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Opis
ODBOR VYNÁLEZU
[0001] Predkladaný vynález sa týka nových fúznych proteínov zahŕňajúcich fibroblastový
rastový faktor 21 (FGF21), o ktorých je známe, že zlepšujú metabolické profily u jedincov,
ktorým sú podávané.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0002] Rodina fibroblastových rastových faktorov (FGF) je charakterizovaná 22 geneticky
rozdielnymi, homológnymi ligandami, ktoré sú usporiadané do siedmich podrodín. FGF-21 je
najviac príbuzný s FGF-19 a FGF-23 a tvorí s nimi podrodinu. Táto FGF podrodina reguluje
rôzne fyziologické procesy nezvyčajné pre klasické FGFs, konkrétne energetickú homeostázu
a homeostázu žlčových kyselín, metabolizmus glukózy a lipidov a homeostázu fosfátu a tiež
vitamínu D. Navyše na rozdiel od iných FGFs táto podrodina pôsobí endokrinným spôsobom.
(Moore, DD (2007) Science 316, 1436-8) (Beenken a kol.(2009) Nature Reviews Drug
Discovery 8, 235).
[0003] FGF21 je polypeptid dlhý 209 aminokyselín obsahujúci 28 aminokyselín dlhú vedúcu
sekvenciu (SEQ ID NO: 5). Ľudský FGF21 má asi zo 79% identické aminokyseliny s myším
FGF21 a asi z 80% identické aminokyseliny s potkaním FGF21. Fibroblastový rastový faktor
21 (FGF21) bol opísaný ako liečivo pre ischemickú vaskulárnu chorobu, hojenie rán a
choroby spojené so stratou funkcie pulmonárnych, bronchiálnych alebo alveolárnych buniek.
(Nishimura a kol. (2000) Biochimica et Biophysica Acta, 1492:203-206; zverejnený patent
WO01/36640 a zverejnený patent WO01/18172). Hoci FGF-21 aktivuje receptory FGF a
downstream signálne molekuly, vrátane FRS2a a ERK, priama interakcia FGFRs a FGF-21
nebola zistená. Štúdie identifikovali ß-klotho, ktorý je vysoko exprimovaný v pečeni,
adipocytoch a pankrease, ako determinantu bunkovej odpovede na FGF-21 a kofaktor, ktorý
sprostredkuje FGF-21 signalizáciu cez FGFRs (Kurosu, H. a kol. (2007) J Biol Chem 282,
26687-95 ). FGF21 je silný antagonista FGFR1 (IIIc), FGFR2 (IIIc) a FGFR3 (IIIc) ß-klotho
signálnych komplexov.
[0004] Bolo dokázané, že FGF-21 indukuje na inzulíne nezávislý uptake glukózy. Bolo tiež
dokázané, že FGF-21 zmierňuje hyperglykémiu v rade modelov diabetu u hlodavcov. Ďalej
bolo zistené, že transgénne myši s nadexpresiou FGF-21 sú rezistentné voči diétou
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indukovaným metabolickým abnormalitám a vykazujú zníženú telesnú hmotnosť a tukovú
vrstvu a posilnenú senzitivitu k inzulínu ( Badman, MK a kol. (2007) Cell Metab 5, 426-37).
Podávanie FGF-21 diabetickým nehumánnym primátom spôsobilo pokles v hladinách
glykémie nalačno, triglyceridov, inzulínu a glukagónu a viedlo k významnému zlepšeniu
profilu lipoproteínov vrátane takmer 80% zvýšeniu HDL cholesterolu. (Kharitonenkov, A. a
kol. (2007) Endocrinology 148, 774-81). Nedávne štúdie vyšetrujúce molekulárne
mechanizmy pôsobenia FGF21 identifikovali FGF21 ako dôležitý endokrinný hormón, ktorý
pomáha kontrolovať adaptáciu na stav hladovania. (Badman a kol. (2009) Endocrinology 150,
4931) (Inagaki a kol. (2007) Cell Metabolism 5, 415) To poskytuje doteraz chýbajúci článok
downstream od PPARα, ktorým pečeň komunikuje so zvyškom tela pri regulácii biológie
energetickej homeostázy (Galman a kol. (2008) Cell Metabolism 8, 169) (Lundasen a kol.
(2007) Biochemical and Biophysical Research Communications 360, 437).
[0005] FGF21 reguluje homeostázu adipocytov aktiváciou dráhy AMPK/SIRT1/PGC1α
vedúcu k inhibícii expresie agonistom a zvýšeniu mitochondriálnej funkcie. (Chau a kol.
(2010) PNAS 107, 12553) FGF21 tiež zvyšuje uptake glukózy skeletálnymi svalmi, ako sa
nameralo v kultivovaných ľudských myotubulách a izolovanom myšom tkanive. Ošetrenie
hlodavčích buniek ostrovčekov FGF21 vedie k zlepšeniu funkcie a prežitia pomocou aktivácie
dráh ERK1/2 a Akt. ( Wente a kol. (2006) Diabetes 55, 2470). Výsledkom ošetrenia FGF21 je
aj zmena v génovej expresii pre lipogenézu a enzýmy oxidácie mastných kyselín v pečeni
hlodavcov, pravdepodobne cez signalizáciu HNF4α a Foxa2. WO 2010/129503 Al opisuje
mutantné polypeptidy FGF21 a spôsoby liečby porúch metabolizmu, ako je diabetes, s
použitím takýchto polypeptidov.
[0006] Problém s priamym použitím FGF-21 ako bioterapeutika spočíva v tom, že jeho polčas
života je veľmi krátky. ( Kharitonenkov, A. a kol. (2005) Journal of Clinical Investigation
115: 1627-1635). U myší je polčas života ľudského FGF21 0,5 až 1 hodina a u makakov je
polčas života 2 až 3 hodiny. FGF21 môže byť využitý ako sterilný farmaceutický prípravok
na niekoľkoraké použitie. Zistilo sa však, že konzervačné prísady, tj. m-krezol, majú za týchto
podmienok nepriaznivý účinok na jeho stabilitu.
[0007] Zvýšenie polčasu života a stability pri vývoji FGF21 proteínu na použitie ako
terapeutika v liečení diabetes mellitus 1. typu a 2. typu a ďalších metabolických porúch by
bolo žiaduce. FGF21 proteíny so zlepšeným polčasom života a väčšou stabilitou by umožnili
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menej časté dávky u pacientov, ktorým je proteín podávaný. Je zjavné, že je potrebné pre
terapeutický proteín FGF21 vyvinúť stabilný vodný prípravok proteínu.
[0008] Ďalej je významnou výzvou vo vývoji FGF21 ako proteínových farmaceutických
prípravkov vyrovnať sa s jeho fyzikálnou a chemickou nestabilitou. Variabilita v zložení a
charakteristike proteínov definujú špecifické správanie, ako je zbaľovanie, konformačná
stabilita a rozbaľovanie/denaturácia. Takéto charakteristiky by sa mali brať do úvahy pri
snahe o stabilizáciu proteínov počas vývoja podmienok farmaceutického prípravku
využívajúceho vodné proteínové roztoky ( Wang, W., Int. J. of Pharmaceutics, 18, (1999)).
Požadovaným výsledkom stabilizácie terapeutických proteínov, ktoré sú predmetom záujmu,
napr. proteínov predkladaného vynálezu, je zvýšenie rezistencie voči proteolýze a
enzymatickej degradácii, čím sa zlepší stabilita proteínov a zníži agregácia proteínov.
ZHRNUTIE VYNÁLEZU
[0009] Vynález sa týka objavenia nových fúznych proteínov, ktoré zahŕňajú fibroblastový
rastový faktor 21 (FGF21) a ktoré majú vylepšené farmaceutické vlastnosti v porovnaní s
FGF21 divokého typu a jeho varianty v podmienkach farmaceutickej prípravy, napr. sú
stabilnejšie, majú schopnosť zlepšiť metabolické parametre jedincov, ktorým sú podávané, a
sú menej náchylné k proteolýze a enzymatickej degradácii a s menšou pravdepodobnosťou
budú agregovať a tvoriť komplexy. Fúzne proteíny vynálezu sú opísané v nároku 1.
[0010] Fúzne proteíny vynálezu prekonávajú podstatné prekážky fyzikálnych nestabilít
spojených s proteínovými terapeutikami, vrátane napríklad s podávaním FGF21 divokého
typu, tým, že poskytujú proteíny, ktoré sú stabilnejšie, menej náchylné na proteolýzu a
enzymatickú degradáciu a agregujú a tvoria komplexy s menšou pravdepodobnosťou ako
FGF21 divokého typu v podmienkach farmaceutickej prípravy.
[0011] Predovšetkým vynález poskytuje fúzne proteíny fibroblastového rastového faktora 21
(FGF21) a Fc oblasť, kde táto Fc oblasť je fúzovaná k N-koncu proteinu FGF21 cez
aminokyselinový

linker

se

sekvenciou

aminokyselín

vybranej

z

GS

a

GGGGSGGGGSGGGGS (SEQ ID NO:6), kde tento fúzny protein má sekvenciu
aminokyselín SEQ ID NO:7 alebo SEQ ID NO:8 uvedené v Tabuľke 1 a ďalej opísané v
tomto dokumente.
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[0012] Uvedené fúzie sú medzi variantnými sekvenciami FGF21 a inými molekulami (čast,
ktorá nie je FGF21). Časť molekuly, ktorá nie je FGF21, je Fc oblasť.
[0013] Iné uskutočnenia sa zameriavajú na polynukleotidy kódujúce fúzne proteíny vynálezu,
vektor obsahujúci spomínané polynukleotidy a hostiteľskú bunku nesúcu spomínaný vektor.
[0014] Tu poskytujeme spôsoby použité na prípravu fúznych proteínov vynálezu, kde také
spôsoby zahŕňajú modifikáciu FGF21 proteínu divokého typu, napr. cez miestne špecifickú
inkorporáciu aminokyselín na pozíciách, ktoré sú predmetom záujmu, vo FGF21 proteíne
divokého typu, a tiež fúziu medzi časťou FGF21 molekuly s inými molekulami, napr.
konštantnou doménou IgG alebo jej fragmentom (napr. Fc oblasťou), ľudským sérovým
albumínom (HSA) alebo polypeptidmi viažucimi albumín. Spomínané modifikácie a fúzie
zlepšujú biologické vlastnosti fúznych proteínov vynálezu v porovnaní s verziami proteínov
divokého typu a tiež v niektorých prípadoch slúžia ako miesta na pripojenie, napr. pre značky
a agens predlžujúce polčas života proteínu a na ciele pripojenia spomínaných variantov k
povrchu pevnej podpory. Súvisiacim uskutočnením vynálezu sú spôsoby produkcie buniek
schopných produkovať spomínané proteíny vynálezu a produkujúcich vektory obsahujúce
DNA kódujúcu spomínané varianty a fúzie.
[0015] Fúzne proteíny vynálezu môžu byť kovalentne pripojené k jednému alebo viacerým
polymérom, ako je polyetylénglykol (PEG) alebo kyselina polysialová, buď v pozícii miestne
špecifických modifikácií aminokyselín vykonaných vzhľadom na FGF21 divokého typu,
alebo v pozícii aminokyselín všeobecne zdieľaných s verziami divokého typu týchto
proteínov. Skupina PEG je pripojená tak, aby posilňovala biologickú funkciu zložiek fúznych
proteínov vynálezu, napr. variant FGF21 proteínu, a/alebo s ňou neinterferovala.
V uskutočneniach podľa toho vynálezu, polypeptidy podľa tohto vynálezu sú fúzované s
heterológnou sekvenciou aminokyselín cez linker, ako GS, GGGGSGGGGSGGGGS (SEQ
ID NO:6). Heterológna aminokyselinová sekvencia je IgG konštantná doména alebo jej
fragment (napr. Fc oblasť). Opísaný je aj ľudský sérový albumín (HSA) alebo polypeptidy
viažuce albumín.
[0016] V uskutočneniach heterológna sekvencia aminokyselín (Fc) je fúzovaná s amino
koncom fúznych proteínov podľa tohto vynálezu. Tiež je opísané, že fúzna heterológna
aminokyselinová sekvencia (napr. HSA, Fc, atď.) je fúzovaná s karboxylovým koncom
fúznych proteínov.
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[0017] Ešte ďalšie uskutočnenie sa týka fúznych proteínov podľa vynálezu na použitie v
liečení porúch asociovaných s FGF21, vybrané zo skupiny ktorú tvorí obezita, diabetes
mellitus 2. typu, diabetes mellitus 1. typu, pankreatitída, dyslipidémia, nealkoholové
poškodenie pečene tukom (NAFLD), nealkoholová steatohepatitída (NASH), inzulínová
rezistencia, hyperinzulinémia, intolerancia glukózy, hyperglykémia, metabolický syndróm,
akútny infarkt myokardu, hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenie, ateroskleróza, periférne
arteriálne ochorenie, mŕtvica, srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, ochorenie obličiek,
diabetické komplikácie, neuropatia, gastroparéza, ochorenia asociované s inaktivujúcimi
mutáciami v inzulínovom receptore a iné poruchy metabolizma zahŕňajúce podávanie
terapeuticky účinného množstva jedného alebo viacerých proteínov vynálezu alebo ich
farmaceutického prípravku pacientom, ktorí takéto liečenie potrebujú.
[0018] Vynález tiež poskytuje farmaceutické prípravky zahŕňajúce fúzne proteíny vynálezu,
tu opísané a farmaceuticky prijateľné formulačné agens. Takéto farmaceutické prípravky
môžu byť použité na liečenie metabolickej poruchy a použitie zahŕňa podávanie
farmaceutického prípravku vynálezu ľudskému pacientovi, ktorý ho potrebuje. Nelimitujúce
príklady metabolických porúch, ktoré môžu byť liečené, zahŕňajú diabetes mellitus 1. typu a
2. typu a obezitu.
[0019] Tieto a ďalšie aspekty vynálezu budú objasnené v nasledujúcom podrobnom opise
vynálezu.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0020]
Obrázky 1A-1D ukazujú, že V188 má lepšiu účinnosť v ob/ob myšom modeli diabetu oproti
V76. V188 má lepšie výsledky, ak sa podáva v dávke 1 miligram na kilogram (mpk), v
porovnaní s 5 miligramami na kilogram, ako bol podávaný V76. Obrázok 1A ukazuje
hodnoty plazmatickej glukózy po jedle (krúžky predstavujú nosič (PBS - fosfátový pufor),
štvorčeky predstavujú V76 pri 5 mpk a trojuholníčky predstavujú V188 pri 1 mpk. Obrázok
1B ukazuje hodnoty plazmatického inzulínu po jedle (zľava doprava: nosič, V76 pri 5 mpk a
V188 pri 1 mpk). Obrázok 1C ukazuje hodnoty telesnej hmotnosti (zľava doprava: nosič,
V76 pri 5 mpk a V188 pri 1 mpk). Obrázok 1D ukazuje hodnoty obsahu lipidov v pečeni
(zľava doprava: nosič, V76 pri 5 mpk a V188 pri 1 mpk).
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Obrázky 2A-2D ukazujú, že V101 má lepšiu účinnosť v ob/ob myšom modeli diabetu oproti
V76. V101 má lepšie výsledky, ak je podaný 1 miligram na kilogram (mpk), v porovnaní s 5
miligramami na kilogram, ako bol podávaný V76. Obrázok 2A ukazuje hodnoty plazmatickej
glukózy po jedle (krúžky predstavujú nosič (PBS - fosfátový pufor), štvorčeky predstavujú
V76 pri 5 mpk a trojuholníčky predstavujú V101 pri 1 mpk. Obrázok 2B ukazuje hodnoty
plazmatického inzulínu po jedle (zľava doprava: nosič, V76 pri 5 mpk a V101 pri 1 mpk).
Obrázok 2C ukazuje hodnoty telesnej hmotnosti (zľava doprava: nosič, V76 pri 5 mpk a
V101 pri 1 mpk). Obrázok 2D ukazuje hodnoty obsahu lipidov v pečeni (zľava doprava:
nosič, V76 pri 5 mpk a V101 pri 1 mpk).
Obrázky 3A-3D ukazujú, že V103 má lepšiu účinnosť v ob/ob myšom modeli diabetu oproti
V76. V103 má lepšie výsledky, ak je podaný 1 miligram na kilogram (mpk), v porovnaní s 5
miligramami na kilogram, ako bol podávaný V76. Obrázok 3A ukazuje hodnoty plazmatickej
glukózy po jedle (krúžky predstavujú nosič (PBS - fosfátový pufor), štvorčeky predstavujú
V76 pri 5 mpk a trojuholníčky predstavujú V103 pri 1 mpk. Obrázok 3B ukazuje hodnoty
plazmatického inzulínu po jedle (zľava doprava: nosič, V76 pri 5 mpk a V103 pri 1 mpk).
Obrázok 3C ukazuje hodnoty telesnej hmotnosti (zľava doprava: nosič, V76 pri 5 mpk a
V103 pri 1 mpk). Obrázok 3D ukazuje hodnoty obsahu lipidov v pečeni (zľava doprava:
nosič, V76 pri 5 mpk a V103 pri 1 mpk).
Obrázky 4A-4D demonštrujú lepšie farmakokinetické a termodynamické vlastnosti, ktoré
majú fúzne proteíny vynálezu oproti FGF21 fúznym proteínom v odbore. Obrázok 4A
ukazuje plazmatické koncentrácie fúznych proteínov podľa tohto vynálezu v PCT publikácii
WO10/129600 opísaných ako Fc-L(15)-FGF21 (L98R, P171G) a Fc-L(15)-FGF21 (L98R,
P171G, A180E), po IV injekcii spomínanej fúzie u myší. Obrázok 4B ukazuje
farmakokinetické vlastnosti fúznych proteínov vynálezu (V101, V103 & V188) po jednej IV
dávke u myši v teste anti-Fc-ELISA v porovnaní s farmakokinetickými dátami získanými pre
myš s V76 v predchádzajúcej štúdii, ktorá použila ELISA test s protilátkou proti FGF21.
Obrázok 4C ukazuje kontrolu fúznych proteínov vynálezu na anti-FGF21 Western Blote, v
súlade s dátami testu anti-Fc-ELISA po 120 hodinách a po 15 dňoch. Vzorky na blot sú
nasledujúce: A predstavuje V101, B predstavuje V103 a C predstavuje V188. Kontrola je
V101 a sérum. Obrázok 4D demonštruje významne zvýšenú termodynamickú stabilitu
fúznych proteínov vynálezu v porovnaní s V76. Zhora nadol sú na obrázku V101, V103, a
V188, všetky majú lepšie teploty topenia (Tm) v porovnaní s V76 (Tm <50 °C (neuvedené)) a
FGF21divokého typu (Tm = 46,5 ° C ± 0,3 (neuvedené )).
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PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0021] Fúzne proteíny predkladaného vynálezu predstavujú modifikované verzie FGF21
polypeptidu divokého typu s plnou dĺžkou, ako sú v odbore známe. Sekvencia FGF21
divokého typu slúži ako referenčná sekvencia (SEQ ID NO:1), napríklad keď je potreba
porovnať sekvenciu FGF21 divokého typu a variantov proteínu. Sekvencia FGF21 divokého
typu má NCBI číslo referenčnej sekvencie NP_061986.1 a možné ju nájsť v uverejnených
patentoch, ako napr. US 6,716,626B1 , udelenom Chiron Corporation (SEQ ID NO:1).

[0022] Zodpovedajúca sekvencia mRNA kódujúca polypeptid FGF21 s plnou dĺžkou (NCBI
číslo referenčnej sekvencie NM_019113.2) je uvedená nižšie (SEQ ID NO:2)

[0023] Sekvencia maturovaného FGF21 nemá vedúcu sekvenciu a môže tiež zahŕňať iné
modifikácie polypeptidu, ako proteolytické spracovanie amino konca (s vedúcou sekvenciou
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alebo bez nej) a/alebo karboxylového konca, odštiepenie menšieho polypeptidu z väčšieho
prekurzora, N-viazanú a/alebo O-viazanú glykozyláciu a iné posttranslačné modifikácie, ktoré
odborníkom v odbore budú jasné. Typický príklad sekvencie maturovaného FGF21 má
nasledujúcu sekvenciu (SEQ ID NO:3, ktorá predstavuje pozície aminokyselín 29-209
sekvencie proteínu FGF21 s plnou dĺžkou (NCBI číslo referenčnej sekvencie NP_061986.1)):

[0024] Zodpovedajúca sekvencia cDNA kódujúce maturovaného polypeptid FGF21 (SEQ ID
NO:3) je uvedená nižšie (SEQ ID NO:4):

[0025] Tiež sú opísané fúzne proteíny vynálezu zahŕňajúcevarianty FGF21. V tunajšom
použití termíny "variant proteínu", "ľudský variant", "variant polypeptidu alebo proteínu",
"variant", "mutant" aj ďalšie podobné termíny alebo ich špecifické verzie (napr. "variant
proteínu FGF21", "variant", " FGF21 mutant "atď.) definujú sekvencie proteínu alebo
polypeptidu, ktoré zahŕňajú modifikácie, skrátenie alebo iné varianty prirodzene sa
vyskytujúcich (tj. divokého typu) proteínových alebo polypeptidových náprotivkov alebo
zodpovedajúcich natívnych sekvencií. Napríklad "variantný FGF21" alebo "zmutovaný
FGF21" je opísaný vo vzťahu k divokému typu (tj. prirodzene sa vyskytujúcemu) proteínu
FGF21, ako je tu opísaný.
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[0026] Sekvencie fúznych proteínov podľa tohto opisu sú uvedené v Tabuľke 1. Sekvencie
fúzneho proteínu podľa predloženého vynálezu sú opísané v SEQ ID NO:7 a 8.Opisy fúzií
zahŕňajú variant FGF21 a kde je to použiteľné, linker. Zmeny alebo substitúcie využité vo
variante FGF21 sú očíslované a opísané vzhľadom na FGF21 divokého typu. Napríklad
"Variant 101 (V101)" (SEQ ID NO:10) je fúzia Fc-FGF21 s linkerom s dvoma
aminokyselinami a nasledujúcimi substitúciami vzhľadom na divoký typ FGF21: Q55C,
A109T, G148C, K150R, P158S, P174L, S195A, P199G, G202A.
Tabuľka 1: Variantné FGF21 Fc fúzne proteíny
SEQ ID NO:

Sekvencia

Názov*

7

Plná dĺžka N-koncovej Fc-fúzie s 2 AA
linkerom (GS) a WT FGF21

8

Plná dĺžka N-koncovej Fc-fúzie s 15 AA
linkerom (GGGGS × 3) medzi Fc a WT
FGF21

9 porovnávaci

Variant #76 = Proteín s celkovo 9 mutáciami
v porovnaní s divokým typom FGF21 (ako
vo WO 01/018172)

10
porovnávaci

Variant #101 = N-koncová Fc-fúzia s 2 AA
linkerom (GS) medzi Fc a FGF21 = (Q55C,
A109T, G148C, K150R, P158S, S195A,
P199G, G202A)

11
porovnávaci

Variant #103 = N-koncová Fc-fúzia s 2 AA
linkerom (GS) = (Q55C, R105K, G148C,
K150R, P158S, S195A, P199G, G202A)
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SEQ ID NO:

Sekvencia

Názov*

12
porovnávaci

Variant #188 = V103 s 15 AA linkerom
(GGGGS x 3) medzi Fc a FGF21 = (Q55C,
R105K, G148C, K150R, P158S, S195A,
P199G, G202A)

13
porovnávaci

Variant #204 = V101 s 15 AA linkerom
(GGGGS × 3) medzi Fc a FGF21 = (Q55C,
A109T, G148C, K150R, P158S, S195A,
P199G, G202A)

*- Sekvencia FGF21 divokého typu v tejto tabuľke odkazuje na NCBI referenčnú sekvenciu
číslo NP_061986.1 (SEQ ID NO:1), pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky mutácie v FGF21 a
zodpovedajúce číslovanie aminokyselín zmienených mutácií odkazuje na (SEQ ID NO:1), nie
na sekvencie s plnou dĺžkou v tejto tabuľke, ktoré môžu tiež zahŕňať oblasti Fc a linkeru.

[0027] Mutanti alebo varianty použité vo fúznych proteínoch, napr. varianty FGF21 divokého
typu, sú uvedené v nároku 1. Všeobecne povedané má variant nejakú modifikovanú vlastnosť,
štrukturálnu alebo funkčnú, proteínu divokého typu. Napríklad variant môže mať väčšiu alebo
lepšiu fyzikálnu stabilitu v koncentrovaných roztokoch alebo ju zlepšovať (napr. menšia
agregácia sprostredkovaná hydrofóbnosťou), alebo väčšiu alebo lepšiu stabilitu v plazme, ak
je inkubovaná s krvnou plazmou, alebo väčšiu alebo lepšiu bioaktivitu, a pritom si zachovať
priaznivý profil bioaktivity.
[0028] Prijateľné substitúcie aminokyselín a modifikácie, ktoré vytvárajú rozdiely medzi
časťami fúznych proteínov vynálezu a s nimi porovnávanými proteínmi divokého typu, sú tie,
ktoré sú so sekvenciami 7-8 v Tabuľke 1.
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[0029] Odborníkovi v odbore expresie proteínov bude zrejmé, že sekvencia metionínu alebo
metionínu-arginínu môže byť zavedená na N-konci ktoréhokoľvek z fúznych proteínov
vynálezu na expresiu v E. coli, a sú uvažované v kontexte tohto vynálezu.
[0030] Fúzne proteíny vynálezu môžu mať zvýšenú kompatibilitu s farmaceutickými
konzervačnými látkami (napr. m-krezol, fenol, benzylalkohol), a tak umožňovať prípravu
konzervovaného farmaceutického prípravku, ktorý uchová fyzikálno-chemické vlastnosti a
biologickú aktivitu proteínu počas skladovania. Varianty so zlepšenou farmaceutickou
stabilitou v porovnaní s divokým typom teda majú zlepšenú fyzikálnu stabilitu v
koncentrovaných

roztokoch

vo

fyziologických

podmienkach

aj

v

podmienkach

konzervovaných farmaceutických prípravkov, pričom si zachovajú biologickú účinnosť. Ako
nelimitujúci príklad môžu byť fúzne proteíny vynálezu rezistentnejšie voči proteolýze a
enzymatickej

degradácii,

môžu

mať

zlepšenú

stabilitu

a

agregovať

s

menšou

pravdepodobnosťou, než ich náprotivky divokého typu alebo zodpovedajúce natívne
sekvencie. V tunajšom použití sa tieto termíny navzájom nevylučujú ani nelimitujú, je celkom
možné, že daný variant má jednu alebo viac modifikovaných vlastností proteínu divokého
typu.
[0031] Vynález tiež zahŕňa molekuly nukleovej kyseliny kódujúce fúzne proteíny podľa tohto
vynálezu, ktoré obsahujú napríklad aminokyselinovú sekvenciu FGF21, ktorá je aspoň na 95
% identická s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID NO:3, ale kde špecifické zvyšky
prepožičiavajú variantu proteínu FGF21 požadovanú vlastnosť, napr. zlepšenú účinnosť voči
receptorom FGF21, odolnosť proti proteolýze, zvýšený polčas rozpadu alebo vlastnosti
znižujúce agregáciu, a ich kombinácie, ktoré neboli ďalej modifikované. Inými slovami, s
výnimkou zvyškov v sekvencii mutantu FGF21, ktoré boli modifikované s cieľom poskytnúť
odolnosť voči proteolýze, agregáciu alebo iné vlastnosti, asi 5 % (striedavo 4 %, striedavo 3
%, striedavo 2 %, striedavo 1 %) všetkých ostatných aminokyselinových zvyškov v sekvencii
mutantu FGF21 môže byť modifikovaných. Takéto mutanty FGF21 majú aspoň jednu aktivitu
polypeptidu FGF21 divokého typu.
[0032] Vynález tiež zahŕňa molekulu nukleovej kyseliny obsahujúcu nukleotidovú sekvenciu,
ktorá je aspoň na 85 %, identická a výhodnejšie aspoň na 90 až 95 % identická s
nukleotidovou sekvenciou SEQ ID NO:2 alebo SEQ ID NO:4, ale kde nukleotidy kódujúce
aminokyselinové zvyšky prepožičiavajúce kódovanému proteínu odolnosť voči proteolýze,
znižovanie agregácie alebo iné vlastnosti neboli ďalej modifikované. Inými slovami, s
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výnimkou nukleotidov, ktoré kódujú zvyšky v mutantných sekvenciách FGF21, ktoré boli
modifikované tak, aby poskytli odolnosť voči proteolýze, agregáciu alebo iné vlastnosti, asi
15 % a výhodnejšie asi 10 až 5 % všetkých ostatných nukleotidov v mutantnej sekvencii môže
byť modifikovaných. Takéto molekuly nukleovej kyseliny kódujú proteíny, ktoré majú aspoň
jednu aktivitu ich náprotivkov divokého typu.
[0033] Tu sú poskytnuté metódy použité na výrobu fúznych proteínov vynálezu, kde tieto
metódy zahŕňajú miestne špecifickú modifikáciu a miestne nešpecifickú modifikáciu verzií
proteínov divokého typu (napr. proteínu FGF21 divokého typu, ako je tu opísané), napr.
skrátenie proteínov divokého typu a miestne špecifickú inkorporáciu aminokyselín na
vybraných pozíciách v proteínoch divokého typu. Spomínané modifikácie zlepšujú biologické
vlastnosti fúznych proteínov vynálezu vzhľadom k proteínom divokého typu, a tiež v
niektorých prípadoch slúžia ako miesta pripojenia napr. pre značky a agens predlžujúce polčas
života proteínu a na ciele pripojenia spomínaných variantov k povrchu pevnej podpory.
Súvisiace uskutočnenia vynálezu sú spôsoby produkcie buniek schopných produkovať
spomínané fúzne proteíny vynálezu a produkcie vektorov obsahujúcich DNA kódujúcu
spomínané varianty.
[0034] Také modifikácie, napr. miestne špecifické modifikácie, použité na pripojenie
konjugátov, napr. skupín PEG k proteínom, polypeptidom a/alebo peptidom podľa tohto
vynálezu, na ciele napr. predĺženia polčasu života alebo iného zlepšenia biologických
vlastností spomínaných proteínov, polypeptidov a/alebo peptidov. Spomínané techniky sú tu
ďalej opísané.
[0035] Ďalej také modifikácie, napr. miestne špecifické modifikácie sú napr. použité na
pripojenie polymérov, malých molekúl a sekvencií rekombinantných proteínov, ktoré
predlžujú polčas života proteínu vynálezu. To zahŕňa pripojenie mastných kyselín alebo
špecifických albumín viažucich zlúčenín k proteínom, polypeptidom a/alebo peptidom. Ďalej
modifikácie sú napr. vykonané v konkrétnom type aminokyseliny a môžu byť pripojené na
jednom alebo viacerých miestach proteínu.
[0036] Ďalej sú také modifikácie sú napr. použité ako prostriedky na pripojenie na produkciu
multimérov divokého typu a/alebo variantných multimérov, napr. dimérov (homodimérov
alebo heterodimérov) alebo trimérov alebo tetramérov. Tieto molekuly multimérnych
proteínov môžu ďalej mať pripojené skupiny ako PEG, cukry, a/alebo konjugáty PEG-
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cholesterol alebo môžu byť fúzované buď na amino-konci alebo na karboxy-konci s inými
proteínmi, ako je Fc, ľudský sérový albumín (HSA) atď.
[0037] Ďalej, takéto miestne špecifické modifikácie sú napr. používané na výrobu proteínov,
polypeptidov a/alebo peptidov, kde poloha miestne špecificky začleneného pyrolyzínu alebo
analógu pyrolyzínu alebo prirodzene sa nevyskytujúcich aminokyselín (para-acetyl-Phe, paraazido-Phe) umožňuje riadenú orientáciu a pripojenie takýchto proteínov, polypeptidov a/alebo
peptidov na povrch pevného podkladu alebo majú pripojené skupiny ako PEG, cukry a/alebo
PEG-cholesterolové konjugáty.
[0038] Ďalej, takéto miestne špecifické modifikácie sú napr. použíté na miestne špecificky
zosieťovanie proteínov, polypeptidov a/alebo peptidov, čím sa tvoria heterooligoméry
vrátane, ale bez obmedzenia, heterodimérov a heterotrimérov. Ďalej, sú také miestne
špecifické modifikácie napr. použité na miestne špecifické zosieťovanie proteínov, a tak na
vytvorenie konjugátov proteín-proteín, konjugátov proteín-polypeptid, konjugátov proteínpeptid, konjugátov polypeptid-polypeptid, konjugátov polypeptid-peptid alebo konjugátov
peptid-peptid Ďalej môžu miestne špecifické modifikácie zahŕňať miesto rozvetvenia, čo
umožní pripojenie viac ako jedného typu molekúl v jednom mieste proteínu, polypeptidov
alebo peptidov.
[0039] Ďalej tu vymenované modifikácie môžu byť vykonané lokálne nešpecifickým
spôsobom a výsledkom budú konjugáty vynálezu proteín-proteín, konjugáty proteínpolypeptid, konjugáty proteín-peptid, konjugáty polypeptid-polypeptid, konjugáty polypeptidpeptid alebo konjugáty peptid-peptid podľa tohto vynálezu.
Definície
[0040] V tomto dokumente sú použité rôzne definície. Väčšina slov má význam, ktorý by im
prisúdil odborník v odbore. Slová špeciálne definované buď nižšie, alebo inde v tomto
dokumente majú význam poskytnutý kontextom predkladaného vynálezu ako celku a ako sú
bežne chápané odborníkmi v odbore.
[0041] V tunajšom použití sa termín "FGF21" týka člena proteínovej rodiny fibroblastových
rastových faktorov (FGF). Aminokyselinová sekvencia FGF21 (GenBank prístupové č.
NP_061986.1) je označená ako SEQ ID NO:1, ktorej zodpovedajúca polynukleotidová
sekvencia

je

uvedená

ako

SEQ

ID

NO:2

(NCBI

číslo

referenčnej

sekvencie
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NM_019113.2)."Variant FGF21", "FGF21 mutant" a podobné termíny opisujú modifikované
verzie proteínu FGF21, napr. so základnými aminokyselinovými zvyškami deletovanými,
pridanými, modifikovanými alebo substituovanými.
[0042] V tunajšom použití sa termín "FGF21 receptor" vzťahuje k receptoru pre FGF21
(Kharitonenkov, A, a kol. (2008) Journal of Cellular Physiology 215:1-7 ; Kuros, H. a kol.
(2007) JBC 282: 26687-26695 ; Ogawa, Y. a kol. (2007) PNAS 104:7432-7437).
[0043] Termín "FGF21 polypeptid" sa týka prirodzene sa vyskytujúceho polypeptidu
exprimovaného človekom. Na ciele tohto opisu môže byť termín "FGF21 polypeptid" použitý
zameniteľne v súvislosti s akýmkoľvek polypeptidom FGF21 s plnou dĺžkou, napr. SEQ ID
NO:1, ktorá pozostáva z 209 aminokyselinových zvyškov a ktorá je kódovaná nukleotidovou
sekvenciou SEQ ID NO:2, s akoukoľvek maturovanou formou polypeptidu, ktorá pozostáva
zo 181 aminokyselinových zvyškov a v ktorej 28 aminokyselinových zvyškov na amino konci
polypeptidu FGF21 s plnou dĺžkou (tj. ktoré tvoria signálny peptid) bolo odstránených.
[0044] "Variant 76" v tunajšom použití je variant proteínu FGF21, ktorý má 40 kDa
rozvetvený PEG pripojený cez Cys154 a osem bodových mutácií v porovnaní so 177
aminokyselinami proteínu divokého typu. Syntéza tohto variantu je tu opísaná podrobnejšie a
sekvencia proteínu je uvedená v Tabuľke 1 a v SEQ ID NO: 9.
[0045] Termín "izolovaná molekula nukleovej kyseliny" sa týka molekuly nukleovej kyseliny
predkladaného vynálezu, ktorá (1) bola separovaná od aspoň 50 percent proteínov, lipidov,
karbohydrátov alebo iných materiálov, s ktorými sa prirodzene vyskytuje, keď je izolovaná
celková nukleová kyselina z buniek zdroja, (2) nie je pripojená k celému polynukleotidu alebo
jeho časti, ku ktorému je "izolovaná molekula nukleovej kyseliny" pripojená v prírode, (3) je
operatívne pripojená k polynukleotidu, ku ktorému nie je pripojená v prírode, alebo (4) sa
nevyskytuje v prírode ako súčasť rozsiahlejšej polynukleotidovej sekvencie. S výhodou je
izolovaná molekula nukleovej kyseliny predkladaného vynálezu v podstate bez akýchkoľvek
iných kontaminujúcich molekúl nukleových kyselín alebo iných kontaminantov, ktoré sa
nachádzajú v jej prirodzenom prostredí, ktoré by zasahovali do jej použitia v produkcii
polypeptidu alebo do jej terapeutického, diagnostického, profylaktického alebo výskumného
použitia.
[0046] Termín "vektor" je použitý vo vzťahu k akejkoľvek molekule (napr. nukleová
kyselina, plazmid alebo vírus) použitej na transfer kódujúci informácie do hostiteľskej bunky.
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[0047] Termín "expresný vektor" sa vzťahuje na vektor, ktorý je vhodný na transformáciu
hostiteľskej bunky a obsahuje sekvencie nukleovej kyseliny, ktoré riadia a/alebo kontrolujú
expresiu inzertovaných sekvencií heterológnej nukleovej kyseliny. Expresia zahŕňa procesy
ako transkripcia, translácia a RNA zostrih (splicing), ak sú prítomné intróny, ale nie je na ne
obmedzená.
[0048] Termín "operatívne pripojená" je tu používaný vo vzťahu k usporiadaniu
obklopujúcich sekvencií, kde obklopujúce sekvencie takto opísané sú konfigurované alebo
zostavené tak, aby vykonávali svoju obvyklú funkciu. Elementy fúznych proteínov môžu byť
operatívne pripojené jeden k druhému tak, aby umožňovali fúznemu proteínu pracovať, ako
by to bol prirodzene sa vyskytujúci endogénny proteín, a/alebo kombinovať disparátne
elementy spomínaných fúznych proteínov synergistickým spôsobom.
[0049] Na úrovni nukleotidov môže byť obklopujúca sekvencia operatívne pripojená ku
kódujúcej sekvencii schopná ovplyvňovať replikáciu, transkripciu a/alebo transláciu
kódujúcej sekvencie. Napríklad kódujúca sekvencia je operatívne pripojená k promótorom,
keď je promótor schopný riadiť transkripciu tejto kódujúcej sekvencie. Obklopujúca
sekvencia nemusí byť priľahlá ku kódujúcej sekvencii, ak funguje správne. Tak napríklad
vložené neprekladané, ale prepisované sekvencie môžu byť prítomné medzi sekvenciou
promótora a kódujúcou sekvenciou a sekvenciou promótora je možné ešte stále považovať za
"operatívne pripojenú" ku kódujúcej sekvencii.
[0050] Termín "hostiteľská bunka" je používaný vo vzťahu k bunke, ktorá bola
transformovaná alebo ktorá môže byť transformovaná sekvenciou nukleovej kyseliny a potom
exprimovať vybraný gén, ktorý je predmetom záujmu. Termín zahŕňa potomstvo rodičovskej
bunky, či už toto potomstvo je morfologicky alebo čo do genetického zloženia identické s
pôvodným rodičom, alebo nie, za predpokladu, že je prítomný vybraný gén.
[0051] Termín "aminokyselina" v tunajšom použití sa týka prirodzene sa vyskytujúcich
aminokyselín, neprirodzených aminokyselín, analógov aminokyselín, mimetík aminokyselín,
ktoré fungujú podobným spôsobom ako prirodzene sa vyskytujúce aminokyseliny, všetky ako
D alebo L stereoizoméry, pokiaľ ich štruktúra také stereoizomérické formy dovoľuje. Amino
kyseliny sú tu označované buď svojím menom, všeobecne známymi troj-písmenovými
symbolmi alebo jedno-písmenovými symbolmi odporúčanými IUPAC-IUB Biochemical
Nomenclature Commission.
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[0052] Termín "prirodzene sa vyskytujúci", ak je použitý v spojení s biologickými
materiálmi, ako molekuly nukleových kyselín, polypeptidy, hostiteľské bunky a podobne, sa
týka materiálov, ktoré sú nachádzané v prírode a nie sú človekom upravené. Podobne
"nevyskytujúci sa prirodzene" sa v tunajšom použití týka materiálu, ktorý sa v prírode
nenachádza alebo ktorý bol štruktúrne modifikovaný alebo syntetizovaný človekom. V
spojení s nukleotidmi sa termín "prirodzene sa vyskytujúci" týka báz adenínu (A), cytozínu
(C), guanínu (G), tymínu (T) a uracilu (U). V spojení s aminokyselinami sa termín
"prirodzene sa vyskytujúci" týka 20 konvenčných aminokyselín (tj. alanín (A), cysteín (C),
kyselina asparágová (D), kyselina glutámová (E), fenylalanín (F), glycín (G), histidín (H),
izoleucín (I), lyzín (K), leucín (L), metionín (M), asparagín (N), prolín (P), glutamín (Q),
arginín (R), serín (S), treonín (T), valín (V), tryptofán (W) a tyrozín (Y)), a tiež
selenocysteínu, pyrolyzínu (Pyl alebo O) a pyrolínkarboxylyzínu (PCL alebo Z).
[0053] Pyrolyzín (Pyl) je aminokyselina prirodzene sa vyskytujúca v metylamín
metyltransferázach metanogénnych archeách rodiny Methanosarcina. Pyrolyzín je analóg
lyzínu kotranslačne inkorporovaný v in-frame UAG kodónoch zodpovedajúcej mRNA a je
považovaný za 22. prirodzenú aminokyselinu.
[0054] Ako opisuje prinajmenšom PCT patentová publikácia WO2010 / 48582 (žiadateľ IRM,
LLC), pokusy o biosyntézu pyrolyzínu (Pyl) v E. coli viedli k tvorbe "demetylovaného
pyrolyzínu", tu označovaného ako pyrolín-karboxy-lyzín, alebo Pcl. "Pcl" v tunajšom použití
sa týka buď Pcl-A, alebo Pcl-B.
[0055] Termíny "nie prirodzená aminokyselina" a "neprirodzená aminokyselina" v tunajšom
použití majú zameniteľne označovať aminokyselinové štruktúry, ktoré nemôžu byť vytvárané
biosyntézou v žiadnom organizme s použitím nemodifikovaných alebo modifikovaných
génov z akéhokoľvek organizmu, či už rovnakého, alebo odlišného. Termíny sa týkajú
akéhokoľvek aminokyselinového zvyšku, ktorý nie je prítomný v prirodzene sa vyskytujúcej
sekvencii proteínu FGF21 (divokého typu) alebo sekvenciách predkladaného vynálezu.
Zahŕňajú modifikované aminokyseliny a/alebo analógy aminokyselín, ktoré nepatria medzi
žiadne z 20 prirodzene sa vyskytujúcich aminokyselín, selenocysteín, pyrolyzín (Pyl) alebo
pyrolínkarboxylyzín (Pcl, napr. ako je opísané v PCT patentovej publikácii WO2010/48582),
ale nie sú obmedzené len na ne. Takéto nie prirodzené aminokyselinové zvyšky môžu byť
zavedené substitúciou prirodzene sa vyskytujúcich aminokyselín a/alebo inzerciou nie
prirodzených aminokyselín do sekvencie prirodzene sa vyskytujúceho proteínu FGF21
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(divokého typu) alebo sekvencií vynálezu. Nie prirodzený aminokyselinový zvyšok môže byť
tiež inkorporovaný tak, že je molekule FGF21 prepožičaná požadovaná funkčnosť, napríklad
schopnosť pripojiť funkčnú skupinu (napr. PEG). Ak je použitý v spojení s aminokyselinami,
bude symbol "U" znamenať "nie prirodzená aminokyselina" a "neprirodzená aminokyselina",
ako je použité tu.
[0056] Ďalej sa má za to, že takéto "neprirodzené aminokyseliny" vyžadujú na inkorporáciu
do proteínu modifikovanú tRNA a modifikovanú tRNA syntetázu (RS). Tieto "selektované"
páry ortogonálnej tRNA/RS sú vytvárané selekčným procesom vyvinutým Schultzom a kol.
alebo náhodnou alebo cielenou mutáciou. Príkladom môže byť pyrolínkarboxylyzín, ktorý je
"prirodzená aminokyselina", pretože je tvorený biosynteticky génmi transferovanými z
jedného organizmu do hostiteľských buniek a pretože je inkorporovaný do proteínov
pomocou génov prirodzenej tRNA a tRNA syntetázy, zatiaľ čo p-aminofenylalanín (pozri
Generation of a bacterium with a 21 aminokyselina genetic code, Mehl RA, Anderson JC,
Santoro SW, Wang L, Martin AB, King DS, Horn DM, Schultz PG. J Am Chem Soc. 2003
Jan 29; 125(4):935-9) je "neprirodzená aminokyselina", pretože je síce tvorený biosynteticky,
ale je inkorporovaný do proteínov" selektovaným "párom ortogonálnej tRNA/tRNA
syntetázy.
[0057] Modifikované kódované aminokyseliny zahŕňajú hydroxyprolín, γ-karboxyglutamát,
O-fosfoserín,

kyselinu

azetidínkarboxylovú,

kyselinu

2-aminoadipovú,

kyselinu

3-

aminoadipovú, beta-alanín, kyselinu aminopropiónovú, kyselinu 2-aminomaslovú, kyselinu 4aminomaslovú, kyselinu 6- aminokaprónovú, kyselinu 2-aminoheptánovú, kyselinu 2aminoizomaslovú, kyselinu 3-aminoizomaslovú, kyselinu 2-aminopimelovú, terc-butylglycín,
kyselinu 2,4-diaminoizomaslovú, desmozín, kyselinu 2,2'-diaminopimelovú, kyselinu 2,3diaminopropriónovú,

N-etylglycín,

N-metylglycín,

N-etylasparagín,

homoprolín,

hydroxylyzín, alo-hydroxylyzín, 3-hydroxyprolín, 4-hydroxyprolín, izodesmozín, aloizoleucín, N-metylalanín, N-metylglycín, N-metylizoleucín, N-metylpentylglycín, Nmetylvalín, naftalanín, norvalín, norleucín, ornitín, pentylglycín, kyselinu pipekolovú a
tioprolín, ale nie sú na ne obmedzené. Termín "aminokyselina" tiež zahŕňa prirodzene sa
vyskytujúce aminokyseliny, ktoré sú metabolitmi v určitých organizmoch, ale nie sú
kódované genetickým kódom pre inkorporáciu do proteínov. Takéto aminokyseliny zahŕňajú
ornitín, D-ornitín a D-arginín, ale nie sú obmedzené len na ne.
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[0058] Termín "analóg aminokyseliny" v tunajšom použití sa týka zlúčenín, ktoré majú
rovnakú základnú chemickú štruktúru ako prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina, iba na
príklad α-uhlík, ktorý je viazaný k vodíku, karboxylovej skupine, aminoskupiny a R skupine.
Analógy aminokyselín zahŕňajú prirodzené a neprirodzené aminokyseliny, ktoré sú chemicky
blokované, reverzibilne alebo ireverzibilne, alebo sú ich C-koncová karboxyskupina, ich Nkoncová aminoskupina a/alebo funkčné skupiny ich postranného reťazca chemicky
modifikované. Také analógy zahŕňajú metionín sulfoxid, metionín sulfón, S-(karboxymetyl)cysteín, S- (karboxymetyl)-cysteín sulfoxid, S-(karboxymetyl)-cysteín sulfón, beta-metyl
ester kyseliny asparágovej, N-etylglycín, alanín karboxamid, homoserín, norleucín a metionín
metyl sulfónium, ale nie sú obmedzené len na ne .
[0059] Termín "mimetiká aminokyselín" v tunajšom použití sa týka chemických zlúčenín,
ktoré majú štruktúru odlišnú od všeobecnej chemickej štruktúry aminokyseliny, ale fungujú
podobným spôsobom ako prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina.
[0060] Termín "biologicky aktívny variant" sa týka akéhokoľvek variantu polypeptidu
použitého vo fúznych proteínoch vynálezu, napr. ako základný proteín fúzie, ktorý má
aktivitu svojho proteínu divokého typu (napr. prirodzene sa vyskytujúceho) alebo
polypeptidového náprotivku, ako je schopnosť modulovať hladiny krvnej glukózy, HbA1c,
inzulínu, triglyceridov alebo cholesterolu, zvýšiť funkciu pankreasu, znížiť hladiny lipidov v
pečeni, znížiť telesnú hmotnosť a zlepšiť glukózovú toleranciu, výdaj energie alebo
inzulínovú senzitivitu, bez ohľadu na typ alebo počet modifikácií, ktoré boli do varianty
polypeptidu zavedené. Varianty polypeptidov, ktoré majú trochu zníženú úroveň aktivity v
porovnaní s verziou ich divokého typu, môžu aj napriek tomu byť považované za biologicky
aktívne varianty polypeptidov. Neobmedzujúci reprezentatívny príklad biologicky aktívneho
polypeptidového variantu vynálezu je variant FGF21, ktorá je modifikáciou FGF21 divokého
typu a má v porovnaní s ním podobné alebo posilnené biologické vlastnosti.
[0061] Termíny "účinné množstvo" a "terapeuticky účinné množstvo" sa obaja týkajú
množstva fúzneho proteínu vynálezu použitého na podporu pozorovateľnej úrovne jednej
alebo viacerých biologických aktivít polypeptidu divokého typu alebo proteínových
náprotivkov, ako schopnosť znižovať hladiny krvnej glukózy, inzulínu, triglyceridov alebo
cholesterolu , znižovať hladiny pečeňových triglyceridov alebo lipidov, znižovať telesnú
hmotnosť alebo zlepšiť glukózovú toleranciu, výdaj energie alebo inzulínovú senzitivitu.
Napríklad "terapeuticky účinné množstvo" podané pacientovi, ktorý má ochorenie asociované
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s FGF21, trpí ním alebo je naň náchylný (ako diabetes mellitus 1. typu alebo 2. typu, obezita
alebo metabolický syndróm), je také množstvo, ktoré indukuje, zvyšuje alebo inak spôsobuje
zlepšenie patologických symptómov, progresie ochorenia, fyziologického stavu súvisiaceho s
predtým spomínanými poruchami metabolizmu alebo rezistencie voči podľahnutiu týmto
chorobám. Na ciele predkladaného vynálezu je "subjekt" alebo "pacient" s výhodou človek,
ale môže to byť tiež zviera, konkrétnejšie domáce zvieratá (napr. psy, mačky a podobne),
hospodárske zvieratá (napr. kravy, ovce, prasatá, kone a podobne ) a laboratórne zvieratá
(napr. potkany, myši, morčatá a podobne).
[0062] Termín "farmaceuticky prijateľný nosič" alebo "fyziologicky prijateľný nosič" v
tunajšom použití sa týka jedného alebo viacerých z materiálov lieku vhodných na to, aby sa
uskutočnilo alebo zlepšilo doručenie fúzneho proteínu vynálezu.
[0063] Termín "antigén" sa týka molekuly alebo časti molekuly, ktorá môže byť viazaná
protilátkou, a ďalej ktorá môže byť použitá vo zvierati na produkciu protilátok, ktoré sa môžu
viazať k epitopu tohto antigénu. Antigén môže mať jeden alebo viac epitopov.
[0064] Termín "natívna Fc" sa týka molekuly alebo sekvencie zahŕňajúcej sekvenciu
fragmentu, ktorý neviaže antigén a ktorý je výsledkom digescie celej protilátky alebo je
produkovaný iným spôsobom, či už v monomérickej alebo multimérickej forme, a môže
obsahovať pántovú oblasť. Pôvodný imunoglobulínový zdroj natívneho Fc je s výhodou
ľudského pôvodu a môže ísť o ktorýkoľvek z imunoglobulínov, aj keď výhodnejšie sú IgG1 a
IgG2. Natívne Fc molekuly sú tvorené monomérickými polypeptidmi, ktoré môžu byť
spojené do dimérických alebo multimérických foriem kovalentne (tj. disulfidickými väzbami)
alebo nekovalentnými väzbami. Počet intermolekulárnych disulfidických väzieb medzi
monomérickými podjednotkami natívnych Fc molekúl siaha od 1 do 4, v závislosti na triede
(napr. IgG, IgA a IgE) alebo podtriede (napr. IgG1, IgG2, IgG3, IgA1 a IgGA2). Príkladom
natívneho Fc je disulfidicky viazaný dimér, ktorý vzniká pri digescii IgG papaínom (pozri
Ellison a kol., 1982, Nucleic Kyselinus Res.10:4071-9). Termín "natívna Fc" v tunajšom
použití je všeobecný pre monomérické, dimérické a multimérické formy.
[0065] Termín "Fc variant" sa týka molekuly alebo sekvencie, ktorá je modifikovaná z
natívneho Fc, ale stále zahŕňa väzbové miesto pre ochranný receptor, FcRn (neonatálny Fc
receptor).International Publication No. WO 97/34631 a WO 96/32478 opisujú príklady Fc
variantov a tiež interakcie s ochranným receptorom. Tak termín "Fc variant" môže zahŕňať
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molekulu alebo sekvenciu, ktorá je humanizovaná z neľudského natívneho Fc. Ďalej natívny
Fc zahŕňa oblasti, ktoré môžu byť odstránené, pretože poskytujú štrukturálne rysy alebo
biologickú aktivitu, ktoré nie sú pre fúzne molekuly fúznych proteínov vynálezu potrebné.
"Fc variant" tak zahŕňa molekulu alebo sekvenciu, ktorej chýba jedno alebo viac miest alebo
zvyškov natívneho Fc, alebo v ktorej jedno alebo viac miest alebo zvyškov Fc bolo
modifikovaných, také, ktoré ovplyvňujú alebo sa zúčastňujú: (1) tvorby disulfidických väzieb,
( 2) inkompatibility s vybranou hostiteľskou bunkou, (3) N-koncovej heterogenity po expresii
vo vybranej hostiteľskej bunke, (4) glykozylácie, (5) interakcie s komplementom, (6) väzby k
Fc receptoru inému ako ochranný receptor alebo (7) od protilátky závislej bunkovej
cytotoxicity (ADCC). Fc varianty sú nižšie opísané podrobnejšie.
[0066] Termín "Fc doména" zahŕňa natívne Fc a varianty a sekvencie Fc, ako je definované
vyššie. Čo sa týka variantov Fc a molekúl natívnych Fc, termín "Fc doména" zahŕňa molekuly
v monomérickej alebo multimérickej forme, odštiepenej od celej protilátky alebo vytvorenej
iným spôsobom. V predkladanom vynáleze je Fc doména fúzovaná k zmutovanému FGF21,
ako je zobrazený v Tabuľke 1. Takéto fúzne proteíny môžu tvoriť multiméry asociáciou Fc
domén a ako tieto fúzne proteíny, tak ich multiméry sú predmetom predkladaného vynálezu.
[0067] Termín "modifikovaný Fc fragment" v tunajšom použití bude znamenať Fc fragment
protilátky zahŕňajúci modifikovanú sekvenciu. Fc fragment je časť protilátky zahŕňajúcej
CH2, CH3 a časť pántovej oblasti. Modifikovaný Fc fragment môže byť odvodený napríklad
z IgGI, IgG2, IgG3 alebo IgG4. FcLALA je modifikovaný Fc fragment s LALA mutáciou
(L234A, L235A), ktorý spúšťa ADCC so zníženou účinnosťou a slabo viaže a aktivuje ľudský
komplement. Hessell a kol. 2007 Nature 449: 101-104. Ďalšie modifikácie Fc fragmentu sú
opísané napríklad v US patente No.7,217,798 .
[0068] Výraz „heterológny“ znamená, že tieto domény sa prirodzene nenachádzajú spojené s
konštantnými oblasťami protilátky. Konkrétne takéto heterológne väzbové domény nemajú
typickú štruktúru protilátkovej variabilnej domény pozostávajúcej zo 4 rámcových oblastí,
FR1, FR2, FR3 a FR4 a 3 oblastí určujúcich komplementaritu (CDR) medzi nimi. Každé
rameno fúzolátky teda obsahuje prvé jednoreťazcové polypeptidy obsahujúce prvú väzbovú
doménu kovalentne pripojenú na N-koncovej časti konštantnej oblasti ťažkého reťazca CH1
protilátky a druhý jednoreťazcový polypeptid obsahujúci druhú väzbovú doménu kovalentne
pripojenú na N-koncovú časť konštantného ľahkého reťazca CL protilátky. Kovalentná väzba
môže

byť

priama,

napríklad

prostredníctvom

peptidovej

väzby

alebo

nepriama,
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prostredníctvom linkera, napríklad peptidového linkera. Dva heterodiméry fúzolátky sú
kovalentne spojené, napríklad, aspoň jedným disulfidovým mostíkom v ich pántovej oblasti,
ako je štruktúra protilátky. Príklady molekúl so štruktúrou fúzolátky sú v obore opísané,
najmä fúzolátky obsahujúce oblasť heterodimérneho receptora viažucu ligand (pozri napríklad
medzinárodné patentové prihlášky WO01/46261 a WO11/076781).
[0069] Termín "polyetylénglykol" alebo "PEG" sa týka zlúčeniny polyalkylénglykolu alebo
jej derivátu, so spojovacími činidlami alebo bez nich, alebo derivatizácie so spojovacími
alebo aktivujúcimi skupinami.
[0070] Termín "ochorenia asociované s FGF21" a termíny tu podobne používané zahŕňajú
obezitu, diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pankreatitídu, dyslipidémiu, nealkoholové
poškodenie pečene tukom (NAFLD), nealkoholovú steatohepatitídu (NASH), inzulínovú
rezistenciu, hyperinzulinémiu, glukózovú intoleranciu, hyperglykémiu, metabolický syndróm,
akútny infarkt myokardu, hypertenziu, kardiovaskulárne ochorenia, aterosklerózu, periférne
arteriálne ochorenie, mŕtvicu, srdcové zlyhanie, ischemickú chorobu srdca, ochorenie
obličiek, diabetické komplikácie, neuropatiu, gastroparézu a ochorenia asociované so
závažnými inaktivujúcimi mutáciami v inzulínovom receptore, a iné poruchy metabolizmu.
[0071] Termín "ochorenia asociované so závažnými inaktivujúcimi mutáciami v inzulínovom
receptore" a termíny tu podobne používané opisujú ochorenie jedincov postihnutých
mutáciami v inzulínovom receptore (alebo možných proteínoch priamo downstream od neho),
ktoré spôsobujú vážnu inzulínovú rezistenciu, ale často (aj keď nie vždy) sú pozorované bez
obezity bežnej u diabetes mellitus 2. typu. V mnohých ohľadoch jedinci postihnutí týmito
chorobami vykazujú hybridné symptómy diabetes mellitus 1. typu a 2. typu. Jedinci takto
postihnutí spadajú do niekoľkých kategórií so zhruba sa zvyšujúcou závažnosťou, kam patrí:
inzulínová rezistencia typu A, inzulínová rezistencia typu C (tiež HAIR-AN syndróm),
Rabsonov-Mendenhallov syndróm a nakoniec Donohueov syndróm čiže leprechaunismus.
Tieto choroby sú spojené s veľmi vysokými endogénnymi hladinami inzulínu a veľmi často s
hyperglykémiou. Jedinci takto postihnutí tiež majú rôzne klinické znaky spojené s
"inzulínovou toxicitou", čo zahŕňa hyperandrogenizmus, syndróm polycystických ovárií
(PCOS), hirzutizmus a acanthosis nigricans (nadmerný rast a pigmentácia) v kožných
záhyboch.
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[0072] "Diabetes mellitus 2. typu" je ochorenie charakterizované produkciou nadbytku
glukózy cez dostupnosť inzulínu a hladiny cirkulujúcej glukózy zostávajú nadmerne vysoké v
dôsledku nedostatočného klírensu glukózy.
[0073] "Diabetes mellitus 1. typu" je ochorenie charakterizované vysokými hladinami krvnej
glukózy spôsobenými úplným chýbaním inzulínu. To nastáva vtedy, keď telesný imunitný
systém napáda inzulín produkujúce beta bunky pankrea tu a ničí ich. Pankreas potom
produkuje málo inzulínu alebo žiadny.
[0074] "Glukózová intolerancia" alebo narušená tolerancia glukózy (IGT) je prediabetický
stav dysglykémie, ktorý je spojený so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnej patológie.
Prediabetický stav bráni jedincovi v účinnom presune glukózy do buniek a jej spotrebovaní
ako výkonnej pohonnej hmoty, čo vedie k zvýšeným hladinám glukózy v krvi a určitému
stupňu inzulínovej rezistencie.
[0075] "Hyperglykémia" je definovaná ako nadbytok cukru (glukózy) v krvi .
[0076] "Hypoglykémia", zvaná tiež nízka hladina krvného cukru, nastáva, ak hladina glukózy
v krvi klesne príliš nízko na to, aby poskytovala dosť energie pre vaše telesné aktivity.
[0077] "Hyperinzulinémia" je definovaná ako vyššia než normálna hladina inzulínu v krvi.
[0078] "Inzulínová rezistencia" je definovaná ako stav, keď normálne množstvo inzulínu
produkuje subnormálnu biologickú odpoveď.
[0079] "Obezita" v súvislosti s ľudským subjektom môže byť definovaná ako telesná
hmotnosť viac než 20 percent nad ideálnou telesnou hmotnosťou pre danú populáciu (R. H.
Williams, Textbook of Endocrinology, 1974, p.904-916 ).
[0080] "Diabetické komplikácie" sú problémy s ďalšími telesnými funkciami, ako s
obličkami, nervy (neuropatia), nohami (vredy na nohách a zlá cirkulácia) a s očami (napr.
retinopatia) spôsobené vysokými hladinami krvného cukru. Diabetes tiež zvyšuje riziko
ochorenia srdca a chorôb kostí a kĺbov. Ďalšie dlhodobé komplikácie diabetu zahŕňajú kožné
problémy, zažívacie problémy, sexuálnu dysfunkciu a problémy so zubami a ďasnami.
[0081] "Metabolický syndróm" je možné definovať ako skupinu najmenej troch z
nasledujúcich príznakov: abdominálny tuk - u väčšiny mužov v páse 100 cm alebo viac,

23
vysoký krvný cukor - najmenej 110 miligramov na deciliter (mg/dl) nalačno, vysoké
triglyceridy - najmenej 150 mg/dl v krvnom obehu, nízky HDL - menej ako 40 mg/dl a krvný
tlak 130/85 mmHg alebo vyšší.
[0082] "Pankreatitída" je zápal pankreasu.
[0083] "Dyslipidémia" je porucha metabolizmu lipoproteínov, vrátane nadprodukcie alebo
deficiencie lipoproteínov. Dyslipidémie sa môžu manifestovať eleváciou celkového
cholesterolu, koncentráciou nízkodenzitného (LDL) cholesterolu a triglyceridov a poklesom
koncentrácie vysokodenzitného (HDL) cholesterolu v krvi.
[0084] "Nealkoholové poškodenie pečene tukom (NAFLD)" je ochorenie pečene, ktoré nie je
spojené s konzumáciou alkoholu a je charakterizované tukovými zmenami hepatocytov.
[0085] "Nealkoholová steatohepatitída (NASH)" je ochorenie pečene, ktoré nie je spojené s
konzumáciou alkoholu, je charakterizované tukovými zmenami hepatocytov sprevádzanými
intralobulárnym zápalom a fibrózou.
[0086] "Hypertenzia" alebo vysoký krvný tlak je prechodné alebo trvalé zvýšenie
systémového tepnového krvného tlaku na hladiny, ktoré môžu pravdepodobne spôsobiť
kardiovaskulárne poškodenie alebo mať iné nepriaznivé následky. Hypertenzia bola arbitrárne
definovaná ako systolický krvný tlak nad 140 mmHg, alebo diastolický krvný tlak nad 90
mmHg.
[0087] "Kardiovaskulárne choroby" sú choroby spojené so srdcom alebo krvnými cievami.
[0088] "Akútny infarkt myokardu" nastane, keď je prerušené zásobovanie časti srdca krvou.
Výsledná ischémia a nedostatok kyslíka, pokiaľ nie sú dostatočne dlhý čas liečené, môžu
spôsobiť poškodenie alebo smrť (infarkt) tkaniva srdcového svalu (myokardia).
[0089] "Periférne arteriálne ochorenie" nastane, keď sa v tepnách, ktoré privádzajú krv do
hlavy, orgánov a končatín usadzujú pláty. Časom môžu pláty stvrdnúť a zúžiť tepny, čo
obmedzuje tok krvi bohatej na kyslík k orgánom a iným častiam tela.
[0090]

"Ateroskleróza"

je

vaskulárne

ochorenie

charakterizované

nepravidelne

distribuovanými depozitmi lipidov v intime veľkých a stredných tepien, čo spôsobuje zúženie
lumenu tepien a vedie nakoniec k fibróze a kalcifikácii. Lézie sú zvyčajne fokálne a postupujú
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pomaly a nesúvisle. Obmedzenie krvného toku je zodpovedné za väčšinu klinických prejavov,
ktoré sú rôzne podľa distribúcie a závažnosti lézií.
[0091] "Mŕtvica" je akákoľvek akútna klinická udalosť súvisiaca s poruchou cerebrálnej
cirkulácie, ktorá trvá dlhšie ako 24 hodín. Mŕtvica predstavuje nezvratné poškodenie mozgu,
typ a závažnosť symptómov závisí od lokalizácie a rozsahu mozgového tkaniva, v ktorom
bola cirkulácie obmedzená.
[0092] "Srdcové zlyhanie", nazývané tiež kongestívne srdcové zlyhanie, je ochorenie, pri
ktorom srdce už nemôže pumpovať dostatok krvi do zvyšku tela.
[0093] "Ischemická choroba srdca", zvaná tiež ochorenie vencovitých tepien, je zúženie
malých ciev, ktoré zásobujú krvou a kyslíkom srdce.
[0094] "Ochorenie obličiek" čiže nefropatia je akákoľvek choroba obličiek. Diabetická
nefropatia je hlavná príčina morbidity a mortality ľudí s diabetes mellitus 1. typu a 2. typu.
[0095] "Neuropatie" sú ochorenia, ktoré postihujú kraniálne nervy alebo periférny alebo
autonómny nervový systém.
[0096] "Gastroparéza" je slabosť gastrickej peristaltiky, ktorej dôsledkom je spomalené
vyprázdňovanie čriev.
[0097] Kriticky chorí pacienti zahrnutí v predkladanom vynáleze všeobecne trpia nestabilným
hypermetabolickým stavom. Tento nestabilný hypermetabolický stav je spôsobený zmenami v
metabolizme substrátu, čo môže viesť k relatívnym nedostatkom niektorých živín. Všeobecne
dochádza k zvýšenej oxidácii ako tuku, tak svalov.
[0098] Ďalej kriticky chorí pacienti sú s výhodou pacienti, ktorí trpia syndrómom systémovej
zápalovej odpovede alebo respiračným stresom. Zníženie morbidity znamená zníženie
pravdepodobnosti, že sa u kriticky chorého pacienta rozvinú ďalšie choroby, ochorenia alebo
symptómy, alebo zníženie závažnosti ďalších chorôb, ochorení alebo symptómov. Zníženie
morbidity môže napríklad zodpovedať zníženie incidencie bakteriémie alebo sepsy alebo
komplikácií spojených s multiorgánovým zlyhaním.
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[0099] V tunajšom použití zahŕňajú formy jednotného čísla odkazy v množnom čísle, pokiaľ z
kontextu jasne nevyplýva inak. Tak napríklad odkaz na „protilátku“ zahŕňa zmes dvoch alebo
viacej takých protilátok.
[0100] V tunajšom použití termín "asi" znamená +/- 20 %, výhodnejšie +/- 10 % alebo ešte
výhodnejšie +/- 5 % hodnoty.
[0101] Termíny "polypeptid" a "proteín" sú používané zameniteľne a odkazujú na polymérnu
formu aminokyselín akejkoľvek dĺžky, čo môže zahŕňať kódované a nekódované
aminokyseliny, prirodzene sa vyskytujúce a prirodzene sa nevyskytujúce aminokyseliny,
chemicky alebo biochemicky modifikované alebo derivované aminokyseliny a polypeptidy,
ktoré majú modifikovanú peptidovú kostru. Termín zahŕňa fúzne proteíny, vrátane fúznych
proteínov s heterológnou aminokyselinovou sekvenciou, fúzie s heterológnymi a
homológnymi vedúcimi sekvenciami, s N-koncovými metionínovými zvyškami alebo bez
nich, imunologicky značené proteíny a podobne, ale bez obmedzenia len na ne.
[0102] Termíny "jedinec", "subjekt", "hostiteľ" a "pacient" sú používané zameniteľne a týkajú
sa akéhokoľvek subjektu, pre ktorý je žiaduca diagnóza, liečenie alebo terapia, najmä človeka.
Iné subjekty môžu zahŕňať dobytok, psy, mačky, morčatá, králiky, potkany, myši, kone a
podobne. V niektorých výhodných uskutočneniach je subjektom človek.
[0103] V tunajšom uskutočnení sa termín "vzorka" týka biologického materiálu od pacienta.
Vzorka testovaná predkladaným vynálezom nie je obmedzená na žiadny konkrétny typ.
Vzorky zahŕňajú ako nelimitujúce príklady jednotlivé bunky, viac buniek, tkanivá, tumory,
biologické tekutiny, biologické molekuly alebo supernatanty alebo extrakty ktorýchkoľvek z
predošlých. Príklady zahŕňajú tkanivo odobraté pre biopsiu, tkanivo odobraté počas resekcie,
krv, moč, lymfatické tkanivo, lymfatickú tekutinu, cerebrospinálnu tekutinu, mukus a vzorky
stolice. Použité vzorky sa budú ma niť podľa formátu testu, metódy detekcie a povahy
tumorov, tkanív, buniek alebo extraktov, ktoré majú byť testované. Spôsoby prípravy vzoriek
sú v odbore dobre známe a môžu byť ľahko prispôsobené, aby sa získala vzorka, ktorá je
kompatibilná s použitými metódami.
[0104] V tunajšom použití termín "biologická molekula" zahŕňa polypeptidy, nukleové
kyseliny a sacharidy, ale bez obmedzenia len na ne.
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[0105] V tunajšom použití sa termín "modulujúci" týka zmeny v kvalite alebo kvantite génu,
proteínu alebo akejkoľvek molekuly, ktorá je vnútri, vonku alebo na povrchu bunky. Zmenou
môže byť zvýšenie alebo zníženie expresie alebo hladiny tejto molekuly. Termín "moduluje"
tiež zahŕňa zmenu kvality alebo kvantity biologickej funkcie/aktivity, vrátane schopnosti
znižovať hladiny krvnej glukózy, inzulínu, triglyceridov alebo cholesterolu, znižovať hladiny
pečeňových lipidov alebo pečeňových triglyceridov, znižovať telesnú hmotnosť a zlepšovať
glukózovú toleranciu, energetický výdaj alebo inzulínovú senzitivitu, ale bez obmedzenia len
na ne.
[0106] V tunajšom použití sa termín "modulátor" týka prípravku, ktorý moduluje jednu alebo
viac fyziologických alebo biochemických udalostí spojených s FGF21-asociovaným
ochorením, ako je diabetes mellitus 1. typu alebo 2. typu alebo metabolická porucha, ako
obezita. Spomínané udalosti zahŕňajú schopnosť znižovať hladiny krvnej glukózy, inzulínu,
triglyceridov alebo cholesterolu, znižovať hladiny pečeňových lipidov alebo pečeňových
triglyceridov, znižovať telesnú hmotnosť a zlepšovať glukózovú toleranciu, energetický výdaj
alebo inzulínovú senzitivitu, ale nie sú obmedzené len na ne.
[0107] "Produkt génu" je biopolymérny produkt, ktorý je exprimovaný alebo produkovaný
génom. Produktom génu môže byť napríklad nezostrihaná RNA, mRNA, zostrihový variant
mRNA, polypeptid, posttranslačne modifikovaný polypeptid, zostrihový variant polypeptidu
atď. Tento termín tiež zahŕňa biopolymérne produkty, ktoré sú pripravené s použitím RNA
génového produktu ako templátu (tj. CDNA danej RNA). Produkt génu môže byť pripravený
enzymaticky, s rekombinantnou DNA, chemicky alebo vnútri bunky, pre ktorú je tento gén
prirodzený. V niektorých uskutočneniach, ak je génový produkt proteínového charakteru,
vykazuje biologickú aktivitu. V niektorých uskutočneniach, ak je produktom génu nukleová
kyselina, môže byť táto prekladaná do génového produktu proteínového charakteru, ktorý
vykazuje biologickú aktivitu.
[0108] "Modulácia aktivity FGF21" sa v tunajšom použití týka zvýšenej alebo zníženej
aktivity FGF21, ktorá môže byť dôsledkom napríklad interakcie agens s FGF21
polynukleotidom alebo polypeptidom, inhibícia transkripcie a/alebo translácie FGF21 (napr.
prostredníctvom interakcie antisencie alebo siRNA s génom FGF21 alebo transkriptom
FGF21, prostredníctvom modulácie transkripčných faktorov, ktoré uľahčujú expresiu FGF21)
a podobne. Napríklad modulácia biologickej aktivity znamená zvýšenie alebo zníženie
biologickej aktivity. Aktivitu FGF21 je možné stanoviť spôsobmi, ktoré zahŕňajú bez
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obmedzenia testovania hladín krvnej glukózy, inzulínu, triglyceridov alebo cholesterolu u
jedinca, stanovenie hladín FGF21 polypeptidu alebo stanovenie úrovne transkripcie FGF21.
Porovnania aktivity FGF21 môžu byť tiež vykonané napr. meraním hladín biomarkera
downstream od FGF21 a meraním nárastu vo FGF21 signalizácii. Aktivita FGF21 môže byť
tiež hodnotená meraním: bunkovej signalizácie, kinázovej aktivity, glukózového uptaku do
adipocytov, kolísania hladín krvného inzulínu, triglyceridov alebo cholesterolu, zmien hladín
pečeňových lipidov alebo pečeňových triglyceridov, interakciou medzi FGF21 a FGF21
receptorom alebo fosforylácia FGF21 receptora. V niektorých uskutočneniach môže byť
fosforyláciou FGF21 receptora fosforylácia tyrozínu. V niektorých uskutočneniach môže
modulácia aktivity FGF21 spôsobiť moduláciu fenotypu spojeného s FGF21.
[0109] Porovnania aktivity FGF21 môžu byť tiež vykonané napr. meraním hladín biomarkera
downstream od FGF21 a meraním nárastu vo FGF21 signalizácii. Aktivita FGF21 môže byť
tiež hodnotená meraním: bunkovej signalizácie, kinázovej aktivity, glukózového uptaku do
adipocytov; kolísania hladín krvného inzulínu, triglyceridov alebo cholesterolu, zmien hladín
pečeňových lipidov alebo pečeňových triglyceridov; interakciou medzi FGF21 a receptorom
(FGFR-1c, FGFR-2c alebo FGFR-3c) alebo fosforylácia FGF21 receptora. V niektorých
uskutočneniach môže byť fosforyláciou FGF21 receptora fosforylácie tyrozín u.V niektorých
uskutočneniach môže modulácia aktivity FGF21 spôsobiť moduláciu fenotypu spojeného s
FGF21.
[0110] "FGF21 downstream biomarker" je v tunajšom použití gén alebo produkt génu alebo
merateľné znaky génu alebo génového produktu. V niektorých uskutočneniach gén alebo
aktivita, ktoré sú downstream markerom FGF21, vykazujú zmenenú hladinu alebo expresiu,
alebo vo vaskulárnom tkanive. V niektorých uskutočneniach je aktivita downstream markeru
zmenená v prítomnosti modulátora FGF21. V niektorých uskutočneniach downstream
markery vykazujú zmenené hladiny expresie, keď je FGF21 narušený FGF21 modulátorom
predkladaného vynálezu. FGF21 downstream markery zahŕňajú uptake glukózy alebo 2deoxyglukózy, hladiny pERK a ďalších fosforylovaných alebo acetylovaných proteínov alebo
NAD, ale nie sú obmedzené len na ne.
[0111] V tunajšom použití sa termín "upregulácia" týka zvýšenia, aktivácie alebo stimulácie
aktivity alebo množstva. Napríklad, v kontexte predkladaného vynálezu, môžu modulátory
FGF21 zvyšovať aktivitu receptora FGF21.V jednom uskutočnení môže byť jeden alebo viac
FGFR-1c, FGFR-2c alebo FGFR-3c upregulovaný ako odpoveď na modulátor FGF21.
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Upregulácia sa môže týkať aj aktivity súvisiacej s FGF21, ako napr. schopnosťou znižovať
hladiny krvnej glukózy, inzulínu, triglyceridov alebo cholesterolu, znižovať hladiny
pečeňových lipidov alebo pečeňových triglyceridov, znižovať telesnú hmotnosť a zlepšovať
glukózovú toleranciu, energetický výdaj alebo inzulínovú senzitivitu, alebo spôsobiť
fosforyláciu FGF21 receptora, alebo zvýšiť FGF21 downstream marker. FGFR21 receptor
môže byť jeden alebo viac z FGFR-1c, FGFR-2c alebo FGFR-3c. Upregulácia môže byť
najmenej 25%, najmenej 50%, najmenej 75%, najmenej 100%, najmenej 150%, najmenej
200%, najmenej 250%, najmenej 400%, alebo najmenej 500% v porovnaní s kontrolou.
[0112] V tunajšom použití sa termín "N-koniec" týka najmenej prvých 20 aminokyselín
proteínu.
[0113] V tunajšom použití sú termíny "N-koncová doména" a "N-koncová oblasť" používané
zameniteľne a týkajú sa fragmentu proteínu, ktorý začína prvou aminokyselinou proteínu a
končí ktoroukoľvek aminokyselinou v N-koncovej polovici proteínu. Napríklad N-koncová
doména FGF21 je od aminokyseliny 1 SEQ ID NO:1 po ktorúkoľvek aminokyselinu medzi
aminokyselinami asi 10 a 105 SEQ ID NO:1.
[0114] V tunajšom použití sa termín "C-koniec" týka najmenej posledných 20 aminokyselín
proteínu.
[0115] V tunajšom použití sú termíny "C-koncová doména" a "C-koncová oblasť" používané
zameniteľne a týkajú sa fragmentu proteínu, ktorý začína ktoroukoľvek aminokyselinou v Ckoncovej polovici proteínu a končí poslednou aminokyselinou proteínu. Napríklad C-koncová
doména FGF21 začína akoukoľvek aminokyselinou od aminokyseliny 105 do aminokyseliny
asi 200 SEQ ID NO:1 a končí aminokyselinou 209 SEQ ID NO:1.
[0116] Termín "doména" sa v tunajšom použití týka štrukturálnej časti biomolekuly, ktorá
prispieva ku známej alebo predpokladanej funkcii tejto biomolekuly. Domény môžu byť
rovnakého rozsahu ako oblasti alebo ich časti a môžu tiež obsahovať časť biomolekuly, ktorá
sa líši od konkrétnej oblasti, navyše k celej tejto oblasti alebo k jej časti.
[0117] V tunajšom použití sa termín "signálna doména" (nazývaná aj "signálna sekvencia"
alebo "signálny peptid") týka peptidovej domény, ktorá leží v priliehajúcom páse
aminokyselinovej sekvencie v N-koncovej oblasti prekurzorového proteínu (často
membránového alebo sekretovaného proteínu) a zúčastňuje sa posttranslačného transportu
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proteínu. V mnohých prípadoch je signálna doména odstránená z proteínu plnej dĺžky
špecializovanými signálnymi peptidázami po dokončení procesu triedenia. Každá signálna
doména špecifikuje pre prekurzorový proteín konkrétnu destináciu v bunke. Signálnou
doménou FGF21 sú aminokyseliny 1-28 SEQ ID NO:1.
[0118] V tunajšom použití sa termín "receptor viažuca doména" týka ktorejkoľvek časti alebo
oblasti proteínu, ktorá sa spojí s membránovým receptorovým proteínom, čo má za následok
bunkovú odpoveď, ako je signálna udalosť.
[0119] V tunajšom použití sa termín "ligand viažuca doména" týka ktorejkoľvek časti alebo
oblasti fúzneho proteínu vynálezu, ktorá si zachovala aspoň jednu kvalitatívne väzbovú
aktivitu zodpovedajúcej prirodzenej sekvencie.
[0120] Termín "oblasť" sa týka fyzicky susediacej časti primárnej štruktúry biomolekuly. V
prípade proteínov je oblasť definovaná susediacou časťou aminokyselinovej sekvencie
daného proteínu. V niektorých uskutočneniach je "oblasť" asociovaná s funkciou
biomolekuly.
[0121] Termín "fragment" sa v tunajšom použití týka fyzicky susediacej časti primárnej
štruktúry biomolekuly. V prípade proteínov je časť definovaná susediacou časťou
aminokyselinovej sekvencie daného proteínu a týka sa najmenej 3-5 aminokyselín, najmenej
8-10 aminokyselín, najmenej 11-15 aminokyselín, najmenej 17-24 aminokyselín, najmenej
25-30 aminokyselín a najmenej 30-45 aminokyselín. V prípade oligonukleotidov je časť
definovaná susediacou časťou sekvencie nukleovej kyseliny daného oligonukleotidu a týka sa
najmenej 9-15 nukleotidov, najmenej 18-30 nukleotidov, najmenej 33-45 nukleotidov,
najmenej 48-72 nukleotidov, najmenej 75-90 nukleotidov a najmenej 90-130 nukleotidov. V
niektorých uskutočneniach majú časti biomolekúl biologickú aktivitu. V kontexte
predkladaného vynálezu fragmenty polypeptidu FGF21 neobsahujú celú sekvenciu
polypeptidu FGF21 uvedenú v SEQ ID NO:1.
[0122] Polypeptid s "natívnou sekvenciou" je taký, ktorý má rovnakú aminokyselinovú
sekvenciu ako polypeptid odvodený z prírody. Takéto polypeptidy s natívnou sekvenciou
môžu byť izolované z prírody alebo môžu byť pripravené rekombinantnými alebo
syntetickými metódami. Polypeptid s natívnou sekvenciou tak môže mať aminokyselinovú
sekvenciu prirodzene sa vyskytujúceho ľudského polypeptidu, hlodavčieho polypeptidu alebo
polypeptidu z akýchkoľvek ďalších cicavčích druhov.
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[0123] V tunajšom použití sa fráza "homológna nukleotidová sekvencia" alebo "homológna
aminokyselinová sekvencia" alebo ich variácie týkajú sekvencií charakterizovaných
homológiou na nukleotidovej úrovni alebo aminokyselinovej úrovni, najmenej v
špecifikovanom percente a sú používané zameniteľne so "sekvenčnou identitou". Homológne
nukleotidové sekvencie zahŕňajú sekvencie kódujúce izoformy proteínov. Takéto izoformy
môžu byť exprimované v rôznych tkanivách rovnakého organizmu v dôsledku napr.
alternatívneho zostrihu RNA. Alebo môžu byť izoformy kódované rôznymi génmi.
Homológne nukleotidové sekvencie zahŕňajú nukleotidové sekvencie kódujúci proteín iného
druhu ako je človek, vrátane cicavcov, ale bez obmedzenia len na ne. Homológne
nukleotidové sekvencie tiež zahŕňajú prirodzene sa vyskytujúce alelické varianty a mutácie
nukleotidových sekvencií tu uvedených, ale bez obmedzenia len na ne. Homológne
aminokyselinové sekvencie zahŕňajú také aminokyselinové sekvencie, ktoré obsahujú
konzervatívne substitúcie aminokyselín a ktorých polypeptidy majú rovnaké väzby a/alebo
aktivitu. V niektorých uskutočneniach je nukleotidová alebo aminokyselinová sekvencia
homológna, ak má aspoň 60% alebo väčšiu, až 99% identitu s porovnávacou sekvenciou. V
niektorých uskutočneniach je nukleotidová alebo aminokyselinová sekvencia homológna, ak
zdieľa jednu alebo viac, až 60 nukleotidových/aminokyselinových substitúcií, adícií alebo
delécií

s

porovnávacou

sekvenciou.

V

niektorých

uskutočneniach

homológne

aminokyselinové sekvencie nemajú viac ako 5 alebo nie viac ako 3 konzervatívne
aminokyselinové substitúcie.
[0124] Percentuálnu homológiu alebo identitu je možné stanoviť napr. programom Gap
(Wisconsin Sekvence Analysis Package, Version 8 for UNIX, Genetics Computer Group,
University Research Park, Madison WI) s použitím východiskového nastavenia, ktoré používa
algoritmus Smitha a Watermana (Adv. Appl.Math., 1981, 2, 482-489). V niektorých
uskutočneniach je homológia medzi sondou a cieľom medzi približne 75 % až približne 85 %.
V niektorých uskutočneniach majú nukleové kyseliny nukleotidy, ktoré sú aspoň z približne
95 %, približne 97 %, približne 98 %, približne 99 % a približne 100 % homológne so SEQ
ID NO:2 alebo s jej časťou.
[0125] Homológia môže byť aj na úrovni polypeptidu. V niektorých uskutočneniach môžu
byť základné polypeptidy fúznych proteínov podľa vynálezu aspoň na 95 % homológne s ich
náprotivkami divokého typu v plnej dĺžke alebo zodpovedajúcimi natívnymi sekvenciami
alebo s ich časťami. Stupeň alebo percento identity fúznych proteínov podľa vynálezu alebo
ich častí a rôznych aminokyselinových sekvencií sa vypočíta ako počet presných zhôd pri
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zarovnaní dvoch sekvencií delený dĺžkou „sekvencie podľa vynálezu“ alebo „cudzej
sekvencia“, ktorá je najkratšia. Výsledok je vyjadrený ako percento identity.
[0126] V tunajšom použití sa termín "miešanie" týka procesu kombinovania jednej alebo
viacerých zložiek, buniek, molekúl a podobne dohromady na jednom mieste. To je možné
vykonať napríklad v skúmavke, Petriho miske alebo inej nádobe, ktorá umožňuje zmiešanie
týchto jednej alebo viacerých zložiek, buniek alebo molekúl.
[0127] V tunajšom použití sa termín "podstatne purifikované" týka zlúčeniny (napr. buď
polynukleotidy, alebo polypeptidu, alebo protilátky), ktorá je získaná zo svojho prirodzeného
prostredia a je najmenej zo 60 %, najmenej zo 75 % a najmenej z 90 % bez ďalších zložiek, s
ktorými je prirodzene spojená.
[0128] Termín "farmaceuticky prijateľný nosič" sa týka nosiča na podávanie terapeutického
agens, ako protilátky alebo polypeptid, gény a iné terapeutické agens. Termín sa týka
akéhokoľvek farmaceutického nosiča, ktorý sám neindukuje tvorbu protilátok škodlivých pre
jedinca, ktorý prípravok dostáva, a ktorý môže byť podávaný bez nežiaducej toxicity. Vhodné
nosiče môžu byť veľké, pomaly metabolizované makromolekuly, ako proteíny, polysacharidy,
polymliečne kyseliny, polyglykolové kyseliny, polymérne aminokyseliny, kopolyméry
aminokyseliny, lipidové agregáty a inaktívne vírusové častice. Také nosiče sú odborníkom v
odbore dobre známe. Farmaceuticky prijateľné nosiče v terapeutických prípravkoch môžu
zahŕňať kvapaliny ako vodu, soľný roztok, glycerol a etanol. Pomocné látky, ako zvlhčujúce
alebo emulzifikujúce agens, pH pufrujúce látky a podobne, môžu byť v takýchto nosičoch
takisto prítomné.
Zvýšenie fyzikálnej stability fúznych proteínov vynálezu
[0129] Prirodzene sa vyskytujúce disulfidické väzby, aké poskytujú cysteínové zvyšky,
všeobecne zvyšujú termodynamickú stabilitu proteínov. Úspešnými príkladmi zvýšenej
termodynamickej stability, ako je zistené nárastom teploty topenia, sú mutanti s mnohými
disulfidovými väzbami enzýmov T4 lyzozýmu (Matsumura a kol., PNAS 86:6562-6566
(1989)) a barnázy (Johnson a kol., J. Mol. Biol. 268:198-208 (1997)). Aspektom
predkladaného vynálezu je zvýšenie fyzikálnej stability FGF21 v prítomnosti konzervačnej
látky, ktorý sa dosiahol prítomnosťou disulfidických väzieb vnútri variantov, ktoré obmedzia
flexibilitu FGF21 divokého typu, a tým obmedzujú prístup konzervačnej látky k
hydrofóbnemu jadru proteínu.
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[0130] Tento opis poskytuje varianty ľudského FGF21 alebo jeho biologicky aktívneho
peptidu

so

zvýšenou

farmaceutickou

stabilitou

vytvorenou

inkorporáciou

ďalších

disulfidických väzieb. Odborníkovi v odbore bude zrejmé, že natívne cysteíny, cysteín 103 a
cysteín 121, môžu byť použité ako miesta na zavedenie novej disulfidickej väzby, ktorá môže
dodať vylepšené vlastnosti navyše k navrhovaným uskutočneniam tu opísaným.
Vylepšenia fúznych proteínov vynálezu oproti porovnateľným proteínom divokého typu
a ich variantom
[0131] V odbore je dobre známe, že významnou výzvou vo vývoji proteínových
farmaceutických prípravkov je vyriešenie otázky fyzikálnej a chemickej nestability proteínov.
To je ešte viac zrejmé, keď má prípravok proteínového farmaceutika byť liekom na
mnohopočetné použitie ako injekčná formulácia, vyžadujúca stabilný, koncentrovaný a
konzervovaný roztok a zároveň si má udržať priaznivý profil bioaktivity. Biofyzikálna
charakterizácia FGF21 divokého typu v literatúre stanovila, že vystavenie koncentrovaného
roztoku proteínu (>5 mg/ml) stresovým podmienkam, ako je vysoká teplota alebo nízke pH,
viedlo k zrýchlenej asociácii a degradácii (tj. zlej fyzikálnej stabilite a biofarmaceutickými
vlastnostiam). Vystavenie koncentrovaného roztoku proteínu FGF21 farmaceutickým
konzervačným látkam (napr. m-krezolu) tiež malo negatívny vplyv na fyzikálnu stabilitu.
[0132] Uskutočnenie predkladaného vynálezu má preto zvýšiť fyzikálnu stabilitu
koncentrovaných roztokov, pričom si majú podržať chemickú stabilitu a biologickú potenciu
za fyziologických podmienok aj za podmienok konzervovaných prípravkov .Predpokladá sa,
že asociácia a agregácia môžu byť dôsledkom hydrofóbnych interakcií, pretože pri určitej
koncentrácii proteínu majú teplota a iónové sily významný vplyv na fyzikálnu stabilitu.
Väčšinou bolo cielené na nekonzervované, pravdepodobne na povrchu vystavené
aminokyselinové zvyšky. Miestne okolie týchto zvyškov bolo analyzované a tie, ktoré neboli
považované za štrukturálne dôležité, boli vybrané pre mutagenézu. Jedným spôsobom, ako
iniciovať špecifické zmeny, je ďalej znižovať pl proteínu zavádzaním zvyškov kyseliny
glutámovej ("skenovanie glutámovej kyseliny"). Uvažuje sa, že zavedenie nabitých substitúcií
by inhibovalo hydrofóbnosťou sprostredkovanú agregáciu vďaka odpudzovaniu náboj-náboj a
potenciálne zlepšilo kompatibilitu konzervačnej látky. Navyše odborníkovi v odbore tiež bude
zrejmé, že s dostatočným stupňom mutagenézy by mohlo byť pl posunuté do bázickej oblasti
pH zavedením pozitívneho náboja so súčasným poklesom negatívneho náboja alebo bez neho,
čo by umožnilo odpudzovanie nábojov.

33
[0133] Ďalšpu ťažkosťou spojenou s terapeutickými aplikáciami FGF21 divokého typu ako
bioterapeutika je napríklad skutočnosť, že jeho polčas života je in vivo veľmi krátky (rádovo
0,5 respektíve 2 h myši a primáta). Je preto potrebné vyvinúť následné prípravky, ktoré sú
účinnejšie tým, že majú buď vyššiu potenciu, alebo dlhší polčas života. Fúzne proteíny
vynálezu boli vyvinuté ako spôsob, ako dosiahnuť požadovaných účinkov liečby FGF21 s
vyššou potenciou a v prípravkoch s predĺženým polčasom života.
[0134] Ako je tu ďalej popísané, fúzne proteíny vynálezu majú polčasy života u myší dlhšie
ako dva týždne v porovnaní s oveľa kratším polčasom života FGF21 divokého typu a
17hodinovým polčasom života fúzneho proteínu Fc-L(15)-FGF21 (L98R, P171G, A180E) v
PCT publikácii WO10/129600. Fúzne proteíny vynálezu tiež preukazujú lepší polčas života a
farmakokinetické vlastnosti v porovnaní s PEGylovaným V76, ako je opísaný tu a v US
patentovej prihláške 61/415,476, podanej 19. novembra 2010 .
[0135] Ďalej fúzne proteíny Fc-FGF21 vynálezu sú pri 1 mpk účinnejšie v znižovaní glukózy,
inzulínu, telesnej hmotnosti a pečeňového lipidu ako V76 pri 5 mpk. V 12 dňovej štúdii
liečenia u ob/ob myší fúzne proteíny mali nasledujúce % zmeny oproti nosiču (všetky fúzie sú
podávané v množstve 1,0 mg/kg a V76 je podávaný 5,0 mg/kg):
[0136] Podobne in vitro testy ukázali rovnakú 5násobnú alebo vyššiu potenciu fúznych
proteínov vynálezu proti V76:
[0137] Aj keď sa uskutočnenia predkladaného vynálezu týkajú fyzikálnej a chemickej
stability za fyziologických podmienok aj za podmienok konzervovaných farmaceutických
prípravkov, uchovanie biologickej potencie fúznych proteínov vynálezu v porovnaní napr. S
FGF21 divokého typu je tiež dôležitým faktorom, ktorý treba brať do úvahy. Biologická
potencia proteínov predkladaného vynálezu je preto definovaná schopnosťou proteínov
ovplyvniť glukózový uptake a/alebo zníženie hladín glukózy v plazme, ako je tu ukázané v
príkladoch.
[0138] Fúzne proteíny vynálezu podávané podľa tohto vynálezu môžu byť pripravované
a/alebo izolované akýmkoľvek v odbore známym spôsobom. Najvýhodnejší spôsob produkcie
variantov je pomocou metód DNA rekombinácie a je odborníkom v odbore dobre známy.
Tieto spôsoby sú opísané v Current Protocols in Molecular Biology (John Wiley & Sons,
Inc.).
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[0139] Ďalej je opísaný biologicky aktívny peptid odvodený od tu opísaného variantu. Takýto
peptid bude obsahovať aspoň jednu z opísaných substitúcií a variant bude mať biologickú
aktivitu. Peptid môže byť produkovaný akýmkoľvek a všetkými prostriedkami známymi
odborníkom v odbore, ktorých príklady zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, enzymatické
štiepenie, chemickú syntézu alebo metodológiu rekombinantnej DNA.
[0140] V odbore je dokázané, že fragmenty peptidov niektorých fibroblastových rastových
faktorov sú biologicky aktívne. Pozri napríklad Baird a kol., Proc.Natl. Acad. Sci (USA)
85:2324-2328 (1988) a J. Cell. Phys. Suppl. 5:101-106 (1987). Výber fragmentov alebo
peptidov variantu je preto založený na kritériách v obore známych. Napríklad je známe, že
dipeptidyl peptidáza IV (DPP-IV alebo DPP-4) je proteáza serínového typu, ktorá sa
zúčastňuje inaktivácie neuropeptidov, endokrinných peptidov a cytokínov (Damme a kol.
Chem. Immunol. 72:42-56, (1999)). N-koniec FGF21 (HisProIlePro) obsahuje dva dipeptidy,
ktoré potenciálne môžu byť substrátom pre DPP-IV, výsledkom je fragment FGF21 skrátený
na N-konci o 4 aminokyseliny. Neočakávane bolo dokázané, že tento fragment FGF21
divokého typu si zachoval biologickú aktivitu, takžeproteíny podľa predkladaného vynálezu
skrátené na N-konci až o 4 aminokyseliny sú uskutočnením predloženého vynálezu.
[0141] Vynález tiež zahŕňa polynukleotidy kódujúce vyššie opísané varianty, ktoré môžu byť
vo forme RNA alebo vo forme DNA, pričom táto DNA zahŕňa cDNA, genomickú DNA a
syntetickú DNA. Táto DNA môže byť dvojreťazcová alebo jednoreťazcová. Kódujúce
sekvencie, ktorá kóduje proteíny predkladaného vynálezu, sa môže meniť v dôsledku
redundancie alebo degenerácie genetického kódu.
[0142] Polynukleotidy, ktoré kódujú fúzne proteíny vynálezu, môžu zahŕňať nasledujúce: iba
kódujúcu sekvenciu pre danú variantu, kódujúcu sekvenciu pre tento variant a ďalšiu
kódujúcu sekvenciu, ako funkčný polypeptid, alebo vedúcu alebo sekrečnú sekvenciu alebo
pre-proteínovú sekvenciu, kódujúcu sekvenciu pre túto variantu a nekódujúcu sekvenciu, ako
intróny alebo nekódujúcu sekvenciu 5' a/alebo 3' kódujúce sekvencie daného variantu. Termín
"polynukleotid kódujúci variant" tak zahŕňa polynukleotid, ktorý môže zahŕňať nielen
kódujúcu sekvenciu pre daný variant, ale tiež polynukleotid, ktorý zahŕňa ďalšiu kódujúcu
a/alebo nekódujúcu sekvenciu.
[0143] Polynukleotidy vynálezu budú exprimované v hostiteľoch po tom, čo boli sekvencie
operatívne pripojené k sekvencii kontrolujúcej expresiu (tj. umiestnené tak, aby bolo
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zabezpečené jej fungovanie). Tieto expresné vektory sú zvyčajne opakovateľné v
hostiteľských organizmoch buď ako epizómy, alebo ako integrálna časť hostiteľskej
chromozomálnej DNA. Obvykle budú expresné vektory obsahovať selekčný marker, napr.
tetracyklín, neomycín a dihydrofolát reduktázu, aby bolo možné detegovať bunky
transformované požadovanými sekvenciami DNA. Variant FGF21 môže byť exprimovaný v
bunkách cicavcov, hmyzu, kvasiniek, v bakteriálnych alebo iných bunkách pod kontrolou
vhodných promótorov. Bezbunkové translačné systémy je tiež možné využiť na produkciu
takýchto proteínov s použitím RNAz odvodených z DNA konštruktov predkladaného
vynálezu.
[0144] E. coli je prokaryotický hostiteľ najmä užitočný na klonovanie polynukleotidov
predkladaného vynálezu. Ďalší mikrobiálni hostitelia vhodní na použitie zahŕňajú Bacillus
subtilus, Salmonella typhimurium a rôzne druhy rodov Serratia, Pseudomonas, Streptococcus
a Staphylococcus, aj keď je možné použiť aj iné podľa výberu. U týchto prokaryotických
hostiteľov sa dajú tiež pripraviť expresné vektory, ktoré zvyčajne obsahujú sekvencie
kontrolujúce expresiu kompatibilné s hostiteľskou bunkou (napríklad počiatok replikácie).
Ďalej môže byť prítomný ktorýkoľvek z celého radu dobre známych promótorov, ako
laktózový promotorový systém, tryptofánový (Trp) promótorový systém, beta-laktamázový
promótorový systém alebo promótorový systém z fágov lambda alebo T7. Promótory budú
zvyčajne kontrolovať expresiu, voliteľne s operátorovou sekvenciou, a majú sekvencie
ribozóm viažucich miest a podobne na iniciáciu a dokončenie transkripcie a translácie.
[0145] Odborník v odbore expresie proteínov rozpozná, že metionínová alebo metionínarginínová sekvencia môže byť zavedená na N-koniec zrelej sekvencie (SEQ ID NO: 3) na
expresiu v E. coli a sú uvažované v kontexte tohto vynálezu. Teda pokiaľ nie je uvedené inak,
proteíny predkladaného vynálezu exprimované v E. coli majú na N-konci zavedenú sekvenciu
metionínu.
[0146] Ďalšie mikróby, ako kvasinky alebo huby, môžu byť na expresiu tiež použité. Pichia
pastoris, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe a Pichia angusta sú
príklady výhodných kvasinkových hostiteľov, s vhodnými vektormi, ktoré majú sekvencie
kontrolujúce expresiu, ako promótory, vrátane 3-fosfoglycerát kinázy alebo iných
glykolytických enzýmov, a počiatok replikácie, terminačné sekvencie a podobne, ako je
potreba. Aspergillus niger, Trichoderma reesei a Schizophyllum commune sú príklady
hubových hostiteľov, aj keď je možné použiť aj iné podľa výberu.
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[0147] Cicavčie tkanivové kultúry môžu byť taktiež použité na expresiu a produkciu
polypeptidov predkladaného vynálezu. V skutočnosti sa dáva prednosť eukaryotickým
bunkám, pretože bol v odbore vyvinutý rad vhodných hostiteľských bunkových línií
schopných sekretovať intaktné varianty, a zahŕňajú CHO bunkové línie, rôzne COS bunkové
línie, NSO bunky, bunkové línie ovariálnych buniek sýrskeho škrečka, HeLa bunky alebo
ľudské bunkové línie embryonálnych obličiek (tj. HEK293, HEK293EBNA).
[0148] Expresné vektory pre tieto bunky môžu zahŕňať sekvencie kontrolujúce expresiu, ako
počiatok replikácie, promótor, enhancer a potrebné miesta spracovania informácií, ako miesta
viažuce ribozómy, RNA zostrihové miesta, polyadenylačné miesta a sekvencie terminácie
transkripcie. Výhodné sekvencie kontrolujúce expresiu sú promótory odvodené od SV40,
adenovírusu, hovädzieho papilomavírusu, cytomegalovírusu, vírusu Rausovho sarkómu a
podobne. Výhodné polyadenylačné miesta zahŕňajú sekvencie odvodené od SV40 a
bovinného rastového hormónu.
[0149] Vektory obsahujúce polynukleotidové sekvencie, ktoré sú predmetom záujmu (napr.
fúzne proteíny vynálezu a sekvencie kontrolujúce expresiu), môžu byť do hostiteľskej bunky
transferované známymi metódami, ktoré sa líšia podľa typu bunkového hostiteľa. Napríklad
kalcium chloridová transfekcia je bežne používaná pre prokaryotické bunky, zatiaľ čo
ošetrenie kalcium fosfátom alebo elektroporácia môžu byť použité pre iných bunkových
hostiteľov.
[0150] Môžu byť použité rôzne spôsoby purifikácie proteínov a tieto spôsoby sú v odbore
známe a opísané, napríklad v Deutscher, Methods in Enzymology 182:83-9 (1990) a Scopes,
Protein Purification: Principles and Practice, Springer-Verlag, NY (1982). Vybrané
purifikačné kroky budú závisieť napríklad od povahy procesu produkcie, ktorý bol použitý
pre fúzne proteíny vynálezu.
[0151] Proteíny, polypeptidy a/nebo peptidy podľa vynálezu, napr. fúzne proteíny vynálezu s
dvojitou aktivitou, by mali byť pripravené a dávkované tak, aby to bolo konzistentné so
správnymi zásadami lekárskej praxe, s ohľadom na klinický stav pacienta, miesto doručenia
proteínových prípravkov, spôsob podávania, rozpis podávania a ďalšie faktory lekárom
známe. "Terapeuticky účinné množstvo" fúznych proteínov vynálezu pre tunajšie účely je
teda stanovené s ohľadom na tieto skutočnosti.
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[0152] Farmaceutické prípravky proteínov predkladaného vynálezu môžu byť podávané
akýmkoľvek spôsobom, ktorým je dosiahnutý všeobecne zamýšľaný zámer: na liečenie
diabetu mellitus 1. typu a 2. typu, obezity, metabolického syndrómu alebo kriticky chorých
pacientov. Nelimitujúce prípustné spôsoby podávania zahŕňajú napríklad inhaláciu alebo
čapíky alebo podávanie do mukózneho tkaniva napr. výplachom vagíny, rekta, maternice,
bukálneho alebo sublingválneho tkaniva, perorálne, nazálne, topikálne, intranazálne,
intraperitoneálne,

parenterálne,

intravenózne,

intramuskulárne,

intrasternálne,

intraartikulárnou injekciou, intralymfaticky, intersticiálne, intraarteriálne, subkutánne,
intrasynoviálne, transepiteliálne a transdermálne. V niektorých uskutočneniach sú
farmaceutické prípravky podávané lavážou (výplachom), perorálne alebo interarteriálne.
Ďalšie vhodné spôsoby zavedenia môžu tiež zahŕňať dobíjateľné alebo biologicky
odbúrateľné nástroje a pomaly alebo vytrvalo uvoľňujúce polymérne nástroja. Farmaceutické
prípravky tohto vynálezu môžu byť tiež podávané ako časť kombinovaného liečenia inými
známymi metabolickými agens.
[0153]

Podávaná dávka bude závisieť od veku, zdravia a hmotnosti príjemcu, druhu

súbežného liečenia, pokiaľ nejaké prebieha, frekvencii ošetrenia a povahe požadovaného
účinku. Prípravky v rámci vynálezu zahŕňajú všetky prípravky, kde je variant FGF21
prítomný v množstve, ktoré je účinné na dosiahnutie požadovaného liečebného účinku na
liečbu diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, obezity alebo metabolického syndrómu. Kým
individuálne potreby môžu byť u každého pacienta rôzne, stanovenie optimálneho rozsahu
účinných množstiev všetkých zložiek je na vyškolenom klinikovi.
[0154] Proteíny predkladaného vynálezu môžu byť pripravené známymi spôsobmi prípravy
farmaceuticky užitočných prípravkov. Požadovaný prípravok bude taký, ktorý je stabilný
lyofilizovaný produkt, ktorý je rozpustený vhodným rozpúšťadlom alebo vodným roztokom s
vysokou čistotou, s možnosťou farmaceuticky prijateľných nosičov, konzervantov,
pomocných látok alebo stabilizátorov [Remington's Pharmaceutical Sciences 16th edition
(1980)]. Proteíny predkladaného vynálezu môžu byť skombinované s farmaceuticky
prijateľným pufrom a pH upravené tak, aby poskytovalo prijateľnú stabilitu a pH prijateľné
pre podávanie.
[0155] Na parenterálne podávanie sú v jednom uskutočnení fúzne proteíny vynálezu
pripravené všeobecne zmiešaním jedného alebo viacerých z nich v požadovanom stupni
čistoty vo forme na injekciu o jednej dávke (roztok, suspenzia alebo emulzia), s

38
farmaceuticky prijateľným nosičom, tj. takým, ktorý je netoxický pre príjemcu v použitých
dávkach a koncentráciách a je kompatibilný s ostatnými zložkami prípravku. S výhodou môže
byť pridané jedno alebo viac farmaceuticky prijateľných antimikrobiálnych agens. Fenol, mkrezol a benzylalkohol sú výhodné farmaceuticky prijateľná antimikrobiálne agens.
[0156] Voliteľne môže byť pridaná jedna alebo viac farmaceuticky prijateľných solí, aby sa
upravila iónová sila alebo tonicita. Jedna alebo viac pomocných látok môže byť pridaných na
ďalšiu úpravu izotonicity prípravku. Glycerín, chlorid sodný a manitol sú príklady
pomocných látok upravujúcich izotonicitu.
[0157] Odborníci v odbore dokážu ľahko optimalizovať farmaceuticky účinné dávky a režim
podávania terapeutických prípravkov zahŕňajúcich proteíny vynálezu, ako stanovujú zásady
správnej lekárskej praxe a klinický stav konkrétneho pacienta. Typické rozpätie dávok
proteínov predkladaného vynálezu je pre dospelého v rozmedzí od asi 0,01 mg denne do asi
1000 mg denne (alebo asi 0,05 mg týždenne do asi 5000 mg týždenne podávaných raz za
týždeň). S výhodou je dávka v rozmedzí od približne 0,1 mg denne do asi 100 mg denne
(alebo asi 0,5 mg týždenne do asi 500 mg týždenne podávaných raz za týždeň), výhodnejšie
od asi 1,0 mg/deň do asi 10 mg/deň (alebo asi 5 mg týždenne do asi 50 mg týždenne
podávaných raz za týždeň). Najvýhodnejšia je dávka asi 1-5 mg/deň (alebo asi 5 mg týždenne
do asi 25 mg týždenne podávaných raz za týždeň). Podanie vhodnej dávky varianty FGF21
zníži hladiny krvnej glukózy a zvýši energetický výdavok rýchlejšie a účinnejšie spotrebou
glukózy, a preto je užitočné pre liečbu diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, obezity a
metabolického syndrómu.
[0158] Ďalej, pretože hyperglykémia a inzulínová rezistencia sú bežné u kriticky chorých
pacientov, ktorí dostávajú nutričnú podporu, niektoré JIP podávajú inzulín vo výžive kriticky
chorých pacientov na liečbu nadmernej hyperglykémie. Skutočne nedávne štúdie
dokumentujú, že použitie exogénneho inzulínu na udržanie krvnej glukózy na hladine nie
vyššej ako 110 mg na deciliter znížilo morbiditu a mortalitu u kriticky chorých pacientov na
chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti bez ohľadu na to, či mali v anamnéze diabetes
( Van den Berghe a kol. N Engl J Med., 345(19):1359, (2001)). Proteíny predkladaného
vynálezu sú tak jedinečne vhodné pre pomoc s obnovou metabolickej stability u metabolicky
nestabilných kriticky chorých pacientov. Proteíny podľa vynálezu ako tie obsahujúce varianty
FGF21 sú unikátne tým, že stimulujú glukózový uptake a zvyšujú citlivosť na inzulín, ale
neindukujú hypoglykémiu.
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[0159] V inom aspekte predkladaného vynálezu sú proteíny vynálezu určené na použitie ako
medikament na liečenie obezity, diabetu mellitus 1. typu a 2. typu, pankreatitídy,
dyslipidémie,

nealkoholového

poškodenia

pečene

tukom

(NAFLD),

nealkoholovej

steatohepatitídy (NASH), inzulínovej rezistencie, hyperinzulinémie, intolerancie glukózy,
hyperglykémia,

metabolického

syndrómu,

akútneho

infarktu

myokardu,

ochorení

asociovaných so závažnými inaktivujúcimi mutáciami v inzulínovom receptore a iné poruchy
metabolizmu.

Miestne špecifickí FGF21 mutanti
[0160] Ďalej sa opísujú nasledovné spojenie na predĺženie polčasu života: HSA-viažuci lipid
alebo malá molekula alebo micela k monomérne alebo dimérickej verzii fúzie, ale bez
obmedzenia len na ne.
[0161] Ďalšie pripojenia k proteínom vynálezu, aby sa dosiahlo predĺženie polčasu života a
ďalších zlepšených biologických vlastností. Môžu zahŕňať pripojenie PEG-cholesterol
konjugátov (vrátane micel a lipozómov) k proteínom vynálezu, a/alebo pripojenie cukrov
(glykozylácia) k proteínom vynálezu. Podobné techniky mohú byť použité na pripojenie
konjugátov napr. kyseliny polysialovrj (PSA), hydroxyetyl škrobu (HES), albumín-viažucich
ligandov alebo karbohydrátovej ochrany k proteínom, polypeptidy a/lebo peptidy.
[0162] Napríklad technika HESylácie spája rozvetvené reťazce hydroxyetylškrobu (HES) (60
kDa alebo 100 kDa, vysoko vetvené fragmenty amylopektínu z kukuričného škrobu) s
proteínom, polypeptidmi a/alebo peptidmi pomocou redukčnej alkylácie. Polsialácia
konjuguje proteíny, polypeptidy a/alebo peptidy, ktoré sú predmetom záujmu, s polymérmi
kyseliny polysialovej (PSA) spôsobom podobným PEGylácii. Polyméry PSA sú negatívne
nabité, neimunogénne polyméry, ktoré sa vyskytujú prirodzene v tele a sú dostupné v
molekulových hmotnostiach 10-50 kD.
[0163] Ďalšie spojenia a modifikácie proteínov vynálezu, aby sa dosiahlo predĺženie polčasu
života a ďalších zlepšených biologických vlastností. To zahŕňa vytvorenie rekombinantných
PEG (rPEG) skupín a ich pripojenie k proteínom vynálezu. Technológia rPEG vyvinutá
spoločnosťou Amunix, Inc. je založená na sekvenciách proteínov s vlastnosťami ako PEG,
ktoré sú geneticky zfúzované do biofarmaceutík tak, že sa vyhneme ďalšiemu kroku
chemickej konjugácie. rPEGs sú exenatidové konštrukty s predĺženým polčasom života, ktoré
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obsahujú dlhý neštruktúrovaný chvost hydrofilných aminokyselín a ktoré sú schopné
zvyšovať polčas života proteínov alebo peptidov v sére aj znižovať rýchlosť ich absorpcie, a
tak významne redukovať peak-trough pomer (pomer najvyššej a najnižšej hodnoty). rPEG
majú zvýšený hydrodynamický rádius a majú zdanlivú molekulovú hmotnosť, ktorá je asi 15násobkom ich skutočnej molekulovej hmotnosti; napodobňujú spôsob, akým PEGylácia
dosahuje dlhého polčasu života v sére.
Skrátené FGF21 polypeptidy
[0164] Jedno uskutočnenie predkladaného opisu je zamerané na skrátené formy
maturovaného FGF21 polypeptidu (SEQ ID NO: 3 podľa nároku 1. Toto provedenie
predkládaného opisu je výsledkom úsilia nájsť FGF21 polypeptidy, ktoré sú schopné
poskytnúť aktivitu, ktorá je podobná a v niektorých prípadoch lepšia ako u neskrátených
foriem maturovaného FGF21 polypeptidu.
[0165] V tunajšom použití sa termín "skrátený FGF21 polypeptid" týka FGF21 polypeptidu, u
ktorého boli odstránené aminokyselinové zvyšky z amino konca (alebo N-koncové) FGF21
polypeptidu, aminokyselinové zvyšky boli odstránené z karboxy konca (alebo C-koncové)
FGF21 polypeptidu, alebo boli odstránené aminokyselinové zvyšky z amino konca aj z
karboxy konca FGF21 polypeptidu. Rôzne skrátenia tu opísané boli pripravené, ako je tu
uvedené.
[0166] Aktivita FGF21 polypeptidov skrátených na N konci a FGF21 polypeptidov
skrátených na C konci môže byť testovaná pomocou in vitro fosfo-EKR testu. Špecifické
detaily in vitro testov, ktoré je možné použiť na zistenie aktivity skrátených FGF21
polypeptidov, môžu byť nájdené v príkladoch.
[0167] Aktivita skrátených FGF21 polypeptidov predkladaného vynálezu môže byť tiež
posúdená v in vivo teste, ako u ob/ob myší. Všeobecne na posúdenie in vivo aktivity
skráteného FGF21 polypeptidu môže byť tento skrátený FGF21 polypeptid podávaný
pokusnému zvieraťu intraperitoneálne. Po požadovanej inkubačnej dobe (napr. jedna hodina
alebo viac) môže byť odobraná vzorka krvi a zmerané hladiny krvnej glukózy.
a. N-koncové skrátenia
[0168] Skrátené FGF21 polypeptidy, ktoré majú N-koncové skrátenie menej ako 9
aminokyselinových zvyškov, si podržia schopnosť maturovaného FGF21 polypeptidu
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znižovať u jedinca krvnú glukózu. Podľa toho predkladaný opis zahŕňa fúzne proteíny podľa
nároku 1 zahŕňajúce skrátené formy maturovaného FGF21 polypeptidu alebo varianty
proteínu FGF21 s N-koncovými skráteniami.
b. C-koncové skrátenia
[0169] Ďalej sú opísané C-terminálne skrátenia, ktoré obsahujú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
alebo 12 aminokyselinových zvyškov z C-terminálneho konca zrelého polypeptidu FGF21.
Skrátené

FGF21

polypeptidy,

ktoré

majú

C-koncové

skrátenia

menej

ako

13

aminokyselinových zvyškov, vykazovali účinnosť najmenej 50% účinnosti FGF21 divokého
typu v in vitro ELK-luciferázovom teste ( Yie J. a kol. FEBS Letts 583:19-24 (2009)), z čoho
vyplýva, že títo FGF21 mutanti si podržali schopnosť maturovaného FGF21 polypeptidu
znižovať u jedinca krvnú glukózu.
c. N- koncové a C-koncové skrátenia
[0170] Ďalej skrátené FGF21 polypeptidy, ktoré majú kombináciu skrátenia na N konci a na
C konci. Skrátené FGF21 polypeptidy majúce kombináciu skrátenia na N konci a na C konci
zdieľajú aktivitu zodpovedajúcich skrátených FGF21 polypeptidov, ktoré sú skrátené buď len
na N konci, alebo len na C konci. Inými slovami skrátené FGF21 polypeptidy, ktoré majú ako
N-koncové skrátenia o menej ako 9 aminokyselinových zvyškov, tak C-koncové skrátenia o
menej ako 13 aminokyselinových zvyškov, majú podobnú alebo väčšiu aktivitu znižujúce
hladiny krvnej glukózy ako skrátené FGF21 polypeptidy, ktoré majú N-koncové skrátenia o
menej ako 9 aminokyselinových zvyškov, alebo skrátené FGF21 polypeptidy majúce Ckoncové skrátenia o menej ako 13 aminokyselinových zvyškov.
[0171] Ako pri všetkých variantoch FGF21 podľa predkladaného opisu, skrátené polypeptidy
FGF21 môžu prípadne obsahovať amino-koncový metionínový zvyšok, ktorý môže byť
zavedený riadenou mutáciou alebo ako výsledok procesu bakteriálnej expresie.
[0172] Skrátené FGF21 polypeptidy predkladaného vynálezu môžu byť pripravené, ako je
opísané v príkladoch tu opísaných. Odborníci v odbore oboznámení so štandardnými
technikami molekulárnej biológie môžu tieto znalosti použiť spolu s týmto opisom na
prípravu a použitie skrátených FGF21 polypeptidov predkladaného vynálezu. Štandardné
techniky môžu byť použité pre rekombinantnú DNA, syntézu oligonukleotidov, tkanivovú
kultúru a transformáciu (napr. elektroporáciou, lipofekciou). Pozri napr. Sambrook a kol.,
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Molecular Cloning: A Laboratory Manual , vyššie. Enzymatické reakcie a purifikačné
techniky môžu byť vykonané podľa návodu výrobcu, ako je obvyklé v odbore, alebo ako je
opísané tu. Ak nie sú poskytnuté špecifické definície, nomenklatúra a laboratórne postupy a
techniky použité v spojení s analytickou chémiou, syntetickou organickou chémiou a
lekárskou a farmaceutickou chémiou tu opísané sú v odbore dobre známe a bežne používané.
Štandardné postupy môžu byť použité pre chemické syntézy, chemické analýzy,
farmaceutickú prípravu, formuláciu a doručenie a liečenie pacientov.
[0173] Skrátené FGF21 variantné polypeptidy predkladaného vynálezu sú sfúzované k Fc
oblasti, ako je stanovené v sekvenciách Tabuľky nároku 1. Takáto fúzia môže byť vykonaná
pomocou známych metód molekulárnej biológie a/alebo tu poskytnutého návodu. Benefity
takých fúznych polypeptidov, ako aj spôsoby prípravy takýchto fúznych polypeptidov sú tu
podrobnejšie diskutované.
Fúzne proteíny FGF21
[0174] V tunajšom použití sa termín "FGF21 fúzny polypeptid" alebo "FGF21 fúzny proteín"
týka fúzie jedného alebo viacerých aminokyselinových zvyškov (ako heterológny proteín
alebo peptid) na N-konci alebo C-konci akéhokoľvek variantu FGF21 proteínu tu opísaného.
[0175] FGF21 fúzne proteíny môžu byť vyrobené fúziou heterológnych sekvencií buď na Nkonci alebo na C-konci, napríklad variantu proteínu FGF21, ako je tu definovaný. Ako je tu
opísané, heterológna sekvencia môže byť aminokyselinová sekvencia alebo polymér
neobsahujúci aminokyseliny. Heterológne sekvencie môžu byť fúzované buď priamo s
variantom proteínu FGF21 alebo prostredníctvom spojovacej alebo adaptorovej molekuly.
Linker alebo adaptorová molekula môže byť jeden alebo viac aminokyselinových zvyškov
(alebo -mérov), napr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alebo 9 zvyškov (alebo -mérov), výhodne od 10 do
50 aminokyselinových zvyškov (alebo -mérov), napr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 25, 30, 35, 40, 45 alebo 50 zvyškov (alebo - méry) a výhodnejšie od 15 do 35
aminokyselinových zvyškov (alebo -mérov). Linker alebo adaptorová molekula môže byť tiež
navrhnutá s miestom štiepenia pre DNA reštrikčnú endonukleázu alebo proteázu, aby sa
umožnila separácia fúzovaných skupín.
[0176] Heterológne peptidy a polypeptidy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, epitop
umožňujúci detekciu a/alebo izoláciu variantu proteínu FGF21; transmembránový
receptorový proteín alebo jeho časť, ako je extracelulárna doména alebo transmembránová a

43
intracelulárna doména; ligand alebo jeho časť, ktorá sa viaže na transmembránový
receptorový proteín; enzým alebo jeho časť, ktorá je katalyticky aktívna; polypeptid alebo
peptid, ktorý podporuje oligomerizáciu, ako je doména leucínového zipsu; polypeptid alebo
peptid, ktorý zvyšuje stabilitu, ako je konštantná oblasť imunoglobulínu; funkčná alebo
nefunkčná protilátka alebo jej ťažký alebo ľahký reťazec; a polypeptid, ktorý má aktivitu, ako
je terapeutická aktivita, odlišnú od variantov proteínu FGF21 podľa predkladaného vynálezu.
Opísané sú tiež mutanty FGF21 fúzované s ľudským sérovým albumínom (HSA).
a. Fc fúzia
[0177] V jednom uskutočnení predkladanom vynáleze je variant FGF21 proteínu fúzovaný k
doméne Fc oblasti ľudského IgG. Protilátky zahŕňajú dve funkčne nezávislé časti, variabilnú
doménu známu ako "Fab", ktorá viaže antigén, a konštantnú doménu známu ako "Fc", ktorá
sa zúčastňuje efektorových funkcií, ako je aktivácia komplementu a útok fagocytárnych
buniek. Fc má dlhý polčas života v sére, zatiaľ čo Fab krátky (Capon a kol., 1989, Nature
337:525-31 ). Ak je spojená s terapeutickým proteínom, Fc doména môže poskytnúť dlhší
polčas života alebo inkorporovať také funkcie ako väzba Fc receptora, väzba proteínu A,
fixácia komplementu a snáď aj transfer cez placentu (Capon a kol., 1989).
[0178] V celom opise Fc-FGF21 označuje fúzny proteín, v ktorom je Fc sekvencia fúzovaná k
N koncu FGF21. Podobne v celom opise FGF21-Fc označuje fúzny proteín, v ktorom je Fc
sekvencia fúzovania k C koncu FGF21.
[0179] Výhodné uskutočnenia vynálezu sú Fc-FGF21 fúzne proteíny zahŕňajúce varianty
FGF21, ako sú tu definované..
[0180] Fúzny proteín môže byť purifikovaný napríklad použitím proteín A afinitnej kolóny.
Zistilo sa, že peptidy a proteíny fúzované k Fc oblasti vykazujú podstatne väčší polčas života
in

vivo

ako

nezfúzované

náprotivky.

Fúzia

k

Fc

oblasti

tiež

umožňuje

dimerizáciu/multimerizáciu fúzneho polypeptidu. Fc oblasť môže byť prirodzene sa
vyskytujúca Fc oblasť, alebo môže byť zmenená, aby sa vylepšili určité kvality, ako
terapeutické kvality, čas cirkulácie alebo znížená agregácia.
[0181] Užitočné modifikácie proteínových terapeutických agens fúziou s "Fc" doménou
protilátky sú podrobne rozobraté v PCT publikácii No. WO 00/024782. Tento dokument
diskutuje väzbu k "nosiču" ako polyetylénglykol (PEG), dextrán alebo Fc oblasť.
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b. Linkery fúznych proteínov
[0182] Pri tvorbe fúznych proteínov predkladaného vynálezu je použitý linker. Chemická
štruktúra linkeru nemusí byť zásadná, pretože slúži primárne ako spacer (výplň). Linker je
zložený z aminokyselín navzájom spojených peptidickými väzbami. Linkery použité v
predkladanom vynáleze sú v nároku 1.
Chemicky modifikované fúzne proteíny
[0183] Chemicky modifikované formy fúznych proteínov tu opísané, vrátane napr. skrátených
a variantných foriem FGF21 fúzií tu opísaných, môžu byť pripravené odborníkom v odbore,
ktorý má k dispozícii tu uvedený opis. Takéto chemicky modifikované fúzne proteíny sú
zmenené tak, že chemicky modifikovaný mutant sa líši od nemodifikovaného mutantu buď
typom, alebo lokalizáciou molekúl k mutantovi prirodzene pripojených. Chemicky
modifikované mutanty môžu zahŕňať molekuly vytvorené deléciou jednej alebo viacerých
prirodzene pripojených chemických skupín.
[0184] Proteíny podľa predkladaného vynálezu modifikované kovalentným pripojením
jedného alebo viacerých polymérov. Napríklad vybraný polymér je zvyčajne vo vode
rozpustný, takže proteín, ku ktorému je pripojený, neprecipituje vo vodnom prostredí, ako je
fyziologické prostredie. Do spektra vhodných polymérov patrí zmes polymérov. S výhodou
pre terapeutické použitie koncových produktov bude polymér farmaceuticky prijateľný. Vo
vode nerozpustné polyméry konjugované k proteínom predkladaného vynálezu sú tiež
opísané.
[0185] Ukážkové polyméry môžu každý mať akúkoľvek molekulovú hmotnosť a môžu byť
vetvené alebo nevetvené. Každý z polymérov má obvykle molekulovú hmotnosť medzi asi 2
kDa do asi 100 kDa (termín "asi" znamená, že v prípravkoch vo vode rozpustného polyméru
niektoré molekuly budú vážiť viac a niektoré menej, než je uvedená molekulová hmotnosť).
Priemerná molekulová hmotnosť každého polyméru je s výhodou medzi asi 5 kDa a asi 50
kDa, výhodnejšie medzi asi 12 kDa a asi 40 kDa a najvýhodnejšie medzi asi 20 kDa a asi 35
kDa.
[0186] Vhodné vo vode rozpustné polyméry alebo ich zmesi zahŕňajú N-pripojené alebo Opripojené karbohydráty, cukry, fosfáty, polyetylénglykol (PEG) (vrátane foriem PEG, ktoré
boli použité na derivatizáciu proteínov, vrátane mono-(C1-C10), alkoxy- alebo aryloxy-
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polyetylénglykolu), monometoxy-polyetylénglykol, dextrán (ako nízkomolekulárny dextrán s
napríklad asi 6 kD), celulóza alebo iné polyméry na báze karbohydrátov, poly-(N-vinyl
pyrolidón) polyetylénglykol, homopolyméry propylénglykolu, kopolyméry polypropylén
oxid/etylén oxidu, polyoxyetylované polyoly (napr. glycerol) a polyvinylalkohol, ale nie sú
obmedzené len na ne. Tiež sú tu opísané bifunkčné zosietené molekuly, ktoré môžu byť
použité na prípravu kovalentne pripojených multimérov FGF21 variantných proteínov. Tiež
sú tu opísané FGF21 mutanty kovalentne pripojené k polysialovej kyseline.
[0187] Polysacharidové polyméry sú ďalším typom vo vode rozpustného polyméru, ktorý je
možné

použiť

na

modifikáciu

proteínov. Fúzne

proteíny

vynálezu

fúzované

k

polysacharidovému polyméru sútu opísané. Dextrány sú polysacharidové polyméry zložené z
jednotlivých podjednotiek glukózy prevládajúcimi spojených väzbami alfa 1-6. Samotný
dextrán je dostupný v mnohých rozmedziach molekulovej hmotnosti a je ľahko dostupný v
molekulových hmotnostiach od asi 1 kD do asi 70 kD. Dextrán je vhodný vo vode rozpustný
polymér na použitie ako nosič sám o sebe alebo v kombinácii s iným nosičom (napr.Fc). Pozri
napr. International Publication No. WO 96/11953. Bolo opísané použitie dextránu
konjugovaného s terapeutickými alebo diagnostickými imunoglobulínmi. Pozri napr.
European Patent Publication No. 0 315 456. Predkladaný vynález tiež opisuje použitie
dextránu o asi 1 kD do asi 20 kD.
[0188] Všeobecne môžu byť chemické modifikácie vykonané za akýchkoľvek vhodných
podmienok použitých na reakciu proteínu s aktivovanou molekulou polyméru. Spôsoby
prípravy chemicky modifikovaných polypeptidov budú vo všeobecnosti nasledujúce kroky:
(a) reakcia polypeptidu s aktivovanou molekulou polyméru (ako reaktívne esterový alebo
aldehydový derivát polymérovej molekuly) za podmienok, kedy variant FGF21 proteínu je
pripojený k jednej alebo viacerým molekulám polyméru, a (b) získanie produktov reakcie.
Optimálne reakčné podmienky budú stanovené na základe známych parametrov a
požadovaného výsledku. Napríklad čím väčší je pomer molekúl polyméru k proteínu, tým
väčšie je percento pripojených molekúl polyméru. Napríklad chemicky modifikované mutanty
FGF21 môžu mať jednu molekulu polyméru na amino-konci (pozri napr. U.S. patent č.
5,234,784)
[0189] Ďalej proteíny podľa vynálezu môžu byť chemicky pripojené k biotínu.
Biotín/proteíny vynálezu sa potom nechajú naviazať k avidínu, výsledkom sú tetravalentné
avidín/biotín/proteíny vynálezu. Proteíny vynálezu môžu byť tiež kovalentne pripojené k
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dinitrofenolu (DNP) alebo trinitrofenolu (TNP) a výsledné konjugáty sú precipitované antiDNP alebo anti-TNP-IgM, vznikajú dekamérické konjugáty s valenciou 10.
[0190] Všeobecne podmienky, ktoré môžu byť zmiernené alebo modulované podávaním
predkladaných chemicky modifikovaných FGF21 mutantov zahŕňajú podmienky tu opísané
pre proteíny vynálezu. Avšak tu opísané chemicky modifikované mutantné FGF21 môžu mať
ďalšie aktivity, zvýšenú alebo zníženú biologickú aktivitu alebo iné charakteristiky, ako
predĺžený alebo skrátený polčas života v porovnaní s nemodifikovanými mutantnými FGF21.
Terapeutické prípravky fúznych proteínov a ich podávanie
[0191] Predkladaný vynález tiež poskytuje terapeutické výrobky zahŕňajúce jednu alebo viac
fúznych proteínov vynálezu tu opísaných a v prímesi s farmaceuticky a fyziologicky
prijateľným formulačným agens alebo farmaceuticky prijateľným nosičom vybraným pre
vhodnosť pri danom spôsobe podávania. Prípravky sú špecificky zamýšľané vo svetle napr.
identifikácie fúznych proteínov vykazujúcich zlepšené vlastnosti.
[0192] V niektorých uskutočneniach sú terapeutické výrobky pripravené pre injekcie, buď
ako tekuté roztoky, alebo suspenzie; môžu byť tiež pripravené pevné formy vhodné pre
rozpustenie alebo suspendovanie v tekutých nosičoch pred injekciou. Lipozómy sú zahrnuté
do definície farmaceuticky prijateľného nosiča. Farmaceuticky prijateľné soli môžu byť vo
farmaceutickom prípravku tiež prítomné, napr. soli minerálnych kyselín, ako hydrochloridy,
hydrobromid, fosfáty, sulfáty a podobne; a soli organických kyselín, ako acetáty, propionát,
malonáty, benzoáty a podobne. Podrobná diskusia o farmaceuticky prijateľných pomocných
látkach je dostupná v Remington: The Science and Practice of Pharmacy (1995) Alfonso
Gennaro, Lippincott, Williams, & Wilkins .
[0193] Prijateľné materiály prípravkov sú výhodne v použitých dávkach a koncentráciách pre
príjemcov netoxické.
[0194] Farmaceutické prípravky môžu obsahovať vo svojom zložení materiály, ktoré
modifikujú, udržujú alebo konzervujú napríklad pH, osmolaritu, viskozitu, čírosť, farbu,
izotonicitu, arómu, sterilitu, stabilitu, rýchlosť rozpúšťania alebo uvoľňovania, adsorpciu
alebo penetráciu prípravku. Vhodné materiály v zložení zahŕňajú aminokyseliny (ako glycín,
glutamín, asparagín, arginín alebo lyzín), antimikrobiálne látky, antioxidanty (ako kyselina
askorbová, sulfid sodný alebo hydrogénsulfid sodný), pufry (ako borát, bikarbonát, Tris-HCI,
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citratáty, fosfáty alebo iné organické kyseliny), plnidlá (ako manitol alebo glycín), chelační
agens (ako etyléndiamín tetraoctová kyselina (EDTA)), komplexotvorné agens (ako kofeín,
polyvinylpyrolidon,

beta-cyklodextrín

alebo hydroxypropyl-beta-cyklodextrín),

plnivá,

monosacharidy, disacharidy a iné karbohydráty (ako glukóza, manóza alebo dextríny),
proteíny (ako sérový albumín, želatína alebo imunoglobulíny), farbiace, ochucujúce a
rozpúšťacie agens, emulzifikujúce agens, hydrofilné polyméry (ako polyvinylpyrolidón),
nízkomolekulárne polypeptidy, soli tvoriace kontraióny (ako sodík), konzervanty (ako
benzalkóniumchlorid, kyselina benzoová, kyselina salicylová, thimerosal, fenetylalkohol,
metylparabén, propylparabén, chlórhexidín, kyselina sorbová alebo hydrogén peroxid),
rozpúšťadlá (ako glycerín, propylénglykol alebo polyetylénglykol), cukrové alkoholy (ako
manitol alebo sorbitol), suspendujúce agens, surfaktanty alebo zvlhčujúce agens (ako
pluronics, PEG, estery sorbitanu, polysorbáty ako polysorbát 20 alebo polysorbát 80, triton,
trometamín, lecitín, cholesterol alebo tyloxapal), agens zlepšujúce stabilitu (ako sacharóza
alebo sorbitol), agens zlepšujúce tonicitu (ako halidy alkalických kovov, výhodne chlorid
sodný alebo draselný alebo manitol sorbitol), nosiče na doručenie, rozpúšťadlá, pomocné
látky a/alebo farmaceutické adjuvans, ale nie sú obmedzené len na ne (pozri napr. Remington
's Pharmaceutical Sciences (18th Ed., AR Gennaro, ed., Mack Publishing Company 1990 ) a
jeho následné edície.
[0195] Skúsený odborník v odbore určí optimálne farmaceutické zloženie v závislosti napr. od
zamýšľaného spôsobu podávania, formátu doručenia a požadovanej dávke (pozri napr.
Remington 's Pharmaceutical Sciences, vyššie). Tieto zloženia môžu mať vplyv na fyzikálny
stav, stabilitu, rýchlosť uvoľňovania in vivo a rýchlosť in vivo klírensu fúzneho proteínu
vynálezu.
[0196] Primárny transportér alebo nosič vo farmaceutickom prípravku môže byť buď vodnej,
alebo nevodnej povahy. Napríklad môže byť vhodným transportérom alebo nosičom pre
injekciu voda, fyziologický roztok alebo umelá cerebrospinálna tekutina, prípadne doplnené
ďalšími materiálmi bežnými v prípravkoch na parenterálne podávanie. Ďalšími príkladmi
transportérov sú neutrálne pufrované fyziologické roztoky alebo fyziologické roztoky
zmiešané so sérovým albumínom. Ďalšie príklady farmaceutických prípravkov zahŕňajú Tris
pufor s pH asi 7,0-8,5 alebo octanový pufor s pH asi 4,0-5,5, ktorý môže ďalej zahŕňať
sorbitol alebo vhodnú náhradu. V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu môže byť
farmaceutický prípravok s dvojitou funkciou pripravený na skladovanie zmiešaním vybraného
prípravku s požadovaným stupňom čistoty s voliteľnými štylistickými agens (Remington 's
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Pharmaceutical Sprociences, vyššie) vo forme lyofilizovaného koláča alebo vodného roztoku.
Ďalej môže byť proteínový produkt s duálnou funkciou pripravený ako lyofilizát s použitím
vhodných pomocných látok, ako sacharóza.
[0197] Farmaceutické prípravky obsahujúce fúzne proteíny vynálezu môžu byť vybrané na
parenterálne doručenie. Alternatívne môžu byť vybrané prípravky na inhaláciu alebo na
doručenie tráviacim traktom, ako perorálne. Príprava takýchto farmaceuticky prijateľných
prípravkov je v odbore známa.
[0198]

Zložky prípravku sú prítomné v koncentráciách, ktoré sú prijateľné pre miesto

podávania. Napríklad sú používané pufre, aby prípravku zostalo fyziologické pH alebo pH
mierne nižšie, zvyčajne v rozmedzí od asi 5 do asi 8.
[0199] Ak sa zamýšľa parenterálne podávanie, terapeutické výrobky na použitie v tomto
vynáleze môžu byť vo forme apyrogénny, parenterálne prijateľných vodných roztokov
zahŕňajúcich požadovaný proteín s dvojitou funkciou vo farmaceuticky prijateľnom nosiči.
Najmä vhodným nosičom pre parenterálnu injekciu je sterilná destilovaná voda, v ktorej je
proteín s dvojitou funkciou prítomný ako sterilný izotonický roztok, správne uchovávaný.
Ďalšia príprava môže zahŕňať vytvorenie požadovanej molekuly s agens ako injektovateľné
mikroguľôčky biorozložitelnej častice, polymérnej zlúčeniny (ako kyselina polymliečna alebo
kyselina polyglykolová), guľôčky alebo lipozómy, ktoré zaisťujú kontrolované alebo trvalé
uvoľňovanie produktu, ktorý potom môže byť doručený depotnou injekciou. Tiež môže byť
použitá kyselina hyalurónová a to môže podporiť udržanie v obehu. Ďalšie vhodné spôsoby
zavedenia požadovanej molekuly zahŕňajú implantovateľné prostriedky doručovania lieku.
[0200] V jednom uskutočnení môže byť pripravený farmaceutický prípravok na inhaláciu.
Napríklad môže byť proteín vynálezu s dvojitou funkciou pripravený ako suchý prášok na
inhaláciu. Inhalačné roztoky proteínov s dvojitou funkciou môžu byť tiež pripravené s
pohonnou látkou pre doručenie aerosolu. V ešte ďalšom vyhotovení môžu byť roztoky
nebulizované. Pulmonárne podávanie je ďalej opísané v International Publication No. WO
94/20069, kde sa opisuje pulmonárne doručenie chemicky modifikovaných proteínov.
[0201] Pomýšľa sa tiež na to, že niektoré prípravky môžu byť podávané perorálne. V jednom
uskutočnení predkladaného vynálezu fúzne proteíny vynálezu, ktoré sú podávané týmto
spôsobom, môžu byť pripravené s nosičmi obvykle používanými pri príprave dávok v
pevných formách, ako tablety a kapsuly, alebo bez nich. Napríklad môže byť dizajnovaná
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kapsula na uvoľňovanie aktívnej časti prípravku v mieste gastrointestinálneho traktu, kedy je
biodostupnosť maximalizovaná a presystémová degradácia minimalizovaná. Ďalšie agens
môžu byť pridané pre uľahčenie absorpcie fúznych proteínov vynálezu. Je možné tiež použiť
riediace látky, chuťové prísady, vosky s nízkym bodom topenia, rastlinné oleje, lubrikanty,
suspendujúce agens, agens dezintegrujúce tablety a bindery.
[0202] Ďalšie farmaceutické prípravky môžu zahŕňať účinné množstvo fúznych proteínov
vynálezu v zmesi s netoxickými pomocnými látkami, ktoré sú vhodné na spracovanie tabliet.
Rozpustením tabliet v sterilnej vode alebo inom vhodnom transportéri môžu byť pripravené
roztoky vo forme jednotlivých dávok. Vhodné pomocné látky zahŕňajú inertné rozpúšťadlá,
ako uhličitan vápenatý, uhličitan sodný alebo hydrogenuhličitan sodný, laktózu alebo
kalciumfosfát, alebo viažuce agens, ako škrob, želatínu alebo akáciu; alebo lubrikačné agens,
ako magnézium stearát, kyselinu stearovú alebo mastenec, ale nie sú obmedzené len na ne.
[0203] Ďalšie farmaceutické prípravky zahŕňajúce fúzne proteíny vynálezu budú odborníkom
v odbore zrejmé, vrátane prípravkov zahŕňajúcich fúzne proteíny vynálezu vo formuláciách s
trvalým alebo kontrolovaným doručovaním. Odborníkom v odbore sú tiež známe techniky na
prípravu rôznych ďalších prostriedkov trvalého alebo kontrolovaného doručovania, ako
lipozómové nosiče, bioerodovateľné mikročastice alebo porózne guličky a depotné injekcie
(pozri napr. International Publication No. WO 93/15722, ktorá opisuje kontrolované
uvoľňovanie poróznych polymérnych mikročastíc na doručenie farmaceutických prípravkov,
a Wischke & Schwendeman, 2008, Int.J Pharm. 364:298-327 a Freiberg & Zhu, 2004, Int.J
Pharm. 282: 1-18 , kde sa diskutuje príprava a použitie mikroguľôčok/mikročastíc).
[0204] Ďalšie príklady prípravkov pre trvalé uvoľňovanie zahŕňajú semipermeabilné
polymérne matrice v tvarovanej forme, napríklad filmov alebo mikrokapsúl. Matrice pre
trvalé uvoľňovanie môžu zahŕňať polyestery, hydrogély, polylaktidy (US Pat. No. 3,773,919 a
European Patent No. 0 058 481 ), kopolyméry kyseliny L-glutámovej a gama etyl-Lglutamátu (Sidman a kol., 1983, Biopolymers 22:547-56), poly(2-hydroxyetyl-metakrylát)
(Langer a kol., 1981, J. Biomed. Mater. Res. 15:167-277 a Langer, 1982, Chem.Tech. 12:98105), etylén vinyl acetát (Langer a kol., vyššie) alebo poly-D-3-hydroxybutyrovú kyselinu
(European Patent No. 0 133 988). Prípravky s trvalým uvoľňovaním môžu tiež zahŕňať
lipozómy, ktoré môžu byť pripravené ktorýmkoľvek z niekoľkých spôsobov známych v
odbore. Pozri napr. Epstein a kol., 1985, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82:3688-92 a Európske
Patenty Nos. 0 036 676 , 0 088 046 a 0 143 949 .
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[0205] Farmaceutické prípravky vynálezu na použitie v podávaní in vivo zvyčajne musia byť
sterilné. To je možné dosiahnuť filtráciou cez sterilné filtračné membrány. Ak je prípravok
lyofilizovaný, môže byť sterilizácia vykonávaná týmto spôsobom uskutočnená buď pred
lyofilizáciou a rekonštitúciou, alebo po nej. Prípravok na parenterálne podávanie môže byť
skladovaný v lyofilizovanej forme alebo v roztoku. Ďalej sú parenterálne prípravky zvyčajne
umiestnené do nádob, ktoré majú sterilný vstup, napríklad vak s intravenóznym roztokom
alebo fľaštička so zátkou, ktorú je možné prepichnúť podkožnou injekčnou ihlou.
[0206] Potom čo je farmaceutický prípravok vytvorený, môže byť skladovaný v sterilných
fľaštičkách ako roztok, suspenzia, gél, emulzia, v pevnom stave alebo ako dehydrovaný alebo
lyofilizovaný prášok. Také prípravky je možné skladovať buď vo forme ihneď pripravenej na
použitie, alebo vo forme (napr. lyofilizovanej), ktorá vyžaduje pred použitím rekonštitúciu.
[0207] Ďalej sú opísané kity pre produkciu jednodávkovej jednotky podania. Kity môžu
každý obsahovať ako prvú nádobu s vysušeným proteínom, tak druhú nádobu s vodným
prípravkom. Ďalej sú opísané kity obsahujúce jednokomorové a multikomorové naplnené
striekačky (napr. striekačky s kvapalinou alebo lyostriekačky).
Dávky fúznych proteínov a ich podávanie
[0208] Účinné množstvo farmaceutického prípravku vynálezu na terapeutické použitie bude
závisieť napríklad od terapeutického kontextu a cieľov. Odborník v odbore si bude vedomý,
že správne hladiny dávok na liečenie sa teda budú meniť sčasti v závislosti od doručovanej
molekuly, indikácie, pre ktorú je variant fúzneho proteínu použitý, spôsobu podávania a
veľkosti (telesnej hmotnosti, telesnom povrchu alebo veľkosti orgánu) a kondície (veku a
celkového zdravotného stavu) pacienta. Podľa toho môže klinik titrovať dávku a modifikovať
spôsob podávania, aby sa dosiahlo optimálneho terapeutického účinku. Typická dávka môže
byť v rozsahu od približne 0,1 mg/kg až do asi 100 mg/kg alebo viac, podľa faktorov
uvedených vyššie. V iných uskutočneniach môže byť dávka v rozsahu od 0,1 mg/kg až asi
100 mg/kg alebo 1 mg/kg až asi 100 mg/kg.
[0209]

Frekvencia dávok bude závisieť na farmakokinetických parametroch proteínu s

dvojitou funkciou v použitom prípravku. Zvyčajne bude klinik prípravok podávať, kým sa
nedosiahne dávka, s ktorou sa získa požadovaný účinok. Liek môže preto byť podaný ako
jedna dávka, ako dve alebo viac dávok (ktoré môžu a nemusia obsahovať rovnaké množstvo
požadovanej molekuly) postupne, alebo ako kontinuálna infúzia implantovaným zariadením
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alebo katétrom. Odborníci v odbore rutinne vykonávajú ďalšie úpravy vhodného dávkovania
a tieto úpravy patria k ich rutinným úlohám. Vhodné dávky môžu byť overené sledovaním
vhodných dát dávka-odpoveď.
[0210] Spôsob podávania farmaceutického prípravku je v súlade so známymi spôsobmi, napr.
Perorálnou,

injekčne

(intraparenchymálnou),

intravenóznou,

intraperitoneálnou,

intracerebroventrikulárnou,

intramuskulárnou,

intracerebrálnpu
intraarteriálnou,

intraportálnou alebo intralezionálnou cestou; trvalými systémami na uvoľňovanie (ktoré môžu
tiež byť injikované) alebo implantačnými spôsobmi. Ak je potrebné, prípravky môžu byť
podávané bolusovou injekciou alebo kontinuálnou infúziou alebo implantačným zariadením.
[0211] Alternatívne alebo navyše môže byť prípravok podávaný lokálne implantáciou
membrány, hubky alebo iného vhodného materiálu, do ktorého bola požadovaná molekula
absorbovaná alebo zapuzdrená. Ak je použité implantačné zariadenie, toto zariadenie môže
byť implantované do akejkoľvek vhodnej tkaniva alebo orgánu a doručovanie požadovanej
molekuly prebieha difúziou, bolusom s časovaným uvoľňovaním alebo kontinuálnym
podávaním.
Terapeutické použitie fúznych proteínov
[0212] Proteíny vynálezu môžu byť využité na liečenie, diagnostiku, zmiernenie príznakov
alebo zabránenie radu chorôb, porúch alebo ochorení, vrátane porúch metabolizmu, ale bez
obmedzenia len na ne. V jednom uskutočnení je poruchou metabolizmu, ktorá sa má liečiť,
diabetes, napr. Diabetes mellitus 2. typu. V inom uskutočnení je poruchou metabolizmu
obezita. Iné uskutočnenia zahŕňajú metabolické ochorenia alebo poruchy ako diabetes
mellitus 1. typu, pankreatitída, dyslipidémia, nealkoholové poškodenie pečene tukom
(NAFLD), nealkoholová steatohepatitída (NASH), inzulínová rezistencia, hyperinzulinémia,
intolerancia glukózy, hyperglykémia, metabolický syndróm, hypertenzia, kardiovaskulárne
ochorenia, akútny infarkt myokardu, ateroskleróza, periférne arteriálne ochorenie, mŕtvica,
srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, ochorenie obličiek, diabetické komplikácie,
neuropatia, ochorenia asociované so závažnými inaktivujúcimi mutáciami v inzulínovom
receptorovi, gastroparézy a iné poruchy metabolizma.
[0213] Pri použití môže byť porucha alebo ochorenie ako diabetes mellitus 1. typu alebo 2.
typu alebo obezita liečené podávaním variantu FGF21 proteínu, ako je tu opísané, pacientovi,
ktorý takéto liečenie potrebuje, v množstve terapeuticky účinnej dávky. Podávanie môže byť
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vykonané spôsobom, aký je tu opísaný, ako IV injekciou, intraperitoneálnou injekciou,
intramuskulárnou injekciou alebo orálne vo forme tabliet alebo tekutých prípravkov.
Väčšinou môže požadovanú dávku stanoviť klinik, ako je tu opísané, a môže sa jednať o
terapeuticky účinnú dávku mutantního polypeptidu FGF21. Odborníkom v odbore bude
zrejmé, že terapeuticky účinná dávka mutantného polypeptidu FGF21 bude okrem iného
závisieť od schémy podávania, jednotkovej dávky podávaného antigénu, či je molekula
nukleovej kyseliny alebo polypeptidu podávaná v kombinácii s ďalšími terapeutickými agens,
od imunitného stavu a zdravotného stavu príjemcu. Termín "terapeuticky účinná dávka" v
tunajšom použití znamená také množstvo FGF21 mutantného polypeptidu, ktoré vyvolá
biologickú alebo medicinálnu odpoveď v tkanivách, zvierati alebo človekovi, o akú usiloval
výskumník, lekár alebo iný kliník, čo zahŕňa zmiernenie symptómov choroby alebo poruchy,
ktorá bola liečená .
[0214] Po podrobnom opise predkladaného vynálezu bude tento ďalej ešte objasnený na
základe nasledujúcich príkladov, ktoré sú tu začlenené len na účely ilustrácie a nemajú
vynález limitovať.
[0215] Pri uskutočnení predkladaného vynálezu sa budú používať, pokiaľ nie je uvedené inak,
konvenčné metódy chemické, biochemické, molekulárne biologické, imunologické a
farmakologické v rámci odboru. Tieto metódy sú úplne vysvetlené v literatúre. Pozri napr.
Remington's Pharmaceutical Sciences, 18th Edition (Easton, Pennsylvania: Mack Publishing
Company, 1990); Methods In Enzymology (S. Colowick a N. Kaplan, eds., Academic Press,
Inc.); a Handbook of Experimental Immunology, Vols. I-IV (D.M. Weir a C.C. Blackjamku,
eds., 1986, Blackjamku Scientific Publications); a Sambrook a kol., Molecular Cloning: A
Laboratory Manual (2nd Edition, 1989).

PRÍKLADY
Príklad 1: Príprava FGF21 variantných proteínov
[0216] Expresný konštrukt pre FGF21 V76: Varianty FGF21 boli klonované do
modifikovaného expresného vektora E.coli pET30a, opísaného Achmullerom a kol. (2007)
(Nature Methods 4:1037-1043), aby bola vytvorená in-frame fúziia s hexa-histidínovým
tagom nasledovaným N pre -EDDIE tagom na N-konci FGF21 (aa 33-209).

53
[0217] Expresia a purifikácia FGF21 V76: Expresný plazmid pET30a-His-Npro-EDDIEFGF21 bol transformovaný do kompetentných buniek E. coli BL21 Star (DE3) (Invitrogen).
Rast cez noc z jedinej kolónie čerstvo transformovaných buniek prebiehal v 50 ml Terrific
Broth (TB) obsahujúceho 50 g/ml kanamycínu, pri 37 °C. Pre-kultúra bola prenesená do 1 l
TB média s kanamycínom a pestovaná v baffled fľašiach pri 37 °C na trepačke pri 250 rpm.
Po 6 hodinách kultivácia bola indukovaná expresia FGF21 pridaním IPTG vo finálnej
koncentrácii 1 mM a kultúry boli pestované cez noc pri 37 °C. Potom boli bunky zozbierané a
resuspendované do 50 ml ľadovo chladného lýzovacieho pufra; 50 mM Tris-HCI, pH 8, 150m
NaCl, 1mM EDTA, nasledovala lýza pomocou mikrofluidizeru ™.
[0218] Inklúzne telieska (IBS) boli precipitované centrifugáciou pri 30 000 xg 1 hodinu pri 4
°C. IBS bola premytá 50 mM Tris-HCl, pH 8, 150mM NaCl a rozpustená v 30 ml
rozpúšťacieho pufra; 10mM Tris-HCl, pH8, 100mM NaH2PO4, 6M GnHCl. Rozpustená IBS
bola prečistená centrifugáciou pri 30 000 x g 1 hodinu pri 25 °C. Roztok IB bol naložený na 5
ml kolónu Ni-NTA vysokoúčinnej živice (GE Healthcare) ekvilibrovanou rozpúšťacím
pufrom. Proteíny naviazané na živicu boli eluované znížením pH na 4,5. Eluát bol
stabilizovaný úpravou pH a pridaním ditiotreitolu (DTT) v koncentrácii 20 mM.
Stabilizovaný eluát bol pomaly rozpustený v 1 l refolding pufra, 50 mM Tris-HCl, pH 8, 0,5
M arginín, 20mM DTT, nasledovala inkubácia počas 2 dní pri 4 °C. Zriedená vzorka bola
koncentrovaná s výmenou pufra do 20mM Tris-HCl, pH 9 metódou ultrafiltrácie.
Koncentrovaná vzorka bola nanesená na 10ml kolónu Q sefaróza fast flow živice (GE
Healthcare) ekvilibrovanou 20mM Tri-HCl (PH9).
[0219] Po premytí živice ekvilibračným pufrom boli proteíny naviazané k živici eluované
20mM Tris-HCl, pH 9, 500mMNaCl. Na odstránenie odštiepeného His-Npro termojadrového
fragmentu a všetkého nenaštiepeného fúzneho proteínu zo znovuzloženého FGF21 proteínu
bol eluát nanesený na 5ml kolónu Ni-NTA vysokoúčinnej živice ekvilibrovanou 20mM Tris,
pH 8,0, 50 mM imidazolom a bola zachytená frakcia, ktorá pretiekla, obsahujúca FGF21. Na
zníženie hladín endotoxínov bola frakcia FGF21 ošetrená EndoTrap HD živicou (Hyglos)
ekvilibrovanou 10mM Tris, pH 8, 50 mM imidazolom, 500mM NaCl, 1mM CaCl2. Vzorka s
nízkou hladinou endotoxínov bola dialyzovaná proti PBS a potom sterilizovaná cez 0,22 µm
filter. Purifikovaný FGF21 proteín bol prudko zmrazený v tekutom dusíku a uložený pri -80
°C. Koncentrácia proteínu bola stanovená absorbanciou pri 280 nm s použitím 9362 M-1 cm1 ako molárneho extinkčného koeficientu pre FGF21. Čistota a integrita proteínu boli
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stanovené pomocou HPLC, SDS-PAGE a kvapalinovej chromatografie - hmotnostná
spektrometria.
[0220] Cysteín PEGylácia variantov FGF21: Variant FGF21 V76 (R154C) má tendenciu
dimérizovať cez umelý cysteín; preto bol roztok proteínu (zvyčajne 5 mg/ml v Tris pufri) pred
PEGyláciou mierne redukovaný 5mM merkaptoetylamínom počas 30 minút na ľade a
okamžite odsolený v 20mM Tris, pH 7. Čerstvo redukovaný proteín (zvyčajne 3 mg/ml) bol
potom okamžite PEGylovaný 1,5 ekvivalentom 40 kDa vetveného maleimido-PEG činidla
(NOF, Cat. # GL2-400MA zo série Sunbright) po 3 hodiny na ľade. PEGylovaný proteín bol
finálne purifikovaný aniónovou iónovo výmennou chromatografiou (MonoQ) s celkovými
výťažkami asi 25%.
[0221] Expresné konštrukty pre fúzne varianty Fc-FGF21: cDNAs pre varianty ľudského
FGF21 kódujúce aminokyseliny 33-209 boli klonované do cicavčieho expresného vektora
downstream od promótora cytomegalovírusu (CMV) in-frame s N-koncovými sekvenciami
vrátane vedúceho peptidu (kappa reťazec imunoglobulínu) pre riadenie sekrécie proteínov,
nasledované Fc doménou a krátkym linkerom.
[0222] Expresia a purifikácia variantov Fc-FGF21: Fc-FGF21 variantné proteíny boli
exprimované do HEK293T buniek (American Type Culture Collection). Bunky boli
pestované v suspenznej kultúre pri 37 °C, 8% CO2, v médiu Freestyle 293 Expression
Medium (Invitrogen, Cat. #12338-018) až do dňa transfekcie. Bunky boli centrifugované pri
1000xg 7 min vo výkyvnom rotore a spočítané pomocou automatickej počítačky buniek.
Bunky boli zriedené 900 ml Freestyle 293 média na finálnu koncentráciu 1,4x106 buniek/ml a
umiestnené do 3l non-baffled fliaš (Corning, Cat.# 431252). Bunky boli transfekované
pomocou zmesi polyetylénimínu (PEI) a plazmidu nasledovne: Tri ml sterilného 1 mg/ml
zásobného lineárneho M.W. 25 000 PEI (Alfa Aesar, Cat. # 43896) boli pridané k 50 ml
Freestyle 293 média, jemne premiešané a inkubované pri 25 °C 5 minút. Zároveň bol pridaný
1 mg endotoxín-free plazmidu k 50 ml Freestyle 293 média a sterilizovaný filtráciou pomocou
0,22 uM filtra. Zmes PEI bola potom pridaná k DNA filtrovanej cez sterilný filter, jemne
premiešaná a inkubovaná pri 25 °C 10 minút. Zmes PEI-plazmid bola potom pridaná do 3l
fľaše obsahujúce zriedené HEK 293T bunky a umiestnená do inkubátora s trepaním pri 125
RPM, 37 °C, 8% CO2.
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[0223] Šiesty deň po transfekcii boli bunky centrifugovány pri 2000xg počas 10 minút a
supernatant bol zozbieraný. Supernatant bol ďalej prečistený filtráciou cez 0,8/0, 2 uM filter
(Pall Corporation, Cat.# 4628).
[0224] Purifikácia šarže proteínu FGF21 bola uskutočnená pridaním 1 ml rekombinantného
proteínu A Sepharose Fast Flow (GE, Cat. # 17-5138-03), na 20 mg predpokladaného
proteínu, ktorý má byť purifikovaný, priamo k prečistenému supernatantu a inkubáciou počas
1 hodiny pri 4 °C, s jemnou rotáciou. Zmes supernatantu bola potom preliata cez jednorazovú
Poly-Prep chromatografickú kolónu (Bio-Rad, Cat. # 731-1550) a pretečená tekutina bola
vyliata. Zadržané guličky boli premyté 5 objemami kolóny DPBS, pH 7,4 (Invitrogen, Cat.#
14190- 144). Elúcia proteínu z proteín A guličiek bola uskutočnená pridaním 20 objemov
kolóny 50 mM sodium citrátového pufru, pH 3,0. Elučný pufor bol neutralizovaný pridaním
20% Tris-HCL pufru, pH 9,0. Bola vykonaná veľkostne vylučovacia chromatografia ako
sekundárny vylepšovací krok tak, že materiál proteín A purifikovanej šarže bol pustený cez
High Load 26/600 Superdex 200pg kolónu (GE, Cat.# 28-9893-36). Výťažok purifikovaného
proteínu bol kvantifikovaný pri A280. SDS-Page bol vykonaný na verifikáciu čistoty a
molekulárnej hmotnosti. Hladina endotoxínov bola kvantifikovaná pomocou systému
Endosafe PTS system (Charles River Labs).
Príklad 2: Meranie od FGF21 závislého uptaku 2-deoxyglukózy (2-DOG)
[0225] Bolo dokázané, že FGF21 stimuluje uptake glukózy v myších 3T3-L1 adipocytoch v
prítomnosti a neprítomnosti inzulínu a že znižuje krvnú glukózu po jedle aj nalačno,
triglyceridy, hladiny glukagónu u ob/ob a db/db myší a 8 týždňov starých ZDF potkanov od
dávky závislým spôsobom, a tak poskytuje základ pre použitie FGF21 ako terapie na liečenie
diabetu a obezity (pozri napr. patentová publikácia WO03/011213 a Kharitonenkov a kol.,
(2005) Jour. of Clinical Invest. 115:1627-1635). Bolo tiež pozorované, že FGF21 stimuluje
fosforyláciu tyrozínu u FGFR-1 a FGFR-2 v 3T3-L1 adipocytoch.
[0226] 3T3-L1 fibroblasty boli získané od ATCC (Cat.# CL173). Bunky boli pestované do
zhlukovania v 150cm Petriho miskách a boli udržiavané v DMEM s vysokou glukózou
(Invitrogen, Cat. # 11995065) doplnenom 10% fetálnym bovinným sérom a 1% penicilínomstreptomycínom po ďalšie 4 dni. Potom boli bunky diferencované vo vyššie spomenutom
médiu doplnenom 4 µg/ml inzulínu (Sigma, Cat.# I-5500), 115 µg/ml IBMX (Sigma, Cat.#
I5879) a 0, 0975 µg/ml dexametazónu (Sigma, Cat.# D1756) počas 3 dní; potom bolo
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diferenciačné médium nahradené kompletným DMEM. Diferencované 3T3-L1 z jednej misky
boli vysiate do štyroch 96-jamkových doštičiek deň po výmene média.
[0227] Adipocyty potom boli ošetrené FGF21-WT a FGF21 variantným proteínom (pozri
zoznam variantov v Tabuľke 2; 30 pM až 100 nM je zvyčajné rozmedzie použitých
koncentrácií) cez noc v kompletnom médiu. Vzorky adipocytov ošetrených FGF21 boli
vyhladované na sérum v 50 μl KRH pufra na jamku (0,75% NaCl; 0,038% KCI; 0,0196%
CaCl2; 0,032% MgSO 4; 0,025 HEPES, pH 7,5; 0,5% BSA; 2mm pyruvát sodný) po 2 hodiny.
Do jamiek pre blank (slepá vzorka) bol pridaný 1 µl (finálna koncentrácia 5 µg/ml)
cytochalasínu B na 15 min. [3H]-2-DOG (20, 6 mCi/mmol, 1 mCi/ml) bol nariedený 1:20 v
5,1mM chladnom 2-DOG a 1 µl riedeného 2-DOG bol pridaný na jamku a bunky boli
inkubované 5 min .Bunky boli trikrát premyté 100 μl/jamku KRH pufra. 40 ml/jamku 1%
SDS bolo pridaných k bunkám a bunky boli trepané najmenej 10 minút. Bolo pridaných 200
μl/jamku scintilačnej kvapaliny a doštičky boli trepané cez noc a prečítané v beta-mikro
doštičkovej čítačke. Hodnoty získané zo všetkých stĺpcov/radov, ktoré boli ošetrené
cytochalasínom B, boli spriemerované a odpočítali od všetkých ostatných hodnôt. Dáta boli
analyzované softvérom GraphPad Prism, výsledky sú zhrnuté v Tabuľke 2. Fc-FGF21 fúzne
varianty V101, V103 a V188 sú lepšie ako PEGylovaný FGF21 variant V76 v indukovaní
uptaku 2-deoxyglukózy myšími 3T3L1 adipocytmi.
Príklad 3: pERK In Cell Western (ICW) test
[0228] HEK293 bunky stabilne transfekované ľudským ß-klotho boli pestované v DMEM s
vysokou glukózou, 10% FBS, 1% PS a 600 ng/ml G418; sú vysiate do 96-jamkových
doštičiek potiahnutých poly-D-lyzínom (BD BioScience, Cat. # 356640) pri 30 000 buniek na
jamku cez noc. Bunky boli vyhladované na sérum v DMEM s vysokou glukózou, 0,5% BSA
a 10mM HEPES počas 4 hodín. WT FGF21 a FGF21 varianty (zoznam variantov pozri
Tabuľka 3) boli zriedené na rôzne koncentrácie (100 pM až 300 nM je zvyčajné rozmedzie
použitých koncentrácií) v médiu pre hladovanie. Bunky boli stimulované FGF21 počas 10
minút. Po stimulácii FGF21 alebo variantným FGF21 proteínom bolo médium z jamiek
aspirované a bunky boli premyté jedenkrát 100 μl chladného PBS a potom fixované 100 μl
4% formaldehydu počas 15 minút pri izbovej teplote a nasledovalo ďalších 10 minút
inkubácie sa 100 μl ľadovo chladného metanolu.
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[0229] Po fixácii boli bunky štyrikrát premyté 0,3% Triton X-100 v PBS, zakaždým 5 minút.
Bolo pridaných 150 μl Odyssey Blocking pufra k permeabilizovaným bunkám pri izbovej
teplote po 1,5 hodiny. Fosfo-EKR (Perk) protilátka bola zriedená na koncentráciu 0,17 mg/ml
(riedenie 1:200 alebo uvedené riedenia) a protilátka proti celkovému EKR (tERK) bola
zriedená na koncentráciu 2,2 µg/ml (riedenie 1:200 alebo uvedené riedenia), v pufri Odyssey
Blocking Buffer. Do každej jamky bolo pridaných 50 μl, vynechaný bol jeden stĺpec, ktorý
bol ošetrený iba sekundárnou protilátkou pre normalizáciu pozadia. Doska bola prekrytá
stĺpcom vlhkého papiera a vekom, aby sa zabránilo evaporácii, a potom inkubovaná cez noc
pri 4 °C.
[0230] Potom bola primárna protilátka aspirovaná a bunky boli štyrikrát premyté 0,3% Tween
20 v PBS, zakaždým 5 minút. Počas premývania bola pripravená reakčná zmes sekundárnej
protilátky v Odyssey Blocking pufri obsahujúcom v riedení 1:1000 (alebo v riedeniach
uvedených) koziu proti-myšiu Alexa 680 a v riedení 1:1000 (alebo v uvedených riedeniach)
IRDye800 koziu proti-králičiu protilátku. Akonáhle bolo premytie dokončené, bolo pridaných
40 µl reakčnej zmesi do každej jamky. Doštičky sú prikryté čiernym vekom, aby sa chránila
sekundárne protilátka pred svetlom, a doštičky boli inkubované pri teplote miestnosti 1
hodinu na trepačke. Nakoniec boli bunky opäť štyrikrát premyté 0,3% Tween 20 v PBS
zakaždým 5 minút a potom skenované v LI-COR Bioscience Odyssey Infrared Imaging
System (Li-Cor Biosciences, Lincoln, NE) v 700nm (červený) a 800nm (zelený) kanáloch
.Alexa 680 odfarbila tERK fluorescenciou ďalekej červenej oblasti (emisná vlnová dĺžka 668
nm), zatiaľ čo IRDye800 odfarbila pERK zelenou fluorescenciou (emisná vlnová dĺžka 800
nm). Pre elimináciu fluorescenčného pozadia boli hodnoty získané zo všetkých stĺpcov/radov,
ktoré boli ošetrené len sekundárnou protilátkou, spriemerované a odpočítané od všetkých
ostatných hodnôt získaných z doštičky. Pre normalizáciu množstva pERK prítomného v
každej vzorke boli hodnoty pre pERK v každej jamke vydelené hodnotami tERK. Dáta boli
analyzované softvérom GraphPad Prism, výsledky sú zhrnuté v Tabuľke 2. Fc-FGF21 fúzne
varianty V101, V103 a V188 sú v tomto teste fosforylácie EKR lepšie ako PEGylovaný
variant FGF21 V76.
Tabuľka 2: Zhrnutie výsledkov EKR In Cell Western testu a testu glukózového uptaku
myších 3T3L1 adipocytov
ID FGF21
varianty

pERK (HEK293/ľudský ß-klotho) Glukózový uptake (myšie 3T3L1
EC50 ± SEM
adipocyty) EC50 ± SEM
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ID FGF21
varianty

pERK (HEK293/ľudský ß-klotho) Glukózový uptake (myšie 3T3L1
EC50 ± SEM
adipocyty) EC50 ± SEM

V76

13 ± 4 nM (n=5)

5 ± 1 nM (n=3)

V101

0,60 ± 0,06 nM (n=5)

0,60 ± 0,06 nM (n=3)

V103

0,9 ± 0,3 nM (n=5)

0,60 ± 0,07 nM (n=3)

V188

0,4 ± 0,1 nM (n=3)

0,48 ± 0,14 nM (n=3)

Príklad 4: In vivo testy variantov FGF21
[0231] ob/ob myš je myší model pre diabetes 2. typu. Myšiam chýba funkčný leptín a je pre
nich charakteristická hyperglykémia, inzulínová rezistencia, hyperfágia, hepatálna steatóza a
obezita. Samce ob/ob myší (10-13 týždňov starí) boli použití na zmeranie účinkov
nasledujúceho PEGylovaného variantu FGF21 V76 a Fc-FGF21 fúznych variantov V101,
V103 a V188 na krvnú glukózu.
[0232] FGF21 varianty alebo PBS transportér boli podávané s.c. v koncentrácii 1 mg/kg
(V101, V103 a V188) alebo s.c. v koncentrácii 5 mg/kg V76 dvakrát týždenne 12 dní
(celkovo 4 dávky). Prvý deň štúdia bola zmeraná krvná glukóza v chvosta a telesná hmotnosť
a myši boli rozdelené do rôznych skupín (n = 8 na skupinu) tak, že priemerná glukóza a
telesná hmotnosť medzi skupinami bola vyrovnaná. Krvná glukóza bola meraná glukometrom
(OneTouch). Inzulín v plazme bol zmeraný v deň 1 pred dávkou a v deň 12, 24 hodín po
poslednej dávke. Výsledky týchto štúdií sú zhrnuté v Tabuľke 5.
[0233] Výsledky týchto štúdií sú zhrnuté v Tabuľke 3 a na Obrázkoch 1-3. Fc-FGF21 fúzne
varianty V101, V103 a V188 sú lepšie ako PEGylovaný variant FGF21 V76 v každom
konečnom meraní v týchto štúdiách a v päťkrát nižšej dávke.
Tabuľka 3.% zmeny oproti transportéru v plazmatickej glukóze, inzulínu, prírastku
telesnej hmotnosti (TH), pečeňovým TG/lipidu spôsobené FGF21 variantmi počas 12
dňových štúdií na ob/ob myšiach.

Súhrn 12 dňovej štúdie ošetrovania na diabetických ob/ob myšiach (% zmeny oproti
transportéru)
ID FGF21
varianty

Dávka
(mg/kg)

Celková
Plazmatický
glukóza (AUC) inzulín

Telesná
hmotnosť

Pečeňový
lipid

V76

5,0

-42%

-46%

-7%

-30%

V101

1,0

-53%

-82%

-12%

-44%
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Súhrn 12 dňovej štúdie ošetrovania na diabetických ob/ob myšiach (% zmeny oproti
transportéru)
ID FGF21
varianty

Dávka
(mg/kg)

Celková
Plazmatický
glukóza (AUC) inzulín

Telesná
hmotnosť

Pečeňový
lipid

V103

1,0

-46%

-69%

-12%

-50%

V188

1,0

-42%

-59%

-11%

-51%

Príklad 5: Farmakokinetika fúznych variantov FGF21 u myší
[0234] Pre stanovenie farmakokinetického profilu fúznych variantov Fc-FGF21 V101, V103 a
V188 boli C57BL/6J myši injikované IV 1 mg/kg testovaného prípravku a vykrvácané v
rôznych časových bodoch do 16 dní (384 hodín). Vzorky krvi boli odoberané do EDTApotiahnutých microtainer skúmaviek buď zo submandibulárneho, alebo retro-orbitálneho
plexu. Približne 50 μl krvi bolo odobratých v každom časovom bode, získalo -25 μl plazmy.
[0235] Na meranie koncentrácie testovaných látok testom ELISA boli 384-jamkové doštičky
potiahnuté cez noc pri teplote miestnosti (RT) 2 µg/ml anti-ľudskou Fc-gama kozou
polyklonálnou protilátkou (30 μl/jamku) a potom blokované diluentom na báze kazeínu počas
2 hodín pri RT (100 μl/jamku). Rozpustené vzorky, štandardy a kontroly boli pridané do
doštičky (30 μl/jamku) a inkubované počas 2 hodín pri RT. Po odstránení vzoriek boli
doštičky 3krát premyté premývacím roztokom na báze fosfátu (100 μl/jamku). Detekčná
protilátka, HRP-značená verzia naviazanej protilátky, bola pridaná k doštičke a inkubovaná 1
hodinu pri RT (30 μl/jamku). Potom bola doštička opäť 3krát premytá premývacím roztokom
na báze fosfátu (100 μl/jamku), bol pridaný chemiluminiscenčný substrát (30 μl/jamku) a
luminiscencia doštičky bola odpočítaná počas 5 minút s použitím vhodnej čítačky doštičiek.
Ako ukazujú Obrázky 4A a 4B, Fc-FGF21 fúzne varianty mali veľmi zvýšený polčas života v
plazme v porovnaní s Fc-FGF21 fúziami v odbore známymi (Obrázok 4A) a v porovnaní s
PEGylovaným variantom FGF21 V76 (Obrázok 4B).
[0236] Sérové hladiny Fc-FGF21 testovaných látok boli validované Western blotom na
porovnanie s hladinami nameranými ELISA, aby bola istota, že je v ELISA detekovaný
variant Fc-FGF21 s plnou dĺžkou, a nie samotný Fc. Dva ul myšieho séra boli skombinované
s 2,5 ul 4X nanášacieho pufra, 1 ul 10X denaturantu a 4 ul l dH2O, zahriate na 95 °C počas 5
minút a nanesené na 4-12% gradientový polyakrylamidový gél; elektroforéza prebiehala 1
hodinu pri 100 voltoch (konštantné napätie). Vzorky boli prenesené na nitrocelulózový
filtračný papier Western blotom s použitím iblot systému (Invitrogen, Cat. # IB1001, čas behu
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7 minút). Nitrocelulózové filtre boli blokované 30 ml Rockland blokovacieho roztoku (Cat.
#MB-070), značené podľa protokolu snap iblot system kozou anti-FGF21 primárnou
protilátkou v riedení 1:2000 (R&D systems, Cat. # BAF2539) a fluorescenčne značeným
streptavidínom ako sekundárny v riedení 1:10 000 (licor, Cat. # 926-68031). Hladiny
proteínov boli zobrazené v systéme Licor Odyssey system pri 700 nm a porovnané s 2nM
kontrolnou V101, ktorá bežala na rovnakom géle. Ako ukazuje Obrázok 4C, varianty FcFGF21 V101, V103 a V188 s plnou dĺžkou sú z myšieho séra z FK štúdie detekovateľné
Western blotom s použitím anti-FGF21 protilátky až do 15 dní.
Príklad 6: Fc-FGF21 fúzne varianty V101, V103 a V188 sú neobyčajne termodynamicky
stabilné
[0237] Proteíny môžu byť rozbalené v špecifickom teplotnom rozmedzí. Teplota rozbalenia
proteínu je inherentný parameter, ktorý opisuje teplotnú stabilitu proteínov. Diferenciálna
skenovacia kalorimetria (DSC) sa používa na detekciu rozbaľovacej teploty proteínu. Táto
charakteristická teplota sa opisuje ako teplota topenia (Tm), čo je najvyššia teplota počas
rozbaľovania proteínu.
[0238] Pôvodné vzorky proteínov sú zriedené v PBS na koncentráciu ~ 1 mg/ml (0,5mg/ml až
1,2 mg/ml) na celkový objem 0,5 ml. Alikvoty 0,4 ml na jamku zriedenej vzorky proteínu,
štandardu, PBS a DI vody sú pridané do DSC 96-jamkové doštičky. Doštička je potom
prikrytá fóliou. Vzorky boli analyzované v 96 jamkovom diferenciálnom skenovacom
kalorimetri od MICROCAL. Teplota bola skenovaná od 10 - 110 stupňov C rýchlosťou 1
stupeň za minútu.
[0239] Ako ukazuje Obrázok 4D, teploty topenia variantov FGF21 V101, V103 a V188 sú
veľmi vysoké. To kontrastuje s nižšími teplotami topenia variantu FGF21 V76 a FGF21
divokého typu (neuvedené). Pričítame lepšiu stabilitu V101, V103 a V188 špecifickému
pridaniu druhej disulfidickej väzby z nových mutácií Q55C a G148C. Je známe, že tento typ
termodynamickej stability chráni proteíny pred proteolýzou, a navyše môže vyústiť vo
významne predĺženú stabilitu in vivo a zlepšené farmakokinetické profily, ktorých príkladom
sú dáta na Obrázkoch 4B a 4C.
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<170> FastSEQ pre Windows Verzia 4.0
<210> 1
<211> 209
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 1

<210> 2
<211> 940
<212> DNA
<213> Homo sapiens
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<400> 2

<210> 3
<211> 181
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 3

<210> 4
<211> 546
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<400> 4
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<210> 5
<211> 28
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 5

<210> 6
<211> 15
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<400> 6
ggggsggggs ggggs 15
<210> 7
<211> 406
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 7
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<210> 8
<211> 419
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 8
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<210> 9
<211> 177
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 9

<210> 10
<211> 406
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 10
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<210> 11
<211> 406
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 11
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<210> 12
<211> 419
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 12
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<210> 13
<211> 419
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 13
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Patentové nároky
1. Fúzny proteín zahŕňajúci variant FGF21 divokého typu a oblasť Fc, kde táto oblasť Fc je
fúzována s N-koncom proteinu FGF21 cez minokyselinový linker s aminokyselinovou
sekvenciou vybranou z GS a GGGGSGGGGSGGGGS (SEQ ID NO:6) a pričom fúzny
protein má aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO:7 a SEQ ID NO:8.

2. Fúzny proteín, ako je definovaný v nároku 1, na použitie pri liečení porúch asociovaných s
FGF21, vybraných zo skupiny pozostávajúcej z obezity, diabetu mellitus 1. typu a 2. typu,
pankreatitídy, dyslipidémie, nealkoholového poškodenia pečene tukom (NAFLD),
nealkoholovej steatohepatitídy (NASH), inzulínovej rezistencie, hyperinzulinémie,
intolerancie glukózy, hyperglykémie, metabolického syndrómu, akútneho infarktu
myokardu,

hypertenzie,

kardiovaskulárnych

ochorení,

aterosklerózy,

periférneho

arteriálneho ochorenia, mŕtvice, zlyhania srdca, ischemickej choroby srdca, choroby
obličiek, diabetických komplikácií, neuropatie, gastroparézy a ochorení asociovaných so
závažnými inaktivujúcimi mutáciami v inzulínovom receptore.
3. Farmaceutický prípravok zahŕňajúci fúzny proteín, ako je nárokovaný v nároku 1, a
farmaceuticky prijateľné formulačné agens.
4. Farmaceutický prípravok podľa nároku 3, na použitie v liečení poruchy metabolizmu.
5. Polynukleotid kódujúci fúzny proteín, ako je nárokovaný v nároku 1.
6. Vektor obsahujúci polynukleotid podľa nároku 5.
7. Hostiteľská bunka nesúca vektor podľa nároku 6 alebo polynukleotid podľa nároku 5.
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Obrázky
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