spôsobí disociáciu viazaných molekúl a odozva
klesá. Vyhodnocovací softvér Biacore generuje hodnoty ka a kd prispôsobením údajov
interakčným modelom.
Pre beh spôsobu sa použili tri prietokové cely. Prietoková cela 1 (fc1) slúžila ako
referencia, kde nebol zachytený žiadny Epo Fab, na hodnotenie nešpecifickej väzby Epo k
povrchu čipu potiahnutého protilátkou. Kroky zachytenia a väzby sa uskutočňovali na
prietokových celách 2-4.
Krok zachytenia: Aby sa dosiahlo Rmax 20, bola úroveň zachytenia anti-hu Fab na fc2-4
približne 50RL. Anti-hu Fab v koncentrácii 1ug/ul pretekal v Fc2-4 pri rýchlosti prietoku 10
µl/min.
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Výpočty pre relatívnu Rmax sú nasledujúce:
Fab: Rmax = RL. (MWanalyt / MWligand) . stechiometria 20=RL. (21,4/50).1 = 50 RL
Analyt začínal v koncentráciách 20 nM a zahŕňal 8 riedení 1:2 s duplikátom pri 2,5 nM
pre dlhú a krátku disociáciu. Analyt bežal rýchlosťou prietoku 60 µl/min počas 240 sekúnd. Časy
disociácií boli stanovené na 4000 sekúnd a 600 sekúnd. Čas disociácie bol nastavený na 4000
sekúnd pre 10nM, 2,5nM a 0,3125nM koncentráciu analytu pre NVS2 a NVS4. Po injekcii
vzorky došlo k premývaciemu kroku s regeneračným pufrom.
Regenerácia sa uskutočňovala na konci každého cyklu na všetkých prietokových celách.
Podmienky regenerácie pre tento spôsob boli 1% kyselina fosforečná s 10% hydroxidom sodným
pri 60 ul/min počas 100 sekúnd.
Všetky ostatné prevádzakové podmienky boli uskutočňované pri 25 °C v 1x HBS-EP+
pufru (Biacore kat. č. BR-1006-69). Výsledné signály boli upravené dvojitým referenčným
meraním, čím sa odčítali hodnoty indexu lomu od referenčnej prietokovej cely a kroku viazania
bez analytu. Údaje boli zozbierané pri 10 Hz a analyzované pomocou softvéru Biacore® T100
Evaluation Software verzia 1.1 (GE Healthcare). Tento program používa na určenie rýchlostných
a afinitných konštánt pre každú interakciu spôsob globálnej aproximačnej analýzy.
Výsledky Biacore stanovenia kinetiky väzby sú uvedené v tabuľke 2. Ako je ukázané,
protilátky opísané v tomto dokumente vykazovali vysokú afinitnú väzbu na ľudské Epo, s
hodnotami KD typicky menšími než alebo rovnými 40 pM.
Tabuľka 2: Afinitná väzba Epo protilátok (Biacore)
KD (pM)
Epo

NVS2

NVS3

NVS4

NVS1*

Človek

34,2

37

27,1

11

Človek-darbapoetín23,5

ND

18,1

ND

Makak

78,7

49

76,0

31

Myš

44,9

1

30,5

22

Potkan

56,6

38

34,4

41

Králiky

5160

674

ND

661

ND: nestanovené
*Údaje zobrazené pre NVS1 sú jeden údajový bod
Stanovenie SET
Na rozdiel od kinetických testov využívajúcich povrchy senzorov, ako je SPR, je SET
spôsob, ktorý určuje afinity v roztoku. Jedná sa o rovnovážne meranie, ktoré neposkytuje
kinetické údaje.
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V SET je konštantným množstvom protilátky inkubovaným s rôznymi koncentráciami
antigénu, dokiaľ nie je dosiahnutá rovnováha. Koncentrácia voľnej protilátky v rovnovážnom
roztoku sa stanoví aplikáciou roztoku na doštičku MSD™ potiahnutú antigénom (Meso Scale
Discovery™), nasledovanú inkubáciou so sekundárnou protilátkou značenou ECL a meraním
intenzity signálu. Pri nízkych koncentráciách antigénu je dosiahnutý silný signál (vysoká
koncentrácia voľnej protilátky, ktorá sa viaže na antigén na doštičke), zatiaľ čo u vysokej
koncentrácie antigénu je protilátka úplne zachytená antigénom, čo vedie k nízkemu signálu.
Pokiaľ je k dispozícii dostatočný počet koncentrácií antigénu v zhodnom rozmedzí, umožňuje
titračná krivka rozumné stanovenie afinity použitím vhodného modelu aproximácie. Pre úplnú
titráciu sa musí použiť koncentrácia antigénu najmenej 10násobne vyššia ako predpokladaná KD.
Konštantná koncentrácia protilátky aplikovanej v teste by mala byť v rozmedzí alebo pod KD
(tabuľka 3).
Pre stanovenie KD pomocou SET sa použili monomérne frakcie proteínu protilátky
(aspoň 90% obsah monoméru, analyzované pomocou analytickej SEC; Superdex75 (Amersham
Pharmacia) pre Fab, alebo Tosoh G3000SWXL (TOSOH BIOSCIENCE) pre IgG, v danom
poradí).
Stanovenie afinity v roztoku sa v podstate uskutočnilo, ako je opísané v literatúre
(Friguet a kol. 305-19). Aby sa zlepšila citlivosť a presnosť spôsobu SET, previedol sa z
klasickej ELISA na technológiu na báze ECL (Haenel a kol., 2005).
Epo protilátky boli zriedené na fixnú koncentráciu v inkubačnom pufri (PBS s 2% BSA
(Sigma kat. A4503) a 1% Tween20 a 1% Triton-X (Sigma kat. 234729)) a pridané k sériovému
riedeniu (1:5) Epo v inkubačnom pufri.
Výsledná najvyššia koncentrácia Epo:
Človek, Hu-darbapoetín, makak, myš, potkan = 10nM
Králik= 100nM
Výsledné koncentrácie Fab:
NVS2: 2pM, Okrem Králika = 30pM
NVS3: 2pM, Okrem Králika = 5pM
NVS4: 2pM, Okrem Králika = 10nM
NVS1: 2pM
Vzorky sa nechali dosiahnuť rovnováhy pomocou inkubácie pri RT cez noc.
Šťandardné doštičky MSD potiahnuté streptavidínom (Meso-Scale Discovery, 384jamková: MSD kat. č. L11SA) boli blokované s 25 µl inkubačného pufru pri RT počas 1 h.
Doštičky boli premyté 3x v TBST pufru (25 mM TBS s 0,05% Tween20) a bolo pridaných 0,1
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µg/ml biotinylovaného-Epo v 25 µl inkubačného pufra a inkubovalo sa pri RT počas 1 h.
Doštičky sa premyli 3x v TBST pufru. Vzorky obsahujúce Fab a titráciu Epo sa pridali na
doštičku (25 µl) a inkubovali sa pri RT počas 15 min. Doštičky sa premyli 3x v TBST pufru.
Pridalo sa 25 µl detekčnej protilátky (anti-ľudská (kozí) Sulfo-TAG, 1:1000 v inkubačnom pufri,
MSD kat. č. R32AJ-1) a inkubovali sa pri RT počas 60 min. Doštičky sa premyli 3x v
premývacom pufri a pridalo sa 50 µl 1x MSD čítacieho pufra T (s povrchove aktívnou látkou,
MSD kat. č. R92TC-1). Doštičky sa stanovili na MSD Spector Imager 6000.
Uskutočnili sa tri experimenty v rôznych dňoch, každý údajový bod v trojitom
uskutočnení.
Údaje sa analyzovali pomocou softvéru GraphPad Prism v4, s odčítaním

pozadia

(priemer jamiek neobsahujúcich Fab) od každej hodnoty. Hodnoty osi x (koncentrácie Epo v
roztoku) sa previedli na log10x.
Hodnoty KD (KD) sa použili z nasledujúceho modelu:
Y=(Top-((Top/(2 . Fab)) . ((((10^x)+Fab)+KD)-((((((10^x)+Fab)+KD) . (((10^x)+Fab)+KD)) ((4 . (10^x)) . Fab))^0,5))))
Top= signál pri koncentrácii antigénu = 0
x= koncentrácia Epo v roztoku
Fab = obmedzenie pre koncentráciu Fab bolo nastavené na 1 pM
Afinity Epo Fab sa stanovili použitím testu SET a výsledné hodnoty KD (koncentrácie
[pM]) sú zhrnuté v tabuľke 3. NVS2 viazal ľudský, ľudský-darbepeotín a makačí Epo s KD
menší než 10 pM. NVS2 tiež viazal myší Epo s KD menší než 50 pM a potkaní Epo s KD menší
než 20 pM. NVS3 viazal ľudský, ľudský-darbepeotin, makačí, myší a potkaní Epo s KD menší
než 5 pM. NVS4 viazal ľudský, ľudský-darbepeotin, makačí, myší a potkaní Epo s KD menší než
10 pM.
Tabuľka 3: Afinitná väzba Epo protilátok (SET)
KD (pM)
Epo

NVS2

NVS3

NVS4

NVS1*

Človek

5,4

0,9

2,5

1,2

Darbepoetín

3,7

0,5

1,3

ND

Makak

7,3

0,8

7,3

4,4

Myš

37,0

2,5

7,8

16,1

Potkan

12,7

1,2

12,7

5,4

Králik

3864,7

39,9

28670

ND
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ND: nestanovené
*Údaje zobrazené pre NVS1 sú jeden údajový bod
Príklad 3: Inhibícia Epo indukovanej bunkovej proliferácie
Bunky, ktoré sú závislé od erytropoetínu pre rast a prežitie, sa môžu použiť na meranie účinnosti
anti-Epo terapeutík prostredníctvom Epo-dependentnej inhibície proliferácie (Chiba a kol.,
1991).
Príklad 3a: Test proliferácie buniek Ba/F3-EpoR
Tento test ukazuje schopnosť Epo protilátok inhibovať Epo indukovanú bunkovú proliferáciu v
myších bunkách Ba/F3 exprimujúcich receptor Epo (bunky Ba/F3-EpoR). Bunky Ba/F3 sú IL-3
depedentné pre rast a prežitie a bolo ukázané, že rastú nezávislým spôsobom na IL-3 po
transformácii rôznymi onkogénnymi tyrozínkinázami. Po stabilnej transfekcii s EpoR sa bunky
Ba/F3-EpoR stali nezávislými na IL-3. Cicavčí expresný plazmid pcDNA3.1 nesúci ľudský
EpoR bol transfekovaný do buniek Ba/F3 použitím nukleofekčného systému Amaxa (katalógové
číslo VCA-1003, Amaxa GmbH) podľa pokynov výrobcu využitím zariadenia Nucleofector
(Amaxa, Nucleofactor™ II).
Materiály
Materiály

Opis

384jamková

Maticová

doštička
384jamková
doštička

Dodavávateľ
384jamková ThermoScientific

Katalógové č.
50823639

mikrodoštička
uČíra-Doštička

Čierna, Greiner Bio-One

7881091

384 jamiek TC s
viečkom

RPMI 1640

Invitrogen

11875

FBS

Hyclone

SH30071,03

Pen/Strep

Invitrogen

15140

Hygromycín B

Invitrogen

10687010

Epo

Genway

10-663-45072

Darbepoetín

Sandoz

Číslo CAS:
209810-58-2

Ba/F3-EpoR
bunky
Modré

bunkové

farbivo (Cell

Opísané v tomto
dokumente
Promega

G8081
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Materiály

Opis

Dodavávateľ

Katalógové č.

Titer Blue)
Udržovanie bunky
Rastové médium: RPMI1640/10% FBS/1% Pen-Strep/100 µg/ml Hygromycín B/1U/ml Epo
Testovacie médium: RPMI1640/10% FBS/1% Pen-Strep/100 µg/ml Hygromycín B
Bunky Ba/F3-EpoR boli udržované v rastovom médiu (RPMI1640 / 10% FBS / 1%Pen-Strep /
100 µg/ml Hygromycín B / 1U/ml Epo). Bunky boli rozdelené v množstve ~1e6 buniek/ml
(každé 3-4 dni) až na 0,4-0,6e5 buniek/ml.
Test Epo indukovaná proliferácia buniek
1. Deň pred experimentom boli bunky Ba/F3-EpoR pripravené centrifugáciou, aby sa odstránilo
rastové médium, potom sa bunky resuspendovali v testovacom médiu (RPMI1640/10%
FBS/1% Pen-Strep/100 µg/ml Hygromycín B), ktoré neobsahuje Epo.
2. V deň experimentu sa bunky premyli 2-3krát v testovacom médiu (centrifugácia 1000
ot./min, 5 min) a resuspendovali sa v testovacom médiu s 1,25 . 105 buniek/ml.
3. 2500 buniek sa pridalo do každej testovacej jamky na 384jamkovej čiernej doštičke (číre
dno, ošetrené TC).
4. Epo bol sériovo zriedený na 384jamkovej mikrodoštičke testovacím médiom tak, že výsledná
koncentrácia Epo bola dvojnásobne vyššia než požadovaná výsledná koncentrácia.
5. 20 µl sériovo zriedeného Epo (v trojitom vyhotovení) sa pridalo trojmo do jamiek pre vzorky
obsahujúce bunky Ba/F3-EpoR z 384jamkové čiernej doštičky.
6. Doštička sa odstredila v centrifúge pri 1000 ot./min počas 30-60 sekúnd a inkubovala sa
počas 48 hodín pri 37 °C, 5% CO2.
7. Štyri hodiny pred koncovým bodom sa do všetkých jamiek pridalo 8 µl Cell Titer Blue a
znovu sa inkubovalo pri 37 °C, 5% CO2.
8. O štyri hodiny neskôr bola doštička stanovená na Beckman Coulter Paradigm s programom
Paradigm Multimode SW, alebo porovnateľným skenerom.
9. Epo stimulovalo proliferáciu buniek Ba/F3-EpoR 4násobne nad základnú líniu. Epo
stimulovalo Ba/F3-EpoR s priemernou EC50 11,2 pM a rozsahom 10 pM a 26 pM.
10. Anti-Epo protilátky sa sériovo zriedili v trojitom uskutočnení na 384jamkové mikrodoštičke
obsahujúcej 4 ng/ml Epo v testovacom médiu a inkubovali sa počas 30 minút pri laboratórnej
teplote.
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11. 20 µl/jamku z vyššie uvedenej zmesi Epo/anti-Epo protilátky sa pridalo na 384jamkovú
doštičku s čiernou stenou, ktorá bola vopred očkovaná s 2500 bunkami BaF3/EpoR na
jamku.
12. Post-inkubačné doštičky sa spracovali tak, ako je uvedené v krokoch 7-9 vyššie
Výsledky
Epo protilátky inhibovali proliferáciu buniek Ba/F3-EpoR v prítomnosti 1 ng/ml Epo po 48
hodinách. Protilátky inhibovali proliferáciu buniek Ba/F3-EpoR s IC50 nižšou ako alebo rovnou
350 pM.
Tabuľka 4:
IC50 (pM)
Test

NVS2

NVS3

NVS4

NVS1

Epo26

Test Ba/F3

112,0

76,3

173,1

338

590

Príklad 3b: Test proliferácie buniek F36E
Bunky F36E sú vysoko závislé na Epo pre proliferáciu. Stimulácia pomocou Epo použitím
vyššie opísaných spôsobov zvyčajne vedie k viac než 6násobnému signálu nad základnou líniou.
EC50 tejto krivky je 7 pM.
Protokol pre neutralizáciu testu Epo indukovanej proliferácie buniek F36E
Pre skríning anti-Epo terapeutických protilátok a pre výber kandidátov na vývoj sa použil test
proliferácie s použitím bunkovej línie F36E, čo je na Epo závislá lymfocytu podobná
imortalizovaná bunková línia odvodená z rodičovskej bunkovej línie kostnej drene.
Materiály
Materiály/činidlá

Dodavávateľ

Katalógové č.

Polystyrénové mikrodoštičky na bunkové

Greiner Bio One

781091

Greiner Bio One

781280

RPMI 1640

Invitrogen

11875

FBS

Hyclon

SH30071,03

Pen/Strep

Invitrogen

15140

Darbepoetín

Sandoz

CAS #:

kultúry s 384 jamkami, čierne
Polypropylénová mikrodoštička s 384
jamkami bez viečka

209810-58-2
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Materiály/činidlá

Dodavávateľ

Katalógové č.

Bunky F36E

Riken Cell Bank

RCD0776

Modré bunkové farbivo (Cell Titer Blue)

Promega

G8081

Epo26 antihumánna Epo monoklonálna

Stem Cell Tech

01350

protilátka
Udržovanie bunky
Darbepoetín, rekombinantný hyperglykozylovaný ľudský Epo, sa použil pre v tomto dokumente
opísané testy udržovania a proliferácie buniek. Darbepoetín stimuluje proliferáciu v bunkách
F36E s porovnateľnou EC50 ako rekombinantný ľudský Epo (63,2 pg/ml darbepoetínu a 81,25
pg/ml erythropoetínu; pozri LU-15432, str. 44). Bunky F36E sa udržovali v rastovom médiu
(RPMI1640/5% FBS/1% Pen-Strep/5,2U/ml dEpo) pri minimálnej hustote 0,25e6 buniek na ml
až do maximálnej hustoty 1,0e6 buniek na ml až do 10 pasáží.
Protokol testu Epo indukovanej proliferácie
1. Epo sa zriedilo v testovacom médiu (RPMI1640/5% FBS/1% Pen-Strep) na 4 ng/ml, 4xnásobok požadovanej výslednej koncentrácie.
2. Anti-Epo protilátka sa zriedila v testovacom médiu na 200 nM, 4x výsledná koncentrácia, a
táto koncentrácia sa sériovo zriedila v testovacom médiu po 6 bodov. Riedenie sa opakovalo
pre pozitívnu referenčnú protilátku (napr .: Epo26) a negatívnu referenčnú protilátku (napr.:
anti-kuracia lyzozymálna monoklonálna protilátka).
7,5 ul zriedeného dEpo a 7,5 ul anti-Epo protilátky sériových riedení sa zmiešali v 384jamkovej
polypropylénovej mikrodoštičke, v trojitom uskutočnení, a inkubovali sa pri laboratórnej
teplote počas 30 minút.
4. Bunky F36E (2e6 na 384jamkovou doštičku) boli peletované, rastové médium sa odsalo a
bunky sa raz premyli v testovacom médiu (centrifugácia 1200 ot./min, 5 minút), potom sa
resuspendovali v testovacom médiu na 3,33e5 buniek/ml.
5. Pridalo sa 15 µl/jamku buniek (5 000 buniek/jamku) do všetkých jamiek na 384jamkovej
polystyrénovej dkoštičke na bunkové kultúry.
6. Pridalo sa 15ul zmesi protilátka-Epo k bunkám.
7. Inkubovalo sa počas 68 hodín pri 37 °C, 5% CO2.
8. Pridalo sa 8µl modrého bunkového farbiva na jamku a inkubovalo sa pri 37°C, 5% CO2
počas 4 hodín.
9. Fluorescencia sa zmerala pri 560(20)Ex/590(10)Em na prístroji Fluoroskan Ascent
Microplate Fluorometr alebo porovnateľnom skeneri.
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10. Priemerná +/- smerodajná odchýlka RFU vs. nM protilátky bolo vynesené a IC50 sa
stanovila nelineárnou regresnou krivkou aproximovanou v softvéri Graph Pad Prizm.
Výsledky
Anti-Epo protilátky inhibovali proliferáciu buniek F36E s IC50 nižšou než alebo rovnou 200 pM.
Tabuľka 5:
IC50 (pM)
Test

NVS2

NVS3

NVS4

NVS1

Epo26

Test F36E

144,1

88,7

182,7

175

590

Príklad 4: Väzba epitopu
Štúdie syntetických peptidov & skrátenia peptidov
Syntetické peptidy zodpovedajúce štruktúrnym doménam ľudského Epo (hEpo),
skrátenie domén hEpo alebo chimérne molekuly obsahujúce časti hEpo a ľudského
trombopoetínu (TPO) boli syntetizované alebo exprimované rekombinačne. Pozitívna väzba k
syntetickým peptidom naznačila, že zvyšky obsiahnuté v tejto doméne Epo sa zapojili do väzby
na anti-Epo protilátku. U skrátených proteínov strata väzby indikovala zapojenie skrátenej časti
do väzby na anti-Epo protilátku. Strata väzby však nevylúčila možnosť, že skrátenie významne
zmenilo štruktúru zvyšného proteínu tak, aby ovplyvnilo väzbu na anti-Epo protilátky. Ľudské
Epo-ľudské TPO chiméry umožnili udržovanie štruktúry a zároveň umožňovali mapovanie
epitopov. Strata väzby k variante, ktorá obsahovala časť hTPO, naznačovala, že homológna
oblasť v hEpo bola dôležitá pre väzbu na anti-Epo protilátku.
Mapovanie peptidových epitopov anti-erytropoetínových protilátok
Syntetizovalo sa nasledujúcich šesť peptidov (tabuľka 6), ktoré zodpovedajú helixom
erytropoetínu.
Tabuľka 6:
Peptid

Sekvencia

Doména EPO

1

SEQ ID NO: 86
RLICDSRVLERYLLEAKEAENITTG
SEQ ID NO: 89
ITVPDTKVNFYAWKRM
SEQ ID NO: 87
EVGQQAVEVWQGLALLSEAVLRGQALLVNS
SEQ ID NO: 90
EPLQLHVDKAVSGLRSLTTLLRALGAQKEAISPPD

Helix A

2
3
4

Slučka A-B
Helix B
Helix C
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5

SEQ ID NO: 91
DKAVSGLRSLTTLLRAL
SEQ ID NO: 88
TFRKLFRVYSNFLRGKLKLYTGEACR

6

Helix C
Helix D

Nastavenie testu
1. 25 ul peptidu v PBS (5 ug/ml) sa nanieslo na 384jamkovú štandardnú MSD doštičku
(Mesoscale Discovery, kat. č.L21XA-4) cez noc.
2. Doštička bola blokovaná pomocou 90ul PBS+5% BSA/0,1%Tween-20/0,1% TritonX-100
počas 4 hodín.
3. 500nM Morphosys Epo Fab v rozpúšťadlách PBS+2% BSA/0,1%Tween-20/0,1% TritonX100 sa pridalo na destičku a inkubovalo sa počas 1 hodiny.
4. Doštička sa premyla a inkubovala sa Sulfo-tag anti-ľudským IgG (Meso Scale Discovery, kat.
č. R32AJ-1) pre Epo Fab alebo látky vhodné pre referenčné proteíny/protilátky (1 h)
5. Doštička sa premyla a MSD čítací roztok (Meso Scale Discovery, kat. R92TC-1) sa pridal.
6. Čítanie doštičky
Mapovanie

epitopov

anti-erytropoetínových

protilátok

so

skrátenými

variantmi

erytropoetínu
Epo Variant 1: Helix A
Epo Variant 2: Helix A, Slučka A-B
Epo Variant 3: Helix A, Slučka A-B, Helix B
Epo Variant 4: Helix A, Slučka A-B, Helix B, Slučka B-C, Helix C
Epo Variant 5: Erytropoetín celej dĺžky
Nastavenie testu
1. Doštička bola potiahnutá biotinylovanými HEK293 exprimovanými Epo variantmi na
štandardnej streptavidínovej doštičkovej doštičke s 384 jamkami (Mesoscale Discovery, kat.
č.L21SA-1) cez noc pri 4 °C.
2. Doštička bola blokovaná pomocou 90ul PBS+5% BSA/0,1%Tween-20/0,1% TritonX-100
počas 4 hodín.
3. Miesto sa premylo a na doštičku sa pridalo 500 nM Morphosys Epo Fab a inkubovalo sa počas
1 hodiny
4. Doštička sa premyla a inkubovala sa Sulfo-tag anti-ľudským IgG (Meso Scale Discovery, kat.
č. R32AJ-1) pre Epo Fab alebo látky vhodné pre referenčné proteíny/protilátky (1 h)
5. Doštička sa premyla a MSD čítací roztok (Meso Scale Discovery, kat. R92TC-1) sa pridal.
6. Čítanie doštičky
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Mapovanie epitopov anti-erytropoetínových protilátok pomocou Epo/trombopoetínu (Tpo)
a králičích/ľudských Epo chimérnych látok
Epo/Tpo chimérne látky
Epo/Tpo Variant 1: ľudský Epo s Tpo Helixom A
Epo/Tpo Variant 2: ľudský Epo s Tpo Slučkou A-B
Epo/Tpo Variant 3: ľudský Epo s Tpo Helixom B
Epo/Tpo Variant 4: ľudský Epo s Tpo Helixom C
Epo/Tpo Variant 5: ľudský Epo s Tpo Helixom D
Králičie/ľudské Epo chimérne látky
Rb/Hu Epo Variant 1: Králičí Epo s ľudským Helixom A
Rb/Hu Epo Variant 2: Králičie Epo s ľudskou Slučkou A-B
Rb/Hu Epo Variant 3: Králičie Epo s ľudským Helixom B
Rb/Hu Epo Variant 4: Králičí Epo s ľudskou Slučkou B-C a Helixom C
Rb/Hu Epo Variant 5: Králičí Epo s ľudskou Slučkou C-D
Rb/Hu Epo Variant 6: Králičí Epo s ľudským Helixom D
Nastavenie testu
1. 25 ul Epo chimérnych látok v PBS (2 ug/ml) sa nanieslo na 384jamkovú štandardnú MSD
doštičku (Mesoscale Discovery, kat. č.L21XA-4) cez noc pri 4 °C.
2. Doštička bola blokovaná pomocou 90ul PBS+5% BSA/0,1%Tween-20/0,1% TritonX-100
počas 4 hodín.
3. 500nM Morphosys Epo Fab v rozpúšťadlách PBS+2% BSA/0,1%Tween-20/0,1% TritonX100 sa pridalo na destičku a inkubovalo sa počas 1 hodiny.
4. Doštička sa premyla a inkubovala sa Sulfo-tag anti-ľudským IgG (Meso Scale Discovery, kat.
č. R32AJ-1) pre Epo Fab alebo látky vhodné pre referenčné proteíny/protilátky (1 h)
5. Doštička sa premyla a MSD čítací roztok (Meso Scale Discovery, kat. R92TC-1) sa pridal.
6. Čítanie doštičky
Všeobecný protokol
Štandardné zachycovanie 384jamkovej doštičky MSD (Meso Scale Discovery) sa
potiahli peptidom (5 ug/ml v PBS, New England Peptide LLC) alebo Epo chimérnej látky (2
ug/ml v PBS) a inkubovali sa cez noc pri 4 °C. Biotinylované skrátené varianty Epo (2 ug/ml v
PBS) boli cez noc potiahnuté na štandardné doštičky s 384 jamkami sa zachyteným
streptavidínom. Po premytí doštičiek 1X s TBST (Thermo Scientific, kat. č. kat. č. 28360) boli
doštičky blokované v rozpúšťadle (PBS, 5% BSA, 0,1% Tween-20, 0,1% TritonX-100) počas 4
hodín pri laboratórnej teplote. Doštičky sa premyli 3X v TBST. Päťsto nanomolov anti-
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erytropoetínových fab sa pridalo k MSD doštičkám predpotiahnutých variantmi peptid/Epo
počas 1 hodiny. Doštičky sa 3X premyli v TBST a anti-ľudský IgG-Sulfotage (1ug/ml, Meso
Scale Discovery, kat. č.R32AJ-1) sa pridal a inkubovalo sa počas 60 minút. Doštičky sa premyli
3X v TBST a 1X čítací pufor T (Read Buffer T) (Meso Scale Discovery, kat. č.R92TC-1) sa
pridal. Doštičky sa odčítali na prístroji MSD Spector Imager 6000 a údaje sa analyzovali
pomocou softvéru GraphPad Prism v4.
Výsledky:
Výsledky ukázali, že protilátky sa minimálne viazali na nasledujúce domény (tabuľka 7).
Žiadne protilátky sa neviazali na Helix C.
Tabuľka 7:
Helix A
NVS1

++

NVS2
NVS3

Slučka A-B

+

Helix D
+

++

+

+

++

NVS4

++

(++) Dominantný epitop; (+) väzba pozorovaná
Kryštálová štruktúra protilátok v komplexe s Epo
Glykozylovaný, rekombinantný ľudský erytropoetín (Epo) bol získaný od fy LEK
Pharmaceuticals, Inc.
Epo bol de-glykozylovaný pomocou Proteínovej de-glykozylačnej zmesi (New England
Biolabs, kat. č. P6039S). 30 mg hEpo sa zmiešalo s 1 ml proteínovej deglykozylačnej zmesi a
inkubovalo sa pri 37 °C počas 1 hodiny, kedy v tomto okamihu bola de-glykozylácia neúplná,
ako sa stanovilo pomocou SDS-PAGE. Potom sa k Epo pridalo ďalších 0,5 ml proteínovej deglykosylačnej zmesi a inkubovalo sa ďalšiu 1 hodinu pri 37 °C. Gélová analýza ukázala takmer
úplnú deglykozyláciu Epo. Tento proteín sa potom ďalej purifikoval na 120 ml kolóne
Superdex75 (GE Healthcare, kat. č. 28-9893-33) ekvilibrovanej v 25 mM HEPES pH 7,5, 150
mM NaCl. Elučné frakcie obsahujúce najvyšší obsah de-glykozylácie hEpo sa spojili. Proteínové
komplexy sa vytvorili zmiešaním 5 mg de-glykozylovaného Epo sa 7 mg NVS3, nasledované
inkubáciou na ľade počas 1 hodiny. Zmes proteínového komplexu sa potom skoncentrovala a
naniesla sa na 120 ml Superdex 75, ekvilibrovanú v 25 mM HEPES pH 7,5, 150 mM NaCl.
Frakcie obsahujúce SDS-gél vyhodnotené stechiometrické pomery Epo:NVS3 boli spojené a
skoncentrované na 19 mg/ml (koncentrácia odhadnutá pomocou LCUV) (PRONOVA #27SN).
Kryštalizačné screeny sa pripravili použitím tohto koncentrovaného komplexu Epo:NVS3.
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Kryštály boli pestované technikou difúzie pár so sediacou kvapkou, pričom kvapky obsahovali
rovnaké objemy proteínu a zásobného roztoku. Kryštály vytvorené pri 4 °C za nasledujúcich
podmienok zásobníka: 0,1M Hepes pH7,0, 12% PEG3350, 50mM dehydrát acetátu zinku.
Kryštaly boli zmrazené pomocou nasledujúceho kryoprotektívneho roztoku: : 0,1M Hepes
pH7,0, 15% PEG3350, 50mM dehydrát acetátu zinku, 22% glycerol.
Údaje difrakcie kryštálov komplexu Epo:NVS3 boli zhromaždené na lúčovej línii 17-ID
na Advanced Photon Source (Argonne National Laboratory, USA). Údaje boli spracované a
odčítané na 2,6 Å použitím autoPROC (Global Phasing, LTD) v priestorovej grupe C2 s rozmery
bunky a = 125,57 Å, b = 150,15 Å, c = 163,84 Å, alfa = 90°, beta = 110,81°, gama = 90°.
Štruktúra Epo:NVS3 bola vyriešená molekulárnou náhradou použitím Phaser (McCoy a kol.,
(2007) J. Appl. Cryst. 40:658-674). Štruktúra Fab z 3H0T v databáze PDB (Berman 2000) bola
rozdelená na variabilné a konštantné domény a štruktúra ľudského erytropoetínu Syed a kol.,
Nature. 1998 október 1;395(6701):511-6, PDB kód 1EER, sa použili ako vyhľadávacie modely.
Výsledný model, ktorý obsahuje 3 molekuly komplexu Epo:NVS3 na asymetrickú
jednotku, bol postavený v COOT (Emsley & Cowtan (2004) Acta Cryst. 60:2126-2132) a
refinovaný na hodnoty R a Rfree 23,0% a 26,7%, v danom poradí, s rmsd 0,010 Å a 1,34° na
dĺžku väzby a väzbové uhly, v danom poradí, použitím PHENIX (Adams a kol., Acta Cryst.
D66, 213-221 (2010)).
Kryštálová štruktúra Epo:NVS3 bola vyriešená a refinovaná na 2,6 Å. Odhalila
asymetrickú jednotku zloženú z troch proteínových komplexov Epo:NVS2, každý zložený z
jedného Fab naviazaného na jeden proteín Epo. Dva z týchto komplexov tvoria dimér
sprostredkovaný zinkom a tretí vykazuje vyššie b-faktory a slabšiu hustotu. Interakcie z Fab na
Epo boli sprostredkované slučkami oblasti určujúcej komplementaritu (CDR) z ako ťažkého, tak
aj ľahkého reťazca NVS3. Konformačné zmeny Epo v porovnaní s 1EER boli obmedzené na
slučky vzdialené od Fab viažuceho epitopu, s RMSD 0,5 Å pre všetkých 144 zoradených
aminokyselín. Ťažké a ľahké reťazce Fab NVS3 vykazujú typické záhyby podobné
imunoglobulínom pre domény.
Kryštálová štruktúra Epo:NVS3 sa použila na identifikáciu Epo epitopu fragmentu
viažuceho antigén u NVS3. Interakčný povrch na Epo bol primárne tvorený zvyškami
obsahujúcimi zvyšok Ser9, Glu13, zvyšky Thr44 až Arg53 a zvyšky Asn147 až Arg162. To
zodpovedá sekundárnym štruktúrnym prvkom Epo označovaným ako α-helix A, slučka βA-αB a
α-helix D. Tieto zvyšky tvorili trojrozmerný povrch, ktorý je rozpoznávaný pomocou NVS3.
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Interakcie zahŕňali chrbticové interakce, interakcie sprostredkované rozpúšťadlom a priame
interakcie s postranným reťazcom.
Tabuľka 8: Epo interagujúce zvyšky s NVS3
Aminokyselina Číslo

Oblasť

Vystavená

Percento schovania

zvyšku

kontaktu (A2)

oblasť (A2)

(buried) (%)

Ser

9

11,79

93,23

13

Glu

13

14,89

103,00

14

Thr

44

22,47

61,60

36

Lys

45

39,98

172,59

23

Val

46

34,38

55,22

62

Asn

47

48,17

81,92

59

Phe

48

83,76

129,76

65

Tyr

49

96,12

137,70

70

Ala

50

12,68

57,03

22

Trp

51

0,63

43,74

1

Lys

52

23,97

135,25

18

Arg

53

49,96

181,86

27

Asn

147

34,39

48,65

71

Arg

150

73,32

140,37

52

Gly

151

18,97

24,63

77

Lys

154

73,59

127,20

58

Leu

155

34,85

75,06

46

Gly

158

18,59

43,31

43

Glu

159

32,95

122,17

27

Arg

162

36,72

185,91

20

Epo zvyšky, ktoré obsahujú atómy v kontakte s NVS3, sa uvádzajú v tabuľke 9. Kontakt
sa definuje, aby bol do 5 Å u NVS3, aby sa zohľadnili potenciálne interakcie sprostredkované
vodou.
Tabuľka 9:
Proteín

Aminokyselina Pozícia sekvencie*

Doména Epo

Epo

S

9

Helix A

Epo

E

13

Helix A
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Epo

T

44

Slučka A-B

Epo

K

45

Slučka A-B

Epo

V

46

Slučka A-B

Epo

N

47

Slučka A-B

Epo

F

48

Slučka A-B

Epo

Y

49

Slučka A-B

Epo

A

50

Slučka A-B

Epo

W

51

Slučka A-B

Epo

K

52

Slučka A-B

Epo

R

53

Slučka A-B

Epo

N

147

Helix D

Epo

R

150

Helix D

Epo

G

151

Helix D

Epo

K

154

Helix D

Epo

L

155

Helix D

Epo

G

158

Helix D

Epo

E

159

Helix D

Epo

R

162

Helix D

*Pozícia sekvencie relatívne k Sekv. id. č.: 81
Epo zvyšky, ktoré obsahujú atómy v kontakte s NVS2, sa uvádzajú v zozname. Kontakt
sa definuje, aby bol do 5 Å u partnera proteínu, aby sa zohľadnili potenciálne interakcie
sprostredkované vodou.
Tabuľka 10:
Proteín

Aminokyselina Pozícia sekvencie*

Doména Epo

Epo

E

23

Helix A

Epo

D

43

Slučka A-B

Epo

T

44

Slučka A-B

Epo

K

45

Slučka A-B

Epo

V

46

Slučka A-B

Epo

N

47

Slučka A-B

Epo

F

48

Slučka A-B

Epo

Y

49

Slučka A-B

Epo

A

50

Slučka A-B
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Epo

K

52

Slučka A-B

Epo

R

53

Slučka A-B

Epo

R

131

Helix D

Epo

R

143

Helix D

Epo

N

147

Helix D

Epo

R

150

Helix D

Epo

G

151

Helix D

Epo

K

154

Helix D

Epo

L

155

Helix D

Epo

E

159

Helix D

Epo

R

162

Helix D

*Pozícia sekvencie relatívne k Sekv. id. č.: 81
Príklad 5: In vivo Model
Príklad 5a: Myší model očného edému
Myšiam C57/Bl6 (Taconic) bol sub-retinálne injikovaný ssAAV2-EPO-eGFP (DR005) a
ssAAV2-EGFP (TM003) (kontrola). Myši sa usmrtili tri týždne (21 dní) po injekci. Sietnice sa
umiestnili na plocho a meral sa kaliber ciev.
Spôsoby:
Subretinálna injekcia ssAAV2-EPO-eGFP a ssAAV2-eGFP
Myši C57/Bl6 vo veku 8 týždňov sa rozdelili do dvoch skupín (10 myší každá, 20
očí/skupinu) a sub-retinálne sa injektoval 1 µl ssAAV2 o 2 . 109 DRP/µl. Prvá skupina (kontrola)
dostala sub-retinálne ssAAV2-EPO (TM003) a druhá (experimentálna) ssAAV2- eGFP
(DR005). Účinok myšieho Epo na vaskulárne zmeny sietnice bol skúmaný v na plocho
umiestnených sietniciach 21 dní po injekcii.
Testy AAV (adeno-asociovaný vírus) boli: ssAAV2-EPO-eGFP [(AAV2-CMV-mEPOIRES-eGFP) z Gene Therapy Center Virus Vector Core Facility, Severokarolínska univerzita v
Chapel Hill, šarža č. AV3782] a ssAAV2-GFP [(AAV2-eGFP) z Gene Therapy Center Virus
Vector Core Facility, Severokarolínska univerzita v Chapel Hill: šarža č. AV3725].
Postup:
Vektory AAV sa dodali sub-retinálnou injekciou do oboch očí testovaných myší. Všetky
opísané postupy sa uskutočňovali za aseptických podmienok, použitím sterilných činidiel,
striekačiek a vhodného PPE.
1. Myši sa imobilizovali a ich zornice sa dilatovali kapkou cyklopentolátu (1%),
nasledovanou kvapkou 2,5% fenylefrínu.
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2. Ďalej sa zviera anestetizovalo Avertínom (250 mg/kg) i.p. Rohovka sa topicky
anestetizovala kvapkou 0,5% proparakaínu.
3. Po umiestnení zvieraťa pod chirurgický mikroskop sa použil mikro-skalpel na
uskutočnenie 0,5 mm nosného narezania, posteriórne k limbu.
4.

Tupá ihla pripojená k 10 µl Hamiltonovej injekčnej striekačke bola tangenciálne
zavedená cez sklerálny rez smerom k spánkovej sietnici. Ihla postupovala, dokým sa
neucítil odpor.

5. 1 µl vektoru ssAAV2 (buď ssAAV2-EPO-eGFP alebo ssAAV2-GFP, oba obsahujúce
fluoresceín zriedený 1:50 na vizualizáciu dodania) bolo pomaly injikovaných do
subretinálneho priestoru.
6. Oko sa vyšetrilo pod chirurgickým mikroskopom. Úspešná subretinálna injekcia sa
potvrdila vizualizáciou odchlípenia sietnice obsahujúcej fluoresceín.
7. Injekcia sa hodnotila v závislosti od stupňa poškodenia sietnice (vizualizované pomocou
veľkosti krvácania) a poškodenia šošovky.
8. Zviera sa otočilo na druhú stranu a postup sa opakoval.
9. Po injekcii bola na obe oči aplikovaná antibiotická masť.
Disekcia, zobrazenie a kvantifikácia sietnice na plochom umiestnení sietnice:
0,1 ml konkavalínu-A (Con-A) sa injikovalo (i.v., chvostová žila) v dobe 1 až 5 minút pred
eutanáziou (CO2)
2. Oči boli enukleované a fixované v paraformaldehyde (4% v PBS) počas dvoch hodín.
Následne boli udržované pri 4 °C v PBS pufri počas 1-3 dní až do disekcie
3. Rohovka a šošovka boli odstránené a sietnica bola vyrezaná zo zadného očného pohárika
(pigmentový epitel sietnice/cievnatka)
4. Uskutočnili sa štyri radiálne rezy na sietnici a naplocho sa umiestnili v montážnom médiu
Vectashield s fotoreceptorovou vrstvou smerujúcou dole.
5. Akonáhle sú usadené, ploché umiestnenia sa vycentrovali na centrálnej sietnici (použitím
hlavy optického nervu ako referencie) a sietnicové cievy označené Con-A boli zachytené
pri 20X pomocou zobrazovacieho systému Zeiss (AxioVision)
6.

Softvér AxioVision sa použil na meranie priemeru ciev centrálnej sietnice, ktoré sú 200
µm vzdialené od hlavy optického nervu.

7. Získané údaje sa analyzovali pomocou GraphPad Prism.
Výsledky a záver:
Kvantifikácia priemeru cievy odhalila, že ssAAV2-EPO indukoval významnú (* p <
0,001) dilatáciu ciev v centrálnej sietnici v porovnaní s ssAAV2-GFP a natívnymi očami (6 očí)
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(obrázok 1). Nebol nájdený žiadny významný rozdiel v porovnaní ssAAV2-GFP s naivnou
skupinou. Vzorky sa analyzovali použitím jednosmernej ANOVA s Dunnetovým post-testom
(C) Reprezentatívnych umiestnení na plocho pre každú skupinu. Dlhodobé dodávanie Epo
pomocou AAV2-Epo-eGFP viedlo ku štatisticky významnému zvýšeniu venózneho kalibru
(obrázok 1), čo je kľúčový znak diabetického makulárneho edému u ľudí. V súlade s tým sa v
jednom aspekte vynález týka spôsobu znižovania venózneho kalibru v oku podávaním v tomto
dokumente opísanej anti-EPO protilátky subjektu v terapeuticky účinnom množstve.
Príklad 5b: Účinnosť anti-Epo protilátok in vivo
Aktivitu in vivo a terapeutickú účinnosť v tomto dokumente opísaných anti-Epo
protilátok je možné hodnotiť na myšom modeli očného edému opísaného vyššie.
Test imunity in vivo v myšom modeli
Myšiam C57B6 vo veku 8 týždňov sa injikuje subretinálne jedno z nasledujúcich.
Skupina:
Skupina 1: AAV2-eGFP @ titr 2 . 109 DRP @ titr, 1ul/oko, n = 20 očí od 10 myší
Skupina 2: AAV2-eGFP @ titr 2 . 109 DRP, 1ul/oko, n = 20 očí od 10 myší
Skupina 3: AAV2-Epo-eGFP @ titr 2 . 109, 1 ul/oko, + anti-Epo Fab, 100 ug/oko, 1 týždenne, n
= 20 očí od 10 myší
Účinok vhodne dávkovaných anti-Epo protilátok sa skúša na myšom modeli meraním
priemeru cievy 2 týždne po injekcii.
AAV-GFP (AAV2-eGFP) a AAV2-Epo-eGFP (AAV2-CMV-mEpo-IRES-eGFP) od
Gene Therapy Center Virus Vector Core Facility, Severokarolínska univerzita v Chapel Hill.
Intraokulárna injekcia anti-Epo protilátok bude inhibovať dilatáciu ciev sietnice anti-Epo
protilátok, aby zlepšila účinky Epo na zníženie prietoku krvi a hypoxických stavov v sietnici.
Očakáva sa teda, že anti-Epo protilátky znižujú patológiu sietnice, ktorá je tiež pozorovaná u
pacientov s vaskulárnymi ochoreniami sietnice, ako je vlhká AMD a diabetická retinopatia.
Príklad 6: In vivo neutralizácia voľného EPO
Príklad 6a: In vivo neutralizácia voľného EPO použitím anti-Epo Fab
Aktivita in vivo a terapeutická účinnosť anti-EPO protilátok sa hodnotili u králičích očí
nasledovne. Králíkom sa intravitreálne dávkoval anti-EPO Fab, NVS2 (1 mg/oko) a o štyri dni
neskôr boli podrobení testu imunity intravitreálnou dávkou EPO (3 ug/oko). Zvieratá sa usmrtili
a extrahovali sa očné tkanivá vrátane sklovca. Množstvo voľného EPO a celkového EPO v
sklovci sa stanovilo, ako je opísané nižšie.
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Skupina [Anti-EPO Fab]
mg/oko
1
1
2
1

EPO
ug/oko
3

Hladiny celkového/voľného EPO:
Testy sa uskutočňovali použitím štandardných väzbových doštičiek MSD (Meso-Scale
Discovery, 384jamkové: MSD kat. č. L21XA), použitím poťahovacieho pufra (PBS) a
inkubačného pufra (PBS s 2% BSA (Sigma kat. č. A4503) a 0,1% Tween20 a 0,1% Triton-X).
Zachytávacie protilátky boli potiahnuté v 1 µg/ml v PBS (25 µl) a inkubovali sa cez noc
pri 4 °C. Doštičky sa premyli 3x v premývacom pufri (PBS s 0,05% Tween20) a blokovali sa 25
µl inkubačného pufra pri RT počas 2 hod. Doštičky sa premyli 3x v premývacom pufri. Riedenia
sklovca v inkubačnom pufri sa pridali na doštičku (25 µl) a inkubovalo sa počas 60 min pri RT.
Ako štandard sa použil ľudský rekombinantný darbepoetín (A000123, začínajúci pri 2 µg/ml).
Doštičky sa premyli 3x v premývacom pufri. Pridalo sa 25 µl primárnej protilátky (1 µg/ml v
inkubačnom pufri) a inkubovalo sa pri RT počas 60 min. Doštičky sa premyli 3x v premývacom
pufri. Pridalo sa 25 µl anti-druhových sekundárnych Sulfo-TAG protilátok (1:1000 v
inkubačnom pufri) a inkubovalo sa pri RT počas 60 min. Doštičky sa premyli 3x v premývacom
pufri a pridalo sa 25 µl 1x MSD čítacieho pufra T (s povrchove aktívnou látkou, MSD kat. č.
R92TC-1). Doštičky sa stanovili na MSD Spector Imager 6000.
Celkový
EPO

Krycia protilátka
Primárna protilátka
Sekundárna protilátka
Riedenia sklovca
Citlivosť

Voľný EPO

Krycia protilátka
Primárna protilátka
Sekundárna protilátka
Riedenia sklovca
Citlivosť

Epo-26
Klon 26G9C10
Anti-EPO Fab
anti-ľudská R32AJ1
1:20-1:25
0,03 ng/ml
Anti-EPO Fab
Epo-26
Klon 26G9C10
anti-myší R32AC-1
1:75-1:500
1,6ng/ml

Výsledky a záver:
Hladiny celkového EPO merané v sklovci zvierat injikovaných anti-EPO alebo
vehikulom boli podobné, ako sa očakávalo (obrázok 2). Naproti tomu nebol meraný žiadny
voľný EPO v sklovci králikov injikovaných anti-EPO Fab, ale priemerne ~ 100 ng/ml voľného
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EPO sa meralo v sklovci králikov injikovaných vehikulom. Anti-EPO Fab podávaný
intravitreálne úplne neutralizoval hladiny voľného EPO podľa očakávania.
Príklad 6b: In vivo neutralizácia voľného EPO použitím anti-Epo Fab
Aktivita in vivo a terapeutická účinnosť anti-EPO protilátok sa hodnotili u králičích očí
nasledovne. Králíkom sa intravitreálne dávkoval vopred zmiešaný roztok anti-EPO Fab, NVS2
(1 mg/oko) a EPO (3 ug/oko). Zvieratá sa usmrtili a extrahovali sa očné tkanivá vrátane sklovca.
Množstvo voľného EPO a celkového EPO v sklovci sa stanovilo, ako je opísané nižšie.
Poznámka: Niektoré oči dostali vopred zmiešaný roztok anti-EPO Fab, EPO a VEGF.
Skupina [Anti-EPO Fab]
mg/oko
1
2
3
1
4
1

EPO
ug/oko
3
3
3

VEGF
ng/oko
200
200
200
-

Hladiny celkového/voľného EPO:
Testy sa uskutočňovali použitím štandardných väzbových doštičiek MSD (Meso-Scale
Discovery, 384jamkové: MSD kat. č. L21XA), použitím poťahovacieho pufru (PBS) a
inkubačného pufru (PBS s 2% BSA (Sigma kat. č. A4503) a 0,1% Tween20 a 0,1% Triton-X).
Zachytávacie protilátky boli potiahnuté v 1 µg/ml v PBS (25 µl) a inkubovali sa cez noc
pri 4 °C. Doštičky sa premyli 3x v premývacom pufri (PBS s 0,05% Tween20) a blokovali sa 25
µl inkubačného pufra pri RT počas 2 hod. Doštičky sa premyli 3x v premývacom pufri. Riedenia
sklovca v inkubačnom pufri sa pridali na doštičku (25 µl) a inkubovalo sa počas 60 min pri RT.
Ako štandard sa použil ľudský rekombinantný darbepoetín (A000123, začínajúci pri 2 µg/ml).
Doštičky sa premyli 3x v premývacom pufri. Pridalo sa 25 µl primárnej protilátky (1 µg/ml v
inkubačnom pufri) a inkubovalo sa pri RT počas 60 min. Doštičky sa premyli 3x v premývacom
pufri. Pridalo sa 25 µl anti-druhových sekundárnych Sulfo-TAG protilátok (1:1000 v
inkubačnom pufri) a inkubovalo sa pri RT počas 60 min. Doštičky sa premyli 3x v premývacom
pufri a pridalo sa 25 µl 1x MSD čítacieho pufra T (s povrchove aktívnou látkou, MSD kat. č.
R92TC-1). Doštičky sa stanovili na MSD Spector Imager 6000.
Celkový
EPO

Krycia protilátka
Primárna protilátka
Sekundárna protilátka
Riedenia sklovca

Epo-26
Klon 26G9C10
Anti-EPO Fab
anti-ľudská R32AJ1
1:20-1:25
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Volný EPO

Citlivosť

0,03 ng/ml

Krycia protilátka
Primárna protilátka

Anti-EPO Fab
Epo-26
Klon 26G9C10
anti-myší R32AC-1
1:75-1:500
1,6 ng/ml

Sekundárna protilátka
Riedenia sklovca
Citlivosť
Výsledky a záver:

Hladiny celkového EPO merané v sklovci zvierat injikovaných anti-EPO alebo
vehikulom boli podobné, ako sa očakávalo (obrázok 3). Naproti tomu nebol meraný žiadny
voľný EPO v sklovci králikov injikovaných anti-EPO Fab, zatiaľ čo priemerne ~ 200 ng/ml
voľného EPO sa meralo v sklovci králikov injikovaných vehikulom (obrázok 3). Nezdalo sa, že
by prítomnosť VEGF mala akýkoľvek účinok na merané hladiny voľného alebo celkového EPO.
Anti-EPO Fab podávaný intravitreálne úplne neutralizoval hladiny voľného EPO podľa
očakávania.
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Patentové nároky
1. Izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuca antigén, ktorá viaže ľudský
erytropoetín (Epo) obsahujúca sekvencie variabilnej domény ťažkého a ľahkého reťazca Fab
NVS1 predstavované pomocou Sekv. id. č.: 13 a 14, v danom poradí; Fab NVS2 predstavované
pomocou Sekv. id. č.: 33 a 34, v danom poradí; Fab NVS3 predstavované pomocou Sekv. id. č.:
53 a 54, v danom poradí; Fab NVS4 predstavované pomocou Sekv. id. č.: 73 a 74, v danom
poradí.
2. Izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuca antigén podľa nároku 1, kde
protilátka alebo jej fragment viažuca antigén obsahuje sekvencie variabilnej domény ťažkého a
ľahkého reťazca Fab NVS2 predstavované pomocou Sekv. id. č.: 33 a 34, v danom poradí.
3. Izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén podľa nároku 1, kde
protilátka alebo jej fragment viažuci antigén obsahuje sekvencie ťažkého reťazca a ľahkého
reťazca Sekv. id. č.: 15 a 16, v danom poradí; Sekv. id. č.: 35 a 36, v danom poradí; Sekv. id. č.:
55 a 56, v danom poradí; alebo Sekv. id. č.: 75 a 76, v danom poradí.
4. Izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén podľa nároku 3, kde
protilátka alebo jej fragment viažuci antigén obsahuje sekvencie ťažkého reťazca a ľahkého
reťazca Sekv. id. č.: 35 a 36, v danom poradí.
5. Izolovaná molekula nukleovej kyseliny obsahujúca nukleotidovú sekvenciu kódujúcu
protilátku alebo fragment viažuci antigén podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov.
6. Molekula nukleovej kyseliny podľa nároku 5, kde uvedená molekula nukleovej
kyseliny obsahuje sekvenciu kódujúcu variabilnú doménu ťažkého reťazca a uvedená sekvencia
má aspoň 95% sekvenčnú identitu so sekvenciou vybranou zo Sekv. id. č.: 17, 37, 57 a 77.
7. Molekula nukleovej kyseliny podľa nároku 5, kde uvedená molekula nukleovej
kyseliny obsahuje sekvenciu kódujúcu variabilnú doménu ťažkého reťazca a uvedená sekvencia
má aspoň 95% sekvenčnú identitu so sekvenciou Sekv. id. č.: 37.
8. Molekula nukleovej kyseliny podľa nároku 5, kde uvedená molekula nukleovej
kyseliny obsahuje sekvenciu kódujúcu ťažký reťazec a uvedená sekvencia má aspoň 95%
sekvenčnú identitu so sekvenciou Sekv. id. č.: 39.
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9. Molekula nukleovej kyseliny podľa nároku 5, kde uvedená molekula nukleovej
kyseliny obsahuje sekvenciu kódujúcu variabilnú doménu ľahkého reťazca a uvedená sekvencia
má aspoň 95% sekvenčnú identitu so sekvenciou vybranou zo Sekv. id. č.: 18, 38, 58 a 78.
10. Molekula nukleovej kyseliny podľa nároku 5, kde uvedená molekula nukleovej
kyseliny obsahuje sekvenciu kódujúcu variabilnú doménu ľahkého reťazca a uvedená sekvencia
má aspoň 95% sekvenčnú identitu so sekvenciou Sekv. id. č.: 38.
11. Molekula nukleovej kyseliny podľa nároku 5, kde uvedená molekula nukleovej
kyseliny obsahuje sekvenciu kódujúcu ľahký reťazec a uvedená sekvencia má aspoň 95%
sekvenčnú identitu so sekvenciou Sekv. id. č.: 40.
12. Vektor obsahujúci molekulu nukleovej kyseliny podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až
11.
13. Izolovaná hostiteľská bunka obsahujúca nukleovú kyselinu podľa ktoréhokoľvek z
nárokov 5 až 11 alebo vektor podľa nároku 12.
14. Kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 a farmaceuticky prijateľné rozpúšťadlo alebo nosič.
15. Kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 na použitie pri inhibícii EPO-dependentnej proliferácie buniek u
subjektu.
16. Kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuce antigén podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, na použitie v liečení vaskulárneho ochorenia sietnice u
subjektu.
17. Kompozícia na použitie v súlade s nárokom 16, kde vaskulárne ochorenie sietnice u
subjektu je spojené s ochorením alebo stavom vybraným z: diabetickej retinopatie, diabetického
makulárneho edému, proliferatívnej diabetickej retinopatie, neproliferatívnej diabetickej
retinopatie, makulárnej degenerácie spojenej s vekom, oklúzie sietnicvej žily, multifokálnej
choroiditídy, myopickej choroidálnej neovaskularizácie a retinopatie nedonosených detí.
18. Kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 na použitie pri liečení makulárneho edému.
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Obrázok 3

