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OBLASŤ TECHNIKY
[0001] Tento vynález sa týka rekombinantných cytomegalovírusových vektorov, spôsobov ich
prípravy, ich použitia, produktov ich expresie a ich použití. Tento vynález sa týka aj
cytomegalovírusových
glykoproteínov
US2
až
US11,
konkrétne
rekombinantných
cytomegalovírusových vektorov, ktorým chýba jeden alebo viacero glykoproteínov US2 až US11,
najmä US8 až US11 a špecifickejšie US 11.
INFORMÁCIE O FEDERÁLNOM FINANCOVANÍ
[0002] Tento vynález čiastočne podporili národné inštitúcie zo zdravotníckeho grantu č. RO1
AI059457. Na tento vynález sa vzťahujú určité práva federálnej vlády.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY
[0003] HCMV je široko rozšírený vírus, ktorý je prítomný u viac ako 60 % populácie, v závislosti od
socioekonomického statusu. Po primárnej infekcii, HCMV perzistuje v hostiteľovi po celý jeho život.
Hoci je HCMV vo všeobecnosti benígny u zdravých jedincov, tento vírus môže spôsobiť devastačné
ochorenie u imunokompromitovaných populácií, čo vedie k vysokej morbidite a mortalite (zhrnutie
pozri v (Pass, R. F. 2001. Cytomegalovirus, str. 2675-2705. V P. M. H. David M. Knipe, Diane E.
Griffin, Robert A. Lamb Malcolm A. Martin, Bernard Roizman a Stephen E. Straus (ed.), Fields
Virology, 4. vyd. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia).
[0004] CMV je jedným z najimunogénnejších známych vírusov. Vysoké protilátkové titre sú namierené
proti početným vírusovým proteínom počas primárnej infekcie zdravých jedincov (Alberola, J et al., J
Clin Virol 16, 113-122 (2000); Rasmussen L et al., J Infect Dis 164, 835-842 (1991); a (Farrell HE a
Shellam GR, J Gen Virol 70 2573-2586 (1989). Okrem toho, veľký podiel hostiteľského T-bunkového
repertoáru je tiež namierený proti CMV antigénom, pričom má 5 až 10-násobne vyšší medián
frekvencií CD4+ T-bunkových reakcií voči HCMV ako akútne vírusy (vírusy osýpok, mumpsu, chrípky,
adenovírusy) alebo aj iné perzistentné vírusy, ako napríklad vírusy herpes simplex a varicella-zoster
(Sylwester, A. W. et al., J Exp Med 202, 673-685 (2005). Bežne sa pozorujú aj vysoké frekvencie
CD8+ reakcií na definované HCMV epitopy alebo proteíny (Gillespie GM et al., J Virol 74, 8140-8150
(2000), Kern F et al., J Infect Dis 185, 1709-1716 (2002), Kern F et al., Eur J Immunol 29, 2908-2915
(1999), Kern F et al., J Virol 73, 8179-8184 (1999) a Sylwester AW et al., J Exp Med 202, 673-685
(2005). Vo veľkokapacitnej humánnej štúdii kvantifikujúcej CD4+ a CD8+ T-bunkové reakcie proti
celému HCMV genómu prekračovali priemerné frekvencie CMV-špecifických CD4+ a CD8+ T-buniek
o 10 % v pamäťovej populácii pre oba podsúbory a u niektorých jedincov CMV-špecifické T-bunky
predstavovali > 25 % pamäťového T-bunkového repertoáru.
[0005] Paradoxne, robustná imunitná reakcia na CMV nie je schopná ani eliminovať vírus zo zdravých
infikovaných jedincov, ani zabezpečiť ochranu pred reinfekciou. Táto schopnosť CMV uniknúť
eliminácii prostredníctvom imunitného systému a znova infikovať séropozitívneho hostiteľa sa dlho
považovala za súvisiacu s multiplicitnými vírusovými imunomodulátormi kódovanými vírusom (zhrnutie
pozri Mocarski ES et al., Trends Microbiol 10, 332-339 (2002), ktorý je tu zahrnutý prostredníctvom
citácie.) HCMV US6 rodina proteínov (ekvivalent RhCMV homológov: Rh182-Rh189) je v rámci týchto
imunomodulátorov najlepšie preštudovaná (Loenen WA et al., Semin Immunol 13, 41-9 (2001). Aspoň
štyri rôzne gény, US2, US3, US6 a US11 - a ich príslušné RhCMV homológy (Rh182, Rh184, Rh185
a Rh189) - sú známe ako interferujúce so zostavovaním a transportom MHC I molekúl (Ahn K et al.,
Proc Natl Acad Sci U S A 93, 10990-10995 (1996), Ahn K et al., Immunity 6, 613-621 (1997.) Jones
TR et al., J Virol 69, 4830-4841 (1995); Pande NT et al., J Virol 79, 5786-5798, (2005). Wiertz EJ et
al., Cell 84, 769-779 (1996); a Wiertz EJ et al., Nature 384, 432-438 (1996).)
[0006] Každá z týchto štyroch molekúl interferuje s odlišným esenciálnym bodom vyzrievania MHC I
proteínu. US2 sa viaže na novo syntetizovaný ťažký reťazec (HC) MHC I a reverzne translokuje

-2proteín cez translokačný kanál SEC61 späť do cytosolu, kde sa HC degraduje proteazómom.
Podobne, US 11 posiela MHC I späť do cytoplazmy. US3 a US6 pôsobia neskôr, v procese
zostavovania MHC-I, v ktorom US3 zadržiava kompletné vytvorené heterotriméry v ER, čím zabraňuje
ich transportu na povrch bunky, a US6 zabraňuje transportu peptidu prostredníctvom TAP, a tým
vytvára trimérny komplex HC, 2m a peptid.
[0007] Vektory na báze CMV, ktoré exprimujú heterológne antigény, neindukujú cytotoxické T-bunky
proti imunodominantným epitopom týchto heterológnych antigénov. To limituje účinnosť T-buniek
vyvolaných prostredníctvom vakcíny na báze CMV pri ochrane pred infekciou prostredníctvom
patogénu alebo vyvolaní bunkovej imunitnej reakcie proti nádoru.
[0008] Avšak vektory na báze CMV, ktoré nemajú vírusové inhibítory antigénovej prezentácie
prostredníctvom MHC molekúl I. triedy - vektory na báze CMV, ktoré majú poškodzujúce mutácie
(vrátane delécií) všetkých génov US2, US3, US6, US8, US10 a US11 (ΔUS2-11 vektory), skutočne
indukujú T-bunky, aby reagovali na imunodominantné antigény. (Hansen SG et al., Science 328, 102106 (2010). Avšak štandardné US2, US3, US6, US8, US10 a US11 zabezpečujú superinfekčnosť v
štandardných CMV vektoroch. Preto vektory, ktoré majú poškodzujúce mutácie vo všetkých z US2,
US3, US6, US8, US 10 a US 11, sú eliminované prostredníctvom cytotoxických CD8+ T-buniek u
jedincov, ktorým sa predtým inokulovali CMV-vektory, alebo ktorí boli predtým infikovaní s CMV.
Keďže veľká väčšina ľudí bola v niektorom bode svojho života vystavená CMV, vektory na báze CMV,
ktoré majú poškodzujúce mutácie vo všetkých z US2, US3, US6, US8, US10 a US11, by mali
obmedzené využitie.
[0009] Schopnosť štandardného CMV superinfikovať CMV-imúnnych jedincov a jeho neschopnosť
indukovať cytotoxické CD8+ T-bunky proti imunodominantným epitopom heterológnych antigénov boli
považované za komplikovane prepojené. Imunogénnosť CMV vektorov sa zlepšovala len na úkor
straty schopnosti superinfekcie.
[0010] Sú potrebné CMV vektory, ktoré sú schopné superinfikovať CMV-imúnnych jedincov a
indukovať imunitnú reakciu, napríklad cytotoxické CD8+ T-bunky.
PODSTATA VYNÁLEZU
[0011] Predložený vynález sa týka vírusových vektorov, ktoré prekonávajú kritické prekážky vo vývoji
vakcín na báze cytomegalovírusu (CMV).
[0012] Predložený vynález sa týka vektorov, ktoré môžu mať mutácie (až a vrátane celých delécií)
US8, US 10 a US 11 génov, ale si zachovávajú funkčné homológy US2, US3 a US6. Tieto vektory
môžu byť užitočné u pacientov s predchádzajúcou CMV imunitou a môžu generovať cytotoxickú Tbunkovú reakciu na imunodominantné epitopy heterológnych antigénov.
[0013] Predložený vynález je definovaný nárokmi.
STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0014] Nasledujúci podrobný opis sa uvádza ako príklad, ale nie je mienený ako obmedzujúci tento
vynález len na špecifické opísané uskutočnenia. Dá sa najlepšie pochopiť v spojitosti s pripojenými
obrázkami.
Obrázok 1 znázorňuje sadu dvoch čiarových grafov, ktoré porovnávajú CD8+ T-bunkové epitopové
zacielenie SIVgag-špecifických reakcií vyvolaných po očkovaní Mamu A*01+, CMV-naivných RM
so štandardným (wt) verzus US2-11 knock-outovaným (KO) RhCMV/gag vektorom. US2-11 KO
vektor vyvoláva reakcie na všetky predtým charakterizované Mamu A*01-obmedzené gag epitopy,
zatiaľ čo wt CMV vektory vyvolávajú gag-špecifické CD8+ T-bunkové reakcie, ktoré necielia na
tieto epitopy (gag = celkové gag 15-mérové zmesi).
Obrázok 2 znázorňuje schému znázorňujúcu rozoznávanie individuálnych za sebou idúcich gag
15-mérnych peptidov prostredníctvom vždy 3 Mamu A*01+, CMV-naivných RM očkovaných so
štandardným verzus US2-11 knock-outovým (KO) RhCMV/gag vektorom. Všimnite si, že zatiaľ čo
tak wt, ako aj KO vektory vyvolávajú široké rozoznávanie CD8+ T-bunkových gag epitopov, len KO
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epitopy (žlté obdĺžniky; epitopy sú uvedené hore).
Obrázok 3 znázorňuje RhCMV US2-11 oblasť. MHC-I inhibítory sú Rh182, Rh184, Rh185 a
Rh189. Pod nimi sú uvedené humánne CMV homológy.
Obrázky 4A a 4B znázorňujú schému vírusov použitých v príklade 2. Podrobne sú tu znázornené
oblasti genómu, ktoré sa zmenili, aby sa vytvorili mutantné vírusy. Všetky RhCMV ORF sú
znázornené ako šípky, ktoré zodpovedajú smeru ORF v genóme. Modré šípky znázorňujú gény,
ktoré sú downregulované v MHC I. triedy. Pre všetky ORF sa používa určená RhCMV
nomenklatúra. Pre ORF, ktoré sú homologické s HCMV génmi, sú v zátvorkách uvedené názvy
zodpovedajúcich HCMV homológov. Sú znázornené aj SIV imunologické markery SIVgag a RTN a
rekombinantné miesta LoxP, FRT a F5 FRT.
Obrázok 5A znázorňuje charakterizáciu rekombinantných RhCMV prostredníctvom RT-PCR.
Fibroblasty sa infikovali s MOI = 1 s uvedeným vírusom a celková RNA sa odobrala 24 hod. po
infekcii (Δ6-9gag = ΔUS8-11gag). cDNA sa syntetizovala prostredníctvom primovania s náhodnými
hexamérmi a transkripty sa amplifikovali s primermi špecifickými pre ORF, ktoré sú uvedené
naľavo. Zahrnuli sa gény ohraničujúce deletované oblasti, aby sa detegovali možné zmeny v
transkripcii v dôsledku delécií. WT = štandardný RhCMV na báze bakteriálneho umelého
chromozómu (BAC). RT = reverzná transkriptáza.
Obrázok 5B znázorňuje expresiu SIVgag a SIV RTN prostredníctvom rekombinantných vírusov.
Imunoblotová analýza SIVgag s FLAG tagom a SIV RTN s V5 tagom sa uskutočňovala v
uvedených časoch po tom, ako sa fibroblasty infikovali pri MOI = 1 a odoberal sa celkový lyzát.
Obrázok 6A znázorňuje posilnenú RhCMV-špecifickú CD4+ T-bunkovú reakciu v PBMC a BAL.
Posilnenie už existujúcich anti-CMV T-bunkových reakcií je známkou superinfekcie prichádzajúcim
vektorom.
Obrázok 6B znázorňuje vývoj celkovej SIVgag-špecifickej CD4+ a CD8+ T-bunkovej reakcie v
PBMC a BAL. De novo vývoj SIVgag reakcie je dôkazom superinfekcie.
Obrázok 6C znázorňuje vývoj CD8+ T-bunkovej reakcie v PBMC proti špecifickým peptidom
odvodeným zo SIVgag, ktoré sú známe Mamu A*01-obmedzené epitopy. Vývoj T-bunkových
reakcií proti imunodominantným epitopom je v kontraste s neprítomnosťou týchto reakcií pri
superinfekcii so štandardným RhCMV exprimujúcim gag (obrázok 1).
Obrázok 7A je čiarový graf znázorňujúci percento buniek v krvi (vľavo) a v BAL (vpravo)
reagujúcich na SIVrtn a SIVgag u RM, ktorým sa inokuloval ΔUS8-11RhCMV/rtn a ΔUS811RhCMV/gag vektor v uvedených časoch po inokulácii.
Obrázok 7B je čiarový graf znázorňujúci percento buniek v krvi (vľavo) a v BAL (vpravo)
reagujúcich na imunodominantné Mamu A*01-obmedzené epitopy SIVtat(SL8) a SIVgag(CM9)
determinované prietokovou cytometrickou analýzou u RM, ktorým sa inokuloval ΔUS811RhCMV/rtn a ΔUS8-11RhCMV/gag vektor v uvedených časoch po inokulácii.
Obrázok 8A je čiarový graf znázorňujúci percento buniek v krvi (vľavo) a v BAL (vpravo)
reagujúcich na SIVrtn a SIVgag u RM, ktorým sa inokuloval ΔUS2-6RhCMV/rtn and ΔUS26RhCMV/gag vektor v uvedených časoch po inokulácii.
Obrázok 8B je čiarový graf znázorňujúci percento buniek v krvi (vľavo) a v BAL (vpravo)
reagujúcich na imunodominantné Mamu A*01-obmedzené epitopy SIVtat(SL8) a SIVgag(CM9)
determinované prietokovou cytometrickou analýzou u RM, ktorým sa inokuloval ΔUS2-6RhCMV/rtn
a ΔUS2-6RhCMV/gag vektor v uvedených časoch po inokulácii. Nedetegovali sa žiadne reagujúce
bunky.
Obrázok 9A schematicky znázorňuje konštrukt RTNΔ189gag.
Obrázok 9B je snímka gélu, ktorá znázorňuje výsledky PCR amplifikácie konštruktov podľa
obrázka 9A overujúce Rh189-deléciu a SIVgag inzerciu.
Obrázok 9C je snímka imunoblotu, ktorý sa sondoval na SIVretanef v uvedených konštruktoch.
Obrázok 10 je grafom buniek reagujúcich na RTN a jeho imunodominantný peptid SL8-tat
u makakov rézus, ktorým sa inokuloval RhCMV/RTNΔ189gag, dokazujúci, že poškodzujúca
mutácia len v US11 postačuje na zabezpečenie superinfekčnosti a prezentáciu
imunodominantných epitopov.
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PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU
[0015] Tento vynález sa týka CMV vektora schopného opakovanie infikovať organizmus, ktorý môže
zahŕňať poškodzujúcu mutáciu v glykoproteíne US11, ktorá má taký charakter, že tento konkrétny
glykoproteín znefunkčňuje alebo jeho funkciu redukuje. Mutáciou môže byť akákoľvek mutácia,
vrátane bodovej mutácie, mutácie posúvajúcej čítací rámec a delécie menej ako celého glykoproteínu,
delécie celého glykoproteínu alebo delécie nukleokyselinovej sekvencie zahŕňajúcej všetky z US8,
US10 a US11 a všetky sekvencie medzi nimi. V ďalších príkladoch môže CMV vektor zahŕňať
poškodzujúcu mutáciu v US11, až a vrátane delécie všetkých US11 ORF.
[0016] Napríklad obrázky 6A, 6B a 6C znázorňujú, že vírusový vektor s deléciou US8-11 je stále
schopný superinfikvoať CMV-pozitívne zvieratá, a že CMV bez US8-11 indukuje T-bunkovú reakciu na
imunodominantné SIV epitopy. Dvom CMV-pozitívnym makakom rézus (RM) (#26597 & #27198) sa
subkutánne inokulovalo 107 PFU rekombinantného ΔUS8-11gag. Reakčné frekvencie sa
determinovali prostredníctvom prietokovej cytometrickej analýzy intracelulárneho cytokínu farbeného
na CD69, TNF-a interferón- s použitím RhCMV alebo prekrývajúcich sa 15-mérnych peptidov
zodpovedajúcich SIVgag. Percento reagujúcich, SIVgag špecifických T-buniek v rámci celkového
pamäťového podsúboru je znázornené pre každý časový bod. RhCMV-špecifické reakcie sa merali
prostredníctvom pridávania purifikovaného vírusu.
[0017] Mutácie môžu byť náhodné alebo miestne špecifické. Na náhodné mutácie sa môžu využiť
mutagenizačné činidlá, najmä alkylačné mutagenizačné činidlá, dietylsulfát (des), etylénimín (ei),
propánsultón, N-metyl-N-nitrózouretán (mnu), N-nitrózo-N-metylmočovina (NMU), N-etyl-Nnitrózomočovina (enu), azid sodný. Alternatívne sa mutácie môžu indukovať prostredníctvom žiarenia,
ktoré je vybrané napríklad z röntgenového žiarenia, žiarenia rýchlych neutrónov, UV žiarenia.
[0018] Mutácie sa môžu zavádzať s použitím syntetických oligonukleotidov. Tieto oligonukleotidy
obsahujú nukleotidové sekvencie ohraničujúce požadované miesta mutácie. Vhodný spôsob je
opísaný v Morinaga et al. (Biotechnology (1984)2, str. 646-649). Ďalší vhodný spôsob zavádzania
mutácií do nukleotidových sekvencií kódujúcich enzýmy je opísaný v Nelson and Long (Analytical
Biochemistry (1989), 180, str. 147-151). Namiesto miestne špecifickej mutagenézy, ako je napríklad
opísaná vyššie, sa mutácie môžu zavádzať náhodne, napríklad s použitím komerčného setu, ako
napríklad GeneMorph PCR mutagenizačného setu od spoločnosti Stratagene alebo Diversify PCR
random mutagenizačného setu od spoločnosti Clontech. EP 0 583 265 sa týka spôsobov optimalizácie
mutagenézy na báze PCR, ktoré sa môžu kombinovať aj s použitím mutagénnych DNA analógov, ako
napríklad tých, ktoré sú opísané v EP 0 866 796. PCR technológie vnášajúce chyby sú vhodné na
produkciu variantov lipidových acylových transferáz s výhodnými charakteristikami.
[0019] Antisense techniky, ako aj priama génová manipulácia sú známe na použitie pri modulácii
génovej expresie. Tento vynález teda zahŕňa použitie antisense nukleových kyselín, ktoré môžu
inkorporovať prirodzené alebo modifikované nukleotidy alebo tak ribozýmy, vrátane „hammerhead“
ribozýmov, ako aj génový knockout, ako napríklad prostredníctvom homologickej rekombinácie, a iné
techniky na redukovanie úrovne génovej expresie.
[0020] RNA interferencia (RNAi) je spôsob post-transkripčného stišovania génov (PTGS)
indukovaného priamym zavedením dvojvláknovej RNA (dsRNA) a objavil sa ako užitočný nástroj na
knock-outovanie expresie špecifických génov v rôznych organizmoch. RNAi je opísaná v Fire et al.,
Nature 391:806-811 (1998). Známe sú aj iné spôsoby na PTGS a zahŕňajú napríklad zavádzanie
transgénu alebo vírusu. Vo všeobecnosti sa pri PTGS transkript stíšeného génu syntetizuje, ale
neakumuluje, pretože sa rýchlo degraduje. Spôsoby na PTGS zahŕňajúce RNAi sú opísané napríklad
na internetovej stránke Ambion.com, v záložke „/hottopics/“, v súbore „rnai“. Vhodné spôsoby na RNAi
in vitro sú pre priemerného odborníka v oblasti známe. Jeden takýto spôsob zahŕňa zavádzanie siRNA
(malej interferujúcej RNA). Aktuálne modely indikujú, že tieto 21-23-nukleotidové dsRNA môžu
indukovať PTGS. Spôsoby navrhovania efektívnych siRNA sú opísané napríklad na vyššie uvedenej
Ambion webovej stránke.
[0021] CMV vektory, keď sa používajú ako expresné vektory, sú prirodzene nepatogénne u vybraných
subjektov, ako napríklad ľudí, alebo sa modifikovali tak, aby u vybraných subjektov neboli patogénne.
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vektory na dodávanie génov. Bez US2-11 všetky tieto vektory (s výnimkou CMV, ktorý obsahuje US211 prirodzene) vyvolávajú vektorovo špecifickú imunitu, ktorá zabraňuje ich opakovanému použitiu.
[0022] Predložený vynález sa týka aj spôsobu indukovania CD8+ T-bunkovej reakcie u subjektu, ktorý
zahŕňa (a) podávanie CMV vektora, v ktorom sa deletoval najmenej jeden cytomegalovírusový (CMV)
glykoproteín, pričom týmto glykoproteínom je US11 a CMV vektor obsahuje a exprimuje aspoň jeden
heterológny (non-CMV) antigén, a (b) podávanie vektora zvieraťu alebo človeku.
[0023] Heterológny antigén môže byť odvodený od patogénu. Patogénom môže byť vírusový patogén
a antigénom môže byť proteín odvodený z vírusového patogénu. Vírusy zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na adenovírus, coxsackievírus, vírus hepatitídy A, poliovírus, rinovírus, Herpes simplex,
typ 1, Herpes simplex, typ 2, Varicella-zoster vírus, Epstein-Barrovej vírus, herpesvírus Kaposiho
sarkómu, humánny cytomegalovírus, humánny herpesvírus, typ 8, vírus hepatitídy B, vírus hepatitídy
C, vírus žltej horúčky, vírus dengue, West Nile vírus, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV),
chrípkový vírus, vírus osýpok, vírus mumpsu, Parainfluenza vírus, respiračný syncytiálny vírus,
humánny metapneumovírus, humánny papilomavírus, vírus besnoty, vírus rubeoly, humánny
bokavírus a parvovírus B19.
[0024] Patogénom môže byť bakteriálny patogén a antigénom môže byť proteín odvodený z
bakteriálneho patogénu. Patogénne baktérie zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na Bordetella pertussis,
Borrelia burgdorferi, Brucella abortus, Brucella canis, Brucella melitensis, Brucella suis,
Campylobacter jejuni, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila psittaci,
Clostridium botulinum, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Clostridium tetani,
Corynebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli,
Francisella tularensis, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Legionella pneumophila,
Leptospira interrogans, Listeria monocytogenes, Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis,
Mycobacterium ulcerans, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,
Pseudomonas aeruginosa, Rickettsia rickettsii, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Shigella
sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus,
Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Treponema pallidum,
Vibrio cholera a Yersinia pestis.
[0025] Patogénom môže byť parazit a antigénom môže byť proteín odvodený z parazitového
patogénu. Parazitom môže byť prvok alebo ochorenia sú spôsobené prvokom, ako napríklad, ale bez
obmedzenia na Acanthamoeba, babeziózu, balantidiázu, blastocystózu, Coccidia, dientamebiázu,
amebiázu, Giardia, izosporiázu, leishmaniázu, primárnu amébickú meningoencefalitídu (PAM),
maláriu, rinosporidiózu, toxoplazmózu - parazitickú pneumóniu, trichomoniázu, spavú chorobu a
Chagasovu chorobu. Parazitom môže byť hlístovec alebo červ alebo môže byť ochorenie spôsobené
hlístovcovými organizmami, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na ankylostoiázu/machovca,
anisakiázu, škrkavku - parazitickú pneumóniu, škrkavku - baylisaskariázu, pásomnicu - pásomnicovú
infekciu, klonorchiázu, infekciu s Dioctophyme renalis, difylobotriázu - pásomnicu, Guinea červa drakunkuliázu, echinokokózu - pásmonicu, mrle - enterobiázu, pečeňové parazity - fasciolózu,
fasciolopsiázu - črevné parazity, gnatostomiázu, hymenolepiázu, loa loa filariázu, Calabarove opuchy,
manzoneliázu, filariázu, metagonimiázu - črevný parazit, riečnu slepotu, čínskeho pečeňového
parazia, paragonimiázu, pľúcneho parazita, schistozomiázu - bilharziu, bilharziózu alebo slimačiu
horúčku (všetky typy), črevnú schistozomiázu, močovú schistozomiázu, schistozomiázu spôsobenú so
Schistosoma japonicum, ázijskú črevnú schistozomiázu, sparganózu, spongyloidiázu - parazitickú
pneumóniu, pásomnicu hovädzieho dobytka, pásomnicu ošípaných, toxokarózu, trichinózu,
Swimmerove svrbenie, tenkohlavcovú a elefantiázovú lymfatickú filariázu. Parazitom môže byť
organizmus alebo ochorenie môže byť spôsobené organizmami, ktoré zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na parazitické červy, Halzounov syndróm, myiázu, blchu Chigoe, ľudské strečky a
kandiru. Parazitom môže byť ektoparazit alebo ochorenie môže byť spôsobené oktoparazitmi, ktoré
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na ploštice, vlasové vši - pedikulózu, telesné parazity - pedikulózu,
lonové vši -pedikulózu, demodex - demodikózu, svrab, mušacie larvy a Cochliomyiu.
[0026] Antigénom môže byť proteín odvodený od rakoviny. Tieto rakoviny zahŕňajú, ale nie sú
obmedzené na akútnu lymfoblastovú leukémiu; akútnu myeloidnú leukémiu; adrenokortikálny
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astrocytóm, detskú cerebelárnu alebo cerebrálnu rakovinu; karcinóm bazálnych buniek; rakovinu
žlčovodu, extrahepatickú rakovinu; rakovinu močového mechúra; rakovinu kostí, osteosarkóm/malígny
fibrózny histiocytóm; glióm mozgového kmeňa; nádor mozgu; mozgový nádor, cerebelárny
astrocytóm; mozgový nádor, cerebrálny astrocytóm/malígny glióm; mozgový nádor, ependymóm;
mozgový nádor, meduloblastóm; mozgový nádor, supratentoriálne primitívne neuroektodermálne
nádory; mozgový nádor, glióm zrakovej dráhy a hypotalamický glióm; rakovinu prsníka; bronchiálne
adenómy/karcinoidy; Burkittov lymfóm; karcinoidný nádor, v detstve; karcinoidný nádor,
gastrointestinálny; karcinóm neznámeho pôvodu; lymfóm centrálneho nervového systému, primárny;
cerebelárny astrocytóm, v detstve; cerebrálny astrocytóm/malígny glióm, v detstve; rakovinu krčka
maternice; rakoviny v detstve; chronickú lymfocytovú leukémiu; chronickú myelogénnu leukémiu;
chronické myeloproliferatívne poruchy; rakovinu hrubého čreva; T-bunkový lymfóm krycích buniek;
nádor desmoplastických malých okrúhlych buniek; rakovinu endometria; ependymóm; rakovinu hltana;
Ewingov sarkóm v rámci Ewingovej rodiny nádorov; nádor z extrakraniálnych zárodočných buniek, v
detstve; nádor z extragonálnych zárodočných buniek; rakovinu extrahepatického žlčovodu; rakovinu
oka, intraokulárny melanóm; rakovinu oka, retinoblastóm; rakovinu žlčníka; rakovinu žalúdka;
gastrointestinálny karcinoidný nádor; gastrointestinálny strómový nádor (GIST); nádor zárodočných
buniek: extrakraniálny, extragonadálny alebo ovariálny; gestačný trofoblastový nádor; glióm
mozgového kmeňa; glióm, detský cerebrálny astrocytóm; glióm, detskej vizuálnej dráhy a hypotalamu;
žalúdočný karcinoid; trichocelulárnu leukémiu; rakovinu hlavy a krku; rakovinu srdca; hepatocelulárnu
(pečeňovú) rakovinu; Hodgkinov lymfóm; hypofaryngeálnu rakovinu; hypotalamický glióm a glióm
vizuálnej dráhy, v detstve; intraokulárny melanóm; karcinóm ostrovčekových buniek (endokrinný
pankreatický karcinóm); Kaposiho sarkóm; rakovinu obličiek (rakovinu obličkových buniek); rakovinu
hrtana; leukémie; leukémiu, akútnu lymfoblastovú (nazývanú aj akútna lymfocytová leukémia);
leukémiu, akútnu meyoloidnú (nazývanú aj akútna myelogénna leukémia); leukémiu, chronickú
lymfocytovú (nazývanú aj chronická lymfocytová leukémia); leukémiu, chronickú myelogénnu
(nazývanú aj chronická myeloidná leukémia); leukémiu vlasatých buniek; rakovinu pier a ústnej dutiny;
rakovinu pečene (primárnu); rakovinu pľúc, nemalobunkovú; rakovinu pľúc, malobunkovú; lymfómy;
lymfóm, súvisiaci s AIDS; Burkittov lymfóm; kutánny T-bunkový lymfóm; Hodgkinov lymfóm; nonHodgkinove lymfómy (stará klasifikácia všetkých lymfómov okrem Hodgkinovho lymfómu); primárny
lymfóm centrálneho nervového systému; smrteľné ochorenie Marcus Whittle; Waldenströmovu
makroglobulinémiu; malígny fibrózny histiocytóm kostí/osteosarkóm; meduloblastóm, v detstve;
melanóm; melanóm, intraokulárny (oko); karcinóm Merkelových buniek; mezotelióm, v dospelosti,
malígny; mezotelióm, v detstve; metastatíckú skvamóznu rakovinu krku s okultným primárnym
nádorom; rakovinu úst; mnohopočetný endokrinný neoplastický syndróm, v detstve; mnohopočetný
myelóm/plazmatická bunková neoplazma; mycosis fungoides; myelodysplastické syndrómy;
myelodysplastické/myeloproliferatívne ochorenia; myelogénnu leukémiu, chronickú; myeloidnú
leukémiu, akútnu, v dospelosti; myeloidnú leukémiu, akútnu, v detstve; mnohopočetný myelóm
(rakovinu kostnej drene); myeloproliferatívne poruchy, chronické; rakovinu nosnej dutiny a prínosných
dutín; karcinóm nosohltana; neuroblastóm; non-Hodgkinov lymfóm; nemalobunkovú rakovinu pľúc;
rakovinu úst; orofaryngeálnu rakovinu; osteosarkóm/malígny fibrózny histiocytóm kostí; rakovinu
vaječníkov; rakovinu epiteliálnych vaječníkových buniek (povrchový epiteliálny stromálny nádor);
nádor z vaječníkových zárodočných buniek; vaječníkový slabo malígny potenciálny nádor; rakovinu
pankreasu; rakovinu pankreasu, ostrovčekové bunky; rakovinu prínosných dutín a nosných dutín;
rakovinu príštitného telieska; rakovinu penisu; rakovinu hltana; feochromocytóm; epifýzový
astrocytóm; epifýzový germinóm; epifýzový blastóm a supratentoriálne primitívne neuroektodermálne
nádory, v detstve; epifýzový adenóm; neopláziu plazmatických buniek/mnohopočetný myelóm;
pleuropulmonárny blastóm; primárny lymfóm centrálneho nervového systému; rakovinu prostaty;
rakovina konečníka; karcinóm obličkových buniek (rakovinu obličiek); rakovinu obličkovej panvičky a
močovodu, prechodových buniek; retinoblastóm; rabdomyosarkóm, v detstve; rakovinu slinných žliaz;
sarkóm, Ewingová rodina nádorov; Kaposiho sarkóm; sarkóm, mäkké tkanivo; sarkóm, maternica;
Sézaryho syndróm; rakovinu kože (nonmelanóm); rakovinu kože (melanóm); karcinóm kože,
Merkelove bunky; malobunkovú rakovinu pľúc; rakovinu tenkého čreva; sarkóm mäkkých tkanív;
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okultným primárnym nádorom, metastatickú; rakovinu žalúdka; supratentoriálny primitívny
neuroektodermálny nádor, v detstve; T-bunkový lymfóm, kutánny (mycosis fungoides a Sézaryho
syndróm); rakovinu semenníkov; rakovinu hrdla; tymóm, v detstve; tymóm a karcinóm týmusu;
rakovinu štítnej žľazy; rakovinu štítnej žľazy v detstve; rakovinu prechodových buniek panvičky
obličiek a močovodu; trofoblastický nádor, gestačný; karcinóm s neznámym primárnym miestom, v
dospelosti; karcinóm s neznámym primárnym miestom, v detstve; rakovinu močovodu a obličkovej
panvičky, rakovinu prechodových buniek; rakovinu močovodu; rakovinu maternice, endometria;
sarkóm maternice; rakovinu vagíny; glióm zrakovej dráhy a hypotalamu, v detstve; rakovinu vulvy;
Waldenströmovu makroglobulinémiu a Wilmsov nádor (rakovina obličiek).
[0027] V súlade s tým, vynález poskytuje CMV synteticky modifikovaný takým spôsobom, aby
obsahoval exogénnu DNA. Z CMV sa deletoval US 11.
[0028] Vynález ďalej poskytuje vektor na klonovanie alebo expresiu heterológnej DNA, ktorá môže
zahŕňať rekombinantný CMV.
[0029] Heterológna DNA môže kódovať expresný produkt, ktorý môže zahŕňať: epitop, ktorý je
predmetom záujmu, modulátor biologickej reakcie, rastový faktor, rozoznávanú sekvenciu,
terapeutický gén alebo fúzny proteín.
[0030] Epitop, ktorý je predmetom záujmu, je antigén alebo jeho imunologicky aktívny fragment z
patogénu alebo toxínu, ktorý je zaujímavý z veterinárneho alebo humánneho hľadiska.
[0031] Epitop, ktorý je predmetom záujmu, môže byť antigén patogénu alebo toxínu alebo môže byť z
antigénu patogénu alebo toxínu, alebo iný antigén alebo toxín, ktorý vyvoláva reakciu voči patogénu,
alebo môže pochádzať z iného antigénu alebo toxínu, ktorý vyvoláva reakciu voči danému patogénu.
[0032] Epitop, ktorý je predmetom záujmu, môže byť antigén humánneho patogénu alebo toxínu alebo
môže byť z antigénu humánneho patogénu alebo toxínu, alebo iný antigén alebo toxín, ktorý vyvoláva
reakciu voči patogénu, alebo môže pochádzať z iného antigénu alebo toxínu, ktorý vyvoláva reakciu
voči danému patogénu, ako napríklad: antigénu Morbillivírusu, napr. vírusu osýpok, napr. HA alebo F;
glykoproteín besnoty, napr. glykoproteín G vírusu besnoty; chrípkový antigén, napr. HA alebo N z
chrípkového vírusu; herpesvírusový antigén, napr. glykoproteín vírusu herpes simplex (HSV),
humánneho cytomegalovírusu (HCMV), Epstein-Barrovej vírusu; flavivírusový antigén, JEV antigén,
antigén vírusu žltej horúčky alebo Dengue vírusu; antigén vírusu hepatitídy, napr. HBsAg; antigén
vírusu imunitnej nedostatočnosti, napr. HIV antigén, ako napríklad gp120, gp160; antigén
Hantaanovho vírusu; antigén C. tetani; antigén mumpsu; pneumokokový antigén, napr. PspA; Borrelia
antigén, napr. OspA, OspB, OspC Borrelia asociovaný s lymským ochorením, ako napríklad Borrelia
burgdorferi, Borrelia atzelli a Borrelia garinii; antigén kiahní (varicella zoster); alebo Plasmodium
antigén.
[0033] Epitop, ktorý je predmetom záujmu, môže byť odvodený z antigénu vírusu imunitnej
nedostatočnosti, ako napríklad HIV alebo SIV. Epitop, ktorý je predmetom záujmu, však môže byť
antigén ktoréhokoľvek veterinárneho alebo humánneho patogénu alebo z akéhokoľvek antigénu
ktoréhokoľvek veterinárneho alebo humánneho patogénu.
[0034] Keďže heterológna DNA môže kódovať rastový faktor alebo terapeutický gén, rekombinantný
CMV sa môže použiť v génovej terapii. Génová terapia zahŕňa prenos genetických informácií; a v
súvislosti s génovou terapiou a imunoterapiou sa odvolávame na US patent č. 5 252 479, spolu s
dokumentami, ktoré sú v ňom citované, a na WO 94/16716 a US prihlášku poradové č. 08/184 009,
podanú 19. januára 1992, spolu s tam citovanými dokumentami. Rastový faktor alebo terapeutický gén
napríklad môže kódovať proteín bojujúci proti ochoreniu, molekulu na liečenie rakoviny, nádorový
supresor, cytokín, antigén asociovaný s nádorom alebo interferón; a rastový faktor alebo terapeutický
gén môže byť napríklad vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje gén kódujúci alfa-globín, beta-globín,
gama-globín, granulocytové makrofágové kolónie stimulujúci faktor, nádorový nekrotický faktor,
interleukín, makrofágové kolónie stimulujúci faktor, granulocytové kolónie stimulujúci faktor,
erytropoetín, mastocytový rastový faktor, nádorový supresor p53, antigén asociovaný s
retinoblastómom, interferón, antigén asociovaný s melanómom alebo B7.
[0035] Vynález ešte ďalej poskytuje aj imunogénnu, imunologickú alebo vakcínovú kompozíciu
obsahujúcu rekombinantný CMV vírus alebo vektor a farmaceuticky prijateľný nosič alebo riedidlo.
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expresie) vyvoláva imunologickú reakciu, lokálnu alebo systémovú. Táto reakcia môže, ale nemusí byť
ochranná. Imunogénna kompozícia obsahujúca rekombinantný CMV vírus alebo vektor (alebo ich
expresný produkt) podobne vyvoláva lokálnu alebo systémovú imunologickú reakciu, ktorá môže, ale
nemusí byť ochranná. Vakcínová kompozícia vyvoláva lokálnu alebo systémovú ochrannú reakciu. V
súlade s tým, výrazy „imunologická kompozícia“ a „imunogénna kompozícia“ zahŕňajú „vakcínovú
kompozíciu“ (keďže dva predchádzajúce výrazy môžu znamenať ochranné kompozície).
[0036] Vynález preto poskytuje aj spôsob indukcie imunologickej reakcie u hostiteľského stavovca,
ktorý môže zahŕňať podávanie imunogénnej, imunologickej alebo vakcínovej kompozície hostiteľovi,
pričom táto kompozícia môže zahŕňať rekombinantný CMV vírus alebo vektor a farmaceuticky
prijateľný nosič alebo riedidlo. Na účely tohto opisu, výraz „subjekt“ zahŕňa všetky zvieratá a ľudí,
zatiaľ čo výraz „zvieratá“ zahŕňa všetky stavovce okrem ľudí, a výraz „stavovec“ zahŕňa všetky
stavovce, vrátane zvierat (tak ako sa tu používa výraz „zviera“) a ľudí. A samozrejme, podskupinou
„zvierat“ sú „cicavce“, ktoré na účely tohto opisu zahŕňajú všetky cicavce okrem ľudí.
[0037] Vynález poskytuje ešte aj terapeutickú kompozíciu obsahujúcu rekombinantný CMV vírus
alebo vektor a farmaceuticky prijateľný nosič alebo riedidlo. Terapeutická kompozícia je užitočná v
génovej terapii a v imunoterapeutických uskutočneniach vynálezu, napr. v spôsobe prenosu
genetickej informácie do živočícha alebo človeka, ktorý to potrebuje, ktorý môže zahŕňať podávanie
kompozície hostiteľovi, a v súlade s tým vynález zahŕňa spôsoby prenosu genetickej informácie.
[0038] V ešte ďalšom uskutočnení vynález poskytuje spôsob expresie proteínu alebo génového
produktu alebo produktu expresie, ktorý môže zahŕňať infikovanie alebo transfekovanie bunky in vitro
s rekombinantným CMV vírusom alebo vektorom podľa vynálezu a voliteľne extrahovanie, purifikáciu
alebo izoláciu proteínu, génového produktu alebo produktu expresie alebo DNA z bunky. A vynález
poskytuje spôsob klonovania alebo replikovania heterológnej DNA sekvencie, ktorý môže zahŕňať
infikovanie alebo transfekovanie bunky in vitro alebo in vivo s rekombinantným CMV vírusom alebo
vektorom podľa vynálezu a voliteľne extrahovanie, purifikáciu alebo izolovanie DNA z bunky alebo
vírusového potomstva.
[0039] V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob prípravy rekombinantného CMV vírusu alebo
vektora podľa vynálezu, ktorý môže zahŕňať začleňovanie exogénnej DNA do neesenciálnej oblasti
CMV genómu.
[0040] Tento spôsob môže ďalej zahŕňať deletovanie neesenciálnej oblasti z CMV genómu, výhodne
pred zavedením exogénnej DNA.
[0041] Tento spôsob môže zahŕňať in vivo rekombináciu. Tento spôsob teda môže zahŕňať
transfekovanie bunky s CMV DNA v bunkovom kompatibilnom médiu v prítomnosti donorovej DNA,
ktorá môže zahŕňať exogénnu DNA ohraničenú DNA sekvenciami homológnymi s časťami CMV
genómu, čím sa exogénna DNA zavádza do genómu CMV a voliteľne sa potom izoluje CMV
modifikovaný in vivo rekombináciou.
[0042] Tento spôsob môže zahŕňať aj štiepenie CMV DNA, aby sa získala poštiepená CMV DNA,
ligovanie exogénnej DNA do poštiepenej CMV DNA, aby sa získala hybridná CMV-exogénna DNA,
transfekovanie bunky s hybridnou CMV-exogénnou DNA a potom voliteľne izolácia CMV
modifikovaného prítomnosťou exogénnej DNA.
[0043] Keďže sa počíta s in vivo rekombináciou, vynález poskytuje aj plazmid, ktorý zahŕňa donorovú
DNA, ktorá sa nevyskytuje prirodzene v CMV, kódujúcu polypeptid, ktorý je cudzí pre CMV, pričom
donorová DNA je vo vnútri segmentu CMV DNA, ktorý by bol inak kolineárny s neesenciálnou
oblasťou CMV genómu, aby DNA z neesenciálnej oblasti CMV ohraničovala donorovú DNA.
[0044] Exogénna DNA sa môže začleniť do CMV, aby sa generoval rekombinantný CMV v akejkoľvek
orientácii, ktorej výsledkom je stabilná integrácia DNA a jej expresia, keď je to žiaduce.
[0045] Exogénna DNA v rekombinantnom CMV víruse alebo vektore podľa vynálezu môže zahŕňať
promótor. Tento promótor môže byť z herpesvírusu. Týmto promótorom môže byť napríklad
cytomegalovírusový (CMV) promótor, ako napríklad humánny CMV (HCMV) alebo myšací CMV
promótor. Týmto promótorom môže byť aj nevírusový promótor, ako napríklad EF1promótor.
[0046] Promótorom môže byť skrátený transkripčne aktívny promótor, ktorý môže zahŕňať oblasť
transaktivovanú transaktivačným proteínom, ktorý je poskytovaný vírusom, a minimálnu promótorovú
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účely tohto opisu výraz „promótor“ pozostáva so spojenia DNA sekvencií zodpovedajúcich
minimálnemu promótoru a upstream regulačných sekvencií. „Minimálny promótor“ pozostáva z CAP
miesta a TATA boxu (minimálne sekvencie na základnú úroveň transkripcie; neregulovaná úroveň
transkripcie); a „upstream regulačné sekvencie“ pozostávajú z upstream elementu (elementov) a
zosilňovacej sekvencie (sekvencií). Okrem toho výraz „skrátený“ indikuje, že promótor nie je prítomný
v celej svojej dĺžke, tzn. že určitá časť kompletného promótora sa odstránila. A skrátený promótor sa
môže odvodiť z herpesvírusu, ako napríklad MCMV alebo HCMV, napr. HCMV-IE alebo MCMV-IE.
[0047] Podobne ako vyššie uvedený promótor, promótor podľa vynálezu môže byť herpesvírusový
promótor, napr. MCMV alebo HCMV, ako napríklad MCMV-IE alebo HCMV-IE promótor; a jeho
veľkosť môže byť redukovaná až o 40 % a dokonca až o 90 % v porovnaní s kompletným promótorom
na základe bázových párov. Promótorom môže byť aj modifikovaný nevírusový promótor.
[0048] Vynález teda poskytuje aj expresnú kazetu na zavedenie do rekombinantného vírusu alebo
plazmidu, ktorý môže zahŕňať skrátený transkripčne aktívny promótor. Expresná kazeta môže zahŕňať
aj funkčný skrátený polyadenylačný signál; napríklad SV40 polyadenylačný signál, ktorý je skrátený,
ale stále funkčný. Berúc do úvahy, že v prírode sa vyskytuje dlhší signál, je skutočne prekvapujúce, že
skrátený polyadenylačný signál funguje, a skrátený polyadenylačný signál zameraný na miesto
inzercie limituje problémy rekombinantných vírusov, ako napríklad CMV. Expresná kazeta môže
zahŕňať aj exogénnu alebo heterológnu DNA vo vzťahu k vírusu alebo systému, do ktorého sa
zavádza; a touto DNA môže byť exogénna alebo heterológna DNA ako sú tu opísané.
[0049] Špecifickejší aspekt predloženého vynálezu zahŕňa CMV, rekombinanty, ktoré môžu zahŕňať
vírusové alebo nevírusové promótory, výhodne ich skrátené formy. Vynález zahŕňa aj protilátky
vyvolané kompozíciami podľa vynálezu a/alebo rekombinantami a použitia takýchto protilátok.
Protilátky alebo produkty (epitopy, ktoré sú predmetom záujmu), ktoré ich vyvolávajú, alebo
monoklonálne protilátky z týchto protilátok sa môžu používať vo väzobných testoch alebo setoch na
stanovovanie prítomnosti alebo neprítomnosti antigénu alebo protilátky.
[0050] Ohraničujúca DNA používaná vo vynáleze môže byť z miesta inzercie alebo môže byť časťou
genómu, ktorý je v jeho blízkosti (pričom výraz „v blízkosti“ zahŕňa spojité sekvencie, napr. kodón
alebo kodóny, ako aj až veľa sekvencií, napr. kodón alebo kodóny, pred ktorými sú vmedzerené časti).
[0051] Exogénna alebo heterológna DNA (alebo DNA cudzia pre CMV alebo DNA, ktorá sa v CMV
nevyskytuje prirodzene) môže byť DNA kódujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených epitopov, ktoré sú
predmetom záujmu, ako je uvedené vyššie. Exogénna DNA môže zahŕňať marker, napr. farebný
alebo svetelný marker. Exogénna DNA môže kódovať aj produkt, ktorý by bol škodlivý pre hmyzieho
hostiteľa, aby bol produktom expresie pesticíd alebo insekticíd. Exogénna DNA môže kódovať aj
protihubový polypeptid; a pokiaľ ide o informácie o takomto polypeptide a jeho DNA, odkazujeme na
US patent č. 5 421 839 a tam citované dokumenty.
[0052] Heterológna DNA alebo exogénna DNA v rekombinantnoch podľa vynálezu výhodne kóduje
expresný produkt, ktorý môže zahŕňať: epitop, ktorý je predmetom záujmu, modulátor biologickej
reakcie, rastový faktor, rozoznávanú sekvenciu, terapeutický gén alebo fúzny proteín. Pokiaľ ide o
tieto výrazy, odvolávame sa na nasledujúcu diskusiu a všeobecne na Kendrew, THE
ENCYCLOPEDIA OF MOLECULAR BIOLOGY (Blackwell Science Ltd 1995) a Sambrook, Fritsch,
Maniatis, Molecular Cloning, A LABORATORY MANUAL (2. vydanie, Cold Spring Harbor Laboratory
Press, 1989).
[0053] Pokiaľ ide o antigény na použitie vo vakcínových alebo imunologických kompozíciách, pozri aj
Stedman’s Medical Dictionary (24. vydanie, 1982), napr. definíciu vakcíny (zoznam antigénov
používaných vo vakcínových formuláciách; takéto antigény alebo epitopy, ktoré sú predmetom
záujmu, z týchto antigénov sa môžu použiť vo vynáleze, buď ako produkt expresie rekombinantného
vírusu podľa vynálezu, alebo ako multivalentná kompozícia obsahujúca rekombinantný vírus podľa
vynálezu alebo jeho expresný produkt).
[0054] Pokiaľ ide o epitopy, ktoré sú predmetom záujmu, priemerný odborník v oblasti je schopný
stanoviť epitop alebo imunodominantnú oblasť peptidu alebo polypeptidu, a tým ich kódujúcu DNA na
základe poznania aminokyselinových a zodpovedajúcich DNA sekvencií peptidu alebo polypeptidu,
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nadmerného experimentovania.
[0055] Všeobecný spôsob stanovenia toho, ktoré časti proteínu použiť v imunologickej kompozícii, sa
sústreďuje na veľkosť a sekvenciu antigénu, ktorý je predmetom záujmu. „Vo všeobecnosti sú veľké
proteíny lepšími antigénmi ako malé proteíny, pretože majú viac potenciálnych determinantov. Čím je
antigén cudzejší, teda menej podobný self konfiguráciám, ktoré indukujú toleranciu, tým je efektívnejší
pri vyvolávaní imunitnej reakcie.“ Ivan Roitt, Essential Immunology, 1988.
[0056] Pokiaľ ide o veľkosť: priemerný odborník môže maximalizovať veľkosť proteínu kódovaného
DNA sekvenciou, ktorá sa má zaviesť do vírusového vektora (majúc na pamäti baliace limity vektora).
Na minimalizáciu zavedenej DNA a zároveň maximalizáciu veľkosti exprimovaného proteínu môže byť
DNA zbavená intrónov (oblastí génu, ktoré sa transkribujú, a následne sú vystrihnuté z primárneho
RNA transkriptu).
[0057] DNA sekvencie môže kódovať minimálne peptid s dĺžkou najmenej 8 alebo 9 aminokyselín. To
je minimálna dĺžka, ktorú peptid potrebuje na to, aby stimuloval CD8+ T-bunkovú reakciu (ktorá
rozoznáva vírusom infikované bunky alebo rakovinové bunky). Minimálna dĺžka peptidu 13 až 25
aminokyselín je užitočná na stimulovanie CD4+ T-bunkovej reakcie (ktorá rozoznáva bunky
prezentujúce špeciálny antigén, ktoré pohltili patogén). Pozri Kendrew, vyššie. Keďže ide však o
minimálne dĺžky, tieto peptidy pravdepodobne generujú imunologickú reakciu, tzn. protilátkovú alebo
T-bunkovú reakciu, ale na ochrannú reakciu (ako z vakcínovej kompozície) sú výhodné dlhšie peptidy.
[0058] Pokiaľ ide o sekvenciu, DNA sekvencia výhodne kóduje aspoň také oblasti peptidu, ktoré
generujú protilátkovú reakciu alebo T-bunkovú reakciu. Jeden spôsob na stanovovanie T a Bbunkových epitopov zahŕňa epitopové mapovanie. Proteín, ktorý je predmetom záujmu, „sa
fragmentuje na prekrývajúce sa peptidy s proteolytickými enzýmami alebo sa generujú prekrývajúce
sa peptidy prostredníctvom oligopeptidovej syntézy. Individuálne peptidy sa potom testujú z hľadiska
ich schopnosti viazať sa na protilátku vyvolanú natívnym proteínom alebo indukovať T-bunkovú alebo
B-bunkovú aktiváciu. Tento prístup bol užitočný najmä pri mapovaní T-bunkových epitopov, pretože Tbunka rozoznáva krátke lineárne peptidy v komplexe s MHC molekulami (pozri obrázok 2). Tento
spôsob je menej efektívny pri stanovovaní B-bunkových epitopov“, pretože B-bunkové epitopy často
nie sú lineárne aminokyselinové sekvencie, ale sú skôr výsledkom terciárnej štruktúry poskladaného
trojrozmerného proteínu. Janis Kuby, Immunology, (1992) str. 79-80.
[0059] Ďalším spôsobom stanovovania epitopu, ktorý je predmetom záujmu, je výber tých oblastí
proteínu, ktoré sú hydrofilné. Hydrofilné zvyšky sú často na povrchu proteínu, a preto sú to často tie
oblasti proteínu, ktoré sú dostupné pre protilátku. Janis Kuby, Immunology, (1992) str. 81.
[0060] Ešte ďalším spôsobom stanovovania epitopu, ktorý je predmetom záujmu, je uskutočňovanie
röntgenovej kryštalografickej analýzy komplexu antigén (celý)-protilátka. Janis Kuby, Immunology,
(1992) str. 80.
[0061] Ešte ďalším spôsobom výberu epitopu, ktorý je predmetom záujmu, a ktorý dokáže generovať
T-bunkovú reakciu je identifikácia potenciálnych motívov viažucich HLA kotvu, ktorými sú peptidové
sekvencie, o ktorých je známe, že sa pravdepodobne viažu na MHC molekulu, na základe proteínovej
sekvencie.
[0062] Peptid, ktorý je pravdepodobným zaujímavým epitopom na generovanie T-bunkovej reakcie, sa
má prezentovať v MHC komplexe. Peptid výhodne obsahuje vhodné ukotvovacie motívy na viazanie
sa na MHC molekuly a mal by sa viazať s dostatočne vysokou afinitou na generovanie imunitnej
reakcie. Faktory, ktoré sa môžu brať do úvahy, zahŕňajú: HLA typ pacienta (stavovec, zviera alebo
človek), ktorý sa má imunizovať, sekvencia proteínu, prítomnosť vhodných ukotvovacích motívov a
výskyt danej peptidovej sekvencie v iných vitálnych bunkách.
[0063] Imunitná reakcia sa vo všeobecnosti generuje nasledujúcim spôsobom: T-bunky rozoznávajú
proteíny, len keď sa poštiepili na malé peptidy a sú prezentované v komplexe nazývanom „hlavný
histokompatibilný komplex (MHC)“ lokalizovanom na povrchu inej bunky. Existujú dve triedy MHC
komplexov - I. trieda a II. trieda, a každá trieda je tvorená mnohými rôznymi alelami. Rôzne druhy a
individuálne subjekty majú rôzne typy alel pre MHC komplex. Hovorí sa, že patria k rôznym typom
HLA.
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produkované vo vnútri bunky. MHC komplexy I. triedy sú teda užitočné na usmrcovanie buniek, ktoré,
keď sú infikované vírusmi, exprimujú antigén alebo keď sa stanú nádorovými, exprimujú onkogén. Tbunky, ktoré majú na svojom povrchu proteín nazývaný CD8, sa viažu na bunky MHC I. triedy a
sekretujú lymfokíny. Tieto lymfokíny stimulujú reakciu. Bunky prídu a usmrtia vírusom infikovanú
bunku.
[0065] MHC komplexy II. triedy sa nachádzajú len v antigén-prezentujúcich bunkách a používajú sa
na prezentáciu peptidov z cirkulujúcich patogénov, ktoré boli pohltené antigén-prezentujúcimi bunkami
prostredníctvom endocytózy. T-bunky, ktoré majú proteín označovaný ako CD4, sa viažu na MHC
bunky II. triedy a usmrcujú bunku prostredníctvom exocytózy lytických granúl.
[0066] Niektoré návody na stanovovanie toho, či je proteín zaujímavým epitopom, ktorý bude
stimulovať T-bunkovú reakciu, zahŕňajú: Dĺžka peptidu - peptid má byť dlhý najmenej 8 alebo 9
aminokyselín, aby sa hodil do komplexu MHC I. triedy, a najmenej 13 až 25 aminokyselín, aby sa hodil
do MHC komplexu II. triedy. To je minimálna dĺžka peptidu nutná na viazanie sa do MHC komplexu.
Pre peptidy je výhodné, aby boli dlhšie ako tieto dĺžky, pretože bunky môžu exprimované peptidy
strihať. Peptid by mal obsahovať vhodný ukotvovací motív, ktorý bude schopný viazať sa na rôzne
molekuly I. alebo II. triedy s dostatočnou špecificitou na to, aby sa generovala imunitná reakcia (pozri
Bocchia, M. et al., „Specific Binding of Leukemia Oncogene Fusion Protein Peptides to HLA Class
I Molecules“, Blood 85:2680-2684; Englehard, V H, „Structure of peptides associated with class I and
class II MHC molecules“, Ann. Rev. Immunol. 12:181 (1994)). To sa dá uskutočniť bez nadmerného
experimentovania, porovnávaním sekvencie proteínu, ktorý je predmetom záujmu, so zverejnenými
štruktúrami peptidov, ktoré sa asociujú s MHC molekulami. Proteínové epitopy rozoznávané Tbunkovými receptormi sú peptidy generované enzymatickou degradáciou proteínovej molekuly a
prezentované na bunkovom povrchu v asociácii s MHC molekulami I. alebo II. triedy.
[0067] Priemerný odborník v oblasti vie nájsť epitop, ktorý je predmetom záujmu, porovnávaním
proteínovej sekvencie so sekvenciami uvedenými v proteínovej databáze. Tie oblasti proteínu, ktoré
majú malú alebo žiadnu homológiu, sú lepšími voľbami pre epitop daného proteínu, a preto sú
užitočné vo vakcínovej alebo imunologickej kompozícii. Je potrebné sa vyhýbať tým oblastiam, ktoré
sú homologické so širokou škálou sekvencií vo vitálnych bunkách.
[0068] Ešte ďalším iným spôsobom je jednoduché generovanie alebo exprimovanie častí proteínu,
ktorý je predmetom záujmu, generovanie monoklonálnych protilátok proti týmto častiam proteínu, ktorý
je predmetom záujmu, a potom stanovovanie, či tieto protilátky inhibujú rast patogénu, z ktorého je
proteín odvodený, in vitro. Priemerný odborník v oblasti môže použiť iný návod uvedený v tomto opise
a v danej oblasti na generovanie alebo exprimovanie častí zaujímavého proteínu na analyzovanie, či
protilátky proti nemu inhibujú rast in vitro. Priemerný odborník v oblasti môže napríklad generovať
časti zaujímavého proteínu nasledujúcim spôsobom: výberom 8 až 9 alebo 13 až 25
aminokyselinových častí proteínu, výberom hydrofilných oblastí, výberom tých oblastí, ktoré vykazujú
na základe röntgenových údajov viazanie komplexu antigénu (celého) a protilátky, výber oblastí,
ktorých sekvencia sa líši od sekvencie iných proteínov, výber potenciálnych HLA ukotvovacích
väzobných motívov alebo akoukoľvek kombináciou týchto spôsobov alebo iných spôsobov známych v
oblasti.
[0069] Epitopy rozoznávané protilátkami sa exprimujú na povrchu proteínu. Na stanovenie tých oblastí
proteínu, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou stimulujú protilátkovú reakciu, môže priemerný
odborník v oblasti výhodne realizovať epitopové mapovanie s použitím vyššie opísaných všeobecných
spôsobov a iných mapovacích spôsobov známych v oblasti.
[0070] Ako je možné vidieť z vyššie uvedeného, bez nadmerného experimentovania je priemerný
odborník v oblasti na základe opisu a poznatkov z oblasti schopný určiť aminokyselinovú a
zodpovedajúcu DNA sekvenciu epitopu, ktorý je predmetom záujmu, aby sa dosiahla T-bunková, Bbunková a/alebo protilátková reakcia. Okrem toho odkazujeme na Gefter et al., U.S. pat. č. 5 019 384,
udelený 28. mája 1991, a v ňom citované dokumenty (najmä časť „Relevant Literature“ tohto patentu a
stĺpec 13 tohto patentu, kde sa uvádza, že: „Bolo definovaných množstvo epitopov pre širokú škálu
organizmov, ktoré sú predmetom záujmu. Výnimočne zaujímavé sú tie epitopy, proti ktorým smerujú
neutralizačné protilátky.“)

- 12 [0071] Pokiaľ ide o výraz modulátor biologickej reakcie, odvolávame sa na Wohlstadter, „Selection
Methods,“ WO 93/19170, zverejnenú 30. septembra 1993, a tam citované dokumenty.
[0072] Modulátor biologickej reakcie napríklad moduluje biologickú aktivitu; modulátorom biologickej
reakcie je napríklad modulačný komponent, ako napríklad proteín s vysokou molekulovou hmotnosťou
asociovaný s non-NMDA excitačnými aminokyselinovými receptormi, a ktorý alostericky reguluje
afinitu viazania AMPA (pozri Kendrew, vyššie). Rekombinant podľa predloženého vynálezu môže
exprimovať takýto proteín s vysokou molekulovou hmotnosťou.
[0073] Vo všeobecnosti príroda poskytuje viac precedentných modulátorov biologickej reakcie.
Modulácia aktivity sa môže uskutočňovať prostredníctvom mechanizmov, ktoré sú tak komplikované a
poprepletané, že alosterisky indukovaná kvartérna zmena môže viesť k jednoduchej
prítomnosti/neprítomnosti, napr. expresii/degradácii systému. V skutočnosti je represia/aktivácia
expresie mnohých biologických molekúl sprostredkovávaná samotnými molekulami, ktorých aktivity sa
dajú modulovať rôznymi mechanizmami.
[0074] Tabuľka 2 v Neidhardt et al., „Physiology of the Bacterial Cell“ (Sinauer Associates Inc.,
Publishers, 1990), na strane 73 uvádza zoznam chemických modifikácií bakteriálnych proteínov. Ako
je uvedené v tejto tabuľke, niektoré modifikácie sa podieľajú na správnom zostavovaní a iné
modifikácie nie, ale v oboch prípadoch sú takéto modifikácie schopné spôsobovať modulovanie
funkcie. Z tejto tabuľky sa dajú bez nadmerného experimentovania určiť analogické chemické
modulácie proteínov iných buniek.
[0075] V niektorých prípadoch môže byť modulácia biologických funkcií sprostredkovaná jednoducho
cez správnu/nesprávnu lokalizáciu molekuly. Molekuly môžu fungovať tak, že poskytujú rastovú
výhodu alebo nevýhodu len vtedy, keď sú nasmerované do konkrétnej lokality. Napríklad sa molekula
nemusí typicky prijať alebo využiť bunkou, keďže funkciou tejto molekuly je byť najprv degradovaná
bunkou prostredníctvom sekrécie enzýmu na túto degradáciu. Produkcia enzýmu prostredníctvom
rekombinantu teda môže regulovať používanie alebo príjem molekuly bunkou. Podobne, rekombinant
môže exprimovať molekulu, ktorá sa viaže na enzým nutný na príjem alebo využitie molekuly, čím
podobným spôsobom reguluje jej príjem alebo použitie.
[0076] Zacieľovanie proteínov do určitej lokality sa uskutočňuje prostredníctvom štiepenia signálnych
peptidov, čo je ďalším typom modulácie alebo regulácie. V tomto prípade môže rekombinant
exprimovať špecifickú endoproteázovú katalytickú aktivitu.
[0077] Ďalšie príklady mechanizmov, prostredníctvom ktorých môže dochádzať k modulácii funkcie,
sú RNA vírusové polyp-proteíny, alosterické efekty a všeobecné kovalentné a nekovalentné
priestorové bránenie. HIV je dobre preštudovaným príkladom RNA vírusu, ktorý exprimuje nefunkčné
polyproteínové konštrukty. V HIV „sa spracovávajú gag, pol a env poly-proteíny, aby sa získali
príslušné vírusové štrukturálne proteíny p17, p24, respektíve p15--reverzná transkriptáza a integráza
a dva obalové proteíny gp41 a gp120“ (Kohl et al., PNAS USA 85:4686-90 (1988)). Správne štiepenie
poly-proteínov je kritické pre replikáciu vírusu a virióny nesúce neaktívnu mutantnú HIV proteázu sú
neinfekčné. To je ďalší príklad fúzie proteínov down-modulujúcej ich aktivitu. Je teda možné
skonštruovať rekombinantné vírusy, ktoré exprimujú molekuly, ktoré inteferujú s endoproteázami,
alebo ktoré poskytujú endoproteázy na inhibovanie alebo posilňovanie prirodzenej expresie určitých
proteínov (prostredníctvom interferovania so štiepením alebo jeho posilňovania).
[0078] Funkčná užitočnosť enzýmov sa môže modulovať aj menením ich schopnosti katalyzovať
reakciu. Ilustratívne príklady modulovaných molekúl sú zymogény, vytváranie/rozrušovanie
multipodjednotkových funkčných komplexov, RNA vírusové poly-proteínové reťazce, alosterické
interakcie, všeobecné priestorové bránenie (kovalentné a nekovalentné) a rôzne chemické
modifikácie, ako napríklad fosforylácia, metylácia, acetylácia, adenylácia a uridenylácia (pozri tabuľku
1 v Neidhardt, vyššie, na strane 315 a tabuľku 2 na strane 73).
[0079] Zymogény sú príklady prirodzene sa vyskytujúcich proteínových fúzií, ktoré spôsobujú
moduláciu enzymatickej aktivity Zymogény sú jednou triedou proteínov, ktoré sa konvertujú na svoju
aktívnu formu prostredníctvom limitovanej proteolýzy. Pozri tabuľku 3 v Reich, „Proteases and
Biological Control“, zv. 2, (1975) na strane 54). Príroda vyvinula mechanizmy na down-moduláciu
aktivity určitých enzýmov, ako napríklad trypsínu, exprimovaním týchto enzýmov s ďalšími „vedúcimi“
peptidovými sekvenciami na ich amino-koncoch. S touto peptidovou sekvenciou navyše je enzým v

- 13 neaktívnom zymogénovom stave. Po odštiepení tejto sekvencie sa zymogén konvertuje na svoj
enzymaticky aktívny stav. Celkové rýchlosti reakcie zymogénov sú „približne 105 až 106-krát nižšie ako
celkové rýchlosti zodpovedajúcich enzýmov“ (pozri tabuľku 3 v Reich, vyššie, na strane 54).
[0080] Preto je možné down-modulovať funkciu určitých enzýmov jednoducho pridaním určitej
peptidovej sekvencie na jeden z ich koncov. Berúc do úvahy tieto poznatky, môže rekombinant
napríklad exprimovať peptidové sekvencie obsahujúce ďalšie aminokyselina na jednom alebo na
oboch koncoch.
[0081] Ďalším spôsobom ako môže dôjsť k modulácii je vytváranie alebo rozrušovanie
multipodjednotkových enzýmov. Za moduláciu aktivity pomocou vytvárania alebo rozrušovania
multipodjednotkových enzýmov môžu byť zodpovedné rôzne mechanizmy.
[0082] Priestorové bránenie správnym interakciám špecifických podjednotiek preto bude downmodulovať katalytickú aktivitu. A v súlade s tým môže rekombinant podľa vynálezu exprimovať
molekulu, ktorá priestorovo bráni prirodzene sa vyskytujúcemu enzýmu alebo enzýmovému komplexu,
a tým moduluje biologické funkcie.
[0083] Určité enzýmové inhibítory predstavujú dobré príklady down-modulácie prostredníctvom
kovalentného priestorového bránenia alebo modifikácie. Samovražedné substráty, ktoré sa
irreverzibilne viažu na aktívne miesto enzýmu na katalyticky dôležitú aminokyselinu v aktívnom
mieste, sú príkladmi kovalentných modifikácií, ktoré priestorovo blokujú enzymaticky aktívne miesto.
Príkladom samovražedného substrátu je TPCK pre chymotripsín (Fritsch, „Enzyme Structure and
Mechanism“, 2. vyd.; Freeman & Co. Publishers, 1984). Tento typ modulácie je možný
prostredníctvom rekombinantu exprimujúceho vhodný samovražedný substrát, aby sa tým modulovali
biologické reakcie (napr. prostredníctvom obmedzovania enzymatickej aktivity).
[0084] Existujú aj príklady nekovalentného priestorového bránenia zahŕňajúce mnohé represorové
molekuly. Rekombinant môže exprimovať represorové molekuly, ktoré sú schopné priestorovo
zabraňovať funkcii DNA sekvencie, a tým ju down-modulovať prostredníctvom prevencie konkrétnych
DNA-RNA polymerázových interakcií.
[0085] Alosterické účinky sú ďalším spôsobom, prostredníctvom ktorých sa v niektorých biologických
systémoch uskutočňuje modulácia. Aspartáttranskarbamoyláza je dobre charakterizovaným
alosterickým enzýmom. S katalytickými podjednotkami interagujú regulačné domény. Po naviazaní sa
na CTP alebo UTP sú regulačné podjednotky schopné indukovať kvartérnu štrukturálnu zmenu v
holoenzýme, čo spôsobuje down-moduláciu katalytickej aktivity. Naopak, viazanie sa ATP na
regulačné podjednotky je schopné spôsobiť up-moduláciu katalytickej aktivity (Fritsch, vyššie). S
použitím spôsobov podľa vynálezu sa dajú exprimovať molekuly, ktoré sú schopné viazať sa
a spôsobovať modulačné kvartérne alebo terciárne zmeny.
[0086] Okrem toho sa môžu uskutočňovať rôzne chemické modifikácie, napr. fosforylácia, metylácia,
acetylácia, adenylácia a uridenylácia, aby sa modulovala funkcia. Je známe, že tieto modifikácie hrajú
dôležitú rolu v regulácii mnohých dôležitých bunkových komponentov. Tabuľka 2 v Neidhardt, vyššie,
na strane 73, uvádza rôzne bakteriálne enzýmy, ktoré podliehajú takýmto modifikáciám. Z tohto
zoznamu je priemerný odborník v oblasti schopný určiť ďalšie enzýmy patriace do iných systémov,
ktoré podliehajú rovnakým alebo podobným modifikáciám, bez nadmerného experimentovania. Okrem
toho aj mnohé proteíny, ktoré sa zapájajú do ochorení ľudí, podliehajú takýmto chemickým
modifikáciám. Zistilo sa napríklad, že mnohé onkogény sú modifikované fosforyláciou alebo modifikujú
iné proteíny prostredníctvom fosforylácie alebo defosforylácie. Preto je dôležitá schopnosť podľa
vynálezu exprimovať modulátory, ktoré modifikujú alebo menia funkciu, napr. fosforyláciu.
[0087] Na základe vyššie uvedeného môže priemerný odborník v oblasti použiť predložený vynález na
exprimovanie modulátora biologickej reakcie bez akéhokoľvek nadmerného experimentovania.
[0088] Pokiaľ ide o exprimovanie fúznych proteínov rekombinantami podľa vynálezu, odvolávame sa
na Sambrook, Fritsch, Maniatis, „Molecular Cloning, A LABORATORY MANUAL“ (2. vydanie, Cold
Spring Harbor Laboratory Press, 1989) (najmä na zväzok 3) a Kendrew, vyššie. Opis v Sambrook et
al. sa dá vhodne modifikovať, bez nadmerného experimentovania, na základe tohto opisu a priemerný
odborník v oblasti vie generovať rekombinanty exprimujúce fúzne proteíny.
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5 252 479, spolu s dokumentami, ktoré sú v nich citované, a na WO 94/16716 a US prihlášku
poradové č. 08/184 009, podanú 19. januára 1992, spolu s tam citovanými dokumentami.
[0090] Rastový faktor sa môže definovať ako multifunkčný, lokálne pôsobiaci intercelulárny signálny
peptid, ktorý riadi tak ontogenézu, ako aj udržiavanie tkaniva a funkcie (pozri Kendrew, najmä od str.
455).
[0091] Rastový faktor alebo terapeutický gén napríklad môže kódovať proteín bojujúci proti ochoreniu,
molekulu na liečbu rakoviny, nádorový supresor, cytokín, antigén asociovaný s nádorom alebo
interferón; a rastový faktor alebo terapeutický gén môže byť napríklad vybraný zo skupiny, ktorá
obsahuje gén kódujúci alfa-globín, beta-globín, gama-globín, granulocytové makrofágové kolónie
stimulujúci faktor, nádorový nekrotický faktor, interleukín (napr. interleukín vybraný z interleukínou 1 až
14 alebo 1 až 11 alebo akákoľvek ich kombinácia), makrofágové kolónie stimulujúci faktor,
granulocytové kolónie stimulujúci faktor, erytropoetín, mastocytový rastový faktor, nádorový supresor
p53, antigén asociovaný s retinoblastómom, interferón, antigén asociovaný s melanómom alebo B7.
US patent č. 5 252 479 poskytuje zoznam proteínov, ktoré sa môžu exprimovať v adenovírusovom
systéme na génovú terapiu, a priemernému odborníkovi sa odporúča tento opis. WO 94/16716 a U.S.
prihláška č. 08/184 009, podaná 19. januára 1994, poskytujú gény pre cytokíny a antigény asociované
s nádormi a imunoterapeutické spôsoby, vrátane ex vivo spôsobov, a priemernému odborníkovi v
oblasti odporúčame tieto opisy.
[0092] Priemerný odborník v oblasti teda môže vytvoriť rekombinanty exprimujúce rastový faktor alebo
terapeutický gén a používať rekombinanty na základe tohto opisu a znalostí v oblasti bez nadmerného
experimentovania.
[0093] Okrem toho na základe vyššie uvedeného opisu a znalostí v oblasti nie je nutné nadmerné
experimentovanie na to, aby priemerný odborník v oblasti skonštruoval rekombinant podľa vynálezu,
ktorý exprimuje epitop, ktorý je predmetom záujmu, modulátor biologickej reakcie, rastový faktor,
rozoznávanú sekvenciu, terapeutický gén alebo fúzny proteín; alebo aby priemerný odborník takýto
rekombinant používal.
[0094] Poznamenávame, že samotná exogénna alebo heterológna DNA môže zahŕňať promótor na
riadenie expresie v rekombinantnom CMV alebo exogénna DNA môže byť jednoducho kódujúcou
DNA a to vhodne umiestnenou downstream od CMV-endogénneho promótora na riadenie expresie.
Okrem toho sa na amplifikáciu alebo zvýšenie expresie môžu použiť viaceré kópie kódujúcej DNA
alebo to môže byť použitie silného alebo skorého promótora alebo skorého a neskorého promótora
alebo akejkoľvek ich kombinácie. Exogénna alebo heterológna DNA teda môže byť vhodne
umiestnená vo vzťahu k CMV-endogénnemu promótoru alebo sa tieto promótory môžu premiestniť
tak, aby boli začlenené na iné miesto, spolu s exogénnou alebo heterológnou DNA. Kódujúca DNA
môže byť DNA kódujúca viac ako jeden proteín, aby sa exprimoval viac ako jeden produkt z
rekombinantného CMV.
[0095] Produktmi expresie môžu byť antigény, imunogény alebo epitopy, ktoré sú predmetom záujmu;
a preto sa vynález týka aj imunologických, antigénnych alebo vakcínových kompozícií obsahujúcich
produkty expresie. Okrem toho, keďže sa v určitých prípadoch CMV vektor môže podávať priamo do
vhodného hostiteľa, vynález sa týka aj kompozícií obsahujúcich CMV vektor. Okrem toho, keďže sa
produkt expresie dá izolovať z CMV vektora in vitro alebo z buniek infikovaných alebo
transfekovaných CMV vektorom in vitro, vynález sa týka spôsobov na expresiu produktu, napr.
spôsobov, ktoré môžu zahŕňať začleňovanie exogénnej DNA do CMV ako vektora, napr.
reštrikciou/ligáciou alebo prostredníctvom rekombinácie po infekcii alebo transfekcii vhodných buniek
in vitro s rekombinantným CMV a voliteľne extrahovaním, purifikovaním alebo izolovaním produktu
expresie z buniek. Môže sa využiť akákoľvek vhodná extrakčná, purifikačná alebo izolačná technika.
[0096] Konkrétne, po infikovaní buniek s rekombinantným CMV sa odoberá proteín (proteíny) z
expresie exogénnej DNA známymi technikami, ako napríklad chromatografiou (pozri Robbins, EPA
0162738A1; Panicali, EPA 0261940A2); Richardson, vyššie; Smith et al., vyššie; Pennock et al.,
vyššie; EP zverejnený patent č. 0265785). Odobraný proteín(y) sa potom môže využiť vo vakcínovej,
antigénnej alebo imunologickej kompozícii, ktorá obsahuje aj vhodný nosič.

- 15 [0097] Rekombinantný CMV sa teda môže použiť na prípravu proteínov, ako napríklad antigénov,
imunogénov, epitopov, ktoré sú predmetom záujmu, atď., ktoré sa môžu ďalej použiť v
imunologických, antigénnych alebo vakcínových kompozíciách. Poznamenávame, že rekombinantný
CMV exprimujúci produkt, ktorý je škodlivý pre rast alebo vývoj hmyzu, sa môže použiť na prípravu
insekticídu, a rekombinantný CMV exprimujúci produkt škodlivý pre rast rastlín sa môže použiť na
prípravu herbicídu (izolovaním produktu expresie a jeho zmiešaním s insekticídne alebo herbicídne
prijateľným nosičom alebo riedidlom) a rekombinantný CMV exprimujúci protiplesňový polypeptid sa
môže použiť na prípravu protiplesňového prípravku (izoláciou produktu expresie a jeho zmiešaním s
vhodným nosičom alebo riedidlom).
[0098] Keďže produkty expresie môžu zabezpečovať antigénnu, imunologickú alebo ochrannú
(vakcínovú) reakciu, vynález sa týka aj ich produktov; konkrétne protilátok a ich použití. Konkrétnejšie
môžu produkty expresie vyvolávať protilátky. Protilátky môžu byť vo forme monoklonálnych protilátok;
a tieto protilátky alebo produkty expresie sa môžu používať v setoch, skúškach, testoch a podobne,
ktoré zahŕňajú viazanie, takže vynález sa týka aj takýchto použití. Okrem toho, keďže sa rekombinanty
podľa vynálezu môžu použiť aj na replikovanie DNA, vynález sa týka rekombinantného CMV ako
vektora a spôsobov replikácie DNA infikovaním alebo transfekovaním buniek s rekombinantom a
odoberaním DNA z týchto buniek. Výsledné DNA sa môžu používať ako sondy alebo primery alebo na
amplifikáciu.
[0099] Rekombinantný CMV alebo produkt jeho expresie, kompozície podľa vynálezu, ako napríklad
imunologické, antigénne alebo vakcínové kompozície alebo terapeutické kompozície sa môžu
podávať parenterálnym spôsobom (intradermálne, intramuskulárne alebo subkutánne). Takéto
podávanie umožňuje systémovú imunitnú reakciu. Podávanie sa môže uskutočňovať cez sliznicu,
napr. peorálne, nazálne, genitálne, atď. Takéto podávanie umožňuje lokálnu imunitnú reakciu.
[0100] Všeobecnejšie sa antigénne, imunologické alebo vakcínové kompozície alebo terapeutické
kompozície podľa vynálezu (kompozície obsahujúce CMV rekombinantny podľa vynálezu alebo
produkty expresie) môžu pripravovať štandardnými metódami, ktoré sú dobre známe priemernému
odborníkovi vo farmaceutickej oblasti. Takéto kompozície sa môžu podávať v dávkach a metódami,
ktoré sú dobre známe priemerným odborníkom v medicínskej oblasti, pričom sa berú do úvahy také
faktory, ako sú plemeno alebo druh, vek, pohlavie, hmotnosť a stav konkrétneho pacienta a spôsob
podávania. Kompozície sa môžu podávať samostatne alebo sa môžu podávať spolu alebo postupne s
inými kompozíciami podľa vynálezu alebo inými imunologickými, antigénnymi alebo vakcínovými
alebo terapeutickými kompozíciami. Takéto iné kompozície môžu zahŕňať purifikované natívne
antigény alebo epitopy alebo antigény alebo epitopy exprimované prostredníctvom rekombinantného
CMV alebo iného vektorového systému; a podávajú sa berúc do úvahy vyššie uvedené faktory.
[0101] Príklady kompozícií podľa vynálezu zahŕňajú kvapalné prípravy na podávanie do otvorov, napr.
perorálne, nazálne, análne, genitálne, napr. vaginálne, atď., ako napríklad vo forme suspenzií, sirupov
alebo elixírov; a prípravky na parenterálne, subkutánne, intradermálne, intramuskulárne alebo
intravenózne podávanie (napr. podávanie injekciou), ako napríklad sterilné suspenzie alebo emulzie.
V takýchto kompozíciách sa môže rekombinant zmiešať s vhodným nosičom, riedidlom alebo
excipientom, ako napríklad sterilnou vodou, fyziologickým roztokom, glukózou alebo podobne.
[0102] Antigénne, imunologické alebo vakcínové kompozície môžu typicky obsahovať adjuvans a
určité množstvo rekombinantného CMV alebo produktu expresie na vyvolanie požadovanej reakcie.
Typickým adjuvans na humánne aplikácie je zlúčenina hliníka (fosforečnan hlinitý alebo hydroxid
hlinitý). Saponín a jeho purifikovaný komponent Quil A, Freundovo kompletné adjuvans a iné adjuvans
používané na výskumné a veterinárne aplikácie majú určitú mieru toxicity, ktorá limituje ich
potenciálne používanie vo vakcínach pre ľudí. Chemicky definované prípravky, ako napríkald
muramyldipeptid, monofosforyllipid A, fosfolipidové konjugáty, ako napríklad tie, ktoré sú opísané v
Goodman-Snitkoff et al., J. Immunol. 147:410-415 (1991), enkapsulácia proteínu do proteolipozómu
ako je opísané v Miller et al., J. Exp. Med. 176:1739-1744 (1992) a enkapsulácia proteínu v lipidových
vezikulách, ako napríklad lipidových vezikulách Novasome (Micro Vescular Systems, Inc., Nashua,
N.H.), sa tiež môžu použiť.
[0103] Kompozícia môže byť balená v jednodávkovej forme na imunizáciu parenterálnym (tzn.
intramuskulárnym, intradermálnym alebo subkutánnym) podaním alebo na podávanie do otvoru, napr.
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intravaginálneho a podobného podania. A opäť, účinné dávkovanie a spôsob podávania sa stanovujú
podľa povahy kompozície, povahy produktu expresie, úrovne expresie, keď sa priamo používa
rekombinantný CMV, a podľa známych faktorov, akými sú napríklad plemeno alebo druh, vek,
pohlavie, hmotnosť, stav a povaha hostiteľa, ako aj LD50 a iné skríningové postupy, ktoré sú známe a
nevyžadujú nadmerné experimentovanie. Dávky produktu expresie môžu byť v rozsahu od niekoľko
mikrogramov do niekoľko stovák mikrogramov, napr. 5 až 500 µg. Rekombinant podľa vynálezu sa
môže podávať v akomkoľvek vhodnom množstve na dosiahnutie expresie na týchto dávkovacích
úrovniach. Vakcínový CMV sa podáva v množstve najmenej 102 pfu; takže rekombinant podľa
vynálezu sa môže podávať aspoň v takomto množstve; alebo v rozsahu od približne 102 pfu do
približne 107 pfu. Ďalšími vhodnými nosičmi alebo riedidlami môže byť voda alebo tlmená soľanka s
alebo bez konzervačných látok. Produkty expresie alebo rekombiantný CMV sa môžu lyofilizovať na
resuspendovanie v čase podávania alebo môžu byť v roztoku.
[0104] Nosičom môže byť aj polymérny systém s oneskoreným uvoľňovaním. Syntetické polyméry sú
výnimočne užitočné pri formulovaní kompozície s riadeným uvoľňovaním. Jedným z prvých príkladov
je polymerizácia metylmetakrylátu do sfér s priemerom menším ako jeden mikrometer, aby sa vytvorili
takzvané nanočastice, ktorú publikoval Kreuter, J., „Microcapsules and Nanoparticles in Medicine and
Pharmacology“, M. Donbrow (Ed). CRC Press, str. 125-148.
[0105] Mikroenkapsulácia sa použila na injektovanie mikroenkapsulovaných farmaceutík, aby sa
zabezpečilo riadené uvoľňovanie. Na výbere konkrétneho polyméru na mikroenkapsuláciu sa podieľa
množstvo faktorov. Reprodukovateľnosť syntézy polymérov a procesu mikroenkapsulácie, náklady na
mikroenkapsulačné materiály a proces, toxikologický profil, požiadavky na variabilné uvoľňovacie
kinetiky a fyzikálnochemická kompatibilita polyméru a antigénov sú všetko faktory, ktoré sa musia brať
do úvahy. Príkladmi užitočných polymérov sú polykarbonáty, polyestery, polyuretány, polyortoestery a
polyamidy, najmä tie, ktoré sú biodegradovateľné.
[0106] Ako nosič pre farmaceutiká a v súčasnej dobe aj pre antigény sa často volí poly(d,1-laktid-koglykolid) (PLGA). Je to biodegradovateľný polyester, ktorý sa dlhodobo používa v medicíne v
erodovateľných sutúrach, kostných platničkách a iných dočasných protézach, kde nevykazuje žiadnu
toxicitu. Do PLGA mikrokapsúl sa formuluje široká škála farmaceutík, vrátane peptidov a antigénov.
Akumulovalo sa množstvo dát o adaptácii PLGA na riadené uvoľňovanie antigénu, ako napríklad
zhŕňa Eldridge, J. H., et al., „Current Topics in Microbiology and Immunology.“ 1989, 146:59-66.
Dokázalo sa, že zachytávanie antigénov v PLGA mikrosférach s priemerom 1 až 10 mikrometrov má
značný adjuvantný účinok, keď sa podávajú perorálne. PLGA mikroenkapsulačný proces využíva
separáciu fáz emulzie typu voda v oleji. Zlúčenina, ktorá je predmetom záujmu, sa pripraví ako vodný
roztok a PLGA sa rozpustí vo vhodných organických rozpúšťadlách, ako napríklad metylénchloride a
etylacetáte. Tieto dva nemiešateľné roztoky sa koemulzifikujú prostredníctvom vysokorýchlostného
miešania. Potom sa pridá nerozpúšťadlo pre polymér, čo spôsobí precipitáciu polyméru okolo vodných
kvapiek, čím sa vytvoria embryonálne mikrokapsuly. Mikrokapsuly sa odoberajú a stabilizujú jedným
zo sortimentu činidiel (polyvinylalkohol (PVA), želatína, algináty, polyvinylpyrolidón (PVP),
metylcelulóza) a rozpúšťadlo sa odstraňuje buď sušením in vacuo, alebo extrakciou.
[0107] Počíta sa teda s tuhými, vrátane kvapaliny obsahujúcej pevné látky, kvapalnými a gélovými
(vrátane „gélových kapsúl“) kompozíciami.
[0108] Okrem toho môžu vektory podľa vynálezu, napr. rekombinantný CMV a produkty jeho expresie
stimulovať imunitnú alebo protilátkovú reakciu u zvierat. Z týchto protilátok sa môžu metódami, ktoré
sú v oblasti dobre známe, pripraviť monoklonálne protilátky a tieto monoklonálne protilátky sa môžu
využiť v dobre známych protilátkových väzobných skúškach, diagnostických setoch alebo testoch na
stanovovanie prítomnosti alebo absencie antigénu (antigénov) a na základe toho prítomnosti alebo
absencie prirodzeného príčinného agensu antigénu alebo na stanovovanie toho, či bola jednoducho
stimulovaná imunitná reakcia na daný agens alebo antigén (antigény).
[0109] Monoklonálne protilátky sú imunoglobulíny produkované hybridómovými bunkami.
Monoklonálne protilátky reagujú s jediným antigénnym determinantom a poskytujú výraznejšiu
špecificitu ako bežné protilátky odvodené zo séra. Okrem toho skríning veľkého množstva
monoklonálnych protilátok umožňuje výber individuálnej protilátky s požadovanou špecificitou, aviditou
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protilátok a prípravky z takýchto protilátok sa dajú jednoducho štandardizovať. Spôsoby produkcie
monoklonálnych protilátok sú priemernému odborníkovi v oblasti dobre známe, napr. Koprowski, H. et
al., US patent č. 4 196 265, vydaný 1. apríla 1989.
[0110] Využitia monoklonálnych protilátok sú známe. Jedným z takýchto využití sú diagnostické
metódy, napr. David, G. a Greene, H., U.S. Pat. č. 4 376 110, vydaný 8. marca 1983.
[0111] Monoklonálne protilátky sa používajú aj na izoláciu materiálov prostredníctvom
imunoadsorbčnej chromatografie, napr. Milstein, C., 1980, Scientific American 243:66, 70.
[0112] Okrem toho sa rekombinantný CMV podľa vynálezu alebo produkty jeho expresie môžu
používať na stimuláciu reakcie v bunkách in vitro alebo ex vivo na následnú opätovnú infúziu do
pacienta. Ak je pacient séronegatívny, účelom opätovnej infúzie je stimulovať imunitnú reakciu, napr.
imunologickú alebo antigénnu reakciu, ako napríklad aktívnu imunizáciu. U séropozitívneho jedinca je
účelom opätovnej infúzie stimulácia alebo posilnenie imunitného systému voči patogénu.
[0113] Rekombinantný CMV podľa vynálezu je užitočný aj na generovanie DNA pre sondy alebo PCR
primery, ktoré sa môžu použiť na detegovanie prítomnosti alebo neprítomnosti hybridizovateľnej DNA
alebo na amplifikáciu DNA, napr. na detegovanie patogénu vo vzorke alebo na amplifikáciu DNA.
[0114] Okrem toho, ako bolo diskutované vyššie, vynález počíta s promótormi a expresnými kazetami,
ktoré sú užitočné v adenovírusových systémoch, ako aj v akýchkoľvek vírusových alebo bunkových
systémoch, ktoré zabezpečujú transaktiváciu proteínu.
[0115] Expresná kazeta podľa vynálezu môže zahŕňať aj funkčný skrátený polyadenylačný signál;
napríklad SV40 polyadenylačný signál, ktorý je skrátený, ale stále funkčný. Expresná kazeta môže
obsahovať exogénnu alebo heterológnu DNA (vo vzťahu k vírusu alebo systému, do ktorého sa
promótor alebo expresná kazeta zavádza); napríklad exogénnu alebo heterológnu kódujúcu DNA ako
je opísané vyššie a v príkladoch. Táto DNA sa môže vhodne umiestniť a operatívne spojiť s
promótorom na expresiu. Expresná kazeta sa môže zavádzať v akejkoľvek orientácii; výhodne v takej
orientácii, ktorou sa získa maximálna expresia zo systému alebo vírusu, do ktorého sa expresná
kazeta zaviedla.
[0116] Hoci špecifické príklady promótora a expresnej kazety sú uvádzané pre adenovírusy,
priemerný odborník v oblasti je schopný upraviť tieto uskutočnenia podľa vynálezu pre iné vírusy a
plazmidy pre bunky, ako napríklad eukaryotické bunky, bez nadmerného experimentovania,
jednoduchým určením toho, či vírus, plazmid, bunka alebo systém poskytuje transaktivačný proteín.
[0117] Pokiaľ ide o HCMV promótory, odvolávame sa na US patenty č. 5 168 062 a 5 385 839. Pokiaľ
ide o bunky transfekované s plazmidovou DNA na jej expresiu, odvolávame sa na Felgner et al.
(1994), J. Biol. Chem. 269, 2550-2561. A pokiaľ ide o priamu injekciu plazmidovej DNA ako
jednoduchý a efektívny spôsob vakcinácie proti rôznym infekčným ochoreniam, odvolávame sa na
Science, 259:1745-49, 1993. Do rozsahu predloženého vynálezu teda spadá aj promótor podľa
vynálezu a expresná kazeta na použitie v iných ako adenovírusových systémoch; napríklad v
plazmidoch na priamu injekciu plazmidovej DNA.
[0118] Ďalší aspekt vynálezu tvoria proteínové fragmenty podľa predloženého vynálezu; a takéto
zlúčeniny sa môžu použiť v spôsoboch medicínskej liečby, ako napríklad na diagnostiku, prevenciu
alebo liečbu HIV alebo na vyvolanie protilátok na diagnostiku HIV, vrátane použitia vo vakcínach.
Okrem toho sa takéto zlúčeniny môžu použiť na prípravu liekov na takéto liečby alebo prevenciu alebo
na prípravu kompozícií na diagnostické účely. Tieto zlúčeniny sa môžu využiť samostatne alebo v
kombinácii s inými terapiami, vakcínami alebo preventívnymi kompozíciami; a tieto zlúčeniny sa môžu
použiť na prípravu kombinácií liekov na takúto liečbu alebo prevenciu alebo v setoch obsahujúcich
zlúčeninu a iné terapeutikum alebo látku na prevenciu.
[0119] V ešte ďalšom uskutočnení predložený vynález zahŕňa aj použitie tu opísaných proteínových
fragmentov podľa predloženého vynálezu ako imunogénov, výhodne ako zložiek HIV-1 vakcíny.
[0120] Výrazy „proteín“, „peptid“, „polypeptid“ a „aminokyselinová sekvencia“ sa tu používajú
zameniteľne a označujú polyméry aminokyselinových zvyškov s akoukoľvek dĺžkou. Polymér môže
byť nerozvetvený alebo rozvetvený, môže zahŕňať modifikované aminokyseliny alebo aminokyselinové
analógy a môže byť prerušený chemickými skupinami, ktorými nie sú aminokyseliny. Tieto výrazy
zahŕňajú aj aminokyselinový polymér, ktorý sa modifikoval prirodzene alebo intervenciou. Napríklad
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inou manipuláciou alebo modifikáciou, ako napríklad konjugáciou so značkovacou alebo biologicky
aktívnou zložkou.
[0121] Výrazy „antigén“ alebo „imunogén“ sa tu používajú zameniteľne na označenie látky, typicky
proteínu, ktorá je schopná indukovať imunitnú reakciu u subjektu. Tento výraz označuje aj proteíny,
ktoré sú imunologicky aktívne v tom zmysle, že keď sa podajú subjektu (buď priamo, alebo podaním
nukleokyselinovej sekvencie alebo vektora, ktoré kódujú daný proteín, subjektu), sú schopné vyvolať
imunitnú reakciu humorálneho a/alebo bunkového typu, ktorá je namierená proti tomuto proteínu.
[0122] Výraz „protilátka“ zahŕňa intaktné molekuly, ako aj ich fragmenty, ako napríklad Fab, F(ab’)2,
Fv a scFv, ktoré sú schopné viazať sa na epitopový determinant. Tieto protilátkové fragmenty si
zachovávajú určitú schopnosť selektívne sa viazať s jeho antigénom alebo receptorom a zahŕňajú
napríklad:
a. Fab, fragment, ktorý obsahuje monovalentný antigén viažuci fragment protilátkovej molekuly, môže
byť vyprodukovaný štiepením celej protilátky s enzýmom papaínom, čím vzniká intaktný ľahký reťazec
s časťou jedného ťažkého reťazca;
b. Fab’, fragment protilátkovej molekuly, ktorý sa dá získať ošetrením celej protilátky s pepsínom,
následne redukciou, čím sa získa intaktný ľahký reťazec s časťou ťažkého reťazca; na jednu
protilátkovú molekulu sa získajú dva Fab’ fragmenty;
c. (Fab’)2, fragment protilátky, ktorý sa dá získať ošetrením celej protilátky s enzýmom pepsínom bez
následnej redukcie; F(ab’)2 je dimér dvoch Fab’ fragmentov, ktoré sú navzájom spojené dvoma
disulfidovými väzbami;
d. scFv, vrátane geneticky skonštruovaného fragmentu obsahujúceho variabilnú oblasť ťažkého
reťazca a variabilnú oblasť ľahkého reťazca fúzované do jednoreťazcovej molekuly.
[0123] V oblasti sú dobre známe všeobecné spôsoby výroby týchto fragmentov. (Pozri napríklad
Harlow a Lane, 1988, „Antibodies: A Laboratory Manual“, Cold Spring Harbor Laboratory, New York,
(1988).
[0124] „Neutralizačná protilátka“ môže inhibovať vstup HIV-1 vírusu, napríklad SF162 a/alebo JRCSF
s neutralizačným indexom >1,5 alebo >2,0. Širokospektrálne a silné neutralizačné protilátky môžu
neutralizovať viac ako približne 50 % HIV-1 vírusov (z rôznych klanov a rôznych kmeňov v rámci
jedného klanu) v neutralizačnom teste. Inhibičná koncentrácia monoklonálnej protilátky môže byť
nižšia ako približne 25 mg/ml, aby neutralizovala približne 50 % vstupného vírusu v neutralizačnom
teste.
[0125] Je potrebné chápať, že proteíny a nukleové kyseliny, ktoré ich kódujú, sa môžu líšiť od
presných sekvencií, ktoré sú tu opísané a ilustrované. Vynález teda počíta s deléciami, adíciami,
skráteniami a substitúciami uvedených sekvencií, pokiaľ tieto sekvencie fungujú v súlade so spôsobmi
podľa vynálezu. V tomto smere budú substitúcie vo všeobecnosti konzervatívne, tzn. že to budú
substitúcie, ktoré sa uskutočňujú v rámci určitej rodiny aminokyselín. Napríklad aminokyseliny sa vo
všeobecnosti rozdeľujú do štyroch rodín: (1) kyslé, - aspartát a glutamát; (2) zásadité, - lyzín, arginín,
histidín; (3) nepolárne, - alanín, valín, leucín, izoleucín, prolín, fenylalanín, metionín, triptofán; a (4)
nenabité polárne, - glycín, asparagín, glutamín, cysteín, serín, treonín, tyrozín. Fenylalanín, tryptofán a
tyrozín sa niekedy označujú ako aromatické aminokyseliny. Dá sa odôvodnene predpokladať, že
izolovaná náhrada leucínu za izoleucín alebo valín alebo vice versa; aspartátu za glutamát alebo vice
versa; treonínu za serín alebo vice versa; alebo podobná konzervatívna náhrada aminokyseliny
štrukturálne príbuznou aminokyselinou nebudú mať veľký vplyv na biologickú aktivitu. Proteíny s v
podstate rovnakou aminokyselinovou sekvenciou ako sú ilustrované a opísané sekvencie, ktoré ale
majú malé aminokyselinové substitúcie, ktoré nemajú podstatný vplyv na imunogénnosť proteínov, sú
preto v rámci rozsahu vynálezu.
[0126] Tak ako sa používajú tu, výrazy „nukleotidové sekvencie“ a „nukleokyselinové sekvencie“
označujú deoxyribonukleokyselinové (DNA) alebo ribonukleokyselinové (RNA) sekvencie, vrátane,
bez obmedzenia na, mesendžerovú RNA (mRNA), DNA/RNA hybridy alebo syntetické nukleové
kyseliny. Nukleová kyselina môže byť jednovláknová alebo čiastočne alebo úplne dvojvláknová
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heterodvojzávitnice.
[0127] Tak ako sa používa tu, výraz „transgén“ sa môže používať na označenie „rekombinantných“
nukleotidových sekvencií, ktoré môžu byť odvodené od ktorejkoľvek z nukleotidových sekvencií
kódujúcich proteíny podľa predloženého vynálezu. Výraz „rekombinant“ znamená nukleotidovú
sekvenciu, ktoré bola manipulovaná „človekom“, a ktorá sa nenachádza v prírode alebo je v prírode
spojená s inou nukleotidovou sekvenciou alebo sa nachádza v inom usporiadaní. Je zrejmé, že
manipulácia „človekom“ znamená manipuláciu niektorými umelými prostriedkami, vrátane použitia
prístrojov, optimalizácie kodónu, restrikčných enzýmov, atď.
[0128] V jednom uskutočnení môžu byť napríklad nukleotidové sekvencie mutované tak, aby sa
eliminovala in vivo aktivita kódovaných proteínov. V ďalšom uskutočnení môžu mať nukleotidové
sekvencie optimalizovaný kodón, napríklad sa kodóny môžu optimalizovať na použitie u ľudí. Vo
výhodných uskutočneniach sú nukleotidové sekvencie podľa vynálezu aj mutované, aby sa
eliminovala normálna funkcia kódovaných proteínov in vivo, aj majú optimalizovaný kodón na použitie
u ľudí. Týmto spôsobom sa môže napríklad zmeniť každá zo sekvencií Gag, Pol, Env, Nef, RT a Int.
[0129] Pokiaľ ide o optimalizáciu kodónu, nukleokyselinové molekuly podľa vynálezu majú
nukleotidovú sekvenciu, ktorá kóduje antigény podľa vynálezu a bola navrhnutá tak, aby využívala
kodóny, ktoré sa používajú v génoch toho subjektu, v ktorom sa má produkovať antigén. Mnohé
vírusy, vrátane HIV a iných lentivírusov, používajú veľké množstvo zriedkavých kodónov a zmenou
týchto kodónov na také, ktoré sa bežne používajú v požadovanom subjekte, sa dosiahne posilnenie
expresie antigénov. Vo výhodnom uskutočnení sú používanými kodónmi „humanizované“ kodóny, tzn.
kodóny, ktoré sa veľmi často vyskytujú vo vysoko exprimoaných humánnych génoch (Andre et al., J.
Virol. 72:1497-1503, 1998), namiesto kodónov, ktoré často využíva HIV. Takéto využívanie kodónov
poskytuje účinnú expresiu transgénnych HIV proteínov v humánnych bunkách. Môže sa použiť
akýkoľvek vhodný spôsob na optimalizáciu kodónu. Takéto spôsoby a výber takýchto spôsobov sú pre
priemerného odborníka v oblasti dobre známe. Okrem toho existuje niekoľko spoločností, ktoré sa
zaoberajú optimalizáciou kodónov sekvencií, ako napríkald Geneart (geneart.com). V nukleotidových
sekvenciách podľa vynálezu sa teda dajú jednoducho optimalizovať kodóny.
[0130] Vynález zahŕňa aj nukleotidové sekvencie kódujúce funkčne a/alebo antigénne ekvivalentné
varianty a deriváty CMV vektorov a tam zahrnuté glykoproteíny. Tieto funkčne ekvivalentné varianty,
deriváty a fragmenty majú schopnosť zachovať si antigénnu aktivitu. Napríklad zmeny v DNA
sekvencii, ktoré nemenia kódovanú aminokyselinovú sekvenciu, ako aj tie, ktoré vedú ku
konzervatívnym substitúciám aminokyselinových zvyškov, jednej alebo niekoľkým aminokyselinovým
deléciám alebo adíciám, a substitúciám aminokyselinových zvyškov aminokyselinovými analógmi, sú
zmeny, ktoré nemajú signifikatný vplyv na kódovaný polypeptid. Konzervatívnymi aminokyselinovými
substitúciami
sú
glycín/alanín;
valín/izoleucín/leucín;
asparagín/glutamín;
kyselina
asparágová/kyselina glutámová; serín/treonín/metionín; lyzín/arginín; a fenylalanín/tyrozín/tryptofán.
V jednom uskutočnení sú varianty na najmenej 50 %, najmenej 55 %, najmenej 60 %, najmenej 65 %,
najmenej 70 %, najmenej 75 %, najmenej 80 %, najmenej 85 %, najmenej 86 %, najmenej 87 %,
najmenej 88 %, najmenej 89 %, najmenej 90 %, najmenej 91 %, najmenej 92 %, najmenej 93 %,
najmenej 94 %, najmenej 95 %, najmenej 96 %, najmenej 97 %, najmenej 98 % alebo najmenej 99 %
homologické alebo identické s antigénom, epitopom, imunogénom, peptidom alebo polypeptidom,
ktoré sú predmetom záujmu.
[0131] Na účely predloženého vynálezu sa sekvenčná zhoda alebo homológia stanovuje
porovnávaním sekvencií, keď sú zosúladené tak, aby sa maximalizovalo prekrývanie a zhoda a
zároveň minimalizovali sekvenčné medzery. Konkrétne, sekvenčná zhoda sa môže stanovovať s
použitím ktoréhokoľvek z množstva matematických algoritmov. Neobmedzujúcim príkladom
matematického algoritmu používaného na porovnávanie dvoch sekvencií je algoritmus podľa Karlin &
Altschul, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1990; 87: 2264-2268, modifikovaný ako je uvedené v Karlin &
Altschul, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1993;90: 5873-5877.
[0132] Ďalším príkladom matematického algoritmu používaného na porovnávanie sekvencií je
algoritmus podľa Myers & Miller, CABIOS 1988;4: 11-17. Takéto algoritmy sú súčasťou programu
ALIGN (verzia 2.0), ktorý je súčasťou GCG sekvenčného zosúlaďovacieho softvérového balíka. Pri
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vyvážených zvyškov PAM120, penalta za dĺžku medzery 12 a penalta za medzeru 4. Ešte ďalším
užitočným algoritmom na identifikáciu oblastí lokálnej sekvenčnej podobnosti a na zosúlaďovanie je
algoritmus FASTA, ako je opísaný v Pearson & Lipman, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1988; 85: 24442448.
[0133] Výhodný na použitie podľa predloženého vynálezu je softvér WU-BLAST (Washington
University BLAST) verzia 2.0. WU-BLAST verzia 2.0 je program, ktorý sa dá vykonávať na niekoľkých
UNIX platformách a môže stiahnuť z ftp://blast.wustl.edu/blast/executables. Tento program je založený
na WU-BLAST verzii 1.4, ktorá je zase založená na verejnej doméne NCBI-BLAST verzie 1.4 (Altschul
& Gish, 1996, Local alignment statistics, Doolittle ed., Methods in Enzymology 266: 460-480; Altschul
et al., Journal of Molecular Biology 1990; 215: 403-410; Gish & States, 1993; Nature Genetics 3: 266272; Karlin & Altschul, 1993;Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 5873-5877).
[0134] Rôzne rekombinantné nukleotidové sekvencie a protilátky a/alebo antigény podľa vynálezu sa
môžu vyrobiť s použitím štandardných rekombinantných DNA a klonovacích techník. Takéto techniky
sú odborníkovi v oblasti dobre známe. Pozri napríklad „Molecular Cloning: A Laboratory Manual“,
druhé vydanie (Sambrook et al. 1989).
[0135] Nukleotidové sekvencie podľa predloženého vynálezu sa môžu zaviesť do „vektorov“. Výraz
„vektor“ sa používa v širokom zmysle a priemerný odborník v oblasti mu rozumie, a tak ako sa používa
tu, výraz „vektor“ je v súlade s významom, ktorý mu pripisuje priemerný odborník v oblasti. Výraz
„vektor“ sa napríklad bežne používa priemerným odborníkom v oblasti na označenie vehikula, ktoré
umožňuje alebo uľahčuje prenos nukleokyselinových molekúl z jedného prostredia do druhého
prostredia, alebo ktorý umožňuje alebo uľahčuje manipuláciu nukleokyselinovej molekuly.
[0136] Ktorýkoľvek vektor, ktorý umožňuje expresiu vírusov podľa predloženého vynálezu, sa môže
použiť v súlade s predloženým vynálezom. V určitých uskutočneniach sa vírusy podľa predloženého
vynálezu môžu používať in vitro (ako napríklad s použitím bezbunkových expresných systémov)
a/alebo v kultivovaných bunkách rastúcich in vitro, aby sa vyprodukovali kódované HIV-antigény
a/alebo protilátky, ktoré sa potom môžu použiť na rôzne aplikácie, ako napríklad na produkciu
proteínových vakcín. Na takéto aplikácie sa môže použiť akýkoľvek vektor, ktorý umožňuje expresiu
vírusu in vitro a/alebo v kultivovaných bunkách.
[0137] Pre exogénne antigény podľa predloženého vynálezu, ktoré sa majú exprimovať, sa má proteín
kódujúca sekvencia exogénneho antigénu „operatívne spojiť“ s regulačnými alebo nukleokyselinovými
riadiacimi sekvenciami, ktoré riadia transkripciu a transláciu proteínu. Tak ako sa používa tu, kódujúca
sekvencia a nukleokyselinová riadiaca sekvencia alebo promótor sa označujú za „operatívne spojené“,
keď sú kovalentne spojené takým spôsobom, že je miesto expresie alebo transkripcie a/alebo
translácie kódujúcej sekvencie pod vplyvom alebo kontrolou nukleokyselinovej riadiacej sekvencie.
„Nukleokyselinová riadiaca sekvencia“ môže byť akýkoľvek nukleokyselinový element, ako napríklad,
ale bez obmedzenia na promótory, zosilňovače, IRES, intróny a iné tu opísané elementy, ktoré riadia
expresiu nukleokyselinovej sekvencie alebo kódujúcej sekvencie, ktoré sú pripojené operatívne. Výraz
„promótor“ sa tu bude používať na označenie skupiny transkripčných riadiacich modulov, ktoré sú
usporiadané v klastri okolo miesta iniciácie pre RNA polymerázu II, a ktoré keď sa operatívne spoja s
proteín kódujúcimi sekvenciami podľa vynálezu, vedú k expresii kódovaného proteínu. Expresia
transgénov podľa predloženého vynálezu môže byť riadené konštitutívnym promótorom alebo
inducibilným promótorom, ktorý iniciuje transkripciu len keď je vystavený nejakému konkrétnemu
externému stimulu, ako napríklad, ale bez obmedzenia na antibiotiká, ako napríklad tetracyklín,
hormóny, ako napríklad ekdyzón, alebo ťažké kovy. Promótor môže byť špecifický aj pre konkrétny typ
bunky, tkanivo alebo orgán. V oblasti sú známe mnohé vhodné promótory a zosilňovače, a
ktorýkoľvek takýto vhodný promótor alebo zosilňovač sa môže použiť na expresiu transgénov podľa
vynálezu. Vhodné promótory a/alebo zosilňovače sa môžu vybrať napríklad z databázy eukaryotických
promótorov (EPDB).
[0138] Predložený vynález sa týka rekombinantného vírusového vektora exprimujúceho cudzí epitop.
Výhodne je epitopom HIV epitop. Vo výhodnom uskutočnení je HIV epitopom proteínový fragment
podľa predloženého vynálezu, avšak predložený vynález môže zahŕňať ďalšie HIV antigény, epitopy
alebo imunogény. Výhodne je HIV epitopom HIV antigén zahŕňajúci, ale nie obmedzený na HIV

- 21 antigény podľa US patentov č. 7 341 731; 7 335 364, 7 329 807, 7 323 553, 7 320 859,
7 306 798, 7 285 646, 7 285 289, 7 285 271, 7 282 364, 7 273 695, 7 270 997; 7 262 270,
7 244 575, 7 232 567, 7 232 566, 7 223 844, 7 223 739, 7 223 534, 7 223 368, 7 220 554,
7 211 659, 7 211 432, 7 205 159, 7 198 934, 7 195 768, 7 192 555, 7 189 826, 7 189 522,
7 179 645, 7 175 843, 7 172 761, 7 169 550, 7 157 083, 7 153 509, 7 147 862, 7 141 550,
7 122 188, 7 118 859, 7 118 855, 7 118 751, 7 118 742, 7 105 655, 7 101 552, 7 097 971,
7 094 405, 7 091 049, 7 090 648, 7 087 377, 7 083 787, 7 070 787, 7 070 781, 7 060 273,
7 056 519, 7 049 136, 7 048 929, 7 033 593, 7 030 094, 7 022 326, 7 009 037, 7 008 622,
6 997 863, 6 995 008, 6 979 535, 6 974 574, 6 972 126, 6 969 609, 6 964 769, 6 964 762,
6 956 059, 6 953 689, 6 951 648, 6 946 075, 6 927 031, 6 919 319, 6 919 318, 6 919 077,
6 911 315, 6 908 617, 6 908 612, 6 902 743, 6 900 010, 6 893 869, 6 884 785, 6 884 435,
6 867 005, 6 861 234, 6 855 539, 6 841 381, 6 841 345, 6 838 477, 6 821 955, 6 818 392,
6 815 217, 6 815 201, 6 812 026, 6 812 025, 6 812 024, 6 808 923, 6 806 055, 6 803 231,
6 800 288, 6 797 811, 6 780 967, 6 780 598, 6 773 920, 6 764 682, 6 761 893, 6 753 015,
6 737 239, 6 737 067, 6 730 304, 6 720 310, 6 716 823, 6 713 301, 6 713 070, 6 706 859,
6 699 656, 6 696 291, 6 692 745, 6 670 181, 6 670 115, 6 664 406, 6 657 055, 6 657 050,
6 653 066, 6 649 409, 6 649 372, 6 645 732, 6 641 816, 6 635 469, 6 613 530, 6 605 427,
6 602 705, 6 600 023, 6 596 477, 6 596 172, 6 593 103, 6 593 079, 6 579 673, 6 576 758,
6 573 040, 6 569 418, 6 569 340, 6 562 800, 6 558 961, 6 551 828, 6 551 824, 6 548 275,
6 544 752, 6 544 728, 6 534 482, 6 534 312, 6 534 064, 6 531 572, 6 531 313, 6 525 179,
6 524 582, 6 521 449, 6 518 030, 6 518 015, 6 514 691, 6 514 503, 6 511 845, 6 511 812,
6 509 313, 6 506 384, 6 503 882, 6 495 676, 6 495 526, 6 495 347, 6 492 123, 6 489 131,
6 482 614, 6 479 286, 6 479 284, 6 465 634, 6 461 615, 6 458 560, 6 458 527, 6 458 370,
6 451 592, 6 451 323, 6 436 407, 6 432 633, 6 428 970, 6 428 952, 6 428 790, 6 420 139,
6 410 318, 6 410 028, 6 410 014, 6 407 221, 6 406 710, 6 403 092, 6 399 295, 6 392 013,
6 384 198, 6 380 170, 6 376 170, 6 372 426, 6 365 187, 6 358 739, 6 355 248, 6 355 247,
6 342 372, 6 342 228, 6 338 952, 6 337 179, 6 335 183, 6 335 017, 6 331 404, 6 329 202,
6 328 976, 6 322 964, 6 319 666, 6 319 665, 6 319 500, 6 319 494, 6 316 205, 6 316 003,
6 306 625, 6 296 807, 6 294 322, 6 291 239, 6 291 157, 6 287 568, 6 284 456, 6 284 194,
6 270 956, 6 270 769, 6 268 484, 6 265 562, 6 265 149, 6 262 029, 6 261 762, 6 261 571,
6 258 599, 6 258 358, 6 248 332, 6 245 331, 6 242 461, 6 241 986, 6 235 526, 6 235 466,
6 228 361, 6 221 579, 6 214 862, 6 214 804, 6 210 963, 6 210 873, 6 207 185, 6 203 974,
6 197 531, 6 197 496, 6 194 142, 6 190 871, 6 190 666, 6 168 923, 6 156 302, 6 153 408,
6 153 392, 6 153 378, 6 153 377, 6 146 635, 6 146 614, 6 143 876, 6 140 059, 6 140 043,
6 132 992, 6 124 306, 6 124 132, 6 121 006, 6 120 990, 6 114 507, 6 114 143, 6 110 466,
6 103 521, 6 100 234, 6 099 848, 6 099 847, 6 096 291, 6 093 405, 6 090 392, 6 087 476,
6 080 846, 6 080 725, 6 074 650, 6 074 646, 6 070 126, 6 063 905, 6 063 564, 6 060 256,
6 048 530, 6 045 788, 6 043 347, 6 043 248, 6 042 831, 6 037 165, 6 033 672, 6 030 772,
6 030 618, 6 025 141, 6 025 125, 6 020 468, 6 019 979, 6 017 543, 6 017 537, 6 015 694,
6 013 484, 6 013 432, 6 007 838, 6 004 811, 6 004 807, 6 004 763, 5 998 132, 5 993 819,
5 985 926, 5 985 641, 5 985 545, 5 981 537, 5 981 505, 5 981 170, 5 976 551, 5 972 339,
5 962 428, 5 962 318, 5 961 979, 5 961 970, 5 958 765, 5 958 422, 5 955 647, 5 955 342,
5 951 975, 5 942 237, 5 939 277, 5 939 074, 5 935 580, 5 928 930, 5 928 913, 5 928 644,
5 925 513, 5 922 550, 5 922 325, 5 919 458, 5 916 806, 5 916 563, 5 914 395, 5 914 109,
5 912 176, 5 912 170, 5 906 936, 5 895 650, 5 891 623, 5 888 726, 5 885 580, 5 885 578,
5 876 731, 5 876 716, 5 874 226, 5 872 012, 5 871 747, 5 869 058, 5 866 694, 5 866 341,
5 866 319, 5 866 137, 5 861 290, 5 858 740, 5 858 647, 5 858 646, 5 858 369, 5 858 368,
5 856 185, 5 854 400, 5 853 736, 5 853 725, 5 853 724, 5 852 186, 5 851 829, 5 851 529,
5 849 288, 5 843 728, 5 843 723, 5 843 640, 5 843 635, 5 840 480, 5 837 510, 5 837 250,
5 834 599, 5 834 441, 5 834 429, 5 834 256, 5 830 876, 5 830 641, 5 830 475, 5 830 458,
5 827 749, 5 827 723, 5 824 497, 5 824 304, 5 821 047, 5 817 767, 5 817 754, 5 817 637,
5 817 318, 5 814 482, 5 807 707, 5 804 604, 5 804 371, 5 800 822, 5 795 955, 5 795 743,
5 789 388, 5 780 279, 5 780 038, 5 776 703, 5 773 260, 5 770 572, 5 766 844, 5 766 842,

7 311 920,
7 244 819,
7 214 530,
7 186 507,
7 129 219,
7 097 842,
7 056 521,
7 001 759,
6 958 158,
6 913 752,
6 875 435,
6 818 222,
6 800 613,
6 750 005,
6 699 722,
6 656 471,
6 602 709,
6 573 245,
6 544 780,
6 525 028,
6 511 801,
6 489 129,
6 451 601,
6 416 997,
6 391 657,
6 348 450,
6 329 173,
6 309 633,
6 274 337,
6 261 569,
6 232 120,
6 197 755,
6 153 393,
6 139 746,
6 107 020,
6 083 903,
6 060 064,
6 030 770,
6 015 661,
5 989 806,
5 965 371,
5 951 986,
5 928 642,
5 912 338,
5 879 685,
5 866 320,
5 858 366,
5 849 475,
5 837 242,
5 830 457,
5 817 470,
5 795 572,
5 766 625,

- 22 5 763 574, 5 763 190, 5 762 965, 5 759 769, 5 756 666, 5 753 258, 5 750 373, 5 747 641, 5 747 526,
5 747 028, 5 736 320, 5 736 146, 5 733 760, 5 731 189, 5 728 385, 5 721 095, 5 716 826, 5 716 637,
5 716 613, 5 714 374, 5 709 879, 5 709 860, 5 709 843, 5 705 331, 5 703 057, 5 702 707, 5 698 178,
5 688 914, 5 686 078, 5 681 831, 5 679 784, 5 674 984, 5 672 472, 5 667 964, 5 667 783, 5 665 536,
5 665 355, 5 660 990, 5 658 745, 5 658 569, 5 643 756, 5 641 624, 5 639 854, 5 639 598, 5 637 677,
5 637 455, 5 633 234, 5 629 153, 5 627 025, 5 622 705, 5 614 413, 5 610 035, 5 607 831, 5 606 026,
5 601 819, 5 597 688, 5 593 972, 5 591 829, 5 591 823, 5 589 466, 5 587 285, 5 585 254, 5 585 250,
5 580 773, 5 580 739, 5 580 563, 5 573 916, 5 571 667, 5 569 468, 5 558 865, 5 556 745, 5 550 052,
5 543 328, 5 541 100, 5 541 057, 5 534 406, 5 529 765, 5 523 232, 5 516 895, 5 514 541, 5 510 264,
5 500 161, 5 480 967, 5 480 966, 5 470 701, 5 468 606, 5 462 852, 5 459 127, 5 449 601, 5 447 838,
5 447 837, 5 439 809, 5 439 792, 5 418 136, 5 399 501, 5 397 695, 5 391 479, 5 384 240, 5 374 519,
5 374 518, 5 374 516, 5 364 933, 5 359 046, 5 356 772, 5 354 654, 5 344 755, 5 335 673, 5 332 567,
5 320 940, 5 317 009, 5 312 902, 5 304 466, 5 296 347, 5 286 852, 5 268 265, 5 264 356, 5 264 342,
5 260 308, 5 256 767, 5 256 561, 5 252 556, 5 230 998, 5 230 887, 5 227 159, 5 225 347, 5 221 610,
5 217 861, 5 208 321, 5 206 136, 5 198 346, 5 185 147, 5 178 865, 5 173 400, 5 173 399, 5 166 050,
5 156 951, 5 135 864, 5 122 446, 5 120 662, 5 103 836, 5 100 777, 5 100 662, 5 093 230, 5 077 284,
5 070 010, 5 068 174, 5 066 782, 5 055 391, 5 043 262, 5 039 604, 5 039 522, 5 030 718, 5 030 555,
5 030 449, 5 019 387, 5 013 556, 5 008 183, 5 004 697, 4 997 772, 4 983 529, 4 983 387, 4 965 069,
4 945 082, 4 921 787, 4 918 166, 4 900 548, 4 888 290, 4 886 742, 4 885 235, 4 870 003, 4 869 903,
4 861 707, 4 853 326, 4 839 288, 4 833 072 a 4 795 739.
[0139] V ďalšom uskutočnení sa HIV alebo jeho imunogénne fragmenty môžu využiť ako HIV epitop.
Napríklad HIV nukleotidy podľa US patentov č. 7 393 949, 7 374 877, 7 306 901, 7 303 754,
7 173 014, 7 122 180, 7 078 516, 7 022 814, 6 974 866, 6 958 211, 6 949 337, 6 946 254, 6 896 900,
6 887 977, 6 870 045, 6 803 187, 6 794 129, 6 773 915, 6 768 004, 6 706 268, 6 696 291, 6 692 955,
6 656 706, 6 649 409, 6 627 442, 6 610 476, 6 602 705, 6 582 920, 6 557 296, 6 531 587, 6 531 137,
6 500 623, 6 448 078, 6 429 306, 6 420 545, 6 410 013, 6 407 077, 6 395 891, 6 355 789, 6 335 158,
6 323 185, 6 316 183, 6 303 293, 6 300 056, 6 277 561, 6 270 975, 6 261 564, 6 225 045, 6 222 024,
6 194 391, 6 194 142, 6 162 631, 6 114 167, 6 114 109, 6 090 392, 6 060 587, 6 057 102, 6 054 565,
6 043 081, 6 037 165, 6 034 233, 6 033 902, 6 030 769, 6 020 123, 6 015 661, 6 010 895, 6 001 555,
5 985 661, 5 980 900, 5 972 596, 5 939 538, 5 912 338, 5 869 339, 5 866 701, 5 866 694, 5 866 320,
5 866 137, 5 864 027, 5 861 242, 5 858 785, 5 858 651, 5 849 475, 5 843 638, 5 840 480, 5 821 046,
5 801 056, 5 786 177, 5 786 145, 5 773 247, 5 770 703, 5 756 674, 5 741 706, 5 705 612, 5 693 752,
5 688 637, 5 688 511, 5 684 147, 5 665 577, 5 585 263, 5 578 715, 5 571 712, 5 567 603, 5 554 528,
5 545 726, 5 527 895, 5 527 894, 5 223 423, 5 204 259, 5 144 019, 5 051 496 a 4 942 122 sú
užitočné podľa predloženého vynálezu.
[0140] Akýkoľvek epitop rozoznávaný HIV protilátkou sa môže použiť v predloženom vynáleze.
Napríklad anti-HIV protilátky podľa US patentov č. 6 949 337, 6 900 010, 6 821 744, 6 768 004, 6 613
743, 6 534 312, 6 511 830, 6 489 131, 6 242 197, 6 114 143, 6 074 646, 6 063 564, 6 060 254, 5 919
457, 5 916 806, 5 871 732, 5 824 304, 5 773 247, 5 736 320, 5 637 455, 5 587 285, 5 514 541, 5 317
009, 4 983 529, 4 886 742, 4 870 003 a 4 795 739 sú užitočné pre predložený vynález. Okrem toho,
monoklonálne anti-HIV protilátky podľa US patentov č. 7 074 556, 7 074 554, 7 070 787, 7 060 273, 7
045 130, 7 033 593, RE39 057, 7 008 622, 6 984 721, 6 972 126, 6 949 337, 6 946 465, 6 919 077, 6
916 475, 6 911 315, 6 905 680, 6 900 010, 6 825 217, 6 824 975, 6 818 392, 6 815 201, 6 812 026, 6
812 024, 6 797 811, 6 768 004, 6 703 019, 6 689 118, 6 657 050, 6 608 179, 6 600 023, 6 596 497, 6
589 748, 6 569 143, 6 548 275, 6 525 179, 6 524 582, 6 506 384, 6 498 006, 6 489 131, 6 465 173, 6
461 612, 6 458 933, 6 432 633, 6 410 318, 6 406 701, 6 395 275, 6 391 657, 6 391 635, 6 384 198, 6
376 170, 6 372 217, 6 344 545, 6 337 181, 6 329 202, 6 319 665, 6 319 500, 6 316 003, 6 312 931, 6
309 880, 6 296 807, 6 291 239, 6 261 558, 6 248 514, 6 245 331, 6 242 197, 6 241 986, 6 228 361, 6
221 580, 6 190 871, 6 177 253, 6 146 635, 6 146 627, 6 146 614, 6 143 876, 6 132 992, 6 124 132,
RE36 866, 6 114 143, 6 103 238, 6 060 254, 6 039 684, 6 030 772, 6 020 468, 6 013 484, 6 008 044,
5 998 132, 5 994 515, 5 993 812, 5 985 545, 5 981 278, 5 958 765, 5 939 277, 5 928 930, 5 922 325,
5 919 457, 5 916 806, 5 914 109, 5 911 989, 5 906 936, 5 889 158, 5 876 716, 5 874 226, 5 872 012,
5 871 732, 5 866 694, 5 854 400, 5 849 583, 5 849 288, 5 840 480, 5 840 305, 5 834 599, 5 831 034,

- 23 5 827 723, 5 821 047, 5 817 767, 5 817 458, 5 804 440, 5 795 572, 5 783 670, 5 776 703, 5 773 225,
5 766 944, 5 753 503, 5 750 373, 5 747 641, 5 736 341, 5 731 189, 5 707 814, 5 702 707, 5 698 178,
5 695 927, 5 665 536, 5 658 745, 5 652 138, 5 645 836, 5 635 345, 5 618 922, 5 610 035, 5 607 847,
5 604 092, 5 601 819, 5 597 896, 5 597 688, 5 591 829, 5 558 865, 5 514 541, 5 510 264, 5 478 753,
5 374 518, 5 374 516, 5 344 755, 5 332 567, 5 300 433, 5 296 347, 5 286 852, 5 264 221, 5 260 308,
5 256 561, 5 254 457, 5 230 998, 5 227 159, 5 223 408, 5 217 895, 5 180 660, 5 173 399, 5 169 752,
5 166 050, 5 156 951, 5 140 105, 5 135 864, 5 120 640, 5 108 904, 5 104 790, 5 049 389, 5 030 718,
5 030 555, 5 004 697, 4 983 529, 4 888 290, 4 886 742 a 4 853 326 sú tiež užitočné pre predložený
vynález.
[0141] V jednom príklade je epitopom SIV epitop. Priemernému odborníkovi v oblasti je zrejmé, že
kedykoľvek sa odvolávame v opise na HIV, týka sa to aj SIV. Vo výhodnom uskutočnení je SIV
epitopom proteínový fragment podľa predloženého vynálezu, avšak predložený vynález môže zahŕňať
ďalšie SIV antigény, epitopy alebo imunogény. Výhodne je SIV epitop SIV antigén zahŕňajúci, ale nie
obmedzený na SIV antigény podľa US patentov č. 7 892 729; 7 886 962, 7 879 914, 7 829 287,
7 794 998, 7 767 455, 7 759 477, 7 758 869, 7 754 420, 7 749 973, 7 748 618, 7 732 124, 7 709 606,
7 700 342, 7 700 273, 7 625 917, 7 622 124, 7 611 721, 7 608 422, 7 601 518, 7 585 675, 7 534 603,
7 511 117, 7 508 781, 7 507 417, 7 479 497, 7 464 352, 7 457 973, 7 442 551, 7 439 052, 7 419 829,
7 407 663, 7 378 515, 7 364 760, 7 312 065, 7 261 876, 7 220 554, 7 211 240, 7 198 935, 7 169 394,
7 098 201, 7 078 516, 7 070 993, 7 048 929, 7 034 010, RE39 057; 7 022 814, 7 018 638, 6 955 919,
6 933 377, 6 908 617, 6 902 929, 6 846 477, 6 818 442, 6 803 231, 6 800 281, 6 797 811, 6 790 657,
6 712 612, 6 706 729, 6 703 394, 6 682 907, 6 656 706, 6 645 956, 6 635 472, 6 596 539, 6 589 763,
6 562 571, 6 555 523, 6 555 342, 6 541 009, 6 531 574, 6 531 123, 6 503 713, 6 479 281, 6 475 718,
6 469 083, 6 468 539, 6 455 265, 6 448 390, 6 440 730, 6 423 544, 6 365 150, 6 362 000, 6 326 007,
6 322 969, 6 291 664, 6 277 601, 6 261 571, 6 255 312, 6 207 455, 6 194 142, 6 117 656, 6 111 087,
6 107 020, 6 080 846, 6 060 064, 6 046 228, 6 043 081, 6 027 731, 6 020 123, 6 017 536, 6 004 781,
5 994 515, 5 981 259, 5 961 976, 5 950 176, 5 929 222, 5 928 913, 5 912 176, 5 888 726, 5 861 243,
5 861 161, 5 858 366, 5 830 475, 5 817 316, 5 804 196, 5 786 177, 5 759 768, 5 747 324, 5 705 522,
5 705 331, 5 698 446, 5 688 914, 5 688 637, 5 654 195, 5 650 269, 5 631 154, 5 582 967, 5 552 269,
5 512 281, 5 508 166, 5 470 572, 5 312 902, 5 310 651, 5 268 265, 5 254 457, 5 212 084, 5 087 631 a
4 978 687.
[0142] Vektory používané v súlade s predloženým vynálezom by sa mali typicky vyberať tak, aby
obsahovali vhodnú génovú regulačnú oblasť, ako napríklad promótor alebo zosilňovač, aby sa mohli
exprimovať antigény podľa vynálezu.
[0143] Keď je cieľom exprimovať antigény podľa vynálezu in vivo u subjektu, napríklad na
generovanie imunitnej reakcie proti HIV-1 antigénu a/alebo ochrannej imunity proti HIV-1, majú sa
vybrať také expresné vektory, ktoré sú vhodné na expresiu u daného subjektu, a ktoré sú bezpečné
na používanie in vivo. V niektorých uskutočneniach môže byť napríklad žiaduce exprimovať protilátky
a/alebo antigény podľa vynálezu u laboratórneho zvieraťa, aby sa predklinicky testovali HIV-1
imunogénne kompozície a vakcíny podľa vynálezu. V ďalších uskutočneniach bude žiaduce
exprimovať antigény podľa vynálezu u humánnych subjektov, ako napríklad v klinických skúšaniach
alebo na skutočné klinické použitie imunogénnych kompozícií a vakcín podľa vynálezu. Využiť sa
môžu akékoľvek vektory, ktoré sú vhodné na takéto použitia, a priemerný odborník v oblasti je
schopný vybrať vhodný vektor. V niektorých uskutočneniach môže byť výhodné, aby boli vektory
použité na tieto in vivo aplikácie oslabené na vektor z amplifikácie u subjektu. Ak sa napríklad
používajú plazmidové vektory, výhodne nemajú počiatok replikácie, ktorý je u subjektu funkčný, čím sa
posilňuje bezpečnosť pri používaní in vivo u subjektu. Ak sa používajú vírusové vektory, výhodne sú
oslabené alebo majú poškodenú replikáciu u subjektu, čím sa tiež posilňuje bezpečnosť pri používaní
in vivo u subjektu.
[0144] Vo výhodných uskutočneniach podľa predloženého vynálezu sa používajú vírusové vektory.
Výhodne je vektorom CMV vektor, výhodne bez najmenej jedného glykoproteínu US 11.
[0145] Vo výhodných uskutočneniach sa vírusové vektory podľa vynálezu podávajú in vivo, napríklad
keď je cieľom vyvolať u subjektu imunogénnu reakciu. V niektorých uskutočneniach môže byť
napríklad žiaduce exprimovať transgény podľa vynálezu u laboratórneho zvieraťa, aby sa predklinicky
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žiaduce exprimovať protilátky a/alebo antigény podľa vynálezu u humánnych subjektov, ako napríklad
v klinických skúšaniach alebo na skutočné klinické použitie imunogénnych kompozícií a vakcín podľa
vynálezu. Vo výhodných uskutočneniach je subjektom človek, napríklad človek infikovaný s alebo
ohrozený rizikom infekcie s HIV-1.
[0146] Na takéto in vivo aplikácie sa nukleotidové sekvencie, protilátky a/alebo antigény podľa
vynálezu výhodne podávajú ako zložka imunogénnej kompozície, ktorá môže zahŕňať nukleotidové
sekvencie a/alebo antigény podľa vynálezu v zmesi s farmaceuticky prijateľným nosičom. Imunogénne
kompozície podľa vynálezu sú užitočné na stimuláciu imunitnej reakcie proti HIV-1 a môžu sa
používať ako jedna alebo viaceré komponenty profylaktickej alebo terapeutickej vakcíny proti HIV-1 na
prevenciu, zmierňovanie alebo liečbu AIDS. Nukleové kyseliny a vektory podľa vynálezu sú
výnimočne užitočné na poskytovanie genetických vakcín, tzn. vakcín na dodávanie nukleových kyselín
kódujúcich antigény podľa vynálezu subjektu, ako napríklad človeku, aby sa antigény potom
exprimovali u tohto subjektu a vyvolali imunitnú reakciu.
[0147] Kompozície podľa vynálezu môžu byť vo forme injektovateľných suspenzií, roztokov, sprejov,
lyofilizovaných práškov, sirupov, elixírov a podobne. Môže sa použiť akákoľvek vhodná forma
kompozície. Na prípravu takejto kompozície sa nukleová kyselina alebo vektor podľa vynálezu s
požadovaným stupňom čistoty zmiešajú s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi
a/alebo pomocnými látkami. Nosiče a pomocné látky musia byť „prijateľné“ v tom zmysle, že sú
kompatibilné s ďalšími zložkami kompozície. Prijateľné nosiče, pomocné látky alebo stabilizátory sú
netoxické pre recipientov v používaných dávkach a koncentráciách a zahŕňajú, ale nie sú obmedzené
na vodu, soľanku, fosfátom tlmenú soľanku, dextrózu, glycerol, etanol alebo ich kombinácie, tlmivé
roztoky, ako napríklad fosfát, citrát a iné organické kyseliny; antioxidanty zahŕňajúce kyselinu
askorbovú a metionín; konzervačné látky (ako napríklad oktadecyldimetylbenzylamóniumchlorid;
hexametóniumchlorid; benzalkóniumchlorid, benzetóniumchlorid; fenol, butyl alebo benzylalkohol;
alkylové parabény, ako metyl- alebo propylparabén; katechol; rezorcinol; cyklohexanol; 3-pentanol; a
m-krezol); polypeptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou (s menej ako približne 10 zvyškami);
proteíny, ako napríklad sérový albumín, želatína alebo imunoglobulíny; hydrofilné polyméry, ako
napríklad polyvinylpyrolidón; aminokyseliny, ako napríklad glycín, glutamín, asparagín, histidín, arginín
alebo lyzín; monosacharidy, disacharidy a ďalšie uhľohydráty vrátane glukózy, manózy alebo
dextrínov; chelatačné činidlá, ako napríklad EDTA; cukry, ako napríklad sacharóza, manitol, trehalóza
alebo sorbitol; soľ vytvárajúce protiióny, ako napríklad sodík; kovové komplexy (napr. Zn-proteínové
komplexy); a/alebo neiónové povrchovo aktívne látky, ako sú TWEEN®, PLURONICS® alebo
polyetylénglykol (PEG).
[0148] Imunogénna alebo imunologická kompozícia sa môže formulovať aj ako emulzia typu olej vo
vode. Emulzia typu olej vo vode môže byť napríklad na báze ľahkého tekutého parafínového oleja (typ
podľa Európskeho liekopisu); izoprenoidového oleja, ako je napríklad skvalán, skvalén, EICOSANE
TM alebo tetratetrakontán; na báze oleja, ktorý je výsledkom oligomerizácie alkénu (alkénov), napr.
izobuténu alebo decénu; na báze esterov kyselín alebo alkoholov obsahujúcich lineárnu alkylovú
skupinu,
ako
napríklad
rastlinné
oleje,
etyloleát,
propylénglykoldi(kaprylát/kaprát),
glyceryltri(kaprylát/kaprát) alebo propylénglykoldioleát; na báze esterov mastných kyselín
s rozvetveným reťazcom alebo alkoholov, napr. esterov kyseliny izostearovej. Tento olej sa výhodne
používa v kombinácii s emulzifikátormi na vytvorenie emulzie. Emulzifikátormi môžu byť neiónové
povrchovo aktívne látky, ako napríklad estery sorbitanu, manidu (napr. anhydromanitololeát),
glycerolu, polyglycerolu, propylénglykolu a kyseliny olejovej, izostearovej, ricinolejovej alebo
hydroxystearovej, ktoré sa voliteľne môžu etoxylovať, a polyoxypropylén-polyoxyetylénové
kopolymérové bloky, ako napríklad produkty Pluronic®, napr. L121. Adjuvans môže byť zmes
emulzifikátora (emulzifikátorov), micely tvoriaceho činidla a oleja, ako napríklad zmes, ktorá je
komerčne dostupná pod názvom Provax® (IDEC Pharmaceuticals, San Diego, CA).
[0149] Imunogénne kompozície podľa vynálezu môžu obsahovať ďalšie látky, ako napríkald zmáčadlá
alebo emulzifikátory, tlmivé činidlá alebo adjuvans na posilnenie účinnosti vakcín (Remington’s
Pharmaceutical Sciences, 18. vydanie, Mack Publishing Company, (ed.) 1980).
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(napr. AlK(SO4)2 AlNa(SO4)2, AlNH(SO4)2, oxid kremičitý, kamenec, Al(OH)3, Ca3(PO4)2, kaolín alebo
uhličitan), polynukleotidy s alebo bez imunitu stimulujúcich komplexov (ISCOM) (napr. CpG
oligonukleotidy, ako napríklad tie, ktoré sú opísané v Chuang, T.H. et al., (2002) J. Leuk. Biol. 71(3):
538-44; Ahmad-Nejad, P. et al. (2002) Eur. J. Immunol. 32(7): 1958-68; poly IC alebo poly AU
kyseliny, polyarginín s alebo bez CpG (v oblasti známe aj ako IC31; pozri Schellack, C. et al. (2003)
Proceedings of the 34th Annual Meeting of the German Society of Immunology; Lingnau, K. et al.
(2002) Vaccine 20(29-30): 3498-508), JuvaVax (U.S. patent č. 6 693 086), určité prirodzené látky
(napr. vosk D z Mycobacterium tuberculosis, látky nachádzajúce sa v Cornyebacterium parvum,
Bordetella pertussis alebo členoch radu Brucella), flagelín (ligand Toll-podobného receptora 5; pozri
McSorley, S.J. et al. (2002) J. Immunol. 169(7): 3914-9), saponíny, ako napríklad QS21, QS17 a QS7
(US patenty č. 5 057 540; 5 650 398; 6 524 584; 6 645 495), monofosforyllipid A, najmä 3-de-Oacylovaný monofosforyllipid A (3D-MPL), imichimod (v oblasti známy aj ako IQM a komerčne dostupný
ako Aldara®); US patenty č. 4 689 338; 5 238 944; Zuber, A.K. et al. (2004) 22(13-14): 1791-8), a
CCR5 inhibítor CMPD167 (pozri Veazey, R.S. et al. (2003) J. Exp. Med. 198: 1551-1562). Hydroxid
hlinitý alebo fosforečnan hlinitý sa bežne používajú v 0,05 až 0,1 % roztoku vo fosfátom tlmenej
soľanke. Iné adjuvans, ktoré sa tiež môžu použiť, najmä s DNA vakcínami, sú cholera toxín, najmä
CTA1-DD/ISCOM (pozri Mowat, A.M. et al. (2001) J. Immunol. 167(6): 3398-405), polyfosfazény
(Allcock, H.R. (1998) App. Organometallic Chem. 12(10-11): 659-666; Payne, L.G. et al. (1995)
Pharm. Biotechnol. 6: 473-93), cytokíny, ako napríklad, ale bez obmedzenia na IL-2, IL-4, GM-CSF,
IL-12, IL-15 IGF-1, IFN-, IFN- a IFN-(Boyer et al., (2002) J. Liposome Res. 121:137-142;
WO01/095919, imunoregulačné proteíny, ako napríklad CD40L (ADX40; pozri napríklad
WO03/063899) a CD1a ligand prirodzených zabíjačských buniek (známy aj ako CRONY alebo galaktozylceramid; pozri Green, T.D. et al., (2003) J. Virol. 77(3): 2046-2055), imunostimulačné fúzne
proteíny, ako napríklad IL-2 fúzovaný s Fc fragmentom imunoglobulínov (Barouch et al., Science
290:486-492, 2000), a kostimulačné molekuly B7.1 a B7.2 (Boyer), pričom všetky sa môžu podávať
buď ako proteíny, alebo vo forme DNA v rovnakých vírusových vektoroch ako sú tie, ktoré kódujú
antigény podľa vynálezu, alebo v separátnych expresných vektoroch. Alternatívne sa vakcíny podľa
vynálezu môžu poskytovať a podávať bez akéhokoľvek adjuvans.
[0151] Imunogénne kompozície môžu byť navrhnuté tak, aby zavádzali vírusové vektory do
požadovaného miesta účinku a uvoľňovali ich vhodnou a kontrolovateľnou rýchlosťou. V oblasti sú
známe spôsoby prípravy formulácií s riadeným uvoľňovaním. Prípravky s riadeným uvoľňovaním sa
napríklad môžu produkovať použitím polymérov na vytváranie komplexu s imunogénom a/alebo
imunogénnou kompozíciou alebo na ich absorbovanie. Formulácia s riadeným uvoľňovaním sa môže
pripraviť s použitím vhodných makromolekúl (napríklad polyesterov, polyaminokyselín, polyvinylu,
pyrolidónu, etylénvinylacetátu, metylcelulózy, karboxymetylcelulózy alebo protamínsulfátu), o ktorých
je známe, že poskytujú požadované charakteristiky riadeného uvoľňovania alebo požadovaný profil
uvoľňovania. Ďalším možným spôsobom riadenia trvania pôsobenia prostredníctvom prípravku s
riadeným uvoľňovaním je inkorporovanie aktívnych zložiek do častíc z polymérneho materiálu, ako
napríklad z polyesterov, polyaminokyselín, hydrogélov, kyseliny polymliečnej, kyseliny polyglykolovej,
kopolymérov týchto kyselín alebo etylénvinylacetátových kopolymérov. Alternatívne, namiesto
inkorporovania týchto účinných látok do polymérnych častíc, je možné zachytiť tieto materiály do
mikrokapsúl pripravených napríklad koacervačnými technikami alebo interfaciálnou polymerizáciou,
napríklad hydroxymetylcelulózových alebo želatínových mikrokapsúl a poly(metylmetakrylátových)
mikrokapsúl, do koloidných liekových dodávacích systémov (napríklad lipozómov, albumínových
mikrosfér, mikroemulzií, nanočastíc a nanokapsúl) alebo do makroemulzií. Takéto techniky sú opísané
v New Trends and Developments in Vaccines, Voller et al. (eds.), University Park Press, Baltimore,
Md., 1978 a Remington’s Pharmaceutical Sciences, 16. vydanie.
[0152] Vhodné dávkovanie vírusových vektorov podľa vynálezu (spoločne imunogénov) v
imunogénnej kompozícii podľa vynálezu vie priemerný odborník v oblasti jednoducho stanoviť.
Dávkovanie imunogénov sa napríklad môže meniť v závislosti od spôsobu podávania a veľkosti
subjektu. Vhodné dávky vie priemerný odborník v oblasti stanoviť napríklad meraním imunitnej reakcie
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príslušnou úpravou dávkovania. Takéto techniky na meranie imunitnej reakcie u subjektu zahŕňajú, ale
nie sú obmedzené na testy uvoľňujúce chróm, testy viazania tetraméru, IFN-ELISPOT testy, IL-2
ELISPOT testy, vnútrobunkové cytokínové testy a iné imunologické detekčné testy, napr. ako je
podrobne uvedené v texte „Antibodies: A Laboratory Manual“ od Ed Harlow a David Lane.
[0153] Imunogénne kompozície sa môžu podávať s použitím akéhokoľvek vhodného spôsobu
podávania, vrátane, ale bez obmedzenia na itnramuskulárne, intravenózne, intradermálne, sliznicové
a lokálne dodávanie. Takéto spôsoby sú odborníkovi v oblasti dobre známe. Špecifickejšími príkladmi
dodávacích spôsobov sú intramuskulárna injekcia, intradermálna injekcia a subkutánna injekcia.
Dodávanie však nemusí byť obmedzené na injekčné spôsoby.
[0154] Imunizačné harmonohramy (alebo režimy) sú pre zvieratá dobre známe (vrátane ľudí) a dajú
sa jednoducho stanoviť pre konkrétny subjekt a imunogénnu kompozíciu. Takže imunogény sa môžu
subjektu podať raz alebo viackrát. Výhodne sú nastavené časové intervaly medzi separátnymi
podaniami imunogénnej kompozície. Hoci je tento interval rôzny pre každý subjekt, typicky je v
rozsahu od 10 dní do niekoľko týždňov a často 2, 4, 6 alebo 8 týždňov. Pre ľudí je tento interval
typicky od 2 do 6 týždňov. V konkrétnom výhodnom uskutočnení predloženého vynálezu je tento
interval dlhší, výhodne približne 10 týždňov, 12 týždňov, 14 týždňov, 16 týždňov, 18 týždňov, 20
týždňov, 22 týždňov, 24 týždňov, 26 týždňov, 28 týždňov, 30 týždňov, 32 týždňov, 34 týždňov, 36
týždňov, 38 týždňov, 40 týždňov, 42 týždňov, 44 týždňov, 46 týždňov, 48 týždňov, 50 týždňov, 52
týždňov, 54 týždňov, 56 týždňov, 58 týždňov, 60 týždňov, 62 týždňov, 64 týždňov, 66 týždňov, 68
týždňov alebo 70 týždňov.
[0155] Imunizačné režimy majú typicky od 1 do 6 podaní imunogénnej kompozície, ale môžu mať len
jedno alebo dve alebo štyri. Spôsoby indukovania imunitnej odpovede môžu zahŕňať aj podávanie
adjuvans s imunogénmi. V niektorých prípadoch môže iniciačný imunizačný protokol dopĺňať
posilňovacia imunizácia v ročnom, dvojročnom alebo inak dlhom intervale (5 až 10 rokov).
[0156] Predložené spôsoby zahŕňajú aj rôzne primovacie-posilňovacie režimy, napríklad DNA
primovací - adenovírusový posilňovací režim. V týchto spôsoboch po jednom alebo viacerých
primovacích imunizáciách nasleduje jedna alebo viacero posilňujúcich imunizácií. Skutočná
imunogénna kompozícia môže byť rovnaká alebo rôzna pre každú imunizáciu a typ imunogénnej
kompozície (napr. obsahujúca proteín alebo expresný vektor), spôsob podávania a formulovanie
imunogénov sa môžu tiež líšiť. Ak sa napríklad expresný vektor používa na primovacie a posilňovacie
kroky, môže byť buď rovnakého, alebo odlišného typu (napr. DNA alebo bakteriálny alebo vírusový
expresný vektor). Jeden užitočný režim primovania a posilňovania poskytuje dve primovacie
imunizácie s odstupom štyroch týždňov, po ktorých nasledujú dve posilňovacie imunizácie 4 a 8
týždňov po poslednej primovacej imunizácii. Priemernému odborníkovi v oblasti musí byť tiež zrejmé,
že existuje niekoľko permutácií a kombinácií, ktoré zahŕňajú použitie DNA, bakteriálnych a vírusových
expresných vektorov podľa vynálezu na zabezpečenie primovacích a posilňovacích režimov. V
prípade, že vírusové vektory exprimujú US2-11 alebo niektoré gény kódované v oblasti US2-11, môžu
sa opakovane používať, pričom exprimujú rôzne antigény odvodené od rôznych patogénov.
[0157] Špecifické uskutočnenie podľa vynálezu poskytuje spôsoby indukcie imunitnej reakcie proti
patogénu u subjektu podávaním imunogénnej kompozície podľa vynálezu, výhodne CMV vektora s
eliminujúcou mutáciu aspoň v US 11 kódujúceho jednu alebo viacero epitopov podľa vynálezu, jeden
alebo viackrát subjektu, pričom epitopy sa exprimujú na takej úrovni, ktorá postačuje na indukciu
špecifickej imunitnej reakcie u subjektu. Takéto imunizácie sa môžu viackrát opakovať v časových
intervaloch najmenej 2, 4 alebo 6 týždňov (alebo viac) v súlade s požadovaným harmonogramom
imunizácie.
[0158] Imunogénne kompozície podľa vynálezu sa môžu podávať samotné alebo spolu alebo
postupne s inými antigénmi, napr. s „inými“ imunologickými, antigénnymi alebo vakcínovými alebo
terapeutickými kompozíciami, čím sa poskytne multivalentný „kokteil“ alebo kombinácia kompozícií
podľa vynálezu a spôsobov ich využívania. Opäť, zložky a spôsob podávania (postupný alebo
súčasný), ako aj dávkovanie sa môžu stanovovať berúc do úvahy také faktory, akými sú vek, pohlavie,
hmotnosť, druh a stav konkrétneho subjektu a spôsob podávania.
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rôznych časoch ako súčasť celkového imunizačného režimu, napr. ako súčasť primovacieho a
posilňovacieho režimu alebo iného imunizačného protokolu. Vo výhodnom uskutočnení je iným HIV
imunogénom env, výhodne HIV env trimér.
PRÍKLADY
Príklad 1: Rekombinantné cytomegalovírusové vektory so zlepšenou imunogénnosťou
[0160] V priebehu vyhodnocovania imunogénnosti CMV/SIV vektora na makakoch rézus (Rh) neboli
SIV epitopy, ktoré sa predtým ukázali ako reprezentujúce dominantné ciele CD8+ T-buniek u SIVinfikovaných alebo DNA/adenovírusovým/kiahňovým vektorom očkovaných makakoch rézus, vôbec
cieľom RhCMV/SIV vektorom-vyvolaných CD8+ T-bunkových reakcií (prostredníctvom ICS alebo
tetramérového farbenia). Tieto epitopy zahŕňali 9 Mamu A*01-obmedzených epitopov u 12 zvierat; 3
Mamu A*02 epitopy u 4 zvierat, 1 B*08-epitop u 1 zvieraťa a 3 Mamu B*17-epitopy u 7 zvierat
(obrázok 1; vľavo). HCMV a RhCMV exprimujú 4 príbuzné glykoproteíny -- US2/Rh182, US3/Rh184,
US6/Rh185 a US11/Rh189 -- ktoré spoločne pôsobia s veľmi vysokou účinnosťou pri inhibovaní
prezentácie epitopov obmedzených MHC triedou I prostredníctvom infikovaných buniek, Powers C et
al., Curr Top Microbiol Immunol 325, 333-359 (2008); Liu Z et al., Int J Biochem Cell Biol 41, 503-506
(2009); van der Wal, FJ et al., Curr Top Microbiol Immunol 269, 37-55 (2002); Hewitt EW et al., EMBO
J 20, 387-396 (2001).
[0161] US2-11 oblasť CMV je znázornená na obrázku 3. Prihlasovatelia generovali jeden vektor, ktorý
môže zahŕňať deléciu zahŕňajúcu US2, US3 a US6 (ΔUS2-6) gény, a druhý vektor, ktorý môže
zahŕňať deléciu US8, US10 a US11 (ΔUS8-11). Každý vektor môže byť generovaný BACmutagenézou, ako je opísané v Hansen SG et al., 2010, vyššie. Ďalšie konštrukty môžu zahŕňať
SIVgag, SIVenv, SIVretanef(rtn), SIVpol alebo iné exogénne vírusové, bakteriálne, parazitické alebo
rakovinové antigény namiesto US2-US6 alebo US8-11. Ďalšie konštrukty zahŕňajú individuálne
mutácie a/alebo delécie v US2, US3, US6, US8, US10 alebo US11, pričom zvyšok US2-11 je intaktný.
Takéto konštrukty môžu zahŕňať aj exogénne antigény.
Príklad 2 - Konštrukcia a charakterizácia RhCMVΔUS2-6 a RhCMVΔUS8-11
[0162] Vektory Rh186-189 (ΔUS8-11) a Rh182-185 (ΔUS2-6) sa generovali prostredníctvom BAC
rekombíningu. BAC rekombíning začína rekombináciou v E. coli medzi RhCMV kmeňom 68-1 BAC a
PCR produktom obsahujúcim SIV gag alebo SIVrtn markerom a kanamycínovou rezistenčnou (KanR)
kazetou. KanR kazeta je ohraničená FRT miestami a konce PCR produktu zahŕňajú 40 až 60
bázových párov homológie s ORF, ktorý sa má deletovať. Rekombinanty sa selektujú na kanamycíne
a potom sa podrobia arabinózou indukovanej rekombinácii FRT miest, aby sa deletovala KanR kazeta.
Na mieste deletovaného ORF preto zostáva len gag/rtn marker a jediná FRT jazva. Tento finálny BAC
produkt sa elektroporuje do makakových fibroblastov, z ktorých sa odoberá rekombinantný vírus.
Schémy vírusov produkovaných týmto spôsobom a zahrnutých v tejto štúdii sú znázornené na
obrázkoch 4A a 4B.
[0163] Všetky vírusy sa podrobne charakterizovali in vitro. Všetky rekombinantné BAC sa skrínovali
prostredníctvom štiepenia restriktázami, aby sa demonštroval intaktný vírusový genóm. BAC sa
skrínovali aj prostredníctvom PCR, aby sa overilo, že boli deletované správne ORF. Potom ako sa
vírusy rekonštituovali z bunkovej kultúry, testovali sa ich profily génovej expresie, expresia SIV
proteínového markera a rastové kinetiky. Semikvantitatívna RT-PCR potvrdila, že knockoutovacia
stratégia deletovala príslušné ORF bez toho, aby to malo vplyv na okolité transkripty alebo bunkový
kontrolný GAPDH alebo -aktín (obrázok 5A). Okrem toho Western blot infikovaného bunkového
lyzátu potvrdil expresiu buď SIVgag, alebo SIVrtn (s Flag, respektíve V5 tagom). Všetky infikované
bunkové lyzáty exprimovali vírusový proteín IE-1 alebo IE-2 (obrázok 5B).
[0164] RhCMV bez homológov HCMV US8-11 spôsobuje superinfekciu a vyvoláva gag-špecifické
imunodominantné reakcie. Prihlasovatelia infikovali dva Mamu A*01 RhCMV-séropozitívne makaky
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EF1promótorom (ΔUS8-11gag) (obrázky 4A a 4B). Tento vírus stále obsahuje väčšinu MHC-I
inhibítorov, vrátane homológov HCMV US2, US3 a US6. ΔUS8-11gag bol schopný prekonať predtým
existujúcu imunitu voči RhCMV a superinfikoval oboch Mamu A*01 RM, čo sa stanovilo
prostredníctvom multiparametrovej prietokovej cytometrie PBMC a BAL odobraných z týchto dvoch
zvierat (obrázok 6A). Okrem toho sa u oboch zvierat vyvinuli SIVgag-špecifické PBMC a BAL CD4+ a
CD8+ T-bunkové reakcie do 2 týždňov od ΔUS8-11gag inokulácie (obrázok 6B). Celkové SIVgagšpecifické T-bunkové reakcie sa merali s použitím spojenej skupiny prekrývajúcich sa peptidov. Je
prekvapujúce, že u oboch RM sa vyvinuli rovnaké Mamu A*01-obmedzené SIVgag imunodominantné
reakcie pozorované s ΔUS2-11gag (obrázok 1 a 6C). Tieto údaje dokazujú, že vektory s deletovaným
US8-11 môžu superinfikovať, ale aj indukovať T-bunky voči imunodominantným epitopom.
Príklad 3 - CMV vektory bez US8-11 sú schopné superinfikvoať CMV-pozitívne makaky rézus
(RM) a CMV/SIV vektory bez US8-11 indukujú dlhodobú CD8+ T-bunkovú reakciu proti typickým
imunodominantným SIV epitopom
[0165] Štyrom CMV-pozitívnym RM sa subkutánne inokulovalo 107 plak tvoriacich jednotiek (PFU)
rekombinantného ΔUS8-11RhCMV/rtn a ΔUS8-11RhCMV/gag vektora. Odobrali sa krv a BAL v
uvedených dňoch a T-bunkové reakcie sa analyzovali v ten istý deň. Na obrázku 7A sú znázornené
frekvencie CD8+ T-bunkových reakcií na SIV antigény SIVgag a SIVrtn (fúzia rev-tat-nef)
determinované prietokovou cytometrickou analýzou vnútrobunkového cytokínového farbenia CD8+ Tbuniek a aktivačných markerov CD69, TNF-a IFN- po stimulácii PBMC s prekrývajúcimi sa peptidmi
pokrývajúcimi SIV antigény. Percento reagujúcich SIVrtn alebo SIVgag-špecifických T-buniek v
celkovom pamäťovom podsúbore tak v krvnej (vľavo), ako aj v BAL (vpravo) frakcii je znázornené pre
každý časový bod ako priemer všetkých štyroch RM (+/- SEM). Vývoj a perzistencia T-bunkových
reakcií proti SIVrtn a SIVgag indikuje schopnosť vektorov s deletovaným US8-11 superinfikovať CMV+
RM. Na obrázku 7B sú znázornené frekvencie CD8+ T-bunkových reakcií na imunodominantné Mamu
A*01-obmedzené epitopy SIVtat(SL8) a SIVgag(CM9) determinované prietokovou cytometrickou
analýzou vnútrobunkového cytokínového farbenia CD8+ T-buniek a aktivačných markerov CD69,
TNF-a IFN-po stimulácii PBMC s SL8 a CM9 9-mérnymi peptidmi. Percento reagujúcich
SIVrtn(SL8) alebo SIVgag(CM9)-špecifických T-buniek v celkovom pamäťovom podsúbore tak v
krvnej (vľavo), ako aj v BAL (vpravo) frakcii je znázornené pre každý časový bod ako priemer všetkých
štyroch RM (+/- SEM). Vývoj T-bunkových reakcií proti imunodominantným epitopom tatSL8 a
gagCM9 indikuje schopnosť vektorov s deletovaným US8-11 vyvolávať CD8+ T-bunkové reakcie proti
imunodominantným epitopom, ktoré nie sú cieľom CD8+ T-bunkových reakcií vyvolaných vektormi
exprimujúcimi štandardný RhCMVrtn- alebo RhCMgag.
Príklad 4 - CMV vektory bez US2-6 sú schopné superinfikvoať CMV-pozitívne makaky rézus
(RM), ale neindukujú CD8+ T-bunkovú reakciu proti typickým imunodominantným SIV
epitopom
[0166] Štyrom CMV-pozitívnym RM sa subkutánne inokulovalo 107 plak tvoriacich jednotiek (PFU)
rekombinantného ΔUS2-6RhCMV/rtn a ΔUS2-6RhCMV/gag vektora. Odobrali sa krv alebo BAL v
uvedených dňoch a T-bunkové reakcie sa analyzovali v ten istý deň. Na obrázku 8A sú znázornené
frekvencie CD8+ T-bunkových reakcií na SIV antigény SIVgag a SIVrtn (fúzia rev-tat-nef)
determinované prietokovou cytometrickou analýzou vnútrobunkového cytokínového farbenia CD8+ Tbuniek a aktivačných markerov CD69, TNF-a IFN- po stimulácii PBMC s prekrývajúcimi sa
peptidmi pokrývajúcimi SIV antigény. Percento reagujúcich SIVrtn alebo SIVgag-špecifických T-buniek
v celkovom pamäťovom podsúbore v krvej (vľavo) a v BAL (vpravo) frakcii je znázornené pre každý
časový bod ako priemer všetkých štyroch RM (+/- SEM). Vývoj a perzistencia T-bunkových reakcií
proti SIVrtn a SIVgag indikuje schopnosť vektorov s deletovaným US2-6 superinfikovať CMV+ RM. Na
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vnútrobunkového cytokínového farbenia CD8+ T-buniek a aktivačných markerov CD69, TNF-a IFNpo stimulácii PBMC s SL8 a CM9 9-mérnymi peptidmi. Percento reagujúcich SIVrtn(SL8) alebo
SIVgag(CM9)-špecifických T-buniek v celkovom pamäťovom podsúbore v krvnej (vľavo) a v BAL
(vpravo) frakcii je znázornené pre každý časový bod ako priemer všetkých štyroch RM (+/- SEM).
Chýbanie T-bunkových reakcií proti imunodominantným epitopom tatSL8 a gagCM9 indikuje, že
vektory s deletovaným US2-6 nie sú schopné indukovať CD8+ T-bunkové reakcie proti
imunodominantným epitopom podobne ako vektory exprimujúce štandardné RhCMVrtn- alebo
RhCMgag.
Príklad 5 - Delécia Rh189(US11) prostredníctvom inzercie gag do RhCMV-retanef
[0167] Obrázok 9A schematicky znázorňuje konštrukt RTNΔ189gag. Inhibítor antigénovej prezentácie
Rh189 (US11) sa deletoval prostredníctvom zavedenia SIVgag bez promótora. SIVretanef sa zaviedol
medzi Rh213 a 214 a je riadený EF1promótorom, ako už bolo opísané (Hansen et al. Nat. Med.
2009).
[0168] Obrázok 9B znázorňuje verifikáciu delécie Rh189 a zavedenia SIVgag prostredníctvom
polymerázovej reťazovej reakcie. Lyzáty makakových fibroblastov neinfikovaných alebo infikovaných s
uvedenými vírusmi sa podrobili PCR s použitím primerov špecifických pre uvedené inzerty. Všimnite
si, že konštrukt RTNΔRh189gag neprodukoval Rh189-špecifický DNA fragment, ale len nešpecifické
pásy, ktoré sa nachádzajú aj v neinfikovaných bunkách. Naopak, sondovanie na SIVgag alebo na
susedný otvorený čítací rámec Rh190 viedlo k špecifickému PCR produktu.
[0169] Obrázok 9C znázorňuje imunoblot pre SIVretanef. Lyzáty fibroblastov infikovaných s
uvedenými vírusmi sa separovali prostredníctvom SDS-PAGE a po prenose na imunoblotové
membrány sa sondovali s protilátkou proti V5-epitopu, ktorá sa fúzovala s rev-tat-nef (rtn) fúznym
proteínom SIV. Všimnite si, že len vo vírusoch exprimujúcich SIVrtn je detegovateľný príslušný
proteín.
Príklad 6 - Obrázok 10: RhCMV bez Rh189(US11) je schopný superinfikvoať CMV+ zvieratá a
indukovať imunitnú reakciu proti imunodominantným SIV epitopom.
[0170] CMV-pozitívnemu RM sa subkutánne inokulovalo 107 plak-tvoriacich jednotiek (PFU)
rekombinantného Rh-CMV/RTNΔ189gag. Obrázok znázorňuje frekvencie CD8+ T-bunkových reakcií
na prekrývajúce sa peptidy SIVrtn, fúzie rev/tat a nef, alebo proti imunodominantnému Mamu A*01obmedzenému epitopu SL8 zo SIVtat ako sa stanovovalo prietokovou cytometrickou analýzou
vnútrobunkového cytokínového farbenia pre CD8+ T-bunky a aktivačných markerov TNF-a IFN-po
stimulácii periférnej krvi (horné panely) a BAL T-buniek (dolné panely) s peptidmi. Sú znázornené Tbunky z reprezenatívneho RM reagujúceho na SIVrtn (ľavé panely) alebo SIVtat(SL8) (pravé panely).
Horný a dolný pravý kvadrant prietokových cytometrických profilov indikuje netto percento celkovej
CD8+ T-bunkovej populácie reagujúcej na uvedený antigén produkciou tak TNF, ako aj IFN-,
respektíve len produkciou TNF.
ZOZNAM SEKVENCIÍ
[0171]
US2 Proteín - SEQ ID NO: 1
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US3 Proteín - SEQ ID NO: 2

US6 Proteín - SEQ ID NO: 3

US11 Proteín - SEQ ID NO: 4

- 31 Patentové nároky
1.

Cytomegalovírusový (CMV) vektor na použitie v spôsobe indukcie CD8+ T-bunkovej reakcie na
heterológny antigén u CMV-séropozitívneho subjektu,
pričom CMV vektorom je:
a. humánny CMV (HCMV) vektor, ktorý kóduje heterológny antigén a funkčné US2-US6
proteíny a neexprimuje aktívny US11 proteín, alebo
b. rhesus CMV (RhCMV) vektor, ktorý kóduje heterológny antigén a funkčné Rh182-Rh185
proteíny a neexprimuje aktívny Rh189 proteín; a
pričom heterológnym antigénom je antigén infekčného ochorenia alebo nádorový antigén.

2.

CMV vektor na použitie podľa nároku 1, pričom heterológny antigén je vybraný zo skupiny, ktorá
obsahuje: Morbillivírusový antigén; HA antigén vírusu osýpok; F antigén vírusu osýpok;
glykoproteín vírusu besnoty; antigén glykoproteínu G vírusu besnoty; chrípkový antigén; HA
antigén chrípkového vírusu; N antigén chrípkového vírusu; Herpesvírusový antigén;
glykoproteínový antigén vírusu herpes simplex (HSV); antigén Epstein-Barrovej vírusu;
flavivírusový antigén; JEV antigén; antigén vírusu žltej horúčky; antigén Dengue vírusu; antigén
vírusu hepatitídy; HBsAg; antigén vírusu imunitnej nedostatočnosti; antigén Hantaanovho vírusu;
antigén C. tetani; antigén mumpsu; pneumokokový antigén; PspA; Borrelia antigén; OspA, OspB
a OspC Borrelia asociovaný s lymským ochorením, ako napríklad Borrelia burgdorferi, Borrelia
atzelli a Borrelia garinii; antigén kiahní (varicella zoster); a Plasmodium antigén.

3.

CMV vektor na použitie podľa nároku 1, pričom heterológny antigén je vybraný zo skupiny, ktorá
obsahuje: HIV gag antigén, HIV env antigén, HIV rev antigén, HIV tat antigén, HIV nef antigén,
HIV pol antigén a HIV int antigén.

4.

CMV vektor na použitie podľa nároku 1, pričom heterológny antigén je vybraný zo skupiny, ktorá
obsahuje: SIV gag antigén, SIV env antigén, SIV rev antigén, SIV tat antigén, SIV nef antigén,
SIV pol antigén a SIV int antigén.

5.

CMV vektor na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, pričom CMV-séropozitívnym
subjektom je človek alebo makak rézus.

6.

CMV vektor na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, pričom CMV vektor zahŕňa jednu
alebo viacero bodových mutácií v nukleokyselinovej sekvencii kódujúcej US 11, mutácií
posúvajúcich čítací rámec v nukleokyselinovej sekvencii kódujúcej US 11, delécií celej alebo časti
nukleokyselinovej sekvencie kódujúcej US11, alebo antisense alebo RNAi konštrukt, ktorý
inhibuje expresiu US11 ako je uvedený v SEQ ID NO: 4.

7.

CMV vektor na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, pričom CMV vektor sa podáva
intravenózne, intramuskulárne, intraperitoneálne alebo perorálne.

8.

CMV vektor na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 7, pričom expresia heterológneho
antigénu je riadená sekvenciou kódujúcou heterológny antigén, ktorá je operatívne spojená s
promótorom.

9.

CMV vektor na použitie podľa nároku 8, pričom promótor je vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje
konštitutívny promótor, inducibilný promótor, nevírusový promótor a vírusový promótor.

10. CMV vektor na použitie podľa nároku 8, pričom promótorom je EF1-alfa, MCMV-IE alebo HCMVIE promótor.
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11. CMV vektor na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 10, pričom CMV vektor kóduje US2
ako je uvedený v SEQ ID NO:1, US3 ako je uvedený v SEQ ID NO:2 a US6 ako je uvedený v
SEQ ID NO:3.
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