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Opis
Technická oblasť
Predložený vynález sa týka protilátok a ich fragmentov viažucich antigén, ktoré sa viažu
na ľudský CD70 proteín s vysokou afinitou a vykazujú silnú inhibíciu rastu nádorových
buniek.
Doterajší stav vynálezu
Cytokínový receptor CD27 je členom superrodiny receptorov pre faktor nekrózy
nádorov (TFNR), ktorý hrá úlohu pri bunkovom raste a diferenciácii, rovnako ako apoptóze.
Ligandom pre CD27 je CD70, ktorý patrí do rodiny ligandov faktora nekrózy nádorov. CD70
je 193 aminokyselinový polypeptid, ktorý má 20 aminokyselinovú hydrofilnú N-koncovú
doménu a C-koncovú doménu obsahujúcu 2 potenciálne N-viazané glykozylačné miesta
(Goodwin, R.G. et al. (1993) Cell 73:447-56; Bowman et al. (1994) Immunol 152: 1756-61).
Na základe týchto znakov sa zistilo, že CD70 je transmembránový proteín typu II, ktorý má
extracelulárnu C-koncovú časť.
CD70 sa prechodne nachádza na aktivovaných T- a B-lymfocytoch a dendritických
bunkách (Hintzen et al. (1994) J. Immunol. 152: 1762- 1773; Oshima et al. (1998) Int.
Immunol. 10:517-26; Tesselaar et al. (2003) J. Immunol. 170:33-40). Okrem expresie na
normálnych bunkách bola opísaná expresia CD70 pri rôznych typoch rakovín, vrátane
karcinómov renálnych buniek, metastázujúcich rakovín prsníka, nádorov mozgu, leukémií,
lymfómov a nosofaryngeálnych karcinómov (Junker et al. (2005) J Urol. 173:2150-3; Sloan et
al. (2004) Am J Pathol. 164:315-23; Held-Feindt and Mentlein (2002) Int J Cancer 98:352-6;
Hishima et al. (2000) Am J Surg Pathol. 24:742-6; Lens et al. (1999) Br J Haematol. 106:491503). O interakcii CD70 s CD27 sa tiež navrhlo, že hrá úlohu pri bunkovom
sprostredkovanom autoimunitnom ochorení a pri inhibícii produkcie TNF-alfa (Nakajima et
al. (2000) J. Neuroimmunol. 109:188-96).
V súlade s tým CD70 predstavuje cieľ pre liečenie rakoviny, autoimunitných porúch a
radu ďalších ochorení vyznačujúcich sa expresiou CD70.
WO 2006/0044643 opisuje CD70 protilátky obsahujúce efektorovú doménu protilátky,
ktorá môže sprostredkovať jednu alebo viac ADCC, ADCP, CDC alebo ADC a buď
vykazovať cytostatický alebo cytotoxický účinok pri rakovine exprimujúcej CD70 alebo
vykazovať imunosupresívny účinok pri imunologickej poruche exprimujúcej CD70 v
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neprítomnosti konjugácie k cytostatickému alebo cytotoxickému činidlu. Príkladné protilátky
uvedené v tomto dokumente sú založené na oblastiach viažucich antigén dvoch
monoklonálnych protilátok označených 1F6 a 2F2. WO 2006/113909 opisuje humanizované
anti-CD70 protilátky, konkrétne humanizovanú 1F6 a humanizovanú 2F2.
WO 2007/038637 opisuje úplne ľudské monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na
CD70. Tieto protilátky sa vyznačujú väzbou na ľudský CD70 s hodnotou KD 1x10-7 M alebo
nižšou. Protilátky sa tiež viažu na nádorové bunkové línie karcinómu obličkových buniek,
ktoré exprimujú CD70, ako napríklad 786-O a sú nimi internalizované.
Súhrn vynálezu
V súlade s týmto vynálezom je poskytnutá protilátka alebo jej fragment viažuci antigén,
ktoré sa viažu na ľudský CD70, pričom uvedená protilátka alebo fragment viažuci antigén
obsahujú aspoň jednu variabilnú doménu ťažkého reťazca (VH), obsahujúcu CDR3 variabilnú
oblasť ťažkého reťazca, CDR2 variabilnú oblasť ťažkého reťazca a CDR1 variabilnú oblasť
ťažkého reťazca a aspoň jednu variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL), obsahujúcu CDR3
variabilnú oblasť ľahkého reťazca, CDR2 variabilnú oblasť ľahkého reťazca a CDR1
variabilnú oblasť ľahkého reťazca,
kde CDR3 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 50
(DAGYSNHVPIFDS);
CDR2 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 27
(DINNEGGTTYY ADSVKG);
CDR1 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 11
(VYYMN);
CDR3 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 160
(ALFISNPSVE);
CDR2 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 119
(NTNTRHS) a
CDR1 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 250
(GLKSGSVTSDNFPT).
V tomto dokumente sú poskytnuté protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén (tu
označované ako CD70 protilátky), ktoré sa viažu na ľudský CD70 proteín a vykazujú
vlastnosti, ktoré sú odlišné a všeobecne lepšie ako vlastnosti CD70 protilátok opísaných v
doterajšom stave techniky. Vynikajúce vlastnosti týchto protilátok sú výhodné s ohľadom na
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použitie pri ľudskej terapii, obzvlášť pri liečení karcinómov exprimujúcich CD70 a tiež
imunologických porúch.
CD70 protilátky opísané v tomto dokumente majú extrémne vysokú väzbovú afinitu k
ľudskému CD70. Všetky výhodné uskutočnenia opísané v tomto dokumente vykazujú
väzbovú afinitu k rekombinantnému ľudskému CD70 (merané Biacore™ povrchovou
plazmónovou rezonanciou, ako je tu opísané), ktorá je významne vyššia ako afinita
najúčinnejších CD70 protilátok z doterajšieho stavu techniky navrhnutých pre ľudskú terapiu,
vrátane CD70 protilátok z doterajšieho stavu techniky "úplne ľudského" pôvodu. Navyše
všetky výhodné uskutočnenia CD70 protilátok opísaných v tomto dokumente vykazujú lepšiu
(t.j. vyššiu afinitu) väzbu na CD70 exprimovaný na povrchu ľudských buniek obzvlášť
ľudských rakovinových bunkových línií, v porovnaní s CD70 protilátkami z doterajšieho
stavu techniky navrhnutými pre ľudskú terapiu. Táto vynikajúca väzba na bunkový povrchový
CD70 je obzvlášť výrazná s ohľadom na ľudské nádorové bunkové línie, ktoré exprimujú
CD70 v "nízkom počte kópií" a má priamy význam na použitie protilátok v ľudskej terapii.
Ďalšie výhodné uskutočnenia tu opísaných protilátok CD70 vykazujú podstatne zlepšenú
väzbu na rakovinové bunky izolované z ľudských pacientov, obzvlášť rakovinové bunky
izolované z pacientov s chronickou lymfocytárnou leukémiou (CLL), v porovnaní s CD70
protilátkami z doterajšieho stavu techniky navrhnutými pre ľudské terapeutické použitie.
Opísaná je tu protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktoré sa viažu na ľudský
CD70, pričom uvedená protilátka alebo fragment viažuci antigén obsahujú aspoň jednu
variabilnú doménu ťažkého reťazca (VH) a aspoň jednu variabilnú doménu ľahkého reťazca
(VL), kde uvedené VH a VL domény vykazujú rýchlosť disociácie (koff meranú Biacore™)
pre ľudský CD70 nižšiu ako 7 x 10-4 s-1, ak sú testované ako Fab fragment za použitia
štandardného BiacoreTM protokolu opísaného v tomto dokumente.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén môžu obsahovať aspoň jednu variabilnú
doménu ťažkého reťazca (VH) a aspoň jednu variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL), kde
uvedené VH a VL domény vykazujú rýchlosť disociácie pre ľudský CD70 5 x 10-4 s-1 alebo
nižšiu alebo 2 x 10-4s-1 alebo nižšiu alebo 1 x 10-4s-1 alebo nižšiu. Najvýhodnejšia CD70
protilátka bude vykazovať rýchlosť disociácie pre CD70 v rozmedzí od 0,4 x 10-4 s-1 do 4,8 x
10-4 s-1, ak sa testuje ako Fab fragment.
Tiež je opísaná protilátka, ktorá sa viaže na ľudský CD70, pričom uvedená protilátka
obsahuje dve oblasti Fab, kde každá Fab oblasť sa viaže na ľudský CD70 a vykazuje rýchlosť
disociácie pre ľudský CD70 5 x 10-4 s-1 alebo nižšiu, alebo 2 x 10-4 s-1 alebo nižšiu alebo 1 x
10-4 s-1 alebo nižšiu a výhodne v rozmedzí od 0,4 x 10-4 s-1 do 4,8 x 10-4 s-1, keď sa testuje ako
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Fab fragment. Tieto dve Fab oblasti môžu byť rovnaké alebo sa môžu líšiť z hľadiska
väzbových vlastností, napr. afinity k ľudskému CD70. Tieto dve Fab oblasti sa môžu viazať
na rovnaký epitop alebo prekrývajúce sa epitopy na ľudskom CD70 alebo sa môžu viazať na
odlišné neprekrývajúce sa epitopy na ľudskom CD70. Tieto dve Fab oblasti sa môžu
navzájom líšiť z hľadiska aminokyselinovej sekvencie v jednej alebo obidvoch VH a VL
doménach.
Výhodné uskutočnenie CD70 protilátok, ktoré sú tu poskytnuté, môžu okrem extrémne
vysokej väzbovej afinity k CD70 vykazovať silné blokovanie alebo inhibíciu interakcie medzi
CD70 a jeho ligandom CD27. Výhodné CD70 protilátky, ktoré vykazujú ako vysokoafinitnú
väzbu na CD70, tak silné blokovanie interakcie CD70 / CD27, sú obzvlášť výhodné ako
terapeutické činidlá na liečenie ochorení, kde blokovanie signalizácie CD70 / CD27 zvyšuje
terapeutickú účinnosť (napr. navyše k zabíjaniu buniek sprostredkovaného efektorovými
funkciami CD70 protilátky), napríklad autoimunitných ochorení a rakovín, ktoré koexprimujú
CD70 a CD27.
Nie všetky CD70 protilátky opísané v tomto dokumente vykazujú silné blokovanie
interakcie CD70 / CD27 navyše k vysokoafinitnej väzbe na CD70. Tiež je v tomto dokumente
opísaný rad CD70 protilátok, ktoré vykazujú väzbu s veľmi vysokou afinitou na CD70, ale
nevykazujú významné blokovanie interakcie CD70/CD27. Vlastnosti týchto protilátok sú
opísané inde v tomto dokumente. Dostupnosť vysokoafinitných neblokujúcich CD70
protilátok môže zvýšiť/rozšíriť rozsah terapeutických možností.
Výhodné uskutočnenia tu opísaných CD70 protilátok, ktoré vykazujú veľmi vysokú
väzbovú afinitu k ľudskému CD70, sa tiež vyznačujú kombináciou väzbových vlastností,
ktorú nevykazujú CD70 protilátky z doterajšieho stavu techniky navrhnuté pre ľudské
terapeutické použitie. V súlade s tým sa výhodné CD70 protilátky opísané v tomto dokumente
vyznačujú:
(a) väzbou v aminokyselinovej sekvencii HIQVTLAICSS (SEK ID Č: 342) v ľudskom
CD70;
b) krížovou reaktivitou s CD70 homológmi makaka rhesus (Macaca mulatta) a makaka
jávskeho (Macaca cynomolgus);
(c) väzbou ako na natívny ľudský CD70, tak tepelne denaturovaný rekombinantný
ľudský CD70.
Táto kombinácia väzbových vlastností, ktorú nevykazujú protilátky podľa doterajšieho
stavu techniky navrhnuté pre ľudské terapeutické použitie, naznačuje väzbu na nový epitop na
CD70, ktorý sa líši od epitopov viazaných protilátkami CD70 z doterajšieho stavu techniky.
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Kombinácia väzbových vlastností vykazovaných s výhodnými CD70 protilátkami je
výhodná z hľadiska vývoja ľudského lieku. Konkrétna krížová reaktivita s opičími
homológmi CD70 umožňuje uskutočniť toxikologické štúdie CD70 protilátok navrhnutých
pre ľudské terapeutické použitie pri modeloch primátov.
Výhodné CD70 protilátky opísané v tomto dokumente ďalej vykazujú priaznivé
vlastnosti, ktoré sú relevantné pre komerčnú výrobu ako terapeutického protilátkového
produktu. Ako je uvedené inde v tomto dokumente, výhodné tu poskytnuté CD70 protilátky,
vykazujú extrémne vysokú expresiu v rekombinantných expresných systémoch používaných
na komerčnú výrobu klinických terapeutických protilátkových produktov. Hladiny expresie
dosiahnuté pri výhodných CD70 protilátkach ďaleko presahujú hladiny typicky dosahované
dokonca aj pre "úplne ľudské" terapeutické protilátkové produkty. Navyše výhodné CD70
protilátkové produkty (produkované rekombinantnou expresiou vo formáte vhodnom pre
ľudské terapeutické použitie) vykazujú vynikajúcu tepelnú stabilitu, ktorá je lepšia ako pri
typických terapeutických protilátkových produktoch.
Protilátky CD70, ktoré sú tu poskytnuté, majú vynikajúcu väzbovú afinitu k ľudskému
CD70 a ďalšie výhodné vlastnosti uvedené vyššie sú odvodené od ťavovitých (napríklad sú
odvodené od lamy). Protilátky CD70 odvodené od ťavovitých sa môžu izolovať alebo
rekombinantne exprimovať monoklonálne protilátky. Výhodné uskutočnenia môžu byť
humanizovaná (alebo zárodočná) monoklonálna protilátka (napr. humanizovaný variant
protilátky odvodenej od ťavovitých), chimérna protilátka (napr. chimérna protilátka ťavovitáčlovek) alebo humanizovaná chimérna protilátka (napr. chimérna protilátka obsahujúca
humanizované varianty ťavovitých VH a VL domén a konštantnej domény ľudskej
protilátky).
CD70 protilátky odvodené od ťavovitých môžu obsahovať variabilnú doménu ťažkého
reťazca (VH) a variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL), kde VH a VL domény sú odvodené
od ťavovitých. V konkrétnych uskutočneniach protilátka alebo jej fragment viažuci antigén
môžu obsahovať VH a VL domény lamy alebo ľudské zárodočné varianty VH a VL domén
lamy. Táto protilátka alebo fragment viažuci antigén môžu vykazovať "vysokú ľudskú
homológiu", ako je tu definovaná.
CD70 protilátky odvodené od ťavovitých opísané v tomto dokumente typicky majú
aminokyselinové sekvencie VH a / alebo VL oblastí, ktoré majú aspoň 90 % (napr. 91 %, 92
%, 93 %, 94 %, 95 %, 96 %, 97 %, 98 % alebo 99 %) sekvenčnú identitu s najbližšou
zhodujúcou sa sekvenciou ľudskej zárodočnej protilátky.
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Ďalšie výhodné uskutočnenia podľa tohto vynálezu zahŕňajú humanizované (alebo
ľudské zárodočné) varianty CD70 protilátok odvodených od ťavovitých. Konkrétne tento
vynález poskytuje humanizované alebo ľudské zárodočné varianty CD70 protilátok
odvodených od lamy, ktoré sú tu opísané.
V ďalšom aspekte tohto vynálezu je poskytnutá chimérna protilátka ťavovitá-človek,
ktorá viaže ľudský CD70, kde časti protilátky viažuce antigén (napr. VH a / alebo VL domény
alebo jej CDR) sú odvodené od ťavovitých a konštantnej oblasti protilátky sú odvodené od
ľudskej protilátky. Konkrétne tento vynález poskytuje chimérnu protilátku lama-človek, ktorá
sa viaže na ľudský CD70.
V ďalšom aspekte tohto vynálezu je poskytnutý humanizovaný variant chimérnej
protilátky ťavovitá-človek, ktorá viaže ľudský CD70, kde časti protilátky viažuce antigén
(napr. VH a / alebo VL domény alebo ich CDR) sú humanizované varianty sekvencií
odvodených od ťavovitých a konštantné oblasti protilátky sú odvodené od ľudskej protilátky.
Konkrétne tento vynález poskytuje humanizovaný variant chimérnej protilátky lama-človek,
ktorá viaže ľudský CD70.
V tomto dokumente sú opísané CD70 protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén
definované nižšie s odkazom na špecifické štruktúrne charakteristiky, t.j. špecifické
aminokyselinové sekvencie buď CDR (jedna alebo viac SEK ID Č: 49-59, 262 alebo 263
(CDR3 ťažkého reťazca ) alebo SEK ID Č: 26-37, 249, 258 alebo 259 (CDR2 ťažkého
reťazca) alebo SEK ID Č: 10-20, 248, 256 alebo 257 (CDR1 ťažkého reťazca) alebo jedna z
CDR sekvencií uvedených ako SEK ID Č: 148-168, 271 alebo 273 (CDR3 ľahkého reťazca)
alebo SEK ID Č: 109-128 alebo 270 (CDR2 ľahkého reťazca) alebo SEK ID Č: 77-95 alebo
250-253, 267 alebo 268 (CDR1 ľahkého reťazca)) alebo celej variabilnej domény (jedna alebo
viac zo sekvencií SEK ID Č: 177-188, 212-223, 274 alebo 275 (VH) alebo SEK ID Č: 189211, 230-245, 276 alebo 277 (VL)) Všetky tieto protilátky sa viažu na ľudský CD70 s
vysokou afinitou, vykazujú rýchlosť disociácie pre ľudský CD70 5 x 10-4 s-1 alebo nižšiu a
typicky v rozmedzí od 0,4 x 10-4 s-1 do 4,8 x 10-4 s-1, keď sa testujú ako Fab fragment.
Špecificky sú poskytnuté chimérne protilátky, ktoré obsahujú VH a VL domény,
odvodené od ťavovitých alebo ich ľudských zárodočných variantov, ktoré sú fúzované s
konštantnými doménami ľudských protilátok, obzvlášť ľudských IgGl, IgG2, IgG3 alebo
IgG4. Variabilné domény ťažkého reťazca definované vyššie sa môžu použiť ako protilátky s
jednou doménou alebo sa môžu zahrnúť do konvenčnej protilátky so štyrmi reťazcami alebo
do iných proteínov viažucich antigén, ako napríklad Fab, Fab', F(ab')2, bišpecifických Fab' a
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Fv fragmentov, diabodies, lineárnych protilátok, protilátkových molekúl s jedným reťazcom,
variabilného fragmentu s jedným reťazcom (scFv) a multišpecifických protilátok.
Akákoľvek poskytnutá CD70 protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, obsahujúci
VH doménu párovanú s doménou VL za vzniku väzbového miesta pre CD70 antigén, bude
obsahovať kombináciu 6 CDR: CDR3 variabilnej oblasti ťažkého reťazca (HCDR3), CDR2
variabilnej oblasti ťažkého reťazca (HCDR2), CDR1 variabilnej oblasti ťažkého reťazca
(HCDR1), CDR3 variabilnej oblasti ľahkého reťazca (LCDR3), CDR2 variabilnej oblasti
ľahkého reťazca (LCDR2) a CDR1 variabilnej oblasti ľahkého reťazca (LCDR1).
Výhodné kombinácie 6 CDR zahŕňajú:
(i) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:50, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:27, HCDR1 obsahujúcu
SEK ID Č:11, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:160, LCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:119 a
LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:250;
Tiež sú v tomto dokumente opísané kombinácie CDR3 variabilnej oblasti ťažkého
reťazca (HCDR3), CDR2 variabilnej oblasti ťažkého reťazca (HCDR2), CDR1 variabilnej
oblasti ťažkého reťazca (HCDR1), CDR3 variabilnej oblasti ľahkého reťazca (LCDR3),
CDR2 variabilnej oblasti ľahkého reťazca (LCDR2) a CDR1 variabilnej oblasti ľahkého
reťazca (LCDR1) vybrané zo skupiny zahŕňajúcej:
(ii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:49, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:26, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:10, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:148, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:109 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:77;
(iii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:50, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:27, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:11, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:149, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:110 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:78;
(iv) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:50, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:28, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:11, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:150, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:111 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:79 ;
(v) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:50, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:28, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:11, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:151, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:110 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:80;
(vi) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:51, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:29, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:12, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 152, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:110 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:80;
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(vii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:52, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:30, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:13, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:153, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 112 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:81;
(viii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:53, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:31, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:14, LCDR3 obsahujúci SEK ID Č:154, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:113 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:82;
(ix) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:54, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:32, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:15, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:155, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:114 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:83;
(x) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:55, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:33, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:16, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:156, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:115 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:84;
(xi) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:56, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:34, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č:17, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:157, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:116 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:85;
(xii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:57, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č:35, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 18, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:158, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 117 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 84;
(xiii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 58, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 36, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 19, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 159, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 118 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 86;
(xiv) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 50, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 27, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 11, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 161, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č:120 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:88;
(xv) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 50, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 27, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 11, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 162, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 121 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 89;
(xvi) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 50, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 27, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 11, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 163, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 122 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 90;
(xvii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 51, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 29, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 12, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 164, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 123 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č:91;
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(xviii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 51, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 29, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 12, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 164, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 124 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 91;
(xix) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 59, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 37, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 12, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 165, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 125 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 92;
(xx) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 59, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 37, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 20, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 165, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 126 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 93;
(xxi) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 59, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 37, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 20, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 166, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 127 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 92;
(xxii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č:59 , HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 37, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 20, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 167, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 128 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 94;
(xxiii) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 59, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 37, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 20, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 168, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 110 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 95;
(xxiv) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 262, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 258, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 256, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 271, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 110 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 267;
(xxv) HCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 263, HCDR2 obsahujúcu SEK ID Č: 259, HCDR1
obsahujúcu SEK ID Č: 257, LCDR3 obsahujúcu SEK ID Č: 273, LCDR2 obsahujúcu SEK ID
Č: 270 a LCDR1 obsahujúcu SEK ID Č: 268.
Tiež sú v tomto dokumente opísané CD70 protilátky, ktoré vykazujú vysokoafinitnú
väzbu k ľudskému CD70, zahŕňajúce izolované protilátky a ich fragmenty viažuce antigén,
ktoré obsahujú variabilnú doménu ťažkého reťazca a aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo
skupiny zahŕňajúcej: aminokyselinové sekvencie SEK ID Č:177, SEK ID Č:178, SEK ID
Č:179, SEK ID Č:180, SEK ID Č:181, SEK ID Č:182, SEK ID Č:183, SEK ID Č:184, SEK
ID Č:185, SEK ID Č:186, SEK ID Č:187, SEK ID Č:188, SEK ID Č:212, SEK ID Č:213,
SEK ID Č:214, SEK ID Č:215, SEK ID Č:216, SEK ID Č:217, SEK ID Č:218, SEK ID
Č:219, SEK ID Č:220, SEK ID Č:221, SEK ID Č:222, SEK ID Č:223, SEK ID Č:224, SEK
ID Č:225, SEK ID Č:226, SEK ID Č:227, SEK ID Č:228, SEK ID Č:229, SEK ID Č:274 a
SEK ID Č:275 a aminokyselinové sekvencie vykazujúce aspoň 90 %, 95 %, 97 %, 98 % alebo
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99 % sekvenčnú identitu s jednou z uvedených sekvencií a prípadne obsahujúce variabilnú
doménu, ktorá

má aminokyselinovú sekvenciu

vybranú zo skupiny zahŕňajúcej:

aminokyselinové sekvencie SEK ID Č:189, SEK ID Č:190, SEK ID Č:191, SEK ID Č:192,
SEK ID Č:193, SEK ID Č:194, SEK ID Č:195, SEK ID Č:196, SEK ID Č:197, SEK ID
Č:198, SEK ID Č:199, SEK ID Č:200, SEK ID Č:201, SEK ID Č:202, SEK ID Č:203, SEK
ID Č:204, SEK ID Č:205, SEK ID Č:206, SEK ID Č:207, SEK ID Č:208, SEK ID Č:209,
SEK ID Č:210, SEK ID Č:211, SEK ID Č:223, SEK ID Č:230, SEK ID Č:231, SEK ID
Č:232, SEK ID Č:233, SEK ID Č:234, SEK ID Č:234, SEK ID Č:236, SEK ID Č:237, SEK
ID Č:238, SEK ID Č:239, SEK ID Č:240, SEK ID Č:241, SEK ID Č:242, SEK ID Č:243,
SEK ID Č:244, SEK ID Č:245, SEK ID Č:245, SEK ID Č:247, SEK ID Č:248, SEK ID
Č:276 and SEK ID Č:277 a aminokyselinové sekvencie vykazujúce aspoň 90 %, 95 %, 97 %,
98 % alebo 99 % sekvenčnú identitu s jednou z uvedených sekvencií.
Hoci sú povolené všetky možné párovania VH domén a VL domén vybraných zo
skupín sekvencií VH a VL domén uvedených vyššie, niektoré kombinácie VH a VL sú
obzvlášť výhodné, tými sú “natívne” kombinácie v jednom Fab vykazujúce vysokoafinitnú
väzbu na ľudský CD70.
V súlade s tým sú výhodnými CD70 protilátkami alebo ich fragmentmi viažucimi
antigén vykazujúcimi vysokoafinitnú väzbu k CD70 tie, ktoré obsahujú kombináciu
variabilnej domény ťažkého reťazca (VH) a variabilnej domény ľahkého reťazca (VL), kde
kombinácie sú:
(i) variabilná doména ťažkého reťazca obsahujúca aminokyselinovú sekvenciu SEK ID Č:223
a variabilná doména ľahkého reťazca obsahujúca aminokyselinovú sekvenciu SEK ID Č:241.
Tiež sú v tomto dokumente opísané CD70 protilátky alebo ich fragmenty viažuce
antigén vykazujúce vysokoafinitnú väzbu k CD70, ktorými sú tie, ktoré obsahujú kombináciu
variabilnej domény ťažkého reťazca (VH) a variabilnej domény ľahkého reťazca (VL), kde
kombinácia je vybraná zo skupiny zahŕňajúcej:
(ii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:177 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:189;
(iii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:178 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č: 190;
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(iv) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:179 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:191;
(v) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:179 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:192;
(vi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:180 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:193;
(vii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:181 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:194;
(viii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:182 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:195;
(ix) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:183 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:196;
(x) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:184 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:197;
(xi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:185 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:198;
(xii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:186 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:199;
(xiii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:187 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:200;
(xiv) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:178 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:201;
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(xv) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:178 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:202;
(xvi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:178 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:203;
(xvii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:178 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:204;
(xviii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:180 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:205;
(xix) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:180 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:206;
(xx) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:188 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:207;
(xxi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:188 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:208;
(xxii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:188 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:209;
(xxiii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:188 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:210;
(xxiv) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:188 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:211;
(xxv) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:274 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:276;
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(xxvi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:275 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:277.
Pre každú z vyššie uvedených špecifických kombinácií VH / VL je tiež povolené
kombinovať VH doménu, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu aspoň z 90 %, 92 %, 95 %, 97
% alebo 99 % identickú s uvedenou sekvenciou VH domény, s VL doménou, ktorá má
aminokyselinovú sekvenciu aspoň z 90 %, 92 %, 95 %, 97 % alebo 99 % identickú s
uvedenou sekvenciou VL domény.
V

predchádzajúcom

odstavci

a

inde

v

tomto

dokumente

je

štruktúra

protilátok/fragmentov viažucich antigén definovaná na základe % sekvenčnej identity s
uvedenou referenčnou sekvenciou (s uvedenou SEQ ID NO). V tomto kontexte môžu byť %
sekvenčnej identity medzi dvomi aminokyselinovými sekvenciami stanovené porovnaním
týchto

dvoch

sekvencií

zarovnaných

optimálnym

spôsobom,

kde

porovnávaná

aminokyselinová sekvencia môže obsahovať adície alebo delécie vzhľadom k referenčnej
sekvencii na optimálne zarovnanie týchto dvoch sekvencií. Percento identity sa vypočíta
stanovením počtu identických polôh, v ktorých je aminokyselinový zvyšok zhodný pri týchto
dvoch sekvenciách, vydelením tohto počtu identických polôh celkovým počtom polôh v
porovnávacom okne a vynásobením získaného výsledku 100, aby sa získalo percento identity
týchto dvoch sekvencií. Typicky porovnávacie okno zodpovedá celej dĺžke porovnávanej
sekvencie. Napríklad sa môže použiť program BLAST, "BLAST 2 sequences" (Tatusova et
al, "Blast 2 sequences - a new tool for comparing proteín and nucleotide sequences", FEMS
Microbiol

Lett.

174:247-250)

dostupný

na

stránke

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

gorf/bl2.html, pričom použité parametre sú východiskové parametre (obzvlášť pre parametre
"penalta za vytvorenie medzery": 5 a "penalta za predĺženie medzery": 2, pričom zvolená
matica je napríklad matrica "BLOSUM 62" navrhnutá programom), percento identity dvoch
sekvencií, ktoré sa majú porovnávať, sa vypočíta priamo programom.
Najvýhodnejšie CD70 protilátky, ktoré sú poskytnuté v tomto dokumente a ktoré
vykazujú obzvlášť výhodnú kombináciu vlastností, vrátane extrémne vysokoafinitnej väzby k
ľudskému CD70, sú tie, ktoré sú založené na časti viažucej antigén z Fab odvodeného od
lamy, označeného 27B3 v doprevádzajúcich príkladoch a ľudských zárodočných variantov
27B3, vrátane zárodočných variantov identifikovaných v doprevádzajúcich príkladoch. 27B3
a jej zárodočné varianty, obzvlášť varianty založené na CDR alebo úplné variabilné domény
variantu 41D12, vykazujú extrémne výhodnú kombináciu vlastností, zhrnutých nasledovne:
vysokoafinitná väzba k rekombinantnému ľudskému CD70, silná väzba na bunkový

14

povrchový CD70, špecifická väzba na CD70 exprimovaný na rakovinových bunkových
líniách, obzvlášť bunkových líniách, ktoré exprimujú CD70 v "nízkom počte kópií" a silná
väzba na rakovinové bunky izolované zo vzoriek pacientov (CLL), silné blokovanie
interakcie CD70 / CD27, silná efektorová funkcia – obzvlášť pri expresii vo forme chiméry s
konštantnými oblasťami ľudského IgG1 a obzvlášť pri expresii vo forme nefukozylovaného
IgG1, krížová reaktivita s CD70 homológmi makaka rhesus a makaka jávskeho umožňujúce
toxikologické štúdie pri druhoch primátov, väzba ako na natívny (t.j. bunkový-povrchový),
tak tepelne denaturovaný CD70, čiastočné alebo nízke hladiny internalizácie na určitých
rakovinových bunkových líniách. Všetky tieto vlastnosti v kombinácií robia z 41D12 a
v podstate aj ďalších variantov 27B3 a ďalších CD70 protilátok opísaných v tomto
dokumente, ktoré vykazujú podobné vlastnosti, vynikajúceho kandidáta na terapeutické
použitie pri liečení ochorení spojených s CD70, konkrétne rakovín a imunologických porúch
exprimujúcich CD70.
27B3 a jej varianty sa vyznačujú prítomnosťou sekvencie CDR3 variabilnej oblasti
ťažkého reťazca uvedenej ako SEK ID Č: 50 (DAGYSNHVPIFDS).
Sú tu opísané protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén, ktoré zahŕňajú rovnakú
kombináciu CDR ťažkého reťazca ako 27B3 alebo ľudské zárodočné varianty 27B3.
Protilátka alebo jej fragment viažuci antigén môžu obsahovať variabilnú doménu ťažkého
reťazca, kde
CDR3 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa aminokyselinovú
sekvenciu SEK ID Č: 50 alebo jej sekvenčné varianty;
CDR2 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa aminokyselinovú
sekvenciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej: SEK ID Č: 27, SEK ID Č: 249 a jej sekvenčné
varianty a
CDR1 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa aminokyselinovú
sekvenciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej: SEK ID Č: 11, SEK ID Č: 248 a jej sekvenčné
varianty,
pričom sekvenčné varianty obsahujú jednu, dve alebo tri aminokyselinové substitúcie (napr.
konzervatívne substitúcie, humanizujúce substitúcie alebo afinitné varianty) v uvedenej
sekvencii.
Protilátka alebo jej fragment viažuci antigén môžu obsahovať variabilnú doménu
ťažkého reťazca, kde kombinácia HCDR3, HCDR2 a HCDR1 je vybraná z nasledujúcich:
(a) CDR3 variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:50
(DAGYSNHVPIFDS) alebo jej sekvenčný variant;
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CDR2 variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:27
(DINNEGGTTYYADSVKG) alebo jej sekvenčný variant a CDR1 variabilnú oblasť
ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:11 (VYYMN) alebo jej
sekvenčný variant,
pričom sekvenčné varianty obsahujú jednu, dve alebo tri aminokyselinové substitúcie
(napr.

konzervatívne substitúcie, humanizujúce substitúcie alebo afinitné varianty)

v uvedenej sekvencii.
(b) CDR3 variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:50
(RDAGYSNHVPIFDS) alebo jej sekvenčný variant;
CDR2 variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:249
(DINNEGGATYYADSVKG) alebo jej sekvenčný variant a CDR1 variabilnú oblasť
ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:11 (VYYMN) alebo jej
sekvenčný variant,
pričom sekvenčné varianty obsahujú jednu, dve alebo tri aminokyselinové substitúcie
(napr. konzervatívne substitúcie, humanizujúce substitúcie alebo afinitné varianty) v
uvedenej sekvencii;
(c) CDR3 variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:50
(DAGYSNHVPIFDS) alebo jej sekvenčný variant;
CDR2 variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:27
(DINNEGGTTYYADSVKG) alebo jej sekvenčný variant a
CDR1 variabilnú oblasť ťažkého reťazca obsahujúcu alebo zahŕňajúcu SEK ID Č:248
(GYYMN) alebo jej sekvenčný variant,
pričom sekvenčné varianty obsahujú jednu, dve alebo tri aminokyselinové substitúcie
(napr. konzervatívne substitúcie, humanizujúce substitúcie alebo afinitné varianty) v
uvedenej sekvencii.
Protilátka alebo jej fragment viažuci antigén tiež zahŕňajú variabilnú doménu ľahkého
reťazca (VL) spojenú s variabilnou doménou ťažkého reťazca. Vo výhodných variabilných
doménach ľahkého reťazca CDR3 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa
SEK ID Č: 160 alebo jej sekvenčný variant;
CDR2 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa aminokyselinovú
sekvenciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej: SEK ID Č: 119, SEK ID Č: 110 a sekvenčné
varianty uvedených sekvencií a
CDR1 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahuje alebo zahŕňa aminokyselinovú
sekvenciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej: SEK ID Č: 87, SEK ID Č: 250, SEK ID Č: 251,
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SEK ID Č: 252, SEK ID Č: 253 a sekvenčné varianty uvedených sekvencií a pričom
sekvenčné varianty obsahujú jednu, dve alebo tri aminokyselinové substitúcie (napr.
konzervatívne substitúcie, humanizujúce substitúcie alebo afinitné varianty) v uvedených
sekvenciách.
Protilátka alebo jej fragment viažuci antigén môžu obsahovať variabilnú doménu
ľahkého reťazca, kde kombinácia LCDR3, LCDR2 a LCDR1 je vybraná z nasledujúcich:
(a) CDR3 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúcej alebo zahŕňajúcej SEK ID Č:160
(ALFISNPSVE) alebo jej sekvenčný variant;
CDR2 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúcej alebo zahŕňajúcej SEK ID Č:119
(NTNTRHS) alebo jej sekvenčný variant a
CDR1 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúcej alebo zahŕňajúcej SEK ID Č:250
(GLKSGSVTSDNFPT) alebo jej sekvenčný variant,
pričom sekvenčné varianty obsahujú jednu, dve alebo tri aminokyselinové substitúcie
(napr.

konzervatívne substitúcie, humanizujúce substitúcie alebo afinitné varianty)

v uvedenej sekvencii.
(b) CDR3 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúcej alebo zahŕňajúcej SEK ID Č:160
(ALFISNPSVE) alebo jej sekvenčný variant;
CDR2 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúcej alebo zahŕňajúcej SEK ID Č:119
(NTNTRHS) alebo jej sekvenčný variant a
CDR1 variabilnej oblasti ľahkého reťazca obsahujúcej alebo zahŕňajúcej SEK ID Č:87
(GLKSGSVTSTNFPT) alebo jej sekvenčný variant,
pričom sekvenčné varianty obsahujú jednu, dve alebo tri aminokyselinové substitúcie
(napr. konzervatívne substitúcie, humanizujúce substitúcie alebo afinitné varianty) v
uvedenej sekvencii.
Ďalšie kombinácie CDR ľahkého reťazca pre ľudské "zárodočné" varianty 27B3 sú
uvedené v tabuľke 15A.
Najvýhodnejšie uskutočnenie CD70 protilátky alebo jej fragmentu viažuceho antigén
zahŕňa variabilnú doménu ťažkého reťazca (VH) a variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL),
kde kombinácia 6 CDR, ktorá tvorí väzbové miesto pre ľudský CD70, je nasledujúca:
CDR3 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahujúca alebo zahŕňajúca SEK ID Č: 50
(DAGYSNHVPIFDS);
CDR2 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahujúca alebo zahŕňajúca SEK ID Č: 27
(DINNEGGTTYYADSVKG);
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CDR1 variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahujúca alebo zahŕňajúca SEK ID Č: 11
(VYYMN);
CDR3 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahujúca alebo zahŕňajúca SEK ID Č: 160
(ALFISNPSVE);
CDR2 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahujúca alebo zahŕňajúca SEK ID Č: 119
(NTNTRHS) a
CDR1 variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahujúca alebo zahŕňajúca SEK ID Č: 250
(GLKSGSVTSDNFPT).
Iné opísané kombinácie 6 CDR sú tie "natívne" kombinácie, ktoré sa vyskytujú v
ľudských zárodočných variantoch 27B3 uvedených v tabuľkách 14A (ťažké reťazce) a 15A
(ľahké reťazca).
V predchádzajúcich výhodných uskutočneniach založených na 27B3 a ich zárodočných
variantoch protilátka výhodne obsahuje CH1 doménu, pántovú oblasť, CH2 doménu a CH3
doménu ľudskej protilátky, obzvlášť ľudského IgGl, IgG2, IgG3 alebo IgG4. Najvýhodnejším
uskutočnením je ľudský IgGl. Ďalej je ešte výhodnejšie, aby sa ľudský IgG1 konštruoval tak,
aby sa maximalizovala efektorová funkcia pri jednej z: bunkovej cytotoxicity závislej od
protilátky (ADCC), cytotoxicity závislej na komplementu (CDC) alebo bunkovej fagocytózy
protilátky závislej od protilátky (ADCP). Obzvlášť výhodný je nefukozylovaný ľudský IgGl,
napr. nefukozylovaný IgGl produkovaný za použitia technológie Potelligent™ od spoločnosti
BioWa Inc.
Ďalej opísané CD70 protilátky vykazujúce vysokoafinitnú väzbu k ľudskému CD70
založené na Fab označenom 27B3 a ľudských zárodočných variantoch 27B3 zahŕňajú
izolované protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén, obsahujúce variabilnú doménu
ťažkého reťazca ktorý má aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej:
aminokyselinové sekvencie SEK ID Č:178, SEK ID Č:212, SEK ID Č:213, SEK ID Č:214,
SEK ID Č:215, SEK ID Č:216, SEK ID Č:217, SEK ID Č:218, SEK ID Č:219, SEK ID
Č:220, SEK ID Č:221, SEK ID Č:222, SEK ID Č:223, SEK ID Č:224, SEK ID Č:225, SEK
ID Č:226, SEK ID Č:227, SEK ID Č:228, SEK ID Č:229, SEK ID Č:274 a SEK ID Č:275 a
aminokyselinové sekvencie vykazujúce aspoň 90 %, 95 %, 97 %, 98 % alebo 99 % sekvenčnú
identitu s jednou z uvedených sekvencií a prípadne obsahujúce variabilnú doménu ľahkého
reťazca, ktorý má aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej :
aminokyselinové sekvencie SEK ID Č:201, SEK ID Č:230, SEK ID Č:231, SEK ID Č:232,
SEK ID Č:233, SEK ID Č:234, SEK ID Č:234, SEK ID Č:236, SEK ID Č:237, SEK ID
Č:238, SEK ID Č:239, SEK ID Č:240, SEK ID Č:241, SEK ID Č:242, SEK ID Č:243, SEK
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ID Č:244, SEK ID Č:245, SEK ID Č:245, SEK ID Č:247, SEK ID Č:248, SEK ID Č:276 a
SEK ID Č:277 a aminokyselinové sekvencie vykazujúce aspoň 90 %, 95 %, 97 %, 98 % alebo
99 % sekvenčnú identitu s jednou z uvedených sekvencií.
Hoci sú povolené všetky možné párovania VH domén a VL domén vybraných zo
skupín sekvencií VH a VL domén uvedených vyššie, určité kombinácie VH a VL sú obzvlášť
výhodné; tieto sú "natívne" kombinácie v rámci jediného Fab vykazujúce vysokoafinitnú
väzbu k ľudskému CD70. V prípade zárodočných variantov 27B3 uvedených v tabuľkách
14B a 15B môže byť výhodné zachovať pôvodné párovanie VH / VL.
V súlade s tým sú výhodné CD70 protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén, ktoré
vykazujú vysokoafinitnú väzbu k CD70, tie, ktoré obsahujú kombináciu variabilnej domény
ťažkého reťazca a variabilnej domény ľahkého reťazca, kde kombináciou je:
(i) variabilná doména ťažkého reťazca obsahujúca aminokyselinovú sekvenciu SEK ID Č:
223 a variabilná doména ľahkého reťazca obsahujúca aminokyselinovú sekvenciu SEK ID Č:
241;
Tiež sú opísané CD70 protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén, vykazujúce
vysokoafinitnú väzbu k CD70, obsahujúcu kombináciu variabilnej domény ťažkého reťazca a
variabilnej domény ľahkého reťazca, kde kombinácia je vybraná zo skupiny zahŕňajúcej:
(ii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:178 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č: 190;
(iii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:212 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č: 230
(iv) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:213 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:231;
(v) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:214 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:232;
(vi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:215 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:235;
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(vii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:216 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:234;
(viii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:217 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:235;
(ix) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:218 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:236;
(x) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:219 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:237;
(xi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:220 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:238;
(xii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:221 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:239;
(xiii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:222 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:240;
(xiv) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:224 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:242;
(xv) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:225 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:243;
(xvi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:226 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:244;
(xvii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:227 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:245;
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(xviii) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:228 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:246;
(xix) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:229 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:247;
(xx) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:223 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:244;
(xxi) variabilnú doménu ťažkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:223 a variabilnú doménu ľahkého reťazca obsahujúcu aminokyselinovú sekvenciu SEK ID
Č:245.
[0050] Pre každú z vyššie uvedených špecifických kombinácií VH / VL je tiež povolené a
spadá do rámca vynálezu kombinovať VH doménu, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu
aspoň z 90 %, 92 %, 95 %, 97 % alebo 99 % % identickú s uvedenou sekvenciou VH
domény, s VL doménou, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu aspoň z 90 %, 92 %, 95 %, 97
% alebo 99 % identickú s uvedenou sekvenciou VL domény.
Najvýhodnejšie uskutočnenie je CD70 protilátka alebo jej fragment viažuci antigén
založené na kombinácii natívnej VH / VL ľudského zárodočného variantu označenej 41D12.
V súlade s tým je v tomto dokumente tiež poskytnutá protilátka alebo jej antigén viažuci
fragment obsahujúca variabilnú doménu ťažkého reťazca (VH), obsahujúca alebo zahŕňajúca
aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej: aminokyselinovú sekvenciu
uvedenú ako SEK ID Č: 223, jej zárodočné varianty a afinitné varianty a aminokyselinové
sekvencie s ňou aspoň z 90 %, 95 %, 97 %, 98 % alebo 99 % identické, variabilnú doménu
ľahkého reťazca (VL), obsahujúcu alebo zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo
skupiny zahŕňajúcej: aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 241, jej zárodočné
varianty a afinitné varianty a aminokyselinové sekvencie s ňou aspoň z 90 %, 95 %, 97 %, 98
% alebo 99 % identické.
Uskutočnenie, kde aminokyselinová sekvencia VH domény vykazuje nižšiu ako 100 %
sekvenčnú identitu so sekvenciou uvedenou ako SEK ID Č: 223, môžu napriek tomu
obsahovať CDR ťažkého reťazca, ktoré sú identické s HCDR1, HCDR2 a HCDR3 zo SEK ID
Č: 223 (SEK ID Č: 11, 27 a 50, v danom poradí), pričom vykazujú variáciu aminokyselinovej
sekvencie v kostrových oblastiach. Podobne, uskutočnenie, kde aminokyselinová sekvencia
VL domény vykazuje nižšiu ako 100 % sekvenčnú identitu so sekvenciou uvedenou ako SEK
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ID Č: 241, môžu napriek tomu obsahovať CDR ľahkého reťazca, ktoré sú identické s LCDR1,
LCDR2 a LCDR3 zo SEK ID Č: 241 (SEK ID Č: 250, 116 a 160, v danom poradí), pričom
vykazujú variáciu aminokyselinovej sekvencie v kostrových oblastiach.
V predchádzajúcich výhodných uskutočneniach založených na VH a VL doménach z
41D12 alebo ich variantoch, protilátka výhodne obsahuje CH1 doménu, pántovú oblasť, CH2
doménu a CH3 doménu ľudskej protilátky, obzvlášť ľudského IgGl, IgG2, IgG3 alebo IgG4.
Najvýhodnejšie uskutočnenie je ľudský IgGl. Ešte výhodnejšie je, aby ľudský IgG1 sa
konštruoval tak, aby sa maximalizovala efektorová funkcia pri jednej alebo viacerých z
ADCC, CDC alebo ADCP. Obzvlášť výhodný je defukozylovaný ľudský IgGl, výhodne
pripravený za použitia expresného systému Potelligent™.
Ďalej je opísaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktoré obsahujú variabilnú
doménu ťažkého reťazca (VH) obsahujúcu alebo zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu
vybranú zo skupiny zahŕňajúcej aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 225, jej
zárodočné varianty a afinitné varianty a aminokyselinové sekvencie s ňou aspoň z 90 %, 95
%, 97 %, 98 % alebo 99 % identickej, variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL) obsahujúcu
alebo

zahŕňajúcu

aminokyselinovú

sekvenciu

vybranú

zo

skupiny

zahŕňajúcej

aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 243, jej zárodočné varianty a afinitné
varianty a aminokyselinové sekvencie s ňou aspoň z 90 %, 95 %, 97 %, 98 % alebo 99 %
identické.
Tiež je opísaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktoré obsahujú variabilnú
doménu ťažkého reťazca (VH) obsahujúcu alebo zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu
vybranú zo skupiny zahŕňajúcej aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 226, jej
zárodočné varianty a afinitné varianty a aminokyselinové sekvencie s ňou aspoň z 90 %, 95
%, 97 %, 98 % alebo 99 % identické, variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL) obsahujúcu
alebo

zahŕňajúcu

aminokyselinovú

sekvenciu

vybranú

zo

skupiny

zahŕňajúcej

aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 244, jej zárodočné varianty a afinitné
varianty a aminokyselinové sekvencie s ňou aspoň z 90 %, 95 %, 97 %, 98 % alebo 99 %
identické.
Charakteristiky / vlastnosti CD70 protilátok
Vo vyššie uvedených aspektoch a uskutočneniach môžu CD70 protilátky alebo ich
fragmenty viažuce antigén vykazovať jednu alebo viac alebo akúkoľvek kombináciu
nasledujúcich charakteristík alebo vlastností:

22

Protilátka alebo jej fragment viažuci antigén sa môžu viazať k ľudskému CD70 s vysokou
afinitou a vykazovať rýchlosť disociácie pre ľudský CD70 10-4 s-1 alebo nižšiu, výhodne 5 x
10-4 s-1 alebo nižšiu a typicky v rozmedzí od 0,4 x 10-4 s-1 do 10-4 s-1, keď sa testujú ako Fab
fragment.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén sa môžu viazať na ľudský CD70 s vysokou
afinitou a inhibovať interakciu medzi CD70 a CD27. Alternatívne sa protilátka alebo
fragment viažuci antigén môžu viazať na ľudský CD70 ale neinhibovať interakciu medzi
CD70 a CD27.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén sa môžu viazať s vysokou afinitou na ľudský
CD70 na povrchu buniek exprimujúcich CD70.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén sa môžu viazať na ľudský CD70 na povrchu
buniek exprimujúcich CD70 a môžu sa pomaly alebo len čiastočne internalizovať. Kľúčovým
aspektom tohto vynálezu je pozorovanie, že CD70 protilátky sú v skutočnosti veľmi zle
internalizované pri veľkom počte bunkových línií, ktoré exprimujú CD70, vrátane mnohých
rakovinových bunkových línií exprimujúcich CD70. Toto pozorovanie je v priamom kontraste
s predchádzajúcimi publikovanými správami, že protilátky proti CD70 sa rýchlo internalizujú
po väzbe na bunkové línie karcinómu obličkových buniek (pozri Adam et al., British Journal
of Cancer (2006) 95: 298-306 a WO 2007/038637) a má priame dôsledky pre terapeutické
použitie protilátok. Pozorovanie, že CD70 protilátky sa veľmi zle internalizujú po navádzaní
na rakovinové bunky, silne podporuje záver, že terapeutické stratégie na liečenia mnohých
nádorov exprimujúcich CD70 a dokonca aj imunologických ochorení spojených s CD70 by
mali byť založené na extrémne vysokoafinitnej väzbe na CD70 spojenej s protilátkovou
efektorovou funkciou, obzvlášť s akoukoľvek jednou alebo viacerými z ADCC, CDC alebo
ADCP a nie na použitie imunokonjugátov, v ktorých je CD70 protilátka spojená s
terapeutickým činidlom, napr. cytotoxickou alebo cytostatickou liekovou zložkou.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén sa môžu viazať v aminokyselinovej sekvencii
HIQVTLAICSS (SEK ID Č: 342) v ľudskom CD70.
Protilátka alebo antigén viažuci fragment môžu vykazovať krížovú reaktivitu s CD70
opičieho pôvodu, konkrétne homológy CD70 makaka rhesus (Macaca mulatta) a makaka
jávskeho (Macaca cynomolgus).
Protilátka alebo fragment viažuci antigén sa môžu viazať ako na natívny ľudský CD70
(napr. CD70 exprimovaný na povrchu bunky, ako napríklad bunkové línie alebo bunky
exprimujúce CD70 izolované z ľudského pacienta), tak tepelne denaturovaný rekombinantný
ľudský CD70.
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Protilátka alebo fragment viažuci antigén môžu poskytovať veľmi vysoké výťažky
produkcie (> 4 g / l) v rekombinantných protilátkových expresných systémoch, ako napríklad
CHK1SV bunkovej línii (vo vlastníctve BioWa / Lonza), v porovnaní s historickou
priemernou hodnotou 1 - 2 g / l pre terapeutické protilátkové produkty, čo vedie k
podstatnému zníženiu výrobných nákladov.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén môžu byť vysoko stabilné pri skladovacích
podmienkach pri 37 ° C a v cykloch zmrazovania a rozmrazovania, čo je tiež hlavný faktor
zníženia nákladov.
Protilátka môže vykazovať jednu alebo viac efektorových funkcií vybraných z
cytotoxicity sprostredkovanej bunkami závislej od protilátky (ADCC), cytotoxicity závislej
od komplementu (CDC) a fagocytózy sprostredkovanej bunkami závislej od protilátky
(ADCP) proti bunkám exprimujúcim ľudský CD70 proteín na bunkovom povrchu.
Protilátka môže vykazovať ADCC proti bunkám exprimujúcim CD70, napríklad
rakovinovým bunkám alebo iným malígnym bunkám alebo imunitným bunkám.
Protilátka môže vykazovať zvýšenú ADCC funkciu v porovnaní s referenčnou
protilátkou, ktorou je ekvivalentná protilátka obsahujúca natívnu ľudskú Fc doménu. V
neobmedzujúcom uskutočnení môže byť funkcia ADCC aspoň 10 x zvýšená v porovnaní
s referenčnou protilátkou obsahujúcou natívnu ľudskú Fc doménu. V tomto kontexte
"ekvivalentná" môže znamenať, že protilátka so zvýšenou ADCC funkciou vykazuje v
podstate rovnakú antigén-väzbovú špecificitu a/alebo má identickú aminokyselinovú
sekvenciu s referenčnou protilátkou s výnimkou modifikácií (vo vzťahu k natívnemu
ľudskému Fc) uskutočnených na účely zvýšenia ADCC.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén môžu inhibovať rast nádora v in vivo
nádorovom xenograftovom modeli bez konjugácie s cytotoxickým alebo cytostatickým
činidlom. V neobmedzujúcom uskutočnení môže byť inhibícia rastovej funkcie nádora aspoň
10násobne zvýšená v porovnaní s referenčnou protilátkou SGN70.
Protilátka alebo fragment viažuci antigén môžu indukovať apoptózu buniek
exprimujúcich CD70.
Protilátka môže obsahovať pántovú oblasť, CH2 doménu a CH3 doménu ľudského IgG,
najvýhodnejšie ľudského IgG1, IgG2, IgG3 alebo IgG4.
Protilátka môže zahŕňať modifikácie v Fc oblasti, ako napríklad modifikácie, ktoré
zvyšujú efektorovú funkciu protilátky, ako je vysvetlené inde v tomto dokumente. Konkrétne
protilátka môže byť nefukozylovaný IgG.
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V ďalších aspektoch tento vynález tiež poskytuje polynukleotidové molekuly, ktoré
kódujú vyššie uvedené CD70 protilátky a ich fragmenty viažuce antigén navyše k expresným
vektorom obsahujúcim polynukleotidy, hostiteľským bunkám obsahujúcim tieto vektory a
spôsobom rekombinantnej expresie/produkcie CD70 protilátok.
V ešte ďalšom aspekte tento vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu obsahujúcu
akúkoľvek z vyššie opísaných CD70 protilátok a farmaceuticky prijateľný nosič alebo
excipient.
Ďalší aspekt tohto vynálezu sa týka spôsobov liečenia pomocou vyššie uvedených
CD70 protilátok, obzvlášť pri liečení rakoviny.
Stručný opis obrázkov
Tento vynález bude ďalej chápaný s odkazom na nasledujúce experimentálne príklady a
pripojené obrázky, kde:
Obrázok 1: ukazuje imunitnú odpoveď testovanú v ELISA na rekombinantnom CD70 pre
lamy imunizované bunkami 786-O (hore) a bunkami Raji (dole).
Obrázok 2: znázorňuje inhibíciu väzby CD27 na CD70 prostredníctvom CD70 Fab
odvodených od lamy a referenčných CD70 Fab, meranú metódou ELISA.
Obrázok 3: je grafické znázornenie signálu pre Fab odvodené od lamy testované vo väzbovej
ELISA (čierna) alebo v inhibičnej ELISA (biela).
Obrázok 4: znázorňuje inhibíciu väzby CD27 pre ľudský CD70 (A & B) alebo makačí CD70
(C) chimérnymi lama-človek CD70 mAb a referenčnými CD70 mAb, meranú metódou
ELISA.
Obrázok 5 znázorňuje väzbu chimérnych lama-človek CD70 mAb na bunky 786-O (A) alebo
bunky MHH-PREB-1 (B), ako ukazuje FACS analýza.
Obrázok 6: znázorňuje inhibíciu CD70 špecifickými chimérnymi lama-človek mAb v kokultivačnom teste účinnosti založenom na bunkách Raji.
Obrázok 7: znázorňuje výsledky štandardného ADCC testu uvoľňovania Cr51 na 786-O
bunkách.
Obrázok 8: ukazuje výsledky testu CDC na bunkách U266 v prítomnosti 9 % ľudského séra.
Obrázok 9: demonštruje účinnosť chimérnych lamma-ľudských CD70 mAb v teste ADCP na
bunkách 786-O
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Obr. 10 znázorňuje internalizáciu protilátky hodnotenú ako MFI OUT pre rôzne chimérne
lama-človek CD70 mAb ako funkciu času pri 786-O buniek v dvoch nezávislých
experimentoch.
Obrázok 11: demonštruje prežívanie myší v modeli Raji Xenograft po liečení chimérnou
lama-človek CD70 mAb 41D12, izotypovou kontrolou a Fc-dead kontrolou.
Obr. 12 znázorňuje zarovnanie VH a VL aminokyselinových sekvencií klonu 27B3 s
aminokyselinovými sekvenciami segmentov ľudských zárodočných génov VH3-38 a VL8-61,
v danom poradí.
Obrázok 13: ukazuje gélovú filtračnú analýzu vzoriek zárodočných variantov 27B3 mAb
odobraných po 5 týždňoch inkubácie pri 37 °C.
Obrázok 14: znázorňuje účinnosť väzby na CD70, merané pomocou Biacore, vzoriek
zárodočných CD70 mAb odobraných v rôznych časových bodoch po inkubácii pri rôznych
teplotách.
Obrázok 15: znázorňuje väzbovú afinitu CD70 mAb k rakovinovým bunkovým líniám
exprimujúcim CD70.
Obrázok 16: znázorňuje afinitu CD70 mAb k CLL bunkám pacientov exprimujúcim CD70.
Obrázok 17: znázorňuje lýzu buniek SU-DHL-6 viazaných CD70 mAb.
Obrázok 18: znázorňuje inhibíciu väzby CD27 na CD70 pomocou CD70 mAb, meranú
metódou ELISA.
Obrázok 19: znázorňuje zarovnanie sekvencií CD70 z rôznych druhov.
Obr. 20: znázorňuje väzbovú afinitu CD70 mAb k ľudským U266 bunkám, LSC8864 bunkám
makaka rhesus a HSC-F bunkám makaka jávskeho.
Obr. 21: znázorňuje inhibíciu väzby CD27 na CD70 človeka, makaka rhesus a makaka
jávskeho pomocou CD70 mAb, stanovenú metódou ELISA.
Obr. 22: znázorňuje väzbu CD70 mAb na denaturovaný rekombinantný CD70, stanovenú
metódou ELISA.
Obrázok 23: znázorňuje CD70 chimérne sekvencie použité na mapovanie epitopov.
Obrázok 24: znázorňuje internalizáciu protilátok pre CD70 mAb ako funkciu času na bunkách
786-O.
Definície
"Protilátka" alebo "imunoglobulín" --- Výraz "imunoglobulín", ako sa tu používa zahŕňa
polypeptid ktorý má kombináciu dvoch ťažkých a dvoch ľahkých reťazcov, či už má alebo
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nemá nejakú relevantnú špecifickú imunoreaktivitu. "Protilátky" označujú také zoskupenia,
ktoré majú významnú známu špecifickú imunoreaktívnu aktivitu voči požadovanému
antigénu (napr. ľudskému CD70). Výraz "CD70 protilátky" sa tu používa na označenie
protilátok, ktoré vykazujú imunologickú špecificitu pre ľudský CD70 proteín. Ako je
vysvetlené inde v tomto dokumente, "špecificita" pre ľudský CD70 nevylučuje krížovú
reakciu s druhovými homológmi CD70. Protilátky a imunoglobulíny obsahujú ľahké a ťažké
reťazce s alebo bez medzireťazcovej kovalentnej väzby medzi nimi. Základné štruktúry
imunoglobulínov v systémoch stavovcov sú relatívne dobre známe.
Všeobecný výraz „imunoglobulín“ zahŕňa päť rôznych tried protilátok, ktoré sa môžu
odlíšiť biochemicky. Všetkých päť tried protilátok spadá do rozsahu tohto vynálezu,
nasledujúca diskusia bude všeobecne zameraná na imunoglobulínové molekuly triedy IgG.
Pokiaľ ide o IgG, imunoglobulíny obsahujú dva identické ľahké polypeptidové reťazce o
molekulovej hmotnosti okolo 23 000 Daltonov a dva identické ťažké reťazce o molekulovej
hmotnosti 53 000 – 70 000. Tieto štyri reťazce sú spojené disulfidovými väzbami v "Y"
konfigurácii, kde ľahké reťazce rámujú ťažké reťazce začínajú pri ústach "Y" a pokračujú cez
variabilnú oblasť.
Ľahké reťazce protilátky sa klasifikujú buď ako kappa alebo lambda (κ, λ). Každá trieda
ťažkého reťazca sa môže viazať buď s ľahkým reťazcom kappa alebo lambda. Všeobecne sú
ľahké a ťažké reťazce navzájom kovalentne viazané a "chvostové" časti obidvoch ťažkých
reťazcov sú navzájom spojené kovalentnými disulfidovými väzbami alebo nekovalentnými
väzbami, pričom imunoglobulíny sa generujú buď hybridómy, B-bunkami alebo geneticky
upravených hostiteľskými bunkami. V ťažkom reťazci prebiehajú aminokyselinové sekvencie
od N-konca na vidlicových koncoch Y konfigurácie k C-koncu v spodnej časti každého
reťazca. Odborníkom v odbore je zrejmé, že ťažké reťazce sa klasifikujú ako gama, mu, alfa,
delta alebo epsilon, (γ, μ, α, δ, ε), kde medzi nimi sú niektoré podtriedy (napr. γ1 – γ4).
Povaha reťazca určuje "triedu" protilátky ako IgG, IgM, IgA, IgD alebo IgE, v danom poradí.
Podtriedy imunoglobulínov (izotypy), napr. IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA1 atď., sú dobre
charakterizované a sú známe tým, že poskytujú funkčnú špecializáciu. Modifikované verzie
každej z týchto tried a izotypov sú odborníkom v odbore ľahko rozpoznateľné podľa
predloženého opisu a preto patria do rozsahu predloženého vynálezu.
Ako je uvedené vyššie, variabilná oblasť protilátky umožňuje protilátke selektívne
rozpoznávať a špecificky sa viazať na epitopy antigénov. To znamená, že VL doména a VH
doména protilátky sa kombinujú za vzniku variabilnej oblasti, ktorá definuje trojrozmerné
väzbové miesto pre antigén. Táto kvartérna štruktúra protilátky tvorí väzbové miesto pre
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antigén prítomné na konci každého ramena Y. Konkrétnejšie je väzbové miesto pre antigén
definované tromi komplementaritu určujúcimi oblasťami (CDR) na každom z VH a VL
reťazcov.
„CD70 proteín“ alebo „CD70 antigén“ --- Ako sa tu používa výrazy „CD70 proteín“ alebo
„CD70 antigén“ alebo „CD70“ sa tu používajú zameniteľne a označujú člena rodiny TNF
ligandu, ktorý je ligandom pre TNFRSF27 / CD27. Výrazy "ľudský CD70 proteín" alebo
"ľudský CD70 antigén" alebo "ľudský CD70" sa používajú zameniteľne, aby špecificky
označovali ľudský homológ, zahŕňajúci prirodzený ľudský CD70 proteín prirodzene
exprimovaný v ľudskom tele a / alebo na povrchu kultivovaných ľudských bunkových línií,
rovnako ako aj rekombinantné formy a ich fragmenty. Konkrétne príklady ľudského CD70
zahŕňajú polypeptid, ktorý má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú pod NCBI referenčným
sekvenčným prístupovým č. NP_001243 alebo jeho extracelulárnu doménu.
„Väzbové miesto“ --- Výraz „väzbové miesto“, ako sa tu používa zahŕňa oblasť polypeptidu,
ktorá je zodpovedná za selektívnu väzbu na cieľový antigén (napr. ľudský CD70). Väzbové
domény obsahujú aspoň jedno väzbové miesto. Medzi príklady väzbových domén patrí
variabilná doména protilátky. Molekuly protilátky podľa tohto vynálezu môžu obsahovať
jedno väzbové miesto alebo viac (napr. dve, tri alebo štyri) väzbových miest.
"Odvodený od" --- Tak, ako sa tu používa výraz "odvodený od" určeného proteínu (napr.
CD70 protilátky alebo jej fragmentu viažuceho antigén) označuje pôvod polypeptidu. V
jednom uskutočnení polypeptidová alebo aminokyselinová sekvencia, ktorá je odvodená od
konkrétneho počiatočného polypeptidu, je CDR sekvencia alebo sekvencia s ňou príbuzná. V
jednom uskutočnení aminokyselinová sekvencia, ktorá je odvodená od konkrétneho
počiatočného polypeptidu, nie je súvislá. Napríklad v jednom uskutočnení je z východiskovej
protilátky odvodená jedna, dve, tri, štyri, päť alebo šesť CDR. V jednom uskutočnení má
polypeptidová alebo aminokyselinová sekvencia, ktorá je odvodená od určitej počiatočnej
polypeptidovej alebo aminokyselinovej sekvencie, aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je v
podstate identická s počiatočnou sekvenciou alebo jej časťou, pričom časť obsahuje aspoň 3
až 5 aminokyselín, 5 až 10 aminokyselín, aspoň 10 až 20 aminokyselín, aspoň 20 až 30
aminokyselín alebo aspoň 30 až 50 aminokyselín alebo ktorú bude odborník v odbore
schopný inak identifikovať ako pochádzajúcu z východiskovej sekvencie. V jednom
uskutočnení jedna alebo viac CDR sekvencií odvodených od východiskovej protilátky sú
zmenené tak, aby sa vytvorili variantné CDR sekvencie, napr. afinitné varianty, pričom si
variantné CDR sekvencie zachovávajú CD70 väzbovú aktivitu.
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„Odvodený od ťavovitých“ --- V určitých výhodných uskutočneniach molekuly CD70
protilátky podľa tohto vynálezu obsahujú kostrové aminokyselinové sekvencie a / alebo CDR
aminokyselinové sekvencie odvodené od bežnej protilátky, ktorá je vyvolaná aktívnou
imunizáciou ťavovitého CD70 antigénom. Avšak CD70 protilátky, ktoré obsahujú
aminokyselinové sekvencie odvodené od ťavovitých sa môžu konštruovať tak, aby obsahovali
sekvencie kostrových a / alebo konštantných oblastí odvodené od ľudskej aminokyselinovej
sekvencie (t.j. ľudské protilátky) alebo iného cicavčieho druhu ako ťavovitých. Napríklad
oblasť, časť ťažkého reťazca a / alebo pántová časť z človeka alebo iného primáta ako človeka
sa môžu zahrnúť do CD70 protilátok. V jednom uskutočnení môže byť v kostrovej oblasti
CD70 protilátky "odvodenej od ťavovitých" prítomná jedna alebo viac aminokyselín iných
ako z ťavovitých, napr. aminokyselinová sekvencia kostrovej oblasti z ťavovitých môže
zahŕňať jednu alebo viac aminokyselinových mutácií, v ktorých je prítomný zodpovedajúci
aminokyselinový zvyšok z človeka alebo iného ako ľudského primáta. Navyše VH a VL
domény odvodené od ťavovitých alebo ich humanizované varianty sa môžu spojiť s
konštantnými doménami ľudských protilátok za vzniku chimérnej molekuly, ako je tu
podrobne opísané na inom mieste.
"Konzervatívne

aminokyselinové

substitúcie" ---

"Konzervatívna

aminokyselinová

substitúcia" je substitúciou, pri ktorej sa aminokyselinový zvyšok nahradí aminokyselinovým
zvyškom, ktorý mám podobný bočný reťazec. Definovali sa rodiny aminokyselinových
zvyškov, ktoré majú podobné bočné reťazce, zahŕňajúce bázické bočné reťazce (napr. lyzín,
arginín, histidín), kyslé bočné reťazce (napr. kyselinu asparágovú, kyselinu glutámovú),
nenabité polárne bočné reťazce (napr. glycín, asparagín, glutamín, serín, treonín, tyrozín,
cysteín), nepolárne bočné reťazce (napríklad alanín, valín, leucín, izoleucín, prolín,
fenylalanín, metionín, tryptofán), beta-vetvené bočné reťazca (napr. treonín, valín, izoleucín)
a aromatické bočné reťazca (napr. tyrozín, fenylalanín, tryptofán, histidín). Tým pádom
neesenciálny aminokyselinový zvyšok v imunoglobulínovom polypeptide sa môže nahradiť
iným aminokyselinovým zvyškom z rovnakej skupiny bočných reťazcov. V ďalšom
uskutočnení sa môže aminokyselinový reťazec nahradiť štruktúrne podobným reťazcom,
ktorý sa líši v poradí a / alebo zložení členov rodín bočných reťazcov.
"Časť ťažkého reťazca" --- Výraz "časť ťažkého reťazca", ako sa tu používa zahŕňa
aminokyselinové sekvencie odvodené od konštantných domén imunoglobulínového ťažkého
reťazca. Polypeptid obsahujúci časť ťažkého reťazca obsahuje aspoň jednu z: CH1 domény,
pántovej domény (napr. hornú, strednú a / alebo spodnú pántovú oblasť), CH2 domény, CH3
domény alebo ich varianty alebo fragmenty. V jednom uskutočnení protilátka alebo fragment
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viažuci antigén podľa tohto vynálezu môžu obsahovať Fc časť imunoglobulínového ťažkého
reťazca (napr. pántovú časť, CH2 doménu a CH3 doménu). V inom uskutočnení môže
protilátka alebo fragment viažuci antigén podľa tohto vynálezu nemať aspoň časť konštantnej
domény (napr. celú CH2 doménu alebo jej časť). V niektorých uskutočneniach aspoň jedna a
výhodne všetky konštantné domény pochádzajú z ťažkého reťazca ľudského imunoglobulínu.
Napríklad v jednom výhodnom uskutočnení obsahuje časť ťažkého reťazca úplne ľudskú
pántovú doménu. V ďalších výhodných uskutočneniach obsahuje časť ťažkého reťazca úplne
ľudskú Fc časť (napr. pánt, sekvencie CH2 a CH3 domén z ľudského imunoglobulínu).
V niektorých uskutočneniach sú konštitučné konštantné domény časti ťažkého reťazca z
rôznych imunoglobulínových molekúl. Napríklad časť ťažkého reťazca polypeptidu môže
obsahovať CH2 doménu odvodenú od IgGl molekuly a pántovú oblasť odvodenú od IgG3
alebo IgG4 molekuly. V iných uskutočneniach sú konštantné domény chimérne domény
obsahujúce časti rôznych imunoglobulínových molekúl. Pánt môže napríklad obsahovať prvú
časť z IgG1 molekuly a druhú časť z IgG3 alebo IgG4molekuly. Ako bolo uvedené vyššie,
bude zrejmé odborníkovi v odbore, že konštantné domény časti ťažkého reťazca sa môžu
modifikovať tak, aby sa líšili v aminokyselinovej sekvencii od prirodzene sa vyskytujúcej
(divokého typu) imunoglobulínovej molekuly. To znamená, že polypeptidy podľa tohto
vynálezu tu opísané môžu obsahovať zmeny alebo modifikácie v jednej alebo viacerých
konštantných doménach ťažkého reťazca (CH1, pánt, CH2 alebo CH3) a / alebo konštantnej
doméne ľahkého reťazca (CL). Exemplárne modifikácie zahŕňajú adície, delécie alebo
substitúcie jednej alebo viacerých aminokyselín v jednej alebo viacerých doménach.
„Chimérny“ --- „Chimérny“ proteín obsahuje prvú aminokyselinovú sekvenciu spojenú s
druhou aminokyselinovou sekvenciou, s ktorou nie je prirodzene spojený v prírode.
Aminokyselinové sekvencie môžu bežne existovať v samostatných proteínoch, ktoré sú
spojené do fúzneho polypeptidu alebo môžu bežne existovať v rovnakom proteíne, ale sú
umiestnené v novom usporiadaní vo fúznom polypeptide. Chimérny proteín sa môže vytvoriť
napríklad chemickou syntézou alebo vytvorením a transláciou polynukleotidu, v ktorom sú
peptidové oblasti zakódované v požadovanom vzťahu. Exemplárne chimérne CD70 protilátky
zahŕňajú fúzne proteíny obsahujúce VH a VL domény odvodené od ťavovitých alebo ich
humanizované varianty, fúzované s konštantnými doménami ľudskej protilátky, napr.
ľudského IgGl, IgG2,IgG3 alebo IgG4.
"Variabilná oblasť" alebo "variabilná doména" --- Výraz "variabilná oblasť" a "variabilná
doména" sa tu používajú zameniteľne a majú mať rovnaký význam. Výraz "variabilná"
označuje skutočnosť, že určité časti VH a VL variabilných domén sa značne líšia sekvenciou
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pri protilátkach a používajú sa pre väzbu a špecificitu každej konkrétnej protilátky ku svojmu
cieľovému antigénu. Avšak variabilita nie je rovnomerne rozložená po celých variabilných
doménach protilátok. Koncentruje sa v troch segmentoch nazývaných "hypervariabilné
slučky" v každej VL doméne a VH doméne, ktoré tvoria súčasť väzbového miesta antigénu.
Prvá, druhá a tretia hypervariabilná slučka domény Vlambda ľahkého reťazca sa tu označujú
ako L1 (λ), L2 (λ) a L3 (λ) a môžu sa definovať ako zvyšky zahŕňajúce 24-33 (L1 (λ)
zahŕňajúce 9, 10 alebo 11 aminokyselinových zvyškov), 49-53 (L2 (λ) zahŕňajúce 3 zvyšky) a
90-96 (L3 (λ) zahŕňajúce 5 zvyškov) vo VL doméne (Morea et al., Methods 20:267-279
(2000)). Prvá, druhá a tretia hypervariabilná slučka domény VKappa ľahkého reťazca sa tu
označujú ako L1 (κ), L2 (κ) a L3 (κ) a môžu sa definovať ako zvyšky zahŕňajúce 25-33 (L1
(κ) zahŕňajúce 6, 7, 8, 11, 12 alebo 13 zvyškov), 49-53 (L2 (κ) zahŕňajúce 3 zvyšky) a 90-97
(L3 (κ), zahŕňajúce 6 zvyškov) vo VL doméne (Morea et al., Methods 20:267-279 (2000)).
Prvá, druhá a tretia hypervariabilná slučka VH domény sa tu označujú ako H1, H2 a H3 a
môžu sa definovať ako zvyšky zahŕňajúce 25-33 (H1 zahŕňajúce 7, 8 alebo 9 zvyškov), 52-56
(H2 zahŕňajúce 3 alebo 4 zvyšky) a 91-105 (H3, vysoko variabilné v dĺžke) vo VH doméne
(Morea et al., Methods 20:267-279 (2000)).
Pokiaľ nie je uvedené inak, výrazy L1, L2 a L3 v danom poradí označujú prvú, druhú
a tretiu hypervariabilnú slučku VL domény a zahŕňajú hypervariabilné slučky získané ako
z Vkappa, tak Vlambda izotypov. Výrazy H1, H2 a H3 v danom poradí označujú prvú, druhú
a tretiu hypervariabilnú slučku VH domény a zahŕňajú hypervariabilné slučky získané z
akéhokoľvek známeho izotypu ťažkého reťazca, vrátane γ, ε, , α alebo μ.
Každá z hypervariabilných slučiek L1, L2, L3, H1, H2 a H3 môže obsahovať časť
"oblasti určujúcej komplementaritu" alebo "CDR", ako je definovaná nižšie. Výrazy
"hypervariabilná slučka" a "oblasť určujúca komplementaritu" nie sú prísne synonymné,
pretože hypervariabilné slučky (HV) sú definované na základe štruktúry, zatiaľ čo oblasti
určujúce komplementaritu (CDR sú definované na základe sekvenčnej variability Kabat et al.,
Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th Ed. Public Health Service, National
Institutes of Health, Bethesda, MD., 1983) a okraje HV a CDR môžu byť rôzne v niektorých
VH a VL doménach.
CDR z VL a VH domén môžu byť obvykle definované tak, že obsahujú nasledujúce
aminokyseliny: zvyšky 24-34 (CDRL1), 50-56 (CDRL2) a 89-97 (CDRL3) vo variabilnej
doméne ľahkého reťazca a zvyšky 31-35 alebo 31-35b (CDRH1), 50-65 (CDRH2) a 95-102
(CDRH3) vo variabilnej doméne ťažkého reťazca (Kabat et al., Sequences of Proteins of
Immunological Interest, 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health,

31

Bethesda, MD. (1991)). HV môžu teda byť obsiahnuté v zodpovedajúcich CDR a odkazy na
"hypervariabilných slučkách" VH a VL domén by sa mali interpretovať tak, že tiež zahŕňajú
zodpovedajúcu CDR a naopak, pokiaľ nie je uvedené inak.
Tie časti variabilných domén, ktoré sú viac konzervatívne, sa nazývajú kostrová oblasť
(FR), ako je definovaná nižšie. Každá z variabilných domén natívnych ťažkých a ľahkých
reťazcov obsahuje štyri FR (FR1, FR2, FR3 a FR4), ktoré väčšinou prijímajú konfiguráciu ßskladaného listu, spojenú tromi hypervariabilnými slučkami. Hypervariabilné slučky v
každom reťazci sa držia v tesnej blízkosti FR a spolu s hypervariabilnými slučkami z druhého
reťazca prispievajú k tvorbe miesta viažuceho antigén na protilátke. Štruktúrna analýza
protilátok odhalila vzťah medzi sekvenciou a tvarom väzbového miesta vytvoreným
oblasťami určujúcimi komplementaritu (Chothia et al., J. Mol. Biol. 227: 799-817 (1992));
Tramontano et al., J. Mol. Biol, 215:175-182 (1990)). Napriek ich vysokej sekvenčnej
variabilite, päť zo šiestich slučiek prijíma len malý repertoár konformácií hlavného reťazca
nazvaný "kánonické štruktúry". Tieto konformácie sú po prvé určené dĺžkou slučiek a po
druhé prítomnosťou kľúčových zvyškov v určitých polohách v slučkách a v kostrových
oblastiach, ktoré určujú konformáciu prostredníctvom ich zbalenia, vodíkových väzieb alebo
schopnosti nadobudnúť neobvyklých konformácií hlavného reťazca.
"CDR" --- Výraz "CDR" alebo "oblasť určujúca komplementaritu", ako sa tu používa
označuje nesúvislé miesta kombinujúce antigén nachádzajúci sa vo variabilnej oblasti
polypeptidov ako ťažkého, tak ľahkého reťazca. Tieto konkrétne oblasti sa opísali Kabatom et
al., J. Biol. Chem. 252, 6609-6616 (1977) a Kabatom et al., Sequences of protein of
immunological interest. (1991) a v Chothia et al., J. Mol. Biol. 196:901-917 (1987) a v
MacCallum et al., J. Mol. Biol. 262:732-745 (1996), kde definície zahŕňajú prekrývanie alebo
podskupiny aminokyselinových zvyškov pri porovnaní medzi sebou. Aminokyselinové
zvyšky, ktoré zahŕňajú CDR definované každým z vyššie uvedených odkazov, sú uvedené na
porovnanie. Výhodne, výraz "CDR" je CDR, ako je definované Kabatom na základe
porovnania sekvencií.
Tabuľka 1: Definície CDR
Definície CDR

VHCDR1

Kabat1

Chothia2

MacCallum3

31-35

26-32

30-35

32

Definície CDR
Kabat1

Chothia2

MacCallum3

VHCDR2

50-65

53-55

47-58

VHCDR3

95-102

96-101

93-101

VLCDR1

24-34

26-32

30-36

VLCDR2

50-56

50-52

46-55

VLCDR3

89-97

91-96

89-96

1

Číslovanie zvyškov sa riadi podľa nomenklatúry Kabat et al., supra

2

Číslovanie zvyškov sa riadi podľa nomenklatúry Chothia et al., supra

3

Číslovanie zvyškov sa riadi podľa nomenklatúry MacCallum et al., supra

„Kostrová oblasť“ --- Výraz „kostrová oblasť“ alebo „FR oblasť“, ako sa tu používa zahŕňa
aminokyselinové zvyšky, ktoré sú súčasťou variabilnej oblasti, ale nie sú súčasťou CDR
(napr. za použitia Kabatovej definície CDR). Preto pre variabilnú oblasť kostry má dĺžku
okolo 100-120 aminokyselín, ale zahŕňa iba tie aminokyseliny, ktoré sú mimo CDR. Ako
konkrétny príklad variabilnej domény ťažkého reťazca a CDR definovaných podľa Kabat et
al., kostrová oblasť 1 zodpovedá doméne variabilnej oblasti zahŕňajúcej aminokyseliny 1-30;
kostrová oblasť 2 zodpovedá doméne variabilnej oblasti zahŕňajúcej aminokyseliny 36-49;
kostrová oblasť 3 zodpovedá doméne variabilnej oblasti zahŕňajúcej aminokyseliny 66-94 a
kostrová oblasť 4 zodpovedá doméne variabilnej oblasti zahŕňajúcej aminokyseliny od 103 až
po koniec variabilnej oblasti. Kostrové oblasti ľahkého reťazca sú podobne oddelené každou
CDR variabilnou oblasťou ľahkého reťazca. Podobne za použitia definície CDR podľa
Chothia et al. alebo McCallum et al. hranice kostrovej oblasti sa oddelia príslušnými koncami
CDR, ako je opísané vyššie. Vo výhodných uskutočneniach sú CDR podľa definície Kabata.
V prirodzene sa vyskytujúcich protilátkach je šesť CDR prítomných na každej
monomérnej protilátke krátkymi, nesusediacimi sekvenciami aminokyselín, ktoré sa
špecificky umiestnia tak, aby vytvárali väzbové miesto pre antigén, keď protilátka nadobudne
svoju trojrozmernú konfiguráciu vo vodnom prostredí. Zvyšok ťažkých a ľahkých
variabilných domén vykazuje nižšiu intermolekulárnu variabilitu v aminokyselinovej
sekvencii a nazývajú sa kostrové oblasti. Kostrové oblasti prevažne zaujímajú konformáciu ßskladaných listov a CDR tvorí slučky, ktoré spájajú a v niektorých prípadoch tvoria súčasť
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štruktúry ß-skladaného listu. Tým pádom tieto kostrové oblasti pôsobia tak, že vytvárajú
lešenie, ktoré zaisťuje umiestnenie šiestich CDR v správnej orientácii prostredníctvom
interreťazcových nekovalentných interakcií. Miesto viažuce antigén vytvorené umiestnenými
CDR definuje povrch komplementárny k epitopu na imunoreaktívnom antigéne. Tento
komplementárny povrch podporuje nekovalentnú väzbu protilátky na imunoreaktívny
antigénny epitop. Poloha CDR sa môže ľahko zistiť odborníkom v odbore.
"Pántová oblasť" --- Výraz "pántová oblasť", ako sa tu používa zahŕňa časť molekuly
ťažkého reťazca, ktorá spája CH1 doménu s CH2 doménou. Táto pántová oblasť obsahuje
približne 25 zvyškov a je flexibilná, čo umožňuje, aby sa obidve N-terminálne oblasti viažuce
antigén pohybovali nezávisle. Pántové oblasti sa môžu rozdeliť na tri odlišné domény: horné,
stredné a spodné pántové domény (Roux et al. J. Immunol. 1998 161:4083). CD70 protilátky
obsahujúce "úplne ľudskú" pántovú oblasť môžu obsahovať jednu zo sekvencií pántových
oblastí uvedených v tabuľke 2 nižšie.
Tabuľka 2: Ľudské pántové sekvencie
IgG

Horný pánt

Stredný pánt

Spodný pánt

IgG1

EPKSCDKTHT
(SEK ID Č:320)

CPPCP
(SEK ID Č:321)

APELLGGP
(SEK ID Č:322)

IgG3

ELKTPLGDTTHT
(SEK ID Č:323)

CPRCP
(EPKSCDTPPPCPRCP)3
(SEK ID Č:324)

APELLGGP
(SEK ID Č:325)

IgG4

ESKYGPP
(SEK ID Č:326)

CPSCP
(SEK ID Č:327)

APEFLGGP
(SEK ID Č:328)

IgG42 ERK
(SEK ID Č:329)

CCVECPPPCP
(SEK ID Č:330)

APPVAGP
(SEK ID Č:331)

„CH2 doména“ --- Výraz „CH2 doména“, ako sa tu použiť, zahŕňa časť molekuly ťažkého
reťazca, ktorá siaha napr. od okolo zvyškov 244 do zvyškov 360 protilátky za použitia
bežných schém číslovania (zvyšky 244 - 360, Kabátov číslovací systém a zvyšky 231-340,
EU systém číslovania, Kabat EA et al. Sequences of Proteins of Immunological Interest.
Bethesda, US Department of Health and Human Services, NIH. 1991). CH2 doména je
jedinečná v tom, že nie je úzko párovaná inou doménou. Skôr sú dva N-viazané rozvetvené
sacharidové reťazce vložené medzi dve CH2 domény neporušenej natívnej molekuly IgG. Je
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tiež dobre zdokumentované, že CH3 doména siaha od CH2 domény k C-koncu IgG molekuly
a obsahuje približne 108 zvyškov.
„Fragment“ --- Výraz „fragment“ označuje súčasť alebo časť protilátky alebo protilátkového
reťazca obsahujúcej menej aminokyselinových zvyškov ako intaktná alebo úplná protilátka
alebo protilátkový reťazec. Výraz „fragment viažuci antigén“ označuje polypeptidový
fragment imunoglobulínu alebo protilátky, ktorý viaže antigén alebo kompetuje s intaktnou
protilátkou (t.j. s intaktnou protilátkou, od ktorej sa odvodil) o väzbu na antigén (t.j.
špecifickú väzbu na ľudský CD70). Výraz „fragment“ protilátkové molekuly, ako sa tu
používa zahŕňa fragmenty protilátok viažuce antigén, napríklad variabilnú doménu ľahkého
reťazca protilátky (VL), variabilnú doménu ťažkého reťazca protilátky (VH), jednoreťazcovú
protilátku (scFv), F(ab')2 fragment, Fab fragment, Fd fragment, Fv fragment a fragment
jednodoménovej protilátky (DAb). Fragmenty sa môžu získať napríklad chemickým alebo
enzymatickým spracovaním intaktnej alebo kompletnej protilátky alebo reťazca protilátok
alebo rekombinantnými prostriedkami.
„Väzbovosť“ --- Výraz „väzbovosť“, ako sa tu používa označuje počet potenciálnych
cieľových väzbových miest v polypeptide. Každé miesto viažuce cieľ špecificky viaže jednu
cieľovú molekulu alebo špecifické miesto na cieľovej molekule. Pokiaľ polypeptid obsahuje
viac ako jedno cieľové väzbové miesto, môže každé miesto viažuce cieľ špecificky viazať
rovnaké alebo rôzne molekuly (napr. môže viazať rôzne ligandy alebo rôzne antigény alebo
rôzne epitopy na rovnakom antigéne). Predmetné väzbové molekuly majú aspoň jedno
väzbové miesto špecifické pre ľudskú CD70 molekulu.
„Špecificita“ --- Výraz „špecificita“, ako sa tu používa označuje schopnosť viazať (napr.
imunoreagovať s) daný cieľ, napr. CD70. Polypeptid môže byť monošpecifický a môže
obsahovať jedno alebo viac väzbových miest, ktoré špecificky viažu cieľ, alebo polypeptid
môže byť multišpecifický a môže obsahovať dve alebo viac väzbových miest, ktoré
špecificky viažu rovnaké alebo rôzne ciele. V jednom uskutočnení je protilátka podľa tohto
vynálezu špecifická pre viac ako jeden cieľ. Napríklad v jednom uskutočnení sa
multišpecifická väzbová molekula podľa tohto vynálezu viaže na CD70 a druhú molekulu
exprimovanú na nádorovej bunke. Príklady protilátok, ktoré obsahujú miesta viažuce antigén,
ktoré sa viažu na antigény exprimované na nádorových bunkách, sú v odbore známe a jedna
alebo viac CDR z takýchto protilátok sa môže zahrnúť do protilátky podľa tohto vynálezu.
„Syntetický“ --- Výraz „syntetický“, ako sa tu používa vo vzťahu k polypeptidu zahŕňa
polypeptidy, ktoré obsahujú aminokyselinovú sekvenciu, ktorá sa prirodzene nevyskytuje.
Napríklad neprirodzené polypeptidy, ktoré sú modifikovanými formami prirodzene sa
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vyskytujúcich polypeptidov (napr. zahŕňajúce mutáciu, ako napríklad adíciu, substitúciu alebo
deléciu) alebo ktoré obsahujú prvú aminokyselinovú sekvenciu (ktorá môže alebo nemusí byť
prirodzene sa vyskytujúca), ktorá je spojená v lineárnou sekvenciou aminokyselín s druhou
aminokyselinovou sekvenciou (ktorá môže alebo nemusí byť prirodzene sa vyskytujúca), s
ktorou nie je prirodzene spojená.
„Konštruovaný“ --- Výraz „konštruovaný“, ako sa tu používa zahŕňa manipuláciu molekúl
nukleovej kyseliny alebo polypeptidu syntetickými prostriedkami (napr. rekombinantnými
technikami, in vitro peptidovou syntézou, enzymatickým alebo chemickým spájaním peptidov
alebo nejakou kombináciou týchto techník). Výhodne sa protilátky podľa tohto vynálezu
konštruujú, vrátane napríklad humanizovaných a / alebo chimérnych protilátok a protilátok,
ktoré sa konštruovali tak, aby sa zlepšila jedna alebo viac vlastností, ako napríklad väzba
antigénu, stabilita / polčas rozpadu alebo efektorová funkcia.
„Modifikovaná protilátka“ --- Výraz „modifikovaná protilátka“, ako sa tu používa zahŕňa
syntetické formy protilátok, ktoré sú zmenené tak, že nie sú prirodzene sa vyskytujúce, napr.
protilátky, ktoré obsahujú aspoň dve časti ťažkých reťazcov, ale nie dva kompletné ťažké
reťazce (ako napríklad protilátky s deletovanou doménou alebo minibody); multišpecifické
formy protilátok (napr. bišpecifické, trišpecifické atď.) pozmenené tak, aby sa viazali na dva
alebo viac rôznych antigénov alebo na rôzne epitopy na jedinom antigéne; molekuly ťažkého
reťazca pripojené k scFv molekulám a podobne. ScFv molekuly sú v odbore známe a sú
opísané napríklad v US patente 5 892 019. Okrem toho výraz „modifikovaná protilátka“
zahŕňa multivalentné formy protilátok (napr. trivalentné, tetravalentné atď. protilátky, ktoré sa
viažu na tri alebo viac kópií rovnakého antigénu). V inom uskutočnení modifikovaná
protilátka podľa tohto vynálezu je fúznym proteínom obsahujúcim aspoň jednu časť ťažkého
reťazca, ktorý nemá CH2 doménu a obsahuje väzbovú doménu polypeptidu obsahujúcu
väzbovú časť jedného člena páru receptor ligand.
Výraz

„modifikované

protilátky“

sa

tu

môže

tiež

použiť

na

označenie

aminokyselinových sekvenčných variantov CD70 protilátky. Odborníkovi v odbore je zrejmé,
že CD70 protilátka sa môže modifikovať tak, aby vznikla variantná CD70 protilátka, ktorá sa
líši v aminokyselinovej sekvencii v porovnaní s CD70 protilátkou, od ktorej bola odvodená.
Napríklad sa môžu vytvoriť nukleotidové alebo aminokyselinové substitúcie vedúce ku
konzervatívnym substitúciám alebo zmenám v „neesenciálnych“ aminokyselinových
zvyškoch (napr. v CDR a / alebo kostrových zvyškoch). Aminokyselinové substitúcie môžu
zahŕňať nahradenie jednej alebo viacerých aminokyselín prirodzene sa vyskytujúcou alebo
neprirodzenou aminokyselinou.
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„Humanizujúce substitúcie“ --- Výraz „humanizujúce substitúcie“, ako sa tu používa
označuje aminokyselinové substitúcie, kde je aminokyselinový zvyšok, ktorý je prítomný v
určitej polohe vo VH alebo VL doméne CD70 protilátky (napríklad CD70 protilátky
pochádzajúcej z ťavovitých) nahradený aminokyselinovým zvyškom, ktorý sa vyskytuje v
ekvivalentnej polohe v referenčnej ľudskej VH alebo VL doméne. Referenčná ľudská VH
alebo VL doména môže byť VH alebo VL doména kódovaná ľudskou zárodočnou líniou.
Humanizujúce substitúcie sa môžu vytvoriť v kostrových oblastiach a / alebo v CDR z CD70
protilátky, definovanej v tomto dokumente.
„Humanizované varianty“ --- Výraz „humanizovaný variant“, ako sa používa v tomto
dokumente sa týka varianty protilátky, ktorá obsahuje jednu alebo viac „humanizujúcich“
substitúcií v porovnaní s referenčnou CD70 protilátkou, kde časť referenčnej protilátky (napr.
VH doména a / alebo VL doména alebo jej časti obsahujúcej aspoň jednu CDR) obsahuje
aminokyselinu odvodenú od iného ako ľudského druhu a „humanizujúce substitúcie“ sa
vyskytujú v aminokyselinovej sekvencii odvodenej od iného ako ľudského druhu.
„Zárodočné varianty“ --- Výraz „zárodočný variant“ sa tu používa na špecifické označenie
„humanizovaných variantov“, v ktorých „humanizujúce substitúcie“ vedú k nahradeniu
jedného alebo viacerých aminokyselinových zvyškov prítomných v konkrétnej polohe
(polohách) vo VH alebo VL doméne CD70 protilátky (napríklad CD70 protilátky odvodená
od ťavovitých) aminokyselinovým zvyškom, ktorý sa vyskytuje v ekvivalentnej polohe v
referenčnej ľudskej VH alebo VL doméne kódovanej ľudskou zárodočnou líniou. Je typické,
že pri akomkoľvek danom „zárodočnom variante“, sú zvyšky nahrádzajúce aminokyselinu
substituované do zárodočného variantu zobrané výhradne alebo prevažne z VH alebo VL
domény kódovanej jedinou ľudskou zárodočnou líniou. Výrazy „humanizovaný variant“ a
„zárodočný variant“ sa v tomto dokumente často používajú zameniteľne. Zavedenie jednej
alebo viacerých „humanizujúcich substitúcií“ do VH alebo VL domény odvodenej od
ťavovitých (napr. odvodenej od lamy) vedie k produkcii „humanizovaného variantu“ VH
alebo VL domény odvodené od ťavovitých (lamy). Pokiaľ sú substituované aminokyselinové
zvyšky odvodené prevažne alebo výhradne zo sekvencie VH alebo VL domény kódovanej
jedinou ľudskou zárodočnou líniou, potom môže byť výsledkom „ľudský zárodočný variant“
VH alebo VL domény odvodený od ťavovitých (lamy).
„Afinitné varianty“ --- Výraz „afinitný variant“, ako sa tu používa označuje variant
protilátky, ktorá vykazuje jednu alebo viac zmien v aminokyselinovej sekvencii v porovnaní s
referenčnou CD70 protilátkou, kde afinitný variant vykazuje zmenenú afinitu k ľudskému
CD70 proteínu v porovnaní s referenčnou protilátkou. Typicky budú afinitné varianty
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vykazovať zmenenú afinitu k ľudskému CD70 v porovnaní s referenčnou CD70 protilátkou.
Výhodne afinitný variant bude vykazovať zlepšenú afinitu k ľudskému CD70 v porovnaní s
referenčnou CD70 protilátkou. Zlepšenie môže byť zrejmé ako nižšia KD pre ľudský CD70
alebo pomalšia rýchlosť disociácie pre ľudský CD70 alebo zmena motívu krížovej reaktivity s
homológmi iných ako ľudských CD70. Afinitné varianty typicky vykazujú jednu alebo viac
zmien aminokyselinovej sekvencie v CDR v porovnaní s referenčnou CD70 protilátkou.
Takéto substitúcie môžu viesť k nahradeniu pôvodnej aminokyseliny prítomnej v danej
polohe v CDR s iným aminokyselinovým zvyškom, ktorý môže byť prirodzene sa vyskytujúci
aminokyselinový zvyšok alebo prirodzene sa nevyskytujúci aminokyselinový zvyšok.
Aminokyselinové substitúcie môžu byť konzervatívne alebo nekonzervatívne.
„Vysoká homológia s ľudským“ --- Protilátka, obsahujúca variabilnú doménu ťažkého
reťazca (VH) a variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL), bude považovaná, ako ktorá má
vysokú homológiu s ľudskou, pokiaľ VH domény a VL domény spolu vykazujú aspoň 90 %
identitu aminokyselinovej sekvencie s najbližšími zhodujúcimi sa ľudskými zárodočnými VH
a VL sekvenciami. Protilátky s vysokou homológiou s ľudskými môžu zahŕňať protilátky
obsahujúce VH a VL domény natívnych iných ako ľudských protilátok, ktoré vykazujú
dostatočne vysokú % sekvenčnú identitu s ľudskými zárodočnými sekvenciami, zahŕňajúce
napríklad protilátky obsahujúce VH a VL domény konvenčných protilátok ťavovitých,
obzvlášť humanizovaných alebo zárodočných variantov takýchto protilátok a tiež „úplne
ľudskej“ protilátky.
V jednom uskutočnení VH doména protilátky s vysokou homológiou s ľudskou môže
vykazovať identitu aminokyselinovej sekvencie alebo sekvenčnou homológiou 80 % alebo
vyššou s jednou alebo viacerými ľudskými VH doménami v kostrových oblastiach FR1, FR2,
FR3 a FR4. V iných uskutočneniach sa môže identita aminokyselinovej sekvencie alebo
sekvenčnej homológie medzi VH doménou polypeptidu podľa tohto vynálezu a najbližšou
zhodujúcou sa sekvenciou ľudskej zárodočnej VH domény 85 % alebo vyššou, 90 % alebo
vyššou, 95 % alebo vyššou, 97 % alebo vyššou alebo až 99 % alebo dokonca 100 %.
V jednom uskutočnení môže VH doména protilátky s vysokou homológiou s ľudskou
obsahovať jeden alebo viac (napríklad 1 až 10) nesúhlasných zvyškov v aminokyselinovej
sekvencii v kostrových oblastiach FR1, FR2, FR3 a FR4 v porovnaní s najbližšou zhodujúcou
s ľudskou VH sekvenciou.
V ďalšom uskutočnení môže VL doména protilátky s vysokou homológiou s ľudskou
vykazovať sekvenčnú identitu alebo sekvenčnú homológiu 80 % alebo vyššiu s jednou alebo
viacerými ľudskými VL doménami v kostrových oblastiach FR1, FR2, FR3 a FR4. V iných
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uskutočneniach môže byť identita aminokyselinovej sekvencie alebo sekvenčnej homológie
medzi VL doménou polypeptidu podľa tohto vynálezu a najbližšia zhodujúca so sekvenciou
ľudskej zárodočnej VL domény 85 % alebo vyššou 90 % alebo vyššou, 95 % alebo vyššou, 97
% alebo vyššou alebo až 99 % alebo dokonca 100 %.
V jednom uskutočnení môže VL doména protilátky s vysokou homológiou s ľudskou
obsahovať jeden alebo viac (napríklad 1 až 10) nesúhlasných zvyškov v aminokyselinovej
sekvencii v kostrových oblastiach FR1, FR2, FR3 a FR4 v porovnaní s najbližšou zhodujúcou
sa ľudskou VL sekvenciou.
Pred uskutočnením analýzy percent sekvenčnej identity medzi protilátkou s
vysokou homológiou s ľudskou a ľudskou zárodočnou VH a VL sa môžu určiť kánonické
zbalenia, ktoré umožňujú identifikáciu rodiny ľudských zárodočných segmentov s identickou
kombináciou kánonických zbalení pre H1 a H2 alebo L1 a L2 (a L3). Následne sa vyberie
člen rodiny ľudských zárodočných línií, ktorý má najvyšší stupeň sekvenčnej homológie s
variabilnou oblasťou požadovanej protilátky na vyhodnotenie sekvenčnej homológie. Určenie
Chothia kánonických tried hypervariabilných slučiek L1, L2, L3, H1 a H2 sa možné
uskutočniť pomocou nástrojov bioinformatiky verejne dostupných na webovej stránke
www.bioinf.org.uk/abs/chothia.html.page. Výstup programu zobrazuje kľúčové požiadavky
na zvyšky v dátovom súbore. V týchto dátových súboroch sú polohy kľúčových zvyškov
uvedené s povolenými aminokyselinami v každej polohe. Sekvencia variabilnej oblasti
požadovanej protilátky je uvedená ako vstup a najprv je zarovnaná s konsenzuálnou
sekvenciou protilátky na priradenie schémy číslovania podľa Kabata. Analýza kánonických
zbalení používa sadu templátov kľúčových zvyškov odvodených automatizovaným spôsobom
vyvinutým autormi Martin a Thornton (Martin et al., J. Mol. Biol. 263: 800-815 (1996)).
Ak konkrétne V ľudský zárodočný segment, ktorý používa rovnakú kombináciu
kánonických zbalení pre H1 a H2 alebo L1 a L2 (a L3), známy, môže sa určiť najlepšie sa
zhodujúci člen rodiny z hľadiska sekvenčnej homológie. S bioinformatickými nástrojmi sa
môžu určiť percentá sekvenčnej identity medzi aminokyselinovými sekvenciami VH a VL
domén kostrových oblastí požadovanej protilátky a zodpovedajúcimi sekvenciami
kódovanými ľudskou zárodočnou líniou ale sa môžu tiež použiť manuálne zarovnanie
sekvencií. Ľudské imunoglobulínové sekvencie sa môžu identifikovať z niekoľkých databáz
proteínov,

ako

napríklad

z

VBase

(http://vbase.mrc-cpe.cam.ac.uk/)

alebo

Pluckthun/Honegger databázy (http://www.bioc.unizh.ch/antibody/Sequences/Germlines. Na
porovnanie ľudských sekvencií s V oblasťami VH alebo VL domén požadovanej protilátky je
možné použiť algoritmus na sekvenčné zarovnanie, ako napríklad ten, dostupný
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prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.expasy.ch/tools/#align, ale tiež sa
môže uskutočniť manuálne zarovnanie s obmedzenou sadou sekvencií. Sekvencia ľudského
zárodočného ľahkého a ťažkého reťazca z rodín s rovnakými kombináciami kánonických
zbalení a s najvyšším stupňom homológie s kostrovými oblasťami 1, 2 a 3 každého reťazca sú
vybrané a porovnané s požadovanou variabilnou oblasťou; tiež FR4 sa kontroluje v porovnaní
s ľudskými zárodočnými JH a JK alebo JL oblasťami.
Je treba si všimnúť, že pri výpočte celkových percent sekvenčnej homológie sú zvyšky
z FR1, FR2 a FR3 vyhodnotené za použitia najbližšej zhodujúcej sa sekvencie z rodiny
ľudských zárodočných línií s identickou kombináciou kánonických zbalení. Hodnotia sa iba
zvyšky odlišné od najbližšej zhody alebo iní členovia rovnakej rodiny s rovnakou
kombináciou kánonických zbalení (NB - s výnimkou rozdielov kódovaných primérom).
Avšak na účely humanizácie sa môžu zvyšky v kostrových oblastiach identické s členmi
iných rodín ľudských zárodočných línií, ktoré nemajú rovnakú kombináciu kánonických
zbalení, považovať za „ľudské“ a to napriek skutočnosti, že sú hodnotené ako „negatívne“
podľa prísnych podmienok opísaných vyššie. Tento predpoklad je založený na prístupe „mix
and match“ na humanizáciu, v ktorom každá z FR1, FR2, FR3 a FR4 sa samostatne
porovnáva so svojou najbližšou zhodujúcou sa sekvenciou ľudskej zárodočnej línie a
humanizovaná molekula teda obsahuje kombináciu rôznych FR, ako to bolo uskutočnené Qu
a kolegami (Qu et la., Clin. Cancer Res. 5:3095-3100 (1999)) a Ono a kolegami (Ono et al.,
Mol. Immunol. 36:387-395 (1999)). Hranice jednotlivých kostrových oblastí sa môžu priradiť
pomocou schémy číslovania IMGT, čo je úprava schémy číslovania podľa Chothia (Lefranc
et al., NAR 27: 209-212 (1999); imgt.cines.fr).
Protilátky s vysokou homológiou s ľudskou môžu zahŕňať hypervariabilné slučky alebo
CDR , ktoré majú ľudské alebo ako ľudské kánonická zbalenie, ako sa diskutuje podrobnejšie
nižšie. V jednom uskutočnení sa môže aspoň jedna hypervariabilná slučka alebo CDR buď vo
VH doméne alebo VL doméne protilátky s vysokou homológiou s ľudskou získať alebo
odvodiť z VH alebo VL domény inej ako ľudskej protilátky, napríklad z bežnej protilátky z
druhu ťavovitých, ale musí vykazovať predpovedanú alebo skutočnú štruktúru kánonického
zbalenia, ktorá je v podstate zhodná so štruktúrou kánonického zbalenia, ktorá sa vyskytuje v
ľudských protilátkach.
Je dobre známe v odbore, že aj keď primárne aminokyselinové sekvencie
hypervariabilných slučiek prítomných ako vo VH doménach, tak vo VL doménach
kódovaných ľudskými zárodočnými líniami sú podľa definície vysoko variabilné, všetky
hypervariabilné slučky s výnimkou CDR H3 z VH domény nadobúdajú iba niekoľko
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odlišných štruktúrnych konformácií, nazývaných kánonické zbalenie (Chothia et al., J. Mol.
Biol. 196:901-917 (1987); Tramontano et al. Proteins 6:382-94 (1989)), ktoré závisí ako od
dĺžky

hypervariabilnej

slučky,

tak

od

prítomnosti

takzvaných

kánonických

aminokyselinových zvyškov (Chothia et al., J. Mol. Biol. 196:901-917 (1987)). Skutočné
kánonické štruktúry hypervariabilných slučiek v intaktných VH alebo VL doménach sa môžu
určiť štruktúrnou analýzou (napr. röntgenovou kryštalografiou), ale je tiež možné
predpovedať kánonickú štruktúru na základe kľúčových aminokyselinových zvyškov, ktoré sú
charakteristické pre konkrétnu štruktúru (diskutované nižšie). Špecifický motív zvyškov,
ktorý určuje každú kánonickú štruktúru, v podstate tvorí „podpis“, ktorý umožňuje
rozpoznanie kánonickej štruktúry v hypervariabilných slučkách VH alebo VL domény s
neznámou štruktúrou; kánonické štruktúry sa preto môžu predpovedať iba na základe
primárnej aminokyselinovej sekvencie.
Predpokladané štruktúry kánonického zbalenia pre hypervariabilné slučky danej VH
alebo VL sekvencie v protilátke s vysokou homológiou s ľudskou sa môžu analyzovať
pomocou algoritmov, ktoré sú verejne dostupné od www.bioinf.org.uk/abs/chothia.html,
www.biochem.ucl.ac.uk/~martin/antibodies.html a
www.bioc.unizh.ch/antibody/Sequences/Germlines/Vbase_hVk.html.

Tieto

nástroje

umožňujú, aby VH alebo VL sekvencie sa zarovnali so sekvenciami ľudských VH alebo VL
domén so známou kánonickou štruktúrou a aby sa predpovedaná kánonická štruktúra
vytvorila pri hypervariabilných slučkách žiadanej sekvencie.
V prípade VH domény sa H1 a H2 slučky môžu hodnotiť tak, že majú štruktúru
kánonického zbalenia „v podstate identickú“ so štruktúrou kánonického zbalenia, o ktorej je
známe, že sa vyskytuje v ľudských protilátkach, ak aspoň prvé a výhodne obidve z týchto
kritérií sú splnené:
1. Zhodná dĺžka, určená počtom zvyškov, s najbližšou zhodujúcou sa ľudskou
kánonickou štruktúrnou triedou.
2. Aspoň 33 % identita, výhodne aspoň 50 % identita s kľúčovými aminokyselinovými
zvyškami opísanými pre zodpovedajúce ľudské H1 a H2 kánonické štruktúrne triedy.
(poznámka: na účely vyššie uvedenej analýzy sú slučky H1 a H2 spracovávané oddelene a
každá sa porovnáva so svojimi najbližšími zhodnými ľudskými kánonickými štruktúrnymi
triedami)
Vyššie uvedená analýza sa opiera o predikciu kánonickej štruktúry H1 a H2 slučiek
požadovanej protilátky. Pokiaľ sú známe skutočné štruktúry slučiek H1 a H2 v požadovanej
protilátke, napríklad na základe röntgenovej kryštalografie, potom sa môžu H1 a H2 slučky v
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požadovanej protilátke tiež hodnotiť tak, že majú štruktúru kánonického zbalenia „v podstate
identickú“ so štruktúrou kánonického zbalenia, o ktorej je známe, že sa vyskytuje v ľudských
protilátkach, ak sa dĺžka slučky líši od dĺžky najbližšie zhodnej ľudskej kánonickej štruktúrnej
triedy (typicky ± 1 alebo ± 2 aminokyseliny), ale skutočné štruktúry H1 a H2 slučiek v
požadovanej protilátke zodpovedajú štruktúre ľudského kánonického zbalenia.
Kľúčové aminokyselinové zvyšky v ľudských kánonických štruktúrnych triedach pre
prvú a druhú hypervariabilnú slučku ľudských VH domén (H1 a H2) sú opísané v Chothia et
al., J. Mol. Biol. 227: 799-817 (1992). Obzvlášť tabuľka 3 na strane 802 v Chothia et al., ktorá
je tu konkrétne zahrnutá formou odkazu, uvádza zoznam aminokyselinových zvyškov na
kľúčových miestach pre kánonické štruktúry H1 nájdených v ľudskej zárodočnej línii, zatiaľ
čo tabuľka 4 na strane 803, tiež tu konkrétne zahrnutá formou odkazu, uvádza výhodné
aminokyselinové zvyšky v kľúčových miestach pre kánonické štruktúry CDR H2
nachádzajúce sa v ľudskej zárodočnej línii.
V jednom uskutočnení, ako H1, tak H2 v VH doméne protilátky s vysokou homológiou
s ľudskou vykazujú predpovedanú alebo skutočnú štruktúru kánonického zbalenia, ktorá je v
podstate identická so štruktúrou kánonického zbalenia, ktorá sa vyskytuje v ľudských
protilátkach.
Protilátky s vysokou homológiou s ľudskou môžu obsahovať VH doménu, v ktorej
hypervariabilné slučky Hl a H2 tvoria kombináciu štruktúr kánonických zbalení, ktorá je
totožná s kombináciou kánonických štruktúr, o ktorých je známe, že sa vyskytujú v aspoň
jednej ľudskej zárodočnej VH doméne. Zistilo sa, že iba určité kombinácie štruktúr
kánonických zbalení pri H1 a H2 sa skutočne vyskytujú vo VH doménach kódovaných
ľudskou zárodočnou líniou. V jednom uskutočnení H1 a H2 v VH doméne protilátky s
vysokou homológiou s ľudskou sa môžu získať z VH domény iného ako ľudského druhu,
napr. druhu Camelidae, ktorá tvorí kombináciu predpovedaných alebo skutočných štruktúr
kánonických zbalení, ktorá je identická s kombináciou štruktúr kánonických zbalení, o
ktorých je známe, že sa vyskytujú v ľudskej zárodočnej alebo somaticky mutovanej VH
doméne. V neobmedzujúcich uskutočneniach sa môžu H1 a H2 vo VH doméne protilátky s
vysokou homológiou s ľudskou získať z VH domény iného ako ľudského druhu, druhu
Camelidae, ktorá tvorí jednu z nasledujúcich kombinácií kánonických zbalení: 1, 1-2, 1-3, 16, 1-4, 2-1, 3-1 a 3-5.
Protilátka s vysokou homológiou s ľudskou môže obsahovať VH doménu, ktorá
vykazuje ako vysokú sekvenčnú identitu/sekvenčnú homológiu s ľudskou VH, tak obsahuje
hypervariabilné slučky, ktoré vykazujú štruktúrnu homológiu s ľudskou VH.
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Môže byť výhodné, aby kánonické zbalenia prítomné vo H1 a H2 vo VH doméne
protilátky s vysokou homológiou s ľudskou a ich kombinácie, aby boli „správne“ pre ľudskú
VH zárodočnú sekvenciu, ktorá predstavuje najbližšiu zhodu s VH doménou protilátky s
vysokou homológiou s ľudskou z hľadiska celkovej identity primárnej aminokyselinovej
sekvencie. Napríklad pokiaľ je najbližšia sekvenčná zhoda s ľudskou zárodočnou VH3
doménou, potom môže byť výhodné pre Hl a H2 vytvoriť kombináciu kánonických zbalení,
ktoré sa tiež vyskytuje prirodzene v ľudskej VH3 doméne. Toto môže byť obzvlášť dôležité v
prípade protilátok s vysokou homológiou s ľudskými, ktoré sú odvodené od iných ako
ľudských druhov, napr. protilátok obsahujúcich VH a VL domény, ktoré sú odvodené od
bežných protilátok ťavovitých, obzvlášť protilátok obsahujúcich humanizované VH a VL
domény ťavovitých.
Teda v jednom uskutočnení môže VH doména CD70 protilátky s vysokou homológiou s
ľudskou vykazovať sekvenčnú identitu alebo sekvenčnú homológiu 80 % alebo viac, 85 %
alebo viac, 90 % alebo viac, 95 % alebo viac, 97 % alebo viac alebo až 99 % alebo dokonca
100 % s ľudskou VH doménou v kostrových oblastiach FR1, FR2, FR3 a FR4 a navyše H1 a
H2 v rovnakej protilátke sú získané z inej ako ľudskej VH domény (napr. odvodenej z druhu
Camelidae), ale tvorí kombináciu predpovedaných alebo skutočných štruktúr kánonických
zbalení, ktorá je rovnaká ako kombinácia kánonických zbalení, o ktorých je známe, že sa
vyskytuje prirodzene v rovnakej ľudskej VH doméne.
V iných uskutočneniach L1 a L2 vo VL doméne protilátky s vysokou homológiou s
ľudskou sú každá získaná

z VL oblasti iného ako ľudského druhu (napr. VL domény

odvodenej od ťavovitých) a každá vykazuje predpovedanú alebo skutočnú štruktúru
kánonického zbalenia, ktorá je v podstate zhodná so štruktúrou kánonického zbalenia, ktorá sa
vyskytuje v ľudských protilátkach.
Rovnako ako v prípade VH domén, hypervariabilné slučky VL domén ako VLambda,
tak VKappa typov môžu nadobúdať obmedzený počet konformácií alebo kánonických
štruktúr, čiastočne určených dĺžkou a tiež prítomnosťou kľúčových aminokyselinových
zvyškov v určitých kánonický polohách.
V protilátke s vysokou homológiou s ľudskou, L1, L2 a L3 slučky získané z VL
domény iného ako ľudského druhu, napr. druhu Camelidae sa môžu hodnotiť tak, že majú
štruktúru kánonických zbalení „v podstate identickú“ so štruktúrou kánonických zbalení, o
ktorej je známe, že sa vyskytuje v ľudských protilátkach, pokiaľ je splnené aspoň prvé, ale
výhodne obidve nasledujúce kritéria:
1. Zhodná dĺžka, určená počtom zvyškov, s najbližšou zhodnou ľudskou štruktúrnou triedou.
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2. Aspoň 33 % identita, výhodne aspoň 50 % identita s kľúčovými aminokyselinovými
zvyškami opísanými pre zodpovedajúce ľudské L1 alebo L2 kánonické štruktúrne triedy, buď
z repertoáru VLambda alebo VKappa.
(poznámka: na účely vyššie uvedenej analýzy sa slučky L1 a L2 spracované samostatne a
každá sa porovnáva so svojou najbližšou zhodnou ľudskou kánonickou štruktúrnou triedou)
Vyššie uvedená analýza spočíva v predpovedaní kánonické štruktúry L1, L2 a L3
slučiek v požadovanej VL doméne protilátky. Ak je známa skutočná štruktúra slučiek L1, L2
a L3, napríklad na báze röntgenovej kryštalografie, slučky L1, L2 alebo L3 odvodené od
požadovanej protilátky sa môžu tiež hodnotiť tak, že majú štruktúru kánonických zbalení „v
podstate identickú“ so štruktúrou kánonických zbalení, o ktorej je známe, že sa vyskytuje v
ľudských protilátkach, ak sa dĺžka slučky líši od dĺžky najbližšej zhodnej ľudskej kánonickej
štruktúrnej triedy (typicky o ± 1 alebo ± 2 aminokyselinách), ale skutočná štruktúra slučiek
Camelidae zodpovedá ľudskému kánonickému zbaleniu.
Kľúčové aminokyselinové zvyšky v ľudských kánonických štruktúrnych triedach pre
CDR z ľudských VLambda a VKappa domén sú opísané Morea et al. Methods, 20: 267-279
(2000) a Martin et al., J. Mol. Biol., 263:800-815 (1996). Štruktúrny repertoár ľudskej
VKappa domény je tiež opísaný v Tomlinson et al. EMBO J. 14:4628-4638 (1995) a
štruktúrny repertoár VLambda domény vo Williams et al. J. Mol. Biol., 264:220-232 (1996).
L1 a L2 vo VL doméne protilátky s vysokou homológiou s ľudskou môžu tvoriť kombináciu
predpovedaných alebo skutočných štruktúr kánonických zbalení, ktorá je totožná s
kombináciou štruktúr kánonických zbalení, o ktorých je známe, že sa vyskytuje v ľudskej
zárodočnej VL doméne. V neobmedzujúcich uskutočneniach L1 a L2 v VLambda doméne
protilátky s vysokou homológiou s ľudskou (napr. protilátky obsahujúce VL doménu
odvodenú od ťavovitých alebo jej humanizovaného variantu) môžu tvoriť jednu z
nasledujúcich kombinácií kánonických zbalení: 11-7, 13-7(A,B,C), 14-7(A,B), 12-11, 14-11 a
12-12 (ako je definované vo Williams et al. J. Mol. Biol. 264:220 -32 (1996) a ako je uvedené
na

http://www.bioc.uzh.ch/antibody/Sequences/Germlines/VBase_hVL.html).

Neobmedzujúce uskutočnenia L1 a L2 v Vkappa doméne môžu tvoriť jednu z nasledujúcich
kombinácií kánonických zbalení: 2-1, 3-1, 4-1 a 6-1 (ako je definované v Tomlinson et al.
EMBO

J.

14:4628-38

(1995)

a

ako

je

uvedené

na

http://www.bioc.uzh.ch/antibody/Sequences/Germlines/VBase_h VK.html).
V ďalšom uskutočnení môžu všetky tri z L1, L2 a L3 vo VL doméne protilátky s
vysokou homológiou s ľudskou vykazovať v podstate ľudskú štruktúru. Je výhodné, keď VL
doména protilátky s vysokou homológiou s ľudskou vykazuje ako vysokú sekvenčnú
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identitu/sekvenčnú homológiu s ľudskou VL, tak tiež to, keď hypervariabilné slučky vo VL
doméne vykazujú štruktúrnu homológiu s ľudskou VL.
V jednom uskutočnení VL doména z CD70 protilátky s vysokou homológiou s ľudskou
môže vykazovať sekvenčnú identitu 80 % alebo vyššiu, 85 % alebo vyššiu, 90 % alebo
vyššiu, 95 % alebo vyššiu, 97 % alebo vyššiu alebo až 99 % alebo dokonca 100 % s ľudskou
VL doménou v kostrových oblastiach FR1, FR2, FR3 a FR4 a navyše hypervariabilná slučka
L1 a hypervariabilná slučka L2 môžu tvoriť kombináciu predpovedaných alebo skutočných
štruktúr kánonických zbalení, ktorá je rovnaká ako kombinácie kánonických zbalení, o ktorej
je známe, že sa vyskytuje prirodzene v rovnakej ľudskej VL doméne.
Samozrejme sa predpokladá, že VH domény, ktoré vykazujú vysokú sekvenčnú
identitu / sekvenčnú homológiu s ľudskou VH a tiež štruktúrnu homológiu

s

hypervariabilnými slučkami ľudskej VH, budú kombinované s VL doménami, ktoré vykazujú
vysokú sekvenčnú identitu / sekvenčnú homológiu s ľudskou VL a tiež štruktúrnu homológiu
s hypervariabilnými slučkami ľudskej VL, za účelom získania protilátok s vysokou
homológiou s ľudskými obsahujúcimi VH / VL párovanie (napr. párovacie VH / VL
odvodených od ťavovitých) s maximálnou sekvenciou a štruktúrnou homológiou s párovaním
ľudskými VH / VL pármi.
Ako je zhrnuté vyššie, tento vynález sa týka, aspoň z časti, protilátok a fragmentov
viažucich antigén, ktoré sa viažu na ľudský CD70 s vysokou afinitou. Vlastnosti a
charakteristiky CD70 protilátok a protilátkových fragmentov podľa tohto vynálezu budú teraz
podrobnejšie opísané.
Väzba a afinita CD70
V niektorých aspektoch sa protilátky a ich fragmenty viažuce antigén poskytnuté v
tomto dokumente viažu na ľudský CD70 s vysokou afinitou. Protilátky alebo ich fragmenty
viažuce antigén, ktoré sa viažu na ľudský CD70 s vysokou afinitou, môžu vykazovať väzbovú
afinitu (KD) k ľudskému CD70 a konkrétnejšie k extracelulárnej doméne ľudského CD70
okolo 10 nM alebo nižší alebo 1 nM alebo nižší alebo 0,1 nM alebo nižší alebo 10 pM alebo
nižší.
CD70 protilátka (alebo jej fragment viažuci antigén) môže obsahovať VH a VL
domény, ktoré, keď VH a VL domény sa exprimujú vo forme Fab, vykazujú rýchlosť
disociácie pre väzbu ľudského CD70 nižšiu ako 7 x 10-4s-1, výhodne nižšiu ako 5 x 10-4 s-1
alebo nižšiu ako 2 x 10-4s-1, nižšiu ako 1 x 10

-4

s- 1. Typicky bude rýchlosť disociácie spadať
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do rozmedzia od 0,4 x 10-4s-1 do 4,8 x 10-4s-1. Väzbová afinita (KD) a disociačná rýchlosť
(Koff) sa môžu merať za použitia štandardných techník dobre známych odborníkom v odbore,
ako je napríklad povrchová plazmónová rezonancia (BIAcore), ako je opísané v
doprevádzajúcich príkladoch. Stručne, 50 µl testovanej vzorky sa pridá do 200 µl PBS + 0,02
% Tween a zriedi sa 1/400 nasledujúcim spôsobom: 5 µl vzorky (1 mg / ml) + 195 μl HBS-EP
+ (tlmivý roztok Biacore), ďalej sa zriedi 10 μl + 90 μl HVS- EP+ = 2,5 μg / ml. Analýza
Biacore sa uskutoční pri teplote miestnosti za použitia CM5 čipu s vysokým obsahom CD70
(4000 RU) za použitia protokolu dodávaného výrobcom.
V tomto ohľade je treba poznamenať, že aj keď je rýchlosť disociácie meraná pre VH a
VL kombinácie vo forme Fab, neznamená to, že VH a VL domény prispievajú rovnakou
mierou k väzbe CD70. Pri mnohých kombináciách VH / VL je to VH doména, ktorá hlavne
prispieva k väzbe CD70, pričom VL doména prispieva k rozpustnosti a / alebo stabilite
párovania VH / VL.
Väzba CD70 protilátok opísaných v tomto dokumente alebo ich Fab fragmentov na
ľudský rekombinantný CD70 sa môže tiež hodnotiť pomocou ELISA.
CD70 protilátky opísané v tomto dokumente môžu ďalej vykazovať väzbu na CD70
exprimovaný na povrchu intaktných buniek, napríklad 786-O buniek renálneho karcinómu a
iných nádorových bunkových líniách. Väzba CD70 protilátok na bunky exprimujúce CD70 sa
môže hodnotiť prietokovou cytometriou. Výsledky uvedené v doprevádzajúcich príkladoch
demonštrujú, že výhodné CD70 protilátky, vrátane variantu 41D12 (ak je exprimovaný ako
nefukozylovaný IgG1 ARGX-110), vykazujú veľmi silnú väzbu k bunkovému povrchovému
CD70. Naozaj pri mnohých bunkových líniách ARGX-110 vykazuje silnejšiu väzbu ako
porovnávacia protilátka SGN70 podľa doterajšieho stavu techniky.
Je obzvlášť pozoruhodné, že ARGX-110 vykazuje silnú väzbu na bunkové línie, ktoré
exprimujú CD70 v malom počte kópií, vrátane okrem iného bunkové línie Raji, SU-DHL-6,
MHHPREB1, Mino, Mec1, JVM-2, HH a EBC-1 a tiež rakovinové bunky izolované od
pacientov (napr. CLL pacientov), v obidvoch prípadoch je väzba ARGX-110 výrazne silnejšia
ako SGN70. „Vylepšená“ väzba na bunkové línie s nízkym počtom kópií a materiály
pacientov s CLL môže z veľkej časti odrážať extrémne vysokú afinitu ARGX-110 k
rekombinantnému CD70. Tieto väzbové charakteristiky podporujú zvláštnu užitočnosť
protilátky ARGX-110 (založenej na 41D12) a ďalších CD70 protilátok opísaných v tomto
dokumente s podobnými vlastnosťami pri liečení rakoviny, obzvlášť keď sa používajú ako
IgG vykazujúce silnú efektorovú funkciu (napr. nefukozylovaný IgG1) skôr ako
imunokonjugát spojený s cytotoxickou alebo cytostatickou zložkou. Význam vysokoafinitnej
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väzby (t.j. vyššej afinity, než aká sa môže dosiahnuť s CD70 protilátkami z doterajšieho stavu
techniky) voči rekombinantnému CD70 a bunkovému povrchovému CD70 s ohľadom na
klinickú použiteľnosť protilátok je demonštrovaný v doprevádzajúcich príkladoch
experimentami, v ktorých sa do vzoriek PBMC „pridajú“ rakovinové bunkové línie a potom
sa ošetria CD70 protilátkami. V tomto systéme ošetrení ARGX-110 vyvolalo významne viac
lýzy cieľových rakovinových buniek ako porovnávacie CD70 protilátky MDX1411 a SGN70.
CD70 protilátky opísané v tomto dokumente vykazujú vysokú väzbovú afinitu k
ľudskému CD70 a konkrétnejšie k extracelulárnej doméne ľudského CD70, avšak krížová
reaktivita s inými ako ľudskými homológmi CD70 nie je vylúčená. V skutočnosti je
výhodným znakom mnohých CD70 protilátok opísaných v tomto dokumente, vrátane 27B3 a
ich zárodočných variantov, obzvlášť 41D12, že okrem vysokej afinitnej väzby na ľudský
CD70 tiež krížovo reagujú s opičími CD70 homológmi, konkrétne CD70 homolómi z makaka
rhesus a makaka jávskeho.
V tomto ohľade je možné uvažovať, že CD70 protilátka vykazuje krížovú reaktivitu s
opičím CD70 homológom, napríklad CD70 homológmi makaka rhesus a makaka jávskeho,
pokiaľ je rozdiel v IC50 pre ľudský verzus opičí (makaka rhesus a makaka jávskeho) CD70
v CD70-CD27 inhibičnom teste ELISA, ako je opísané v doprevádzajúcom príklade 20.2,
menší ako 5krát, výhodne menší ako 3krát alebo menší ako 2krát. Väzbová afinita a teda
účinnosť blokovania ľudského a opičieho CD70 by mala byť veľmi porovnateľná.
Interakcie medzi CD70 a CD27
V niektorých aspektoch CD70 protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén, ktoré sú
tu poskytnuté sa môžu viazať na ľudský CD70 s vysokou afinitou a blokovať interakciu
medzi CD70 a CD27.
Schopnosť CD70 protilátok alebo ich fragmentov viažucich antigén blokovať väzbu
CD70 na CD27 sa môže hodnotiť pomocou ELISA za použitia buď zachyteného
rekombinantného CD70 (Flag-TNC-CD70) alebo nasmerovaného potiahnutého CD70 a
rekombinantného CD27-Fc. CD70 protilátky opísané v tomto dokumente môžu inhibovať
interakciu medzi CD70 a CD27 s IC50 300 ng / ml alebo nižšie, alebo 200 ng / ml alebo
nižšie, alebo 110 ng / ml alebo nižšie alebo 70 ng / ml alebo nižšie, alebo 50 ng / ml alebo
nižšie.
Schopnosť CD70 protilátky alebo jej fragmentov viažucich antigén blokovať väzbu
CD70 na CD27 sa môže tiež hodnotiť v teste na báze kokultivácie Raji buniek (ľudský B
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bunkový lymfóm) a HT1080-CD27 buniek (ľudská epiteliálna bunková línia transfekovaná
CD27), ako je opísané v doprevádzajúcich príkladoch. Opísané CD70 protilátky, ktoré
inhibujú interakciu medzi CD70 a CD27, môžu vykazovať IC50 v tomto kokultivačnom teste
500 ng / ml alebo nižšie, alebo 300 ng / ml alebo nižšie alebo 100 ng / ml alebo nižšie, alebo
50 ng / ml alebo nižšie alebo 30 ng / ml alebo nižšie.
Výhodné CD70 protilátky založené na 27B3 a ich zárodočných variantoch, vrátane
41D12 (ARGX-110), vykazujú silné blokovanie interakcie CD70 / CD27 v systéme ELISA.
ARGX-110 je významne účinnejší pri blokovaní interakcií CD70 / CD27 ako porovnávacie
protilátky SGN70 a MDX1411. Interakcia medzi CD70 a CD27 môže prispievať k
prežívaniu, proliferácii nádorových buniek a / alebo potlačeniu imunity v nádorovom
mikroprostredí. V súlade s tým môže účinná inhibícia interakcie CD70 / CD27 okrem
vysokoafinitnej väzby na CD70 prispieť k zlepšeniu klinického výsledku pri liečení určitých
nádorov alebo imunologických porúch exprimujúcich CD70, napríklad autoimunitných
ochorení a rakovín, ktoré koexprimujú CD70 a CD27.
V ďalších uskutočneniach sa CD70 protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén
môžu viazať na ľudský CD70 ale neinhibovať interakciu medzi CD70 a CD27. CD70
protilátky, ktoré sa viažu na CD70, ale neinhibujú interakciu medzi CD70 a CD27, sa môžu
stanoviť na základe ELISA za použitia buď zachyteného rekombinantného CD70 (Flag-TNCCD70) alebo nasmerovaného potiahnutého CD70 a rekombinantného CD27-Fc. Ako je
demonštrované v doprevádzajúcich príkladoch, identifikovalo sa množstvo Fab, ktoré viažu
CD70, ale vo významnom rozsahu neinhibujú interakciu CD70 / CD27. Konkrétne klon Fab
tu označený ako 59D10 vykazuje silnú väzbu na rekombinantný CD70, ako je zmerané
pomocou Biacore, ale významnou mierou neovplyvňuje interakciu CD70 / CD27, keď sa
stanoví pomocou ELISA. CD70 protilátky opísané v tomto dokumente, ktoré viažu CD70 ale
neinhibujú interakciu medzi CD70 a CD27, môžu mať stále intaktné protilátkové efektorové
funkcie, t.j. jednu alebo viac z ADCC, CDC, ADCP alebo ADC a inhibujú rast nádorových
buniek in vivo. CD70 protilátky, ktoré viažu CD70 s vysokou afinitou, ale nie sú blokované,
môžu sa výhodne použiť ako „jednoramenné“ protilátky alebo PEGylované Fab produkty
alebo v akékoľvek inom formáte protilátky, ktorý poskytuje prísne monovalentnú interakciu s
cieľovou bunkou exprimujúcou CD70.
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CD70 epitopy
V niektorých aspektoch sa CD70 protilátky opísané v tomto dokumente viažu na
epitopy v extracelulárnej doméne ľudského CD70.
Výraz „epitop“ označuje časť (časti) antigénu (napr. ľudský CD70), ktoré sú v kontakte
s protilátkou. Epitopy môžu byť lineárne, t.j. zahŕňajú väzbu na jednu sekvenciu aminokyselín
alebo konformačné, t.j. zahŕňajú väzbu na dve alebo viac sekvencií aminokyselín v rôznych
oblastiach antigénu, ktoré nemusia byť nutne susedné.
CD70 protilátky opísané v tomto dokumente sa môžu viazať na rôzne (prekrývajúce sa
alebo neprekrývajúce sa) epitopy v extracelulárnej doméne ľudského CD70 proteínu.
Napríklad Fab označené 1C2 a 9E1 v doprevádzajúcich príkladoch sa jasne viažu na rôzne
neprekrývajúce sa epitopy na ľudskom CD70.
Ako už bolo uvedené na inom mieste v tomto dokumente, výhodne CD70 protilátka
41D12 (ARGX-110) vykazuje obzvlášť užitočnú kombináciu väzbových vlastností, ktorá nie
je vykazovaná akoukoľvek CD70 protilátkou známou z doterajšieho stavu techniky, a to:
(a) väzbou v aminokyselinovej sekvencii HIQVTLAICSS (SEK ID Č: 342) v ľudskom
CD70;
(b) krížovou reaktivitou s homológmi CD70 makaka rhesus (Macaca mulatta) a
makaka jávskeho (Macaca cynomolgus);
(c) väzbou na natívne ľudský CD70 a tepelne denaturovaný rekombinantný ľudský
CD70.
Pre každú danú CD70 protilátku môže byť schopnosť viazať ľudský CD70 v
aminokyselinovej sekvencii HIQVTLAICSS (SEK ID Č: 342) ľahko určená priemerným
odborníkom v odbore, napríklad za použitia väzbovej analýzy na myšací-ľudský chimérny
CD70 opísaný v doprevádzajúcom príklade 20.4.
Krížová reaktivita s opičími CD70 homológmi sa môže tiež ľahko určiť priemerným
odborníkom v odbore, napríklad analýzou FACS, povrchovou plazmónovou rezonanciou
(BIAcore™) alebo pomocou CD70-CD27 inhibičnej ELISA. V tomto ohľade sa môže CD70
protilátka považovať za vykazujúcu krížovú reaktivitu s opičím CD70 homológym, napríklad
CD70 homológy makaka rhesus a makaka jávskeho, ak rozdiel v IC50 pre ľudský verzus
opičí (makak rhesus alebo jávsky) CD70 v CD70-CD27 inhibičnej ELISA, ktorá je opísaná v
doprevádzajúcom príklade 20.2, je menší ako 5krát, výhodne menší ako 3krát alebo menší
ako 2krát.
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CD70 protilátky opísané v tomto dokumente môžu tiež vykazovať schopnosť viazať sa
na natívny ľudský CD70 a tepelne denaturovány rekombinantný ľudský CD70. V tejto
súvislosti je väzba na „natívny“ ľudský CD70 indikovaná väzbou na CD70 exprimovaný na
povrchu bunky exprimujúcej CD70, ako sú akékoľvek CD70 + bunkové línie opísané v
doprevádzajúcich príkladoch alebo dokonca prirodzené bunky exprimujúce CD70 izolované
z materiálu

pacientov (napr. bunky izolované od pacientov s CLL, ako je uvedené v

doprevádzajúcich príkladoch), aktivované T-bunky atď. Väzba na „natívny“ ľudský CD70 sa
môže teda ľahko testovať priemerným odborníkom v odbore.
Väzba na tepelne denaturovaný rekombinantný ľudský CD70 sa môže testovať, ako je
opísané v doprevádzajúcom príklade 20.3. Je výhodné, aby CD70 protilátka vykazovala OD
pri 620 nm 0,6 alebo vyššie v tomto teste, aby sa preukázala signifikantná väzba na tepelne
denaturovaný rekombinantný ľudský CD70.
Čiastočná alebo pomalá internalizácia
Tu opísané CD70 protilátky, vrátane výhodnej CD70 protilátky 41D12 (ARGX-110),
vykazujú čiastočnú internalizáciu do bunkovej línie renálneho karcinómu, čo znamená, že,
keď sa internalizácia protilátky testuje pri 786-O bunkách renálneho karcinómu, podstatná
časť naviazanej protilátky, t.j. aspoň 30-40 %, zastáva vonku po 6 hodinách a dokonca aj po
24 hodinách inkubácie pri 37 °C. Navyše CD70 protilátky môžu tiež vykazovať pomalú
rýchlosť internalizácie. V tomto ohľade sa považuje CD70 protilátka za vykazujúcu pomalú
internalizáciu, pokiaľ sa internalizuje pomalšie ak referenčná CD70 protilátka 9D1 (VH SEK
ID Č: 178, VL SEK ID Č: 190).
Ako je ukázané v doprevádzajúcich príkladoch, rôzne rakovinové bunkové línie
vykazujú významné rozdiely v stupni internalizácie CD70 protilátok. Je obzvlášť dôležité, že
väčšina rakovinových bunkových línií vykazuje nižšiu ako 30 % a dokonca nižšiu ako 10 %
internalizáciu viazanej CD70 protilátky a to aj po 6 hodinách inkubácie v prípade ARGX-110.
Tieto výsledky jednoznačne podporujú užitočnosť protilátok CD70 so silnou efektorovou
funkciou (vrátane variantov navrhnutých na zvýšenie efektorovej funkcie) pri liečení rakovín
exprimujúcich CD70. V minulosti sa vo vedeckej literatúre uviedlo, že CD70 je
„internalizačný“ cieľ; preto sa navrhlo vyvinúť imunokonjugáty CD70 protilátky a lieky na
liečenie ako rakoviny exprimujúce CD70, tak imunologických ochorení. Preto výsledky
prezentované v tomto dokumente, ktoré presvedčivo demonštrujú, že internalizácia CD70
protilátok naviazaných na bunkách je vzácnou udalosťou a že väčšina CD70-exprimujúcich
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bunkových línií neiniternalizuje naviazanú CD70 protilátku vo významnom rozsahu, sú
extrémne prekvapujúce.
CD70 protilátky odvodené od ťavovitých
V ešte ďalších aspektoch môžu protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén opísané
v tomto dokumente obsahovať aspoň jednu hypervariabilnú slučku alebo oblasť určujúcu
komplementaritu získanú z VH domény alebo VL domény druhu z rodiny Camelidae.
Konkrétne, protilátka alebo fragment viažuci antigén môžu obsahovať VH a / alebo VL
domény alebo ich CDR získané aktívnou imunizáciou vyšľachtených z ťavovitých, napríklad
lamely, s ľudským CD70 antigénom.
Výrazom „hypervariabilná slučka alebo oblasť určujúca komplementaritu získaná z VH
domény alebo VL domény druhu z rodiny Camelidae“ sa rozumie, že hypervariabilná slučka
(HV) alebo CDR má aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je identická alebo v podstate identická
s aminokyselinovou sekvenciou hypervariabilnej slučky alebo CDR, ktorá je kódovaná
imunoglobulínovým génom Camelidae. V tomto kontexte „imunoglobulínový gén“ zahŕňa
gény zárodočných línií, imunoglobulínové gény, ktoré prešli preusporiadaním a tiež
somaticky mutované gény. Teda aminokyselinová sekvencia HV alebo CDR získaná z VH
alebo VL domény druhu Camelidae môže byť totožná s aminokyselinovou sekvenciou HV
alebo CDR prítomnou v zrelej konvenčnej protilátke Camelidae. Výraz „získaný z“ v tomto
kontexte znamená štruktúrny vzťah v tom zmysle, že HV alebo CDR CD70 protilátky
obsahujú aminokyselinovú sekvenciu (alebo jej drobné varianty), ktorá sa pôvodne kódovala
imunoglobulínovým génom Camelidae. Toto však nutne neznamená konkrétny vzťah, pokiaľ
ide o výrobný proces používaný na prípravu CD70 protilátky.
CD70 protilátky odvodené od ťavovitých sa môžu odvodiť od akéhokoľvek druhu
ťavovitých, vrátane okrem iného lamy, ťavy jednohrbej, alpaky, vikune, guanaka alebo ťavy.
CD70 protilátky obsahujúce VH a VL domény alebo ich CDR odvodené od ťavovitých
sú typicky rekombinantne exprimované polypeptidy a môžu byť chimérnymi polypeptidmi.
Výraz „chimérny polypeptid“ označuje artificiálny (v prírode sa nevyskytujúci) polypeptid,
ktorý sa vytvorí spojením dvoch alebo viacerých peptidových fragmentov, ktoré sa súvisle
nevyskytujú. V tejto definícii sú zahrnuté „druhy“ chimérnych polypeptidov vytvorené
spojením peptidových fragmentov kódovaných dvomi alebo viacerými druhmi, napr.
ťavovitými a ľudskými.
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CDR odvodené od ťavovitých opísané v tomto dokumente môžu obsahovať jednu z
CDR sekvencií uvedenú ako SEK ID Č: 49-59, 262, alebo 263 (CDR3 ťažkého reťazca) alebo
SEK ID Č: 26-37, 249, 258 alebo 259 ( CDR ťažkého reťazca) alebo SEK ID Č: 10-20, 248,
256 alebo 257 (CDR1 ťažkého reťazca) alebo jednu z CDR sekvencií uvedenou ako SEK ID
Č: 148-168, 271 alebo 273 (CDR3 ľahkého reťazca) alebo SEK ID Č: 109-128 alebo 270
(CDR2 ľahkého reťazca) alebo SEK ID Č: 77-95 alebo 250-253, 267 a 268 (CDR1 ľahkého
reťazca).
V jednom uskutočnení sa môže celá VH doména a / alebo celá VL doména získať z
druhu z rodiny Camelidae. V špecifických uskutočneniach VH doména odvodená od
ťavovitých môže obsahovať aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 177-188,
212-223, 274 alebo 275, zatiaľ čo VL doména odvodená od ťavovitých môže obsahovať
aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 189-211, 230-245, 276 alebo 277 (VL).
VH doména odvodená od ťavovitých a / alebo VL doména odvodená od ťavovitých sa môže
potom podrobiť proteínovému inžinierstvu, pri ktorom sa do aminokyselinovej sekvencie
ťavovitých zavádza jedna alebo viac aminokyselinových substitúcií, inzercií alebo delécií.
Tieto konštruované zmeny výhodne zahŕňajú aminokyselinové substitúcie vzhľadom k
sekvencii ťavovitých. Takéto zmeny zahŕňajú „humanizáciu“ alebo „germlining“, kde jeden
alebo viac aminokyselinových zvyškov v VH alebo VL doméne kódovanej ťavovitými sa
nahradí ekvivalentnými zvyškami z homológnej ľudskej VH alebo VL domény.
Izolované VH a VL domény ťavovitých získané aktívnym imunizovaním ťavovitého
(napr. lama) ľudským CD70 antigénom môžu sa použiť ako základ na konštruovanie
polypeptidov viažucich antigén podľa tohto vynálezu. Začínajúc intaktnými VH a VL
doménami ťavovitých je možné pripraviť jednu alebo viac aminokyselinových substitúcií,
inzercií alebo delécií, ktoré sa odchyľujú od počiatočnej sekvencie ťavovitých. V určitých
uskutočneniach môžu byť takéto substitúcie, inzercie alebo delécie prítomné v kostrových
oblastiach VH domény a/alebo VL domény. Účelom takýchto zmien v primárnej
aminokyselinovej sekvencii môže byť zníženie pravdepodobne nepriaznivých vlastností
(napr. imunogenity u ľudského hostiteľa (tzv. humanizácia) miest potenciálnej heterogenity
alebo nestability produktu (glykozylácia, deamidácia, izomerácia atď.) alebo zvýšenie
niektorých ďalších priaznivých vlastností molekuly (napr. rozpustnosti, stability, biologickej
dostupnosti atď.). V iných uskutočneniach sa môžu zmeny v primárnej aminokyselinovej
sekvencii konštruovať v jednej alebo viacerých hypervariabilných slučkách (alebo CDR) VH
a/alebo VL domény Camelidae získané aktívnou imunizáciou. Takéto zmeny sa môžu zaviesť
na zvýšenie afinity a/alebo špecificity väzby k antigénu alebo na zníženie pravdepodobne
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nepriaznivej vlastnosti, napr. imunogenity v ľudskom hostiteľovi (tzv. humanizácie) miest
potenciálnej heterogenity alebo nestability produktu, glykozylácie, deamidácie, izomerizácie
atď., alebo ku zvýšeniu niektorých ďalších priaznivých vlastností molekuly, napr.
rozpustnosti, stability, biologické dostupnosti atď.
V jednom uskutočnení teda tento vynález poskytuje variantnú CD70 protilátku, ktorá
obsahuje aspoň jednu aminokyselinovú substitúciu v aspoň jednej kostrové alebo CDR oblasti
buď VH domény alebo VL domény v porovnaní s VH alebo VL doménou odvodenou od
ťavovitých, príklady zahŕňajú, bez toho aby boli obmedzené na, VH domény ťavovitých
obsahujúce aminokyselinové sekvencie uvedené ako SEK ID Č: 177-188, 212-223, 274 alebo
275 a VL domény ťavovitých obsahujúce aminokyselinové sekvencie uvedené ako SEK ID
Č: 189-211, 230-245, 276 alebo 277.
V ďalších uskutočneniach sú poskytnuté „chimérne“ protilátkové molekuly obsahujúce
VH a VL domény odvodené od ťavovitých (alebo ich konštruované varianty) a jednu alebo
viac konštantných domén z protilátky inej ako ťavovitej, ako napríklad konštantnej domény
kódovanej človekom (alebo ich konštruované varianty). V týchto uskutočneniach je výhodné,
aby ako VH doména, tak VL doména sa získali z rovnakého druhu ťavovitých, napríklad ako
VH, tak VL môžu pochádzať z lamy glama alebo ako VH, tak VL môžu pochádzať z lamy
pacos (pred zavedením konštruovanej variácie aminokyselinovej sekvencie). V takýchto
uskutočneniach môže ako VH, tak VL doména pochádzať z jediného živočícha, obzvlášť
jediného živočícha, ktorý sa aktívne imunizoval
Ako alternatíva ku konštruovaným zmenám v primárnej aminokyselinovej sekvencii z
VH a / alebo VL domény Camelidae, môžu sa jednotlivé hypervariabilné slučky alebo CDR
odvodiť od ťavovitých, alebo ich kombinácie, izolovať z VH / VL domén ťavovitých a
previesť do alternatívnej (t.j. inej ako Camelidae) kostrovej oblasti, napr. ľudskej VH / VL
kostrovej oblasti, pomocou očkovania CDR.
CD70 protilátky obsahujúce VH a VL domény alebo ich CDR odvodené od ťavovitých
môžu mať rôzne uskutočnenia, v ktorých je prítomna ako VH doména, tak VL doména. Výraz
„protilátka“ sa tu používa v najširšom zmysle a zahŕňa, ale nie je obmedzená na,
monoklonálne protilátky (vrátane monoklonálnych protilátok s plnou dĺžkou), polyklonálne
protilátky, multišpecifické protilátky (napr. bišpecifické protilátky), pokiaľ vykazujú
zodpovedajúcu imunologickú špecificitu k ľudskému CD70 proteínu. Výraz „monoklonálna
protilátka“, ako sa tu používa označuje protilátky získané z populácie v podstate
homogénnych protilátok, t.j. jednotlivé protilátky v populácii sú totožné s výnimkou možných
prirodzene sa vyskytujúcich mutácií, ktoré môžu byť prítomné v menších množstvách.
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Monoklonálne protilátky sú vysoko špecifické a sú zamerané proti jedinému antigénnemu
miestu. Ďalej na rozdiel od bežných (polyklonálnych) protilátkových prípravkov, ktoré
typicky obsahujú rôzne protilátky namierené proti rôznym determinantom (epitopom)
antigénu, je každá monoklonálna protilátka namierená proti jedinému determinantu alebo
epitopu na antigéne.
„Protilátkové fragmenty“ obsahujú časť kompletnej protilátky, spravidla viažucej
antigén alebo jej variabilnú doménu. Príklady protilátkových fragmentov zahŕňajú Fab, Fab',
F(ab')2, bi-špecifické Fab' a Fv fragmenty, diabodies, lineárne protilátky, jednoreťazcové
protilátkové molekuly, jednoreťacový fragment variabilnej domény (scFv) a multišpecifické
protilátky tvorené fragmentami protilátok (pozri Holliger and Hudson, Nature Biotechnol.
23:1126-36 (2005), ktorých obsah je tu zahrnutý odkazom).
V neobmedzujúcich uskutočneniach môžu CD70 protilátky obsahujúce VH a VL
domény alebo ich CDR odvodené od ťavovitých obsahovať CH1 domény a / alebo CL
domény, ktorých aminokyselinová sekvencia je úplne alebo v podstate ľudská. Pokiaľ
polypeptidom viažucim antigén podľa tohto vynálezu je protilátka určená na terapeutické
použitie u človeka, je typické, že celá konštantná oblasť protilátky alebo aspoň jej časť má
úplne alebo v podstate ľudskú sekvenciu aminokyselín. Preto jedna alebo viac, alebo
akékoľvek kombinácie CH1 domény, pántovej oblasti, CH2 domény, CH3 domény a CL
domény (a domény CH4, pokiaľ je prítomna) môže byť úplne alebo v podstate ľudská, pokiaľ
ide o aminokyselinovú sekvenciu.
Výhodne môžu mať CH1 doména, pántová oblasť, CH2 doména, CH3 doména a CL
doména (a CH4 doména, pokiaľ je prítomná) úplne alebo v podstate ľudskú aminokyselinovú
sekvenciu. V kontexte konštantnej oblasti humanizovanej alebo chimérnej protilátky alebo
protilátkového fragmentu výraz „v podstate ľudský“ označuje identitu aminokyselinovej
sekvencie aspoň 90 % alebo aspoň 92 % alebo aspoň 95 % alebo aspoň 97 % alebo aspoň 99
% s ľudskou konštantnou oblasťou. Výraz „ľudská aminokyselinová sekvencia“ v tomto
kontexte

označuje

aminokyselinovú

sekvenciu,

ktorá

je

kódovaná

ľudským

imunoglobulínovým génom, ktorý zahŕňa zárodočné, preskupené a somaticky mutované gény.
Tento vynález tiež zahŕňa polypeptidy obsahujúce konštantné domény s „ľudskou“
sekvenciou, ktoré sa pozmenili jednou alebo viacerými aminokyselinovými adíciami,
deléciami alebo substitúciami vzhľadom k ľudskej sekvencii, okrem tých uskutočnení, kde sa
výslovne požaduje prítomnosť „úplne ľudskej“ pántovej oblasti.
Prítomnosť „úplne ľudskej“ pántovej oblasti v CD70 protilátkach podľa tohto vynálezu
môže byť výhodná ako na minimalizáciu imunogenity, tak optimalizáciu stability protilátky.

54

Ako je uvedené na inom mieste, predpokladá sa, že jedna alebo viac aminokyselinových
substitúcií, inzercií alebo delecií sa môže vytvoriť v konštantnej oblasti ťažkého a / alebo
ľahkého reťazca, obzvlášť v Fc oblasti. Aminokyselinové substitúcie môžu mať za následok
nahradenie substituovanej aminokyseliny inou prirodzene sa vyskytujúcou aminokyselinou
alebo neprirodzenou alebo modifikovanou aminokyselinou. Iné štruktúrne modifikácie sú tiež
povolené, ako napríklad zmeny glykozylačného motívu (napr. adíciou alebo deléciou N- alebo
O-viazaných glykozylačných miest). V závislosti od predpokladaného použitia protilátky
môže byť žiaduce modifikovať protilátku podľa tohto vynálezu s ohľadom na jej väzbové
vlastnosti voči Fc receptorom, napríklad k modulácii efektorovej funkcie. Napríklad do Fc
oblasti sa môže zaviesť cysteínový zvyšok (zvyšky), čím sa umožní tvorba disulfidovej väzby
v tejto oblasti. Takto pripravená homodimérna protilátka môže mať teda zlepšenú schopnosť
internalizácie a / alebo zvýšené usmrcovanie buniek sprostredkované komplementom alebo
bunkovovou cytotoxicitou závislou od protilátky (ADCC). Pozri Caron et al., J. Exp. Med.
176:1191 -1195 (1992) and Shopes, B. J. Immunol. 148:2918-2922 (1992). Alternatívne sa
môže vytvoriť CD70 protilátka, ktorá má duálne Fc oblasti a môže mať teda zvýšenú
schopnosť komplementovej lýzy a ADCC. Pozri Stevenson et al., Anti-Cancer Drug Design
3:219-230 (1989). Tento vynález tiež zahŕňa imunokonjugáty obsahujúce protilátku, ako je tu
opísaná, konjugovanú s cytotoxickým činidlom, ako je chemoterapeutické činidlo, toxín
(napr. enzymaticky aktívny toxín bakteriálneho, hubového, rastlinného alebo živočíšneho
pôvodu alebo jeho fragmenty) alebo rádioaktívny izotop (t.j. rádiokonjugát). Fc oblasti sa
môžu tiež upraviť tak, aby došlo k predĺženiu polčasu eliminácie, ako opísal Chan a Carter,
Nature Reviews: Immunology, Vol.10, pp. 301-316, 2010.
V ešte ďalšom uskutočnení sa Fc oblasť modifikuje na zvýšenie schopnosti protilátky
sprostredkovať bunkovú cytotoxicitu závislú od protilátky (ADCC) a / alebo na zvýšenie
afinity protilátky k Fcγ receptora modifikovaním jednej alebo viacerých aminokyselín.
V ešte ďalšom uskutočnení sa modifikuje glykozylácia protilátky. Napríklad sa môže
vyrobiť glykozylovaná protilátka (t.j. protilátka bez glykozylácie). Glykozylácia sa môže
zmeniť, napríklad na zvýšenie afinity protilátky k cieľovému antigénu CD70. Takéto
modifikácie sacharidov sa môžu uskutočniť napríklad zmenením jedného alebo viacerých
glykozylačných miest v sekvencii protilátky. Napríklad môže sa uskutočniť jedna alebo viac
aminokyselinových substitúcií, ktoré vedú k eliminácii jedného alebo viacerých kostrových
glykozylačných miest vo variabilnej oblasti, čím sa eliminuje glykozylácia v tomto mieste.
Takáto aglykozylácia môže zvýšiť afinitu protilátky k antigénu.
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Tiež sa uvažujú variantné CD70 protilátky, ktoré majú zmenený typ glykozylácie, ako
napríklad hypofukozylovaná protilátka, ktorá má znížené množstvo fukozylových zvyškov
alebo nefukozylovaná protilátka (ako je opísané v Natsume et al., Drug Design Development
and Therapy, Vol.3, pp7-16, 2009) alebo protilátka, ktorá má zvýšené množstvo
rozdvojujúcich GlcNac štruktúr. Preukázalo sa, že tieto zmenené glykozylačné motívy
zvyšujú ADCC aktivitu protilátok a vyvolajú typicky 10-násobné zvýšenie ADCC vzhľadom
k ekvivalentnej protilátke obsahujúcej „natívnu“ ľudskú Fc doménu. Takéto modifikácie
sacharidov sa môžu uskutočniť napríklad expresiou protilátky v hostiteľskej bunke so
zmeneným enzymatickým mechanizmom glykozylácie (ako opísal Yamane-Ohnuki and
Satoh, mAbs 1:3, 230-236, 2009). Príklady nefukozylovaných protilátok so zvýšenou ADCC
funkciou sú tie, ktoré sa vyrobili za použitia technológie Potelligent™ od spoločnosti BioWa
Inc.
Tento vynález môže v niektorých uskutočneniach zahŕňať chimérne Camelidae / ľudské
protilátky a obzvlášť chimérne protilátky, v ktorých majú VH a VL domény úplne ťavovitú
sekvenciu (napr. lamy alebo alpaky) a zvyšok protilátky má úplne ľudskú sekvenciu. CD70
protilátky môžu zahŕňať protilátky obsahujúce „humanizované“ alebo „germinované“
varianty VH a VL domén alebo ich CDR odvodených od ťavovitých, chimérne protilátky
ťavovité / človek, v ktorých VH a VL domény obsahujú jednu alebo viac aminokyselinových
substitúcií v kostrovej oblasti v porovnaní s VH a VL doménami ťavovitých získanými
aktívnou imunizáciou ťavovitých ľudským CD70 antigénom. Takáto „humanizácia“ zvyšuje
% sekvenčnej identity s ľudskými zárodočnými VH alebo VL doménami nahradením
nezhodných aminokyselinových zvyškov vo východiskovej VH alebo VL doméne Camelidae
ekvivalentným zvyškom nachádzajúcim sa vo VH alebo VL doméne kódovanej ľudskou
zárodočnou líniou.
CD70 protilátky môžu tiež byť CDR-očkované protilátky, v ktorých CDR (alebo
hypervariabilné slučky) odvodené od protilátky ťavovitých, napríklad CD70 protilátky
ťavovitých vzniknuté po aktívnej imunizácii ľudským CD70 proteínom alebo inak kódované
génom ťavovitých, sú naočkované na ľudské VH a VL kostrové oblasti, pričom zvyšok
protilátky je tiež úplne ľudského pôvodu.
Humanizované, chimérne a CDR- očkované CD70 protilátky, ako sú opísané vyššie,
obzvlášť protilátky obsahujúce hypervariabilné slučky alebo CDR pochádzajúce z aktívnej
imunizácie ťavovitých ľudským CD70 antigénom sa môžu ľahko vyrobiť s použitím bežnej
manipulácie rekombinantnej DNA a expresných techník, ktoré využívajú prokaryotické a
eukaryotické hostiteľské bunky vytvorené tak, aby produkovali požadovaný polypeptid a
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zahŕňajúce, ale nie je obmedzené na, bakteriálne bunky, kvasinkové bunky, cicavčie bunky,
hmyzie bunky, rastlinné bunky, niektoré z nich sú opísané a ilustrované v doprevádzajúcich
príkladoch.
CD70 protilátky odvodené od ťavovitých zahŕňajú varianty, kde hypervariabilná slučka
(slučky) alebo CDR z VH domény a/alebo VL domény sú získané z bežnej protilátky
ťavovitých vzniknutej proti ľudskému CD70, avšak kde aspoň jedna z uvedených
hypervariabilných slučiek alebo CDR (odvodených od ťavovitých) sa konštruuje tak, aby
obsahovala jednu alebo viac aminokyselinových substitúcií, adícií alebo delécií oproti
sekvencii kódovanej ťavovitých. Takéto zmeny zahŕňajú „humanizáciu“ hypervariabilných
slučiek / CDR. HV / CDR odvodené od ťavovitých, ktoré sa konštruovali týmto spôsobom,
môžu stále mať aminokyselinovú sekvenciu, ktorá je „v podstate identická“ s
aminokyselinovou sekvenciou HV/CDR kódovanou ťavovitými. V tomto kontexte „podstatná
identita“ nedovoľuje viac ako jednu alebo viac ako dve nezhody v aminokyselinovej
sekvencii s HV / CDR kódovanou ťavovitými.
Tieto CD70 protilátky odvodené od ťavovitých poskytnuté v tomto dokumente môžu
byť akéhokoľvek izotypu. Protilátky určené pre ľudské terapeutické použitie budú typicky
IgA, IgD, IgE IgG, IgM typu, často IgG typu, kedy môžu patriť ku ktorejkoľvek zo štyroch
podskupín IgG1, IgG2a a b, IgG3 alebo IgG4 . V rámci každej z týchto podtried je povolené
uskutočniť jednu alebo viac aminokyselinových substitúcií, inzercií alebo delécií v Fc časti
alebo uskutočniť iné štruktúrne modifikácie, napríklad na zvýšenie alebo zníženie Fcdependentných funkčností.
Humanizácia VH a VL domén odvodených od ťavovitých
Bežné protilátky ťavovitých poskytujú výhodný východiskový bod na prípravu
protilátok s použitím ako terapeutické činidlá vďaka nasledujúcim faktorom v US 12 /
497 239:
1) vysoká % sekvenčná homológia medzi VH a VL doménami ťavovitými a ich ľudskými
náprotivkami;
2) vysoký stupeň štruktúrnej homológie medzi CDR z VH a VL domén ťavovitých a ich
ľudskými náprotivkami (t.j. kánonické štruktúry zbalenia podobné ľudským a kombinácie
kánonických zbalení podobné ľudským).
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Platforma ťavovitých (napr. lama) tiež poskytuje významnú výhodu, pokiaľ ide o
funkčnú diverzitu CD70protilátok, ktorá sa môže získať.
Vhodnosť CD70 protilátok, ktoré obsahujú VH a / alebo VL domény ťavovitých, pre
ľudskú terapiu sa ešte ďalej môže zlepšiť „humanizáciou“ prírodných VH a VL domén
ťavovitých, napríklad tak, aby boli menej imunogénne v ľudskom hostiteľovi. Celkovým
cieľom humanizácie je produkovať molekulu, v ktorej VH a VL domény vykazujú minimálnu
imunogenitu, keď sa zavedú do ľudského jedinca, zatiaľ čo si zachovávajú špecificitu a
afinitu väzbového miesta pre antigén tvoreného parentálnymi VH a VL doménami.
Jeden prístup k humanizácii, takzvaný „germlining“, zahŕňa konštrukčné zmeny v
aminokyselinovej sekvencii VH alebo VL domén ťavovitých, aby sa viac podobali
aminokyselinovej sekvencii zárodočnej línie ľudskej domény VH alebo VL.
Stanovenie homológie medzi VH (alebo VL) doménou ťavovitých a ľudskou VH (alebo
VL) doménou je kritickým krokom v procese humanizácie a to ako pre výber
aminokyselinových zvyškov ťavovitých, ktoré sa majú zmeniť (v danej VH alebo VL
doméne), tak pre výber vhodného substitučného aminokyselinového zvyšku (zvyškov).
Vyvinul sa prístup k humanizácii bežných protilátok ťavovitých na základe zarovnania
veľkého počtu nových sekvencií VH (a VL) domén v ťavovitých, typicky somaticky
mutovaných VH (alebo VL) domén, o ktorých je známe, že viažu cieľový antigén, s ľudskými
zárodočnými VH (alebo VL) sekvenciami, ľudskými VH (a VL) konsenzuálnymi
sekvenciami, rovnako ako aj na základe informácie o zárodočnej sekvencii dostupnej pre lama
pacos. Nasledujúce pasáže opisujú princípy, ktoré sa môžu aplikovať na (i) výber
aminokyselinových zvyškov „ťavovitých“, ktoré majú byť vo VH alebo VL doméne alebo v
ich CDR odvodených od ťavovitých nahradené a (ii) výber náhradných „ľudských“
aminokyselinových zvyškov, ktoré sa majú substituovať pri humanizácii akejkoľvek danej
VH (alebo VL) domény ťavovitých. Tento prístup sa môže použiť na prípravu
humanizovaných variantov CDR odvodených od ťavovitých, ktorý má aminokyselinové
sekvencie uvedené ako SEK ID Č: 49-59, 262 alebo 263 (CDR3 ťažkého reťazca), alebo SEK
ID Č: 26-37, 249, 258 alebo 259 (CDR2 ťažkého reťazca) alebo SEK ID Č: 10-20, 248, 256
alebo 257 (CDR1 ťažkého reťazca), alebo jednu alebo viac CDR sekvencií uvedených ako
SEK ID Č: 148-168, 271 alebo 273 (CDR3 ľahkého reťazca) alebo SEK ID Č: 109-128 alebo
270 (CDR2 ľahkého reťazca) alebo SEK ID Č:77-95 alebo 250-253, 267 alebo 268 (CDR1
ľahkého reťazca) a tiež na humanizáciu VH domén odvodených od ťavovitých, ktorý má
sekvencie uvedené ako SEK ID Č: 177-188, 212-223, 274 alebo 275 a VL domén
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odvodených od ťavovitých, ktorý má sekvencie uvedené ako SEK ID Č: 189-211, 230-245,
276 alebo 277.
Krok 1. Vyberte ľudskú (zárodočnú) rodinu a člen tejto rodiny, ktorý vykazuje najvyššiu
homológiu / identitu so zrelou sekvenciou ťavovitých, ktorá sa má humanizovať. Všeobecný
postup na identifikáciu najbližšie zhodujúcej sa ľudskej zárodočnej línie pre ktorúkoľvek
danú VH (alebo VL) doménu ťavovitých je opísaný nižšie.
Krok 2. Vyberte konkrétny člen ľudskej zárodočnej rodiny, s ktorým sa bude porovnávať
zárodočná línia. Výhodne sa jedná o zárodočnú líniu s najvyššou homológiou alebo iného
člena zárodočnej rodiny z rovnakej rodiny.
Krok 3. Určite výhodné polohy uvažované pre germlining na základe tabuľky
aminokyselinového použitia pre zárodočnú líniu ťavovitých, ktorá je najbližšie k zvolenej
ľudskej zárodočnej línii.
Krok 4. Pokúste sa zmeniť aminokyseliny v zárodočnej línii ťavovitých, ktoré sa odchyľujú
od najbližšej ľudskej zárodočnej línie; germlining FR zvyškov je výhodný pred CDR
zvyškami.
a. Výhodné sú polohy, ktoré sa odchyľujú od vybranej ľudskej zárodočnej línie používanej
na porovnanie proti zárodočnej línii, pri ktorých sa aminokyselina nachádzajúca sa v
sekvencii ťavovitých nezhoduje s vybranou zárodočnou líniou a nenachádza sa v iných
zárodočných líniách rovnakej podtriedy (ako pre V, tak J kódované FR aminokyseliny).
b. Polohy, ktoré sa odchyľujú od vybraného člena rodiny ľudskej zárodočnej línie, ale ktoré sa
používajú v iných zárodočných líniách rovnakej rodiny sa môžu tiež riešiť v procese
germliningu.
c. Tiež sa môžu riešiť ďalšie nezhody (napr. kvôli ďalším somatickým mutáciám) vzhľadom k
vybranej ľudskej zárodočnej línii.
Nasledujúci postup sa môže použiť na stanovenie najbližšej zodpovedajúcej ľudskej
zárodočnej línie pre danú VH (alebo VL) doménu ťavovitých:
Pred analýzou percent sekvenčnej identity medzi Camelidae a ľudskou zárodočnou VH a VL
je najprv možné stanoviť kánonické zbalenie, čo umožňuje identifikáciu rodiny ľudských
zárodočných segmentov s identickou kombináciou kánonických zbalení pre H1 a H2 alebo L1
a L2 (a L3). Následne sa môže zvoliť člen ľudskej zárodočnej rodiny, ktorý má najvyšší
stupeň sekvenčnej homológie s požadovanou variabilnou oblasťou Camelidae, na hodnotenie
sekvenčnej homológie. Stanovenie Chothia kánonických tried hypervariabilných slučiek L1,
L2, L3, H1 a H2 sa môže uskutočniť pomocou nástrojov bioinformatiky verejne dostupných
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na webovej stránke www.bioinf.org.uk/abs/chothia.html.page. Výstup programu zobrazuje
kľúčové požiadavky na zvyšky v dátovom súbore. V týchto dátových súboroch sú polohy
kľúčových zvyškov znázornené s povolenými aminokyselinami v každej polohe. Sekvencia
variabilnej oblasti protilátky je uvedená ako vstup a najprv je zarovnaná s konsenzuálnou
sekvenciou protilátky, aby sa priradila Kabatova číslovacia schéma. Analýza kánonických
zbalení používa sadu kľúčových templátov zvyškov odvodených automatizovanou metódou
vyvinutou Martinom a Thorntonom (Martin et al., J. Mol. Biol. 263:800-815 (1996)). Hranice
jednotlivých kostrových oblastí sa môžu priradiť pomocou číslovacej schémy IMGT, čo je
úprava číslovacej schémy Chothia (Lefranc et al., NAR 27: 209-212 (1999);
http://imgt.cines.fr).
Pokiaľ je známy príslušný V segment ľudskej zárodočnej línie, ktorý používa rovnakú
kombináciu kánonických zbalení pre H1 a H2 alebo L1 a L2 (a L3), môže sa určiť najlepšie
zodpovedajúci člen rodiny z hľadiska sekvenčnej homológie. Percentuálna sekvenčná identita
medzi aminokyselinovými sekvenciami kostrových oblastí VH a VL domény Camelidae a
zodpovedajúcimi sekvenciami kódovanými ľudskou zárodočnou líniou sa môže stanoviť za
použitia bioinformatických nástrojov, ale môže sa tiež použiť manuálne zarovnanie sekvencií.
Ľudské imunoglobulínové sekvencie sa môžu identifikovať z niekoľkých proteínových
databáz, ako napríklad VBasy (http://vbase.mrc-cpe.cam.ac.uk/) alebo databázy Pluckthun /
Honegger

(http://www.bioc.unizh.ch/antibody/Sequences/Germlines).

Na

porovnanie

ľudských sekvencií s V oblasťami VH alebo VL domén Camelidae sa môže použiť algoritmus
pre sekvenčné zarovnanie, napríklad dostupný prostredníctvom webových stránok ako
www.expasy.ch/tools/#align, ale môže sa tiež uskutočniť manuálne zarovnanie s
obmedzeným počtom sekvencií. Zárodočné sekvencie ľudského ľahkého a ťažkého reťazca
rodín s rovnakými kombináciami kánonických zbalení a s najvyšším stupňom homológie s
kostrovými oblasťami 1, 2 a 3 každého reťazca môžu byť vybrané a porovnané s
požadovanou variabilnou oblasťou Camelidae; tiež FR4 je prekontrolovaná oproti ľudským
zárodočným JH a JK alebo JL oblastiam.
Všimnete si, že pri výpočte celkovej percentuálnej sekvenčnej homológie sú zvyšky FR1,
FR2 a FR3 vyhodnotené s použitím najbližšej zhodujúcej sa sekvencie z ľudskej zárodočnej
rodiny s identickou kombináciou kánonických zbalení. Zaznamenávajú sa iba zvyšky odlišné
od najbližšej zhody alebo iných členov rovnakej rodiny s rovnakou kombináciou kánonických
zbalení (NB - s výnimkou rozdielov kódovaných primérom). Avšak na účely humanizácie
môžu byť zvyšky v kostrových oblastiach zhodné s členmi iných ľudských zárodočných
rodín, ktoré nemajú rovnakú kombináciu kánonických zbalení, uvažované pre humanizáciu a
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to napriek skutočnosti, že tieto sa hodnotia ako „negatívne“ podľa prísnych podmienok
opísaných vyššie. Tento predpoklad je založený na prístupe „mix a match“ na humanizáciu, v
ktorom každá z FR1, FR2, FR3 a FR4 sa samostatne porovná so svojou najbližšou
zhodujúcou sa ľudskou zárodočnou sekvenciou a humanizovaná molekula preto obsahuje
kombináciu rôznych FR, ako sa uskutočnilo Qu a kolegami (Qu et la., Clin. Cancer Res.
5:3095-3100 (1999)) a Ono a kolegami (Ono et al., Mol. Immunol. 36:387-395 (1999)).
Krížovo kompetujúce protilátky
Monoklonálne protilátky alebo fragmenty viažuce antigén, ktoré „krížovo kompetujú“ s
tu opísanými molekulami, sú tie, ktoré sa viažu na ľudský CD70 v mieste (miestach), ktoré je
totožné alebo sa prekrýva s miestom (miestami), kde sa viažu predkladané CD70 protilátky.
Kompetujúce monoklonálne protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén sa môžu
identifikovať napríklad pomocou testu kompetície protilátok. Napríklad vzorka čisteného
alebo čiastočne čisteného ľudského CD70 sa môže naviazať na pevný nosič. Potom sa pridá
zlúčenina protilátky alebo jej fragment viažuci antigén podľa predloženého vynálezu a
monoklonálna protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, o ktorých sa predpokladá, že sú
schopné kompetovať s takouto zlúčeninou protilátky podľa tohto vynálezu. Jedna z týchto
dvoch molekúl je značená. Pokiaľ sa značená zlúčenina a neznačená zlúčenina viažu na
samostatné a oddelené miesta na CD70, značená zlúčenina sa bude viazať v rovnakej miere,
či už je alebo nie je prítomná predpokladanej kompetujúcej zlúčenine. Avšak pokiaľ sú miesta
interakcie zhodné alebo sa prekrývajú, neznačená zlúčenina bude kompetovať a množstvo
značenej zlúčeniny naviazanej na antigén sa zníži. Pokiaľ je neznačená zlúčenina prítomná v
prebytku, veľmi malé množstvo, pokiaľ nejaké, značenej zlúčeniny sa bude viazať. Na účely
predloženého vynálezu sú kompetujúce monoklonálne protilátky alebo ich fragmenty viažuce
antigén tie, ktoré znižujú väzbu predložených zlúčenín protilátky na CD70 o okolo 50 %,
o okolo 60 %, o okolo 70 %, o okolo 80 %, o okolo 85 % o okolo 90 %, o okolo 95 % alebo
o okolo 99 %. Podrobnosti o postupoch na uskutočnenie takýchto kompetitívnych testov sú
dobre známe v odbore a je možné ich napríklad nájsť v Harlow a Lane (1988) Antibodies, A
Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York,
strany 567-569, ISBN 0-87969-314-2. Takéto testy sa môžu uskutočniť kvantitatívne za
použitia čistených protilátok. Štandardná krivka sa stanoví titráciou protilátky proti sebe, t.j.
rovnaká protilátka sa používa ako na značenie, tak na kompetíciu. Kapacita neznačenej
kompetujúcej monoklonálnej protilátky alebo jej fragmentu viažuceho antigén inhibovať
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väzbu značenej molekuly na doštičku sa titruje. Výsledky sú vynesené do grafu a sú
porovnané koncentrácie potrebné na dosiahnutie požadovaného stupňa inhibície väzby.
Výhodné uskutočnenia sú protilátky, ktoré krížovo kompetujú o väzbu na ľudský CD70
s protilátkami, ktoré obsahujú Fab 27B3 odvodený od lamy a jeho zárodočné varianty, vrátane
obzvlášť 41D12 (ARGX-110) a ktoré vykazujú

rovnakú kombináciu väzbových

charakteristík, konkrétne:
(a) väzbu v aminokyselinovej sekvencii HIQVTLAICSS (SEK ID Č: 342) v ľudskom
CD70;
(b) krížovú reaktivitu s homológmi CD70 makaka rhesus (Macaca mulatta) a makaka
jávskeho (Macaca cynomolgus);
(c) väzbu na natívne a tepelne denaturovaný rekombinantný ľudský CD70.
Polynukleotidy kódujúce CD70 protilátky
Tento vynález tiež poskytuje polynukleotidové molekuly kódujúce CD70 protilátky
podľa tohto vynálezu, expresné vektory, ktoré obsahujú nukleotidové sekvencie, ktoré kódujú
CD70 protilátky podľa tohto vynálezu funkčne spojené s regulačnými sekvenciami, ktoré
umožňujú expresiu polypeptidu viažuceho antigén v hostiteľskej bunke alebo bezbunkový
expresný systém a hostiteľskú bunku alebo bezbunkový expresný systém obsahujúci tento
expresný vektor.
Polynukleotidové molekuly kódujúce CD70 protilátky podľa tohto vynálezu zahŕňajú
napríklad rekombinantné DNA molekuly. Výrazy „nukleová kyselina“, „polynukleotid“ alebo
„polynukleotidová molekula“, ako sa tu používajú, sa vzájomne zamieňajú a označujú
akúkoľvek molekulu DNA alebo RNA, buď jedno- alebo dvojvláknovú a pokiaľ sa jedná o
jednovláknovú, potom aj molekulu jej komplementárnej sekvencie. Pri diskusii o molekulách
nukleových kyselín sa môže opísať sekvencia alebo štruktúra konkrétnej molekuly nukleovej
kyseliny podľa normálnej konvencie poskytovania sekvencie v smere od 5' k 3'. V niektorých
uskutočneniach vynálezu sú nukleové kyseliny alebo polynukleotidy „izolované“. Tento
výraz, pokiaľ sa aplikuje na molekulu nukleovej kyseliny, označuje molekulu nukleovej
kyseliny, ktorá sa oddelí od sekvencií, s ktorými bezprostredne súvisí v prirodzene sa
vyskytujúcom genóme organizmu, z ktorého pochádza. Napríklad „izolovaná nukleová
kyselina“ môže zahŕňať molekulu DNA vloženú do vektora, ako napríklad plazmidu alebo
vírusového vektora

alebo integrovanú do genómovej DNA prokaryotickej alebo

eukaryotickej bunky alebo hostiteľského organizmu iného ako ľudského. Pri aplikácii na
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RNA výraz „izolovaný polynukleotid“ označuje primárne RNA molekulu kódovanú
izolovanou molekulou DNA, ako je definovaná vyššie. Alternatívne sa tento výraz môže
týkať molekuly RNA, ktorá sa čistila / oddelila od iných nukleových kyselín, s ktorými by
bola spojená v prirodzenom stave (t.j. v bunkách alebo tkanivách). Izolovaný polynukleotid
(buď DNA, alebo RNA) môže ďalej predstavovať molekulu produkovanú priamo
biologickými alebo syntetickými prostriedkami a oddelenú od ostatných zložiek prítomných
počas jej výroby.
V jednom uskutočnení tento vynález poskytuje nukleotidové sekvencie, ktoré kódujú
VH doménu a VL doménu Fab odvodeného od zárodočnej línie lamy, tu označeného 41D12,
kde VH doména má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 223 a VH doména
má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 241. Vo výhodnom uskutočnení
nukleotidová sekvencia kódujúca VH doménu, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú
ako SEK ID Č: 223, obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 344 a
nukleotidovú sekvenciu kódujúcu VL doménu, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú
ako SEK ID Č: 241, obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 345.
Tiež sú opísané nukleotidové sekvencie, ktoré kódujú VH doménu a VL doménu Fab
odvodeného od zárodočnej línie lamy, tu označeného 57B6, kde VH doména má
aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 274 a VH doména má aminokyselinovú
sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 276. Vo výhodnom uskutočnení nukleotidová sekvencia
kódujúca VH doménu, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 274,
obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 346 a nukleotidová sekvencia
kódujúca VL doménu, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 276,
obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 347.
Tiež sú opísané nukleotidové sekvencie, ktoré kódujú VH doménu a VL doménu Fab
odvodeného od zárodočnej línie lamy, tu označeného 59D10, kde VH doména má
aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 275 a VH doména má aminokyselinovú
sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 277. Vo výhodnom uskutočnení nukleotidová sekvencia
kódujúca VH doménu, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 275,
obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 348 a nukleotidová sekvencia
kódujúca VL doménu, ktorá má aminokyselinovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 277,
obsahuje nukleotidovú sekvenciu uvedenú ako SEK ID Č: 349.
Pre rekombinantnú produkciu CD70 protilátky podľa tohto vynálezu môže sa
rekombinantný polynukleotid, ktorý ich kóduje, pripraviť (za použitia štandardných techník
molekulárnej biológie) a vložiť do replikovateľného vektora na expresiu vo vybranej
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hostiteľskej bunke alebo expresii v bezbunkovom systéme. Vhodné hostiteľské bunky môžu
byť prokaryotické, kvasinkové alebo vyššie eukaryotické bunky, konkrétne cicavčie bunky.
Príklady vhodných cicavčích hostiteľských bunkových línií sú CV1 opičie obličkové línie
transformované SV40 (COS-7, ATCC CRL 1651); ľudská embryonálna obličková línia (293
alebo 293 bunky subklonované pre rast v suspenznej kultúre, Graham et al., J. Gen. Virol.
36:59 (1977)); obličkové bunky mláďaťa škrečka (BHK, ATCC CCL 10); ovariálne bunky
čínskeho škrečka / -DHFR Urlaub et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77:4216 (1980));
myšacie sertoliové bunky (TM4, Mather, Biol. Reprod. 23: 243-251 (1980)); myšacie
myelómové bunky SP2 / 0-AG14 (ATCC CRL 1581; ATCC CRL 8287) alebo NS0 (zbierky
kultúry HPA č. 85110503); opičie obličkové bunky (CV1 ATCC CCL 70); obličkové bunky
africkej zelenej opice (VERO-76, ATCC CRL-1587); bunky ľudského cervikálneho
karcinómu (HELA, ATCC CCL 2); psie obličkové bunky (MDCK, ATCC CCL 34);
pečeňové bunky potkana buffalo (BRL 3A, ATCC CRL 1442); ľudské pľúcne bunky (W138,
ATCC CCL 75); ľudské pečeňové bunky (Hep G2, HB 8065); bunky myšacieho nádora
prsníka (MMT 060562, ATCC CCL51); TRI bunky (Mather et al., Annals N.Y. Acad. Sci.
383:44-68 (1982)); MRC bunky 5; FS4 bunky a ľudská hepatómová línia (Hep G2), rovnako
ako bunková línia PERC-6 spoločnosti DSM. Expresné vektory vhodné na použitie v každej z
týchto hostiteľských buniek sú tiež všeobecne známe v odbore.
Je treba poznamenať, že výraz „hostiteľská bunka“ sa všeobecne týka kultivovanej
bunkovej línie. Celé ľudské bytosti, do ktorých sa zaviedol expresný vektor kódujúci
polypeptid viažuci antigén podľa tohto vynálezu, sú výslovne vylúčené z definície
„hostiteľskej bunky“.
Produkcia protilátok
V jednom dôležitom aspekte tento vynález tiež poskytuje spôsob produkcie CD70
protilátky podľa tohto vynálezu, ktorý zahŕňa kultiváciu hostiteľskej bunky (alebo
bezbunkového expresného systému), ktorá obsahuje polynukleotid (napr. expresný vektor)
kódujúci protilátku CD70, za podmienok, ktoré umožňujú expresiu CD70 protilátky a
získanie exprimovanej CD70 protilátky. Tento spôsob rekombinantnej expresie sa môže
použiť na výrobu CD70 protilátok podľa tohto vynálezu vo veľkom meradle, vrátane
monoklonálnych protilátok určených pre ľudské terapeutické použitie. Vhodné vektory,
bunkové línie a výrobné postupy na výrobu rekombinantných protilátok vo veľkom meradle,
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vhodné na terapeutické použitie in vivo, sú všeobecne dostupné v odbore a budú dobre známe
odborníkovi v odbore.
Ako už bolo uvedené na inom mieste, CD70 protilátky opísané v tomto dokumente,
zahŕňajú obzvlášť protilátky založené na Fab 27B3 a jeho zárodočných variantoch, ako
napríklad 41D12 (ARGX-110), vykazujú charakteristiky, ktoré sú výhodné obzvlášť pre
rozsiahlu komerčnú výrobu. Obzvlášť vysoký výrobný výťažok (> 4 g / l) dosiahnuteľný v
rekombinantnom expresnom systéme v komerčnom meradle výrazne zníži výrobné náklady.
Výhodné uskutočnenia tiež vykazujú tepelnú stabilitu pri testovaní pri 37 °C a tiež v
niekoľkých cykloch zmrazenia a rozmrazenia, čo je znova veľmi výhodné pre komerčnú
výrobu a skladovanie klinického produktu. Prekvapivo sa ukázalo, že niekoľko ľudských
zárodočných variantov Fab 27B3, vrátane 41D12 a 40F1, vykazuje zlepšenú tepelnú stabilitu
v porovnaní so samotným 27B3.
Tiež je tu opísaná izolovaná protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktoré sa viažu
na ľudský CD70, uvedená protilátka alebo fragment obsahujú variabilnú doménu ťažkého
reťazca zodpovedajúcu aminokyselinovej sekvencii uvedenej v SEK ID Č: 178 za
predpokladu, že aspoň jedna aminokyselina v Kabatovej polohe vybraná zo skupiny
zahŕňajúcej H6, H18, H24, H31, H56, H74, H74, H77, H79, H83, H84, H89, H93, H94,
H108, H110 a H112 je substituovaná inou aminokyselinou.
Táto protilátka alebo jej fragment viažuci antigén môžu vykazovať vyššiu tepelnú
stabilitu ako protilátka alebo jej fragment viažuci antigén zahŕňajúci variabilnú doménu
ťažkého reťazca s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEK ID Č: 178.
Tiež je tu opísaná CD70 protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktoré obsahujú
variabilnú doménu ľahkého reťazca zodpovedajúcu aminokyselinovej sekvencii uvedenej v
SEK ID Č: 201 za predpokladu, že aspoň jedna aminokyselina v Kabátovej polohe vybranej
zo skupiny zahŕňajúcej L2, L11, L12, L25, L26, L30, L46, L53, L60, L61, L67, L68, L76,
L80, L81, L85 a L87 je substituovaná inou aminokyselinou.
Táto protilátka alebo jej fragment viažuci antigén môžu vykazovať vyššiu tepelnú
stabilitu ako protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktoré zahŕňajú variabilnú doménu
ťažkého reťazca s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEK ID Č: 201.
CD70 protilátka alebo fragment viažuci antigén môže zahŕňať:
a) variabilnú doménu ťažkého reťazca s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v
SEK ID Č: 178 obsahujúcou jednu alebo viac aminokyselinových substitúcií
v Kabatových polohách vybraných zo skupiny zahŕňajúcej H6, H18, H24, H31, H56,
H74, H74, H77, H79, H83, H84, H89, H93, H94, H108, H110 a H112; a
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b) variabilnú doménu ľahkého reťazca s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v
SEK ID Č: 201 obsahujúcou jednu alebo viac aminokyselinových substitúcií v
Kabatových polohách vybraných zo skupiny zahŕňajúcej L2, L11, L12, L25, L26, L30,
L46, L53, L60, L61, L67, L68, L76, L80, L81, L85 a L87.
Táto protilátka alebo jej fragment viažuci antigén môžu vykazovať väčšiu tepelnú
stabilitu ako protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktoré zahŕňajú variabilnú doménu
ťažkého reťazca s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEK ID Č: 178 a variabilnú
doménu ľahkého reťazca s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEK ID Č: 201.
Terapeutická využiteľnosť CD70 protilátok
Tieto CD70 protilátky alebo ich fragmenty viažuce antigén poskytnuté v tomto
dokumente sa môžu použiť na inhibíciu rastu zhubných nádorových buniek in vivo a sú preto
užitočné pri liečení rakovín exprimujúcich CD70.
V súlade s tým sa ďalšie aspekty tohto vynálezu týkajú spôsobov inhibície rastu
nádorových buniek u ľudského pacienta a tiež spôsobov liečenie alebo prevencie rakoviny,
ktoré zahŕňajú podávanie terapeuticky účinného množstva CD70 protilátky alebo fragmentu
viažuceho antigén, ako sú tu opísané, pacientovi, ktorý takéto liečenie potrebuje.
Ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje CD70 protilátku alebo jej fragment viažuci
antigén, ako sú tu opísané, na inhibíciu rastu nádorových buniek exprimujúcich CD70 u
ľudského pacienta.
Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje CD70 protilátku alebo jej fragment viažuci
antigén, ako sú tu opísané, na použitie na liečenie alebo prevenciu rakoviny u ľudského
pacienta.
Výhodné rakoviny, ktorých rast sa môže inhibovať za použitia tu opísaných protilátok
CD70, zahŕňajú rakovinu obličiek (napr. karcinóm obličkových buniek), rakovinu prsníka,
mozgové nádory, chronické alebo akútne leukémie vrátane akútnej myeloidnej leukémie,
chronickej myeloidnej leukémie, akútnej lymfoblastickej leukémie, lymfómy (napr.
Hodgkinov a non-Hodgkinov lymfóm, lymfocytárny lymfóm, primárny CNS lymfóm, Tbunkový lymfóm), nazofaryngeálne karcinómy, melanóm (napr. metastatický malígny
melanóm), rakovinu prostaty, rakovinu hrubého čreva, rakovinu pľúc, rakovinu kože,
rakovinu hlavy alebo krku, kožný alebo intraokulárny malígny melanóm, rakovinu maternice,
rakovinu vaječníkov, rakovinu konečníka, rakovinu análnej oblasti, rakovinu žalúdka,
rakovinu semenníkov, rakovinu maternice, karcinóm vajcovodov, karcinóm endometria,
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karcinóm kŕčka maternice, karcinóm vagíny, karcinóm vulvy, rakovinu pažeráka, rakovinu
hrubého čreva, rakovinu endokrinného systému, rakovinu štítnej žľazy, rakovinu prištítnej
žľazy, rakovinu nadobličiek, sarkóm mäkkého tkaniva, rakovinu močovej trubice, rakovinu
penisu, pevné nádory detského veku, rakovinu močového mechúra, rakovinu obličiek alebo
močovodu, karcinóm obličkovej panvy, nádor centrálnej nervovej sústavy ( CNS),
angiogenézu nádorov, nádor spinálnej osi, glióm mozgového kmeňa, adenóm hypofýzy,
Kaposiho sarkóm, epidermoidnú rakovinu, rakovinu skvamóznych buniek, mezotelióm.
Tu opísané CD70 protilátky sa môžu tiež použiť na liečenie jedinca s nádorovým
ochorením charakterizovaným prítomnosťou nádorových buniek exprimujúcich CD70,
vrátane napríklad karcinómov obličkových buniek (RCC), ako napríklad RCC z jasných
buniek, glioblastómu, rakoviny prsníka, mozgových nádorov, nazofarengeálnych karcinómov,
non-Hodkinovho lymfómu (NHL), akútnej lymfocytárnej leukémie (ALL), chronickej
lymfocytárnej leukémie (CLL), Burkittovho lymfómu, anaplastických veľkoobjemových
lymfómov (ALCL),
nodulárnych

mnohopočetného

lymfómov s malými

myelómu,

bunkami

kožných T-bunkových lymfómov,

s rozštiepeným

jadrom,

lymfocytárnych

lymfómov, periférnych T-bunkových lymfómov, Lennertových lymfómov, imunoblastických
lymfómov, leukémie / lymfómov T-buniek (ATLL), dospelej T-bunkovej leukémie (T-ALL),
entroblastických / centrocytických (cb / cc) folikulárnych lymfómových rakovín, difúznych
lymfómov veľkých buniek B línie, T-bunkového lymfómu podobného angioimunoblastickej
lymfadenopatii (AILD), lymfómov založených na telových dutinách spojených s HIV,
embryonálnych

karcinómov,

nediferenciovaných

karcinómov

rinofaryngu

(napr.

Schminckeho nádor), Castlemanovej choroby, Kaposiho sarkómu, mnohopočetného
myelómu, Waldenstromovej makroglobulinémie, lymfómu z plášťových buniek a iných Bbunkových lymfómov.
Konkrétne uskutočnenia sa týkajú liečenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených rakovín s
protilátkou obsahujúcou Fab 27B3 odvodený od lamy alebo jednu z jeho zárodočných
variantov, vrátane obzvlášť 41D12 (ARGX-110). Konkrétne sa môže akákoľvek z vyššie
uvedených rakovín liečiť použitím protilátky obsahujúcej Fab oblasti 41D12 (zárodočný
variant 27B3) fúzovanej s konštantnými oblasťami ľudského IgGl. V druhom uskutočnení sa
môže ľudská IgG1 konštantná oblasť ďalej upraviť tak, aby sa maximalizovali efektorové
funkcie protilátky (napr. pridaním bodových mutácií) alebo 41D12-IgGl protilátka sa môže
nefukozylovať, znova na zvýšenie efektorovej funkcie protilátky.
Ako už bolo uvedené na inom mieste, tu opísané CD70 protilátky, obzvlášť 27B3 a jej
zárodočné varianty, vykazujú obzvlášť silnú väzbu na ľudské rakovinové bunkové línie, ktoré
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exprimujú bunkový povrchový CD70 v malom počte kópií, ako napríklad bunková línia
lymfómu z veľkých B-buniek SU-DHL-6, bunková línia chronickej lymfocytárnej leukémie
JVM-2, bunková línia kožného T-bunkového lymfómu HH, bunková línia karcinómu žalúdka
MKN-45, bunkové línie karcinómu pľúc A549 a EBC-1, bunkové línie melanómu WM852 a
WM793, bunková línia glioblastómu GaMG a bunkové línie karcinómu vaječníkov OAW-42,
SKOv3 a OVCAR3. Vskutku, afinita 41D12 (ARGX-110) pre tieto nádorové bunkové línie s
nízkym počtom kópií je podstatne vyššia ako porovnávacie protilátky podľa doterajšieho
stavu techniky, ako sú SGN70 a MDX1411.
„Zvýšená“ afinita k bunkovým líniám s nízkym počtom kópií má priamy význam pre
klinické liečenie zodpovedajúcich rakovín, ako je demonštrované experimentami bunkového
navýšenia v doprevádzajúcich príkladoch. Pokiaľ sú bunky bunkovej línie s nízkym počtom
kópií (napr. bunkové línie difúzneho lymfómu z veľkých B-buniek SU-DHL-6) navýšené v
čerstvo izolovaných PBMC od zdravých darcov, bunky rakovinovej bunkovej línie sa
prednostne depletujú exemplárnou CD70 protilátkou ARGX-110.
V súlade s tým sa ďalší aspekt tohto vynálezu týka spôsobu liečenia alebo prevencie
rakoviny, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva CD70 protilátky alebo
fragmentu viažuceho antigén, ako sú tu opísané, pacientovi, ktorý to potrebuje, pričom
rakovina je rakovina, ktorá sa prejavuje expresiou nízkeho počtu kópií CD70.
Tento vynález tiež poskytuje CD70 protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, ako sú
tu opísané, na použitie na liečenie alebo prevenciu rakoviny u ľudského pacienta, kde
rakovina je rakovina, ktorá sa prejavuje expresiou nízkeho počtu kópií CD70.
V každom z týchto aspektov je rakovina s nízkym počtom kópií výhodne vybraná zo
skupiny zahŕňajúcej: lymfóm z veľkých B-buniek, chronickú lymfocytárnu leukémiu, kožný
T-bunkový lymfóm, rakovinu žalúdka, rakovinu pľúc, melanóm, glioblastóm a rakovinu
vaječníkov.
Konkrétne uskutočnenia sa týkajú liečenia rakovín s nízkym počtom kópií protilátkou
obsahujúcou Fab 27B3 odvodený od lamy alebo jeden z jeho zárodočných variantov, vrátane
obzvlášť 41D12 (ARGX-110). Konkrétne sa môže každá z vyššie uvedených rakovín s
nízkym počtom kópií liečiť použitím protilátky obsahujúcej Fab oblasti 41D12 (zárodočný
variant 27B3) fúzovaný s konštantnými oblasťami ľudského IgGl.
Tu opísané CD70 protilátky sú tiež vhodné na liečenie imunologických porúch
vyznačujúcich sa expresiou CD70. Konkrétne príklady takýchto imunologických porúch
zahŕňajú: reumatoidnú artritídu, autoimunitné demyelinatívne ochorenie (napr. sklerózu
multiplex, alergickú encefalomyelitídu), endokrinnú oftalmopatiu, uveoretinitídu, systémový
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lupus erythematosus, myasthenia gravis, Graveovu chorobu, glomerulonefritídu, autoimunitnú
hepatologickú poruchu, zápalové ochorenie čriev (napr. Crohnovu chorobu, ulceróznu
kolitídu, celiakiu), anafylaxiu, alergické reakcie, Sjogrenov syndróm, diabetes mellitus typu I,
primárnu biliárnu cirhózu, Wegenerovu granulomatózu, fibromyalgiu, polymyozitídu,
dermatomyozitídu, mnohopočetné endokrinné zlyhanie, Schmidtov syndróm, autoimunitnú
uveitídu,

Adisonovu

chorobu,

adrenalitídu,

tyroiditídu,

Hashimotovu

tyroiditídu,

autoimunitné ochorenie štítnej žľazy, pernicióznu anémiu, atrofii žalúdka, chronickú
hepatitídu, lupoidnú hepatitídu, aterosklerózu, subakutný kožný lupus erythematosus,
hypoparatyroidizmus, Dressierov syndróm, autoimunitnú trombocytopéniu, idiopatickú
trombocytopenickú purpuru, hemolytickú anémiu, pemphigus vulgaris, pemfigus, dermatitis
herpetiformis, alopecie areata, pemfigoid, sklerodermiu, progresívnu systémovú sklerózu,
CREST syndróm (kalcinózu, Raynaudov syndróm, ezofageálnu dysmotilítu, sklerodaktyly a
telangiektasii), autoimunitnú neplodnosť u mužov a žien, ankylozujúcu spondylitídu,
ulceróznu kolitídu, zmiešanú chorobu spojivových tkanív, polyarteritis nedosa, systémovú
nekrotizujúcu vaskulitídu, atopickú dermatitídu, atopickú nádchu, Goodpastureov syndróm,
Chagasovu chorobu, sarkoidózu, reumatickú horúčku, astmu, opakujúce sa potraty, antifosfolipidový syndróm, farmárske pľúca, erythema multiforme, post-kardiotomický syndróm,
Gushingov syndróm, autoimunitnú chronickú aktívnu hepatitídu, pľúca vtáčnika, toxickú
epidermálnu nekrolýzu, Alportov syndróm, alveolitídu, alergickú alveolitídu, fibrotizujúcu
alveolitídu, intersticiálne pľúcne ochorenie, erythema nodosum, pyoderma gangrenosum,
transfúznu reakciu, Takayasuovu arteritídu, polymyalgia reumatica, temporálnu arteritídu,
schistozomiázu, arteritídu obrovských buniek, askariázu, aspergilózu, Sampterov syndróm,
ekzém, lymfómatoidný granulomatózu, Behcetovu chorobu, Caplanov syndróm, Kawasakiho
chorobu, dengue, encefalomyelitídu, endokarditídu, endomyokardiálnu fibrózu, erythema
elevatum et diutinum, psoriázu, erythroblastosis fetalis, eozinofilnú faciitídu, Shulmanov
syndróm, Feltyov syndróm, filariázu, cyklitídu, chronickú cyklitídu, heterochronickú
cyklitídu, Fuchovu cyklitídu, IgA nefropatiu, Henoch-Schonleinovu purpuru, reakciu štepu
proti hostiteľovi, odmietnutie transplantátu, kardiomyopatiu, syndróm Eaton-Lamberta,
relapsujúcu polychondritídu, kryoglobulinémiu, Evanov syndróm a autoimunitné zlyhanie
gonád, poruchy B-lymfocytov (napr. systémový lupus erythematodes, Goodpastureov
syndróm, reumatoidnú artritídu a diabetes typu I ), Th1-lymfocyty (napr. reumatoidnú
artritídu, sklerózu multiplex, psoriázu, Sjorgrenov syndróm, Hashimotovu tyroiditídu,
Graveovu chorobu, primárnu biliárnu cirhózu, Wegenerovu granulomatózu, tuberkulózu alebo
reakciu štepu proti hostiteľovi) alebo Th2- lymfocyty (napr. atopickú dermatitídu, systémový
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lupus erythematosus, atopickú astmu, rinokonjunktivitídu, alergickú rinitídu, Omennov
syndróm, systémovú sklerózu alebo chronické ochorenie štepu proti hostiteľovi), syndróm
Churg Strauss, mikroskopickú polyangiitídu a Takayasu arteritídu.
Konkrétne uskutočnenia sa týkajú liečenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených
imunologických porúch protilátkou obsahujúcou Fab 27B3 odvodený od lamy alebo jednu z
jeho zárodočných variantov, vrátane obzvlášť 41D12 (ARGX-110). Konkrétne sa môže
akákoľvek z vyššie uvedených rakovín liečiť použitím protilátky obsahujúcej Fab oblasti
41D12 (zárodočné varianty 27B3) fúzovanej s konštantnými oblasťami ľudského IgGl. V
druhom uskutočnení sa môže ľudská IgG1 konštantná oblasť ďalej upraviť tak, aby sa
maximalizovala efektorová funkcia protilátky (napr. pridaním bodových mutácií) alebo
41D12-IgGl protilátka sa môže nefukozylovať, znova na zvýšenie efektorovej funkcie
protilátky.
Ako sa tu používa výrazom „liečenie“ alebo „liečba“ sa rozumie spomalenie,
prerušenie, zastavenie, kontrola, zlepšenie, pozastavenie, zníženie závažnosti symptómov,
poruchy, stavu alebo ochorení, ale nemusí nutne znamenať úplnú elimináciu všetkých
príznakov, stavov alebo porúch súvisiacich s ochorením.
Pre ľudské terapeutické použitie sa môžu CD70 protilátky opísané v tomto dokumente
podávať ľudskému jedincovi, ktorý potrebuje liečenie v „účinnom množstve“. Výraz „účinné
množstvo“ sa rozumie množstvo alebo dávka CD70 protilátky, ktoré po podávaní jednej alebo
viacerých dávok ľudskému pacientovi poskytujú terapeutickú účinnosť pri liečení ochorení.
Terapeuticky účinné množstvo CD70 protilátky môže zahŕňať množstvo v rozmedzí od okolo
0,1 mg / kg do okolo 20 mg / kg na jednu dávku. Terapeuticky účinné množstvo
pre akéhokoľvek jednotlivého pacienta sa môže určiť zdravotníkom sledovaním účinku CD70
protilátky na biomarker, ako napríklad bunkový povrchový CD70 v nádorových tkanivách,
alebo symptóm, ako napríklad regresiu nádora atď. Množstvo protilátky podávanej v
akomkoľvek danom okamžiku sa môže meniť tak, že sa počas liečenia budú podávať
optimálne množstvá CD70 protilátky, či už sa použije samostatne alebo v kombinácii s
akýmkoľvek iným terapeutickým činidlom.
Uvažuje sa tiež podávanie CD70 protilátok, opísaných v tomto dokumente alebo
farmaceutických kompozícií obsahujúcich takéto protilátky v kombinácii s iným typom
liečenia rakoviny, ako kombinovaná terapia.
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Použitie protilátok, ktoré sú zle internalizované na depléciu buniek exprimujúcich CD70
Prekvapivým zistením opísaným v tomto dokumente je, že sa CD70 protilátky
naviazané na CD70 exprimovaný na povrchu rakovinových bunkových líniách zle
internalizujú. Toto je prekvapivý výsledok, pretože doterajší stav techniky predtým opísal
CD70 ako „internalizačný cieľ“. Aj keď existuje rozdiel medzi rôznymi typmi rakovinových
buniek v presnom stupni internalizácie naviazaných CD70 protilátok, nepozoruje sa žiadny
typ rakovinovej bunky, ktorý by „úplne internalizoval“ naviazanú CD70 protilátku. Napríklad
bunkové línie rakoviny obličiek, ktoré sa skôr opísali ako rýchle internalizujúce, v skutočnosti
vykazujú internalizáciu maximálne približne 70 % naviazanej protilátky ARGX-110. Mnoho
ďalších rakovinových bunkových línií internalizuje menej ako 30 %, menej ako 20 % alebo
dokonca menej ako 10 % naviazanej ARGX-110.
Rozdiely v stupni internalizácie medzi rôznymi nádorovými bunkovými líniami do
značnej miery závisia od indikácie ochorení, kedy sa podobné výsledky pozorujú za použitia
rôznych CD70 protilátok. Avšak zlá internalizácia v niektorých bunkových líniách je obzvlášť
zrejmá pri použití protilátky ARGX-110. Pozorovaný nízky stupeň internalizácie na mnohých
rakovinových bunkách poskytuje dôvody na použitie CD70 protilátok so silnou efektorovou
funkciou pre in vivo depléciu (napríklad zabitie alebo inhibovanie rastu) rakovinových
buniek. Vzhľadom k tomu, že naviazané CD70 protilátky sú relatívne zle internalizované na
mnohých rakovinových bunkách, protilátka zostane naviazaná na povrch bunky a môže tak
vyvolať efektorové funkcie (ADCC, CDC, ADCP) interakciou s imunitným systémom
ľudského pacienta.
V súlade s tým je tu opísaný spôsob deplécie buniek exprimujúcich CD70 u ľudského
pacienta, ktorý zahŕňa podávanie účinného množstva protilátky, ktorá sa viaže na ľudský
CD70, pričom uvedené bunky exprimujúce CD70 vykazujú 30 % alebo nižšiu, 25 % alebo
nižšiu, 20 % alebo nižšiu, 15 % alebo nižšiu, 10 % alebo nižšiu alebo 5 % alebo nižšiu
internalizáciu uvedenej protilátky počas 6 hodín a pričom uvedená protilátka vykazuje aspoň
jednu efektorovú funkciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej ADCC, CDC a ADCP.
Pri tomto spôsobe sa CD70 protilátka (s aktívnymi efektorovými funkciami) používa na
depléciu buniek exprimujúcich CD70. Táto deplécia buniek exprimujúcich CD70 môže tvoriť
základ terapeutického alebo profylaktického liečenia, napríklad pri liečení alebo prevencii
rakovín exprimujúcich CD70 alebo pri liečení alebo prevencii imunologických porúch
súvisiacich s CD70. Presný mechanizmus, ktorým sú bunky exprimujúce CD70 depletované,
môže závisieť od typu efektorových funkcií, ktoré vykazuje CD70 protilátka, ale bude
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závisieť od silnej (vysokoafinitnej) väzby CD70 protilátky na bunkový povrchový CD70 v
spojení so zlou internalizáciou naviazanej protilátky.
V niektorých uskutočneniach sú bunkami exprimujúcimi CD70 rakovinové bunky
exprimujúce CD70. Konkrétne rakovinové bunky exprimujúce CD70 môžu byť rakovinového
typu vybraného zo skupiny zahŕňajúcej: Burkittov lymfóm, lymfóm z veľkých B-buniek,
Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinov lymfóm, lymfóm z plášťových buniek, chronickú
lymfocytárnu leukémiu, karcinóm pankreasu, karcinóm žalúdka, glioblastóm a karcinóm
pľúc. Preukázalo sa, že bunkové línie pochádzajúce z každej z týchto rakovín internalizujú 30
% alebo menej naviazanej CD70 protilátky v priebehu 6 hodín. V ďalšom uskutočnení
rakovinové bunky exprimujúce CD70 môžu byť rakovinového typu vybraného zo skupiny
zahŕňajúcej: Burkittov lymfóm, lymfóm z veľkých B-buniek, Hodgkinov lymfóm, nonHodgkinov lymfóm, lymfóm z plášťových buniek, chronickú lymfocytárnu leukémiu,
karcinóm žalúdka, glioblastóm a karcinóm pľúc. Preukázalo sa, že bunkové línie
pochádzajúce z každej z týchto rakovín internalizujú 20 % alebo menej naviazanej CD70
protilátky v priebehu 6 hodín. V ďalšom uskutočnení rakovinové bunky exprimujúce CD70
môžu byť rakovinového typu vybraného zo skupiny zahŕňajúcej: Burkittov lymfóm, lymfóm z
veľkých B-buniek, lymfóm z plášťových buniek, chronickú lymfocytárnu leukémiu, karcinóm
žalúdka a karcinóm pľúc. Preukázalo sa, že bunkové línie pochádzajúce z každej z týchto
rakovín internalizujú 10 % alebo menej naviazanej CD70 protilátky v priebehu 6 hodín.
V ďalších uskutočneniach bunky exprimujúce CD70 môžu byť aktivované T-bunky
exprimujúce CD70, ktoré nevykazujú žiadnu detekovateľnú internalizáciu naviazaných CD70
protilátok (konkrétne žiadna internalizácia ARGX-110 sa nepozoruje v priebehu 6 hodín).
Toto pozorovanie, že naviazané CD70 protilátky nie sú internalizované CD70+ aktivovanými
T-bunkami silne podporuje použitie CD70 protilátok so silnou efektorovou funkciou (ADCC,
CDC alebo ADCP), vrátane, ale bez obmedzení, ARGX-110, pri liečení imunologických
ochorení sprostredkovaných CD70+ aktivovanými T-bunkami, vrátane autoimunitných
porúch, ako napríklad reumatoidné artritídy, psoriázy, SLE atď.
Vyššie uvedené uskutočnenia môžu využívať v podstate akúkoľvek CD70 protilátku. V
špecifických uskutočneniach môže byť protilátka akákoľvek CD70 protilátka, o ktorej sa
experimentálne preukázalo, že vykazuje 30 % alebo nižšiu, 25 % alebo nižšiu, 20 % alebo
nižšiu, 15 % alebo nižšiu, 10 % alebo nižšiu alebo 5 % alebo nižšiu internalizáciu po uplynutí
časového úseku 6 hodín v CD70-exprimujúcej rakovinovej bunkovej línii vybranej zo skupiny
zahŕňajúcej Raji, SU-DHL-6, MHHPREB1, Mino, Mec1, JVM-2, MKN-45, A549, U87MG,
PANC-1, PANC-89, L428, Granta 519, Rec-1 a EBC-1. Test internalizácie bunkovou líniou
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opísaný v doprevádzajúcich príkladoch sa môže použiť ako skríning a to ako na určenie, či
konkrétne indikácie ochorení by mali byť cielené protilátkami proti CD70, ktoré majú silnú
efektorovú funkciu alebo s konjugátmi CD protilátka-liek (diskutovanými nižšie), taktiež
na identifikáciu vhodnej CD70 protilátky na použitie pri liečení konkrétnych indikácií
ochorení.
V súlade s tým je tiež opísaný spôsob deplécie rakovinových buniek exprimujúcich
CD70 u ľudského pacienta, ktorý zahŕňa podávanie účinného množstva protilátky, ktorá sa
viaže na ľudský CD70, pacientovi, pričom uvedená protilátka vykazuje 30 % alebo nižšiu
internalizáciu po časovom úseku 6 hodín do rakovinovej bunkovej línie exprimujúcej CD70,
vybrané zo skupiny zahŕňajúcej Raji, SU-DHL-6, MHHPREB1, Mino, Mec1,JVM-2, MKN45, A549, U87MG, PANC-1, PANC-89, L428, Granta 519, Rec-1 a EBC-1 a pričom uvedená
protilátka vykazuje aspoň jednu efektorovú funkciu vybranú zo skupiny zahŕňajúcej ADCC,
CDC a ADCP. V jednom uskutočnení protilátka, ktorá sa má použiť na depléciu
rakovinových buniek exprimujúcich CD70 u ľudského pacienta, môže byť protilátka, ktorá
vykazuje 10 % alebo nižšiu internalizáciu počas 6 hodín do rakovinovej bunkovej línie
exprimujúcej CD70, vybranej zo skupiny zahŕňajúcej Raji, SU-DHL-6, Granta 519, Rec-1,
Mec1, JVM-2, MKN-45, A549 a EBC-1 a tiež vykazuje aspoň jednu efektorovú funkciu
vybranú zo skupiny zahŕňajúcej ADCC, CDC a ADCP.
Konkrétne uskutočnenia môžu využiť akúkoľvek z CD70 protilátok opísaných v tomto
dokumente, ktoré sa viažu na ľudský CD70 s extrémne vysokou afinitou. Výhodné
uskutočnenia môžu využívať protilátku obsahujúcu Fab 27B3 odvodený od lamy alebo jednu
z jeho zárodočných variantov, vrátane obzvlášť 41D12 (ARGX-110). Obzvlášť výhodné
uskutočnenia využívajú protilátku obsahujúcu Fab oblasti 41D12 (zárodočný variant 27B3)
fúzované s konštantnými oblasťami ľudského IgGl. V druhom uskutočnení môže byť ľudská
IgG1 konštantná oblasť ďalej upravená tak, aby sa maximalizovala efektorová funkcia
protilátky (napr. pridaním bodových mutácií) alebo protilátka 41D12-IgGl môže byť
nefukozylována, znova na zvýšenie efektorovej funkcie protilátky.
Vzhľadom k tomu, že dôvod použitia zle internalizovatelných CD70 protilátok na
depléciu buniek exprimujúcich CD70 sa opiera o efektorové funkcie protilátky, je výhodné,
keď protilátkami použitými v tomto spôsobe nie sú imunokonjugáty, v ktorých je CD70
protilátka spojená s farmaceutickým činidlom, cytotoxickým činidlom, cytostatickým
činidlom, časťou lieku atď. Obzvlášť výhodou tejto metódy je vylúčenie potreby použitia
konjugátov protilátka-liek, čo je žiaduce ako z pohľadu bezpečnosti pacienta (vyhýba sa
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podávaniu potenciálne toxických činidiel), tak ekonomického pohľadu (vyhýba sa nákladnej
syntéze konjugátov protilátka-liek).
Použitie konjugátov protilátka-liek na usmrtenie buniek s významne internalizujúcimi
CD70 protilátkami
V predložených príkladoch je ukázané, že existujú významné rozdiely medzi bunkami,
v stupni internalizácie CD70 protilátok a že tieto rozdiely sú do značnej miery závislé od typu
bunky, skôr ako od povahy CD70 protilátky (aj keď rozdiely sú obzvlášť výrazné pri použití
protilátky ARGX-110). Pre tie typy buniek, ktoré vykazujú významný stupeň internalizácie
naviazanej CD70 protilátky, t.j. 30 % alebo viac, výhodne 40 % alebo viac, výhodnejšie 50 %
alebo viac alebo dokonca 60 % alebo viac internalizácie po 6 hodinách, môže byť alternatívna
terapeutická stratégia založená na použití konjugátov CD70 protilátka-liek.
V súlade s tým je tu opísaný spôsob deplécie buniek exprimujúcich CD70 u ľudského
pacienta, ktorý zahŕňa podávanie účinného množstva konjugátu protilátka-liek obsahujúceho
protilátku, ktorá sa viaže na ľudský CD70 a cytotoxickú alebo cytostatickú liekovú zložku,
pričom bunky exprimujúce CD70 vykazujú 30 % alebo vyššiu, 40 % alebo vyššiu, 50 % alebo
vyššiu alebo 60 % alebo vyššiu internalizáciou uvedenej protilátky, ktorá sa viaže na ľudský
CD70, počas 6 hodín.
V špecifických uskutočneniach bunky exprimujúce CD70 môžu internalizovať medzi
40 % a 70 %, výhodne medzi 50 % a 70 % CD70 protilátky, ktorá tvorí základ konjugátu
protilátka-liek, počas 6 hodín.
Pri tomto spôsobe sa konjugát CD70 protilátka-liek používa na depléciu buniek
exprimujúcich CD70. Táto deplécia buniek exprimujúcich CD70 môže tvoriť základ
terapeutického alebo profylaktického liečenia, napríklad pri liečení alebo prevencii rakovín
exprimujúcich CD70 alebo pri liečení alebo prevencii imunologických porúch spojených s
CD70. Presný mechanizmus, ktorým sa bunky exprimujúce CD70 depletujú, môže závisieť
od povahy konjugátu protilátka - liek, či je „lieková“ zložka cytotoxická alebo cytostatická,
ale bude závisieť od silnej (vysokoafinitnej) väzby CD70 protilátky na bunkový povrchový
CD70 v spojení s významnou internalizáciou naviazanej protilátky.
V niektorých uskutočneniach sú bunky exprimujúce CD70 rakovinové bunky
exprimujúce CD70. Obzvlášť rakovinové bunky exprimujúce CD70 môžu byť rakovinového
typu vybraného zo skupiny zahŕňajúcej: kožný T-bunkový lymfóm, mnohopočetný myelóm,
karcinóm renálnych buniek, astrocytóm, melanóm a karcinóm vaječníkov. Preukázalo sa, že
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bunkové línie pochádzajúce z každej z týchto rakovín internalizujú viac než 30 % naviazanej
CD70 protilátky v priebehu 6 hodín. V ďalšom uskutočnení môžu byť rakovinové bunky
exprimujúce CD70 rakovinového typu vybraného zo skupiny zahŕňajúcej: karcinóm
renálnych buniek, astrocytóm, melanóm a karcinóm vaječníkov. Preukázalo sa, že bunkové
línie pochádzajúce z každej z týchto rakovín internalizujú viac ako 50 % naviazanej CD70
protilátky v priebehu 6 hodín.
V špecifických uskutočneniach tohto aspektu vynálezu môže byť konjugát protilátkaliek založené na akejkoľvek z CD70 protilátok opísaných v tomto dokumente, ktoré sa viažu
na ľudský CD70 s extrémne vysokou afinitou. Vo výhodných uskutočneniach môže byť
konjugát protilátka-liek založený na protilátke obsahujúcej Fab 27B3 odvodený od lamy alebo
jedna z jeho zárodočných variantov, vrátane obzvlášť 41D12. Vlastnosti konjugátov
protilátka-liek určených na ľudské terapeutické použitie sú všeobecne známe v odbore,
obzvlášť s ohľadom na povahu „liečivej“ časti, napr. cytotoxické alebo cytostatické činidlo a
spôsoby konjugácie liečivej zložky s CD70 protilátkovou zložkou. Príklady konjugátov CD70
protilátka-liek sú uvedené napríklad vo WO 2004/073656.
Farmaceutické kompozície
Rozsah tohto vynálezu zahŕňa farmaceutické kompozície obsahujúce jednu alebo
kombináciu CD70 protilátok podľa tohto vynálezu alebo ich fragmenty viažuce antigén,
formulované s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými nosičmi alebo pomocnými
látkami. Takéto kompozície môžu zahŕňať jednu alebo kombináciu (napr. dvoch alebo
viacerých rôznych) CD70 protilátok.
Techniky formulácie protilátok pre ľudské terapeutické použitie sú dobre známe v odbore a sú
prehľadne zhrnuté napríklad vo Wang et al., Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol.96, pp126, 2007.
Príklady
Tento vynález bude ďalej opísaný s odkazom na nasledujúce neobmedzujúce
experimentálne príklady.
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Príklad 1: Imunizácia lám
Imunizácia lám a zhromaždenie lymfocytov periférnej krvi (PBL), rovnako ako
následná extrakcia RNA a amplifikácia fragmentov protilátok sa uskutočnili, ako opísal De
Haard a kolegovia (De Haard H, et al., J. Bact. 187:4531-4541, 2005). Dve lamy sa
imunizovali bunkami 786-0 exprimujúcimi CD70 (ATCC-CRL-1932) a dve lamy Raji
bunkami exprimujúcimi CD70 (ATCC-CCL-86). Bunky sa pripravili čerstvo pre každú
imunizáciu a bola u nich overená expresia CD70 FACS analýzou. Lamy sa imunizovali
približne 107 živými bunkami injikovanými intramuskulárne do krku, raz týždenne počas
šiestich týždňov. Freundovo nekompletné adjuvans sa injikovalo do svalov krku, len niekoľko
centimetrov od miesta bunkovej imunizácie.
Vzorky krvi objemu 10 ml sa odobrali pred a po imunizácii na skúmanie imunitnej
odpovede. Pri sére z lám sa testovala prítomnosť protilátok proti rekombinantnému CD70
(Flag-TNC-CD70) pomocou ELISA pred (deň 0) a po (dni 55 alebo 69) imunizácii. Je treba
poznamenať, že ako detekčná protilátka sa použila kozia protilátka proti IgG1 / 2 lamy
(Bethyl, A160-100P), ktorá nerozlišuje medzi bežnými protilátkami a protilátkami tvorenými
ťažkým reťazcom, čo znamená, že nameraná odozva CD70 je zo všetkých IgG. Výsledky sú
uvedené na obrázku 1.
Tri až štyri dny po poslednej imunizácii sa odobralo 400 ml krvi na extrakciu celkovej
RNA z PBL za použitia gradientu Ficoll-Paque na izoláciu PBL a metódy opísané
Chomczynski P, et al., Anal. Biochem. 162: 156-159, 1987 na prípravu RNA. V priemere sa
dosiahlo RNA výťažku 450 µg, z ktorých 80 µg alikvot sa použil na syntézu náhodnej cDNA
a následnú amplifikáciu VHCH1, VλCλ a VκCκ génových segmentov.

Príklad 2: Konštrukcia knižnice

Nezávislé VλCλ a VκCκ knižnice sa konštruovali za použitia dvojkrokového PCR, pri
ktorom sa uskutočnilo 25 cyklov s neznačenými primérmi a následne 10 cyklov za použitia
značenej verzie týchto primérov (De Haard H, et al., Biol. Chem. 274, 1999). Knižnice
VHCH1 sa zostavili paralelne pomocou rovnakého prístupu. Veľkosť jednotlivých knižníc
bola medzi 107 a 1010 cfu. Ďalej ľahké reťazce z VλCλ a VκCκ knižníc sa samostatne
predklonovali do vektoru exprimujúceho VHCHl za vytvorenia knižnice "Lambda" a "Kappa"
Fab knižnice z lamy. Alternatívne naštiepené VHCH1 amplikóny sa priamo klonovali do
VλCλ a VκCκ knižníc, čím sa vyhlo konštrukcii samostatnej VHCH1 knižnice. Vzhľadom k
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tomu, že miešanie ľahkého reťazca spravidla poskytuje varianty s lepšou afinitou ako
miešanie ťažkého reťazca, rozhodli sme sa vytvoriť predklonované knižnice ľahkých reťazcov
a priamo klonovať amplikóny ťažkého reťazca do týchto primárnych repertoárov.
Konečné fágové knižnice boli v rozmedzí 5x108 a 2x109 cfu. Kontrola kvality knižníc
analýzou percenta klonov obsahujúcich Fab s úplnou dĺžkou sa rutinne uskutočnila pomocou
PCR.

Príklad 3: Výber a skríning

Dve až tri kolá fágových selekcií sa uskutočnili buď na zachytenom rekombinantnom
CD70 (Flag-TNC-CD70) alebo priamo potiahnutom CD70 za použitia štandardných
protokolov. Eluovanie naviazaného fágu sa uskutočnilo trypsínom.
Z vybraných fágov transfekovaných do TG1 sa jednotlivé kolónie náhodne vybrali pre
rast na doštičkách s 96 jamkami. Po indukcii IPTG podľa štandardných protokolov sa
pripravili periplazmatické frakcie (peris) obsahujúce Fab. Vo všetkých selekciách a pre všetky
štyri lamy sa našlo niekoľko klonov, ktoré dokázali exprimovať Fab schopné inhibovať
interakciu medzi CD27 a CD70, ako je stanovené inhibičnou ELISA (obrázky 2 a 3). V tomto
teste je Flag-TNC-CD70 zachytený anti-Flag mAb a väzba CD27-Fc sa deteguje
prostredníctvom biotinylovanej anti-CD27 mAb a strep-HRP v neprítomnosti alebo
prítomnosti Fab CD70 (obrázky 2 a 3) alebo CD70 mAb (obrázok 4). Na obrázku 2B je
možné vidieť, že 27B3, ktorá má identický VH ako 9D1, ale obsahuje tak trochu iný ľahký
reťazec, zdá sa, že blokuje väzbu CD27 na CD70 účinnejšie, čo je v súlade s lepšou
rýchlosťou disociácie tohto Fab, merané na Biacore (údaje nie sú uvedené). Tabuľka 3 uvádza
účinnosť blokovania (vyjadrenú ako IC50) pre rôzne chimérne mAb lama-človek testované
v inhibičnej ELISA pre CD70. Fab 27B3 má hodnotu IC50 približne 0,4 nM, čo sa dokonca
zdá, že sa zlepšuje po formátovanie na chimérnej IgGl lama-človek, ktorý má IC50 0,25 nM,
zatiaľ čo mAb 9D1 s iným ľahkým reťazcom je 3krát menej účinná (0,73 nM). Obrázok 3
uvádza usporiadanie experimentu testujúceho pri CD70 Fab lamy blokujúce aktivitu (v
inhibičnej ELISA, pozri biele stĺpce) a väzbu CD70 (väzbová ELISA, čierne stĺpce). Pre
väzbovú ELISA je Flag-TNC-CD70 zachytený anti-Flag mAb a väzba Fab sa deteguje za
použitia anti-myc-HRP mAb, ktorá rozpoznáva MYC tag fúzovaný s C-koncom fragmentu
Fd. Na účely porovnania sa paralelne testovali známe monoklonálne protilátky proti CD70
(SGN70 opísané v US 2010/0129362 Al, klon 1F6, a MDX69A7 opísané vo WO

77

2008/074004, obrázky 5A a 5B). Identifikovalo sa mnoho Fab klonov pochádzajúcich z lamy,
ktoré vykazujú čistú väzbu v ELISA a nie sú blokované (pozri obrázok 3 - napríklad Fab
klony 45H8, 45C4, 46A2, 46G7, 46E4, 46F12 a 46G12). Zaujímavý je klon 59D10, ktorý ako
Fab nemá blokujúcu aktivitu, ale keď sa prevedie na chimérny IgG, je antagonistický (pozri
tabuľka 3). Aminokyselinové sekvencie VH a VL domén viažucich sa a blokujúcich Fab
klonov odvodených od lamy sú uvedené inde v tomto dokumente (tabuľky 6 - 9).
Tabuľka 3: Blokujúca účinnosť vyjadrená ako IC50 (ng / ml) pre jednotlivé SIMPLE
protilátky (mAb) a porovnávacia protilátky SGN70 a MDX69A7, merané v inhibičnom
teste ELISA pre CD70 za použitia rekombinantného ľudského CD70.
mAb
SGN70
MDX69A7
9D1
5F4
9E1
9G2
5B2
9B2
4D2
24D4
24B6
27B3
19G10
57B6
59D10
Pri mAb 27B3 a

IC50 (ng / ml)
330
4038
109
296
1400
40
92
126
254
84
420
38
75
154
107
57B6 sa tiež testovala ich schopnosť inhibovať interakciu medzi rhesus

rekombinantným CD70 (FLAG-TNC-rhesus CD70) a CD27. Hodnota IC50 stanovená
inhibičnou ELISA opísanou vyššie bola 150 a 135 ng / ml, v danom poradí.

Príklad 4: Afinita pre ľudsky a rhesus CD70

Rýchlosti disociácie čistených blokujúcich Fab proti CD70 odvodených od lamy sa
stanovili za použitia Biacore. Rekombinantný ľudský CD70 sa imobilizoval na čipe CM5
Biacore. Imobilizácia sa uskutočnila podľa metódy poskytnutej firmou Biacore a použitím
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súpravy NHS / EDC (Biacore AB): po aktivácii čipu sa pripravil roztok 50 μg / ml
rekombinantného CD70 v 10 mM acetátovom tlmivom roztoku pH 5 a pridal sa 1 μl tohto
roztoku (50 ng), čo viedlo povrchovej hustote približne 1000 RU.
Fab pre CD70 mAb ARGX-110, MDX2H5 a SGN70 sa pripravili štiepením trypsínom
(SGN70 a MDX69A7 sú tu opísané na inom mieste, MDX2H5, tiež označované ako
MDX1411 je opísaná vo WO2008 / 074004, obrázky 1A a 1B). Fab pri koncentrácii približne
100-400 µg / ml sa 6 krát zriedil v hepes-upravenom fyziologickom roztoku (0,1M Hepes,
1,5M NaCl, 30 mM EDTA, 0,5 % obj. / obj. povrchovo aktívnej látky P20). Injikovali sa (30
µl) a nechali sa prejsť cez prietokové cely pri prietoku 30 µl / min. Po naviazaní Fab na CD70
sa rýchlosť disociácie sledovala počas 10 minút. Po disociácii sa povrchy prietokových ciel
regenerovali vstrekovaním 5 µl 10 mM NaOH. Niekedy bolo potrebných niekoľko nástrekov
NaOH na regeneráciu povrchov v závislosti od afinity Fab. Analýza rýchlosti disociácie sa
uskutočnila aplikáciou softvéru BIAevaluation. Najprv sa odčítal senzogram slepých pokusov
od senzogramov získaných s potiahnutou prietokovou celou. Potom sa stanovila rýchlosť
disociácie pre časový úsek 10 minút s použitím aplikácie kinetiky Fit a vypočítala sa hodnota
Kd. Okrem toho sa určila tiež rýchlosť disociácie CD27 od CD70. Rýchlosti disociácie sú
zhrnuté v tabuľke 4.
Všetky testované Fab odvodené od lamy sa viažu so zdanlivými veľmi nízkymi
rýchlosťami disociácie (t.j. vysokou afinitou) k ľudskému rekombinantnému CD70 a k rhesus
rekombinantnému CD70 na základe rýchlostí disociácie Biacore v rozmedzí 0,4-4,8 x 10-4 s-1.
Rýchlosti disociácie Fab odvodené od lamy pre ľudský CD70 sú oveľa lepšie ako pri Fab
odvodených od porovnávacích mAb (7-30 x 10-4 s-1). Ukázalo sa, že Fab odvodené od lamy s
najlepšími rýchlosťami disociácie majú porovnateľné rýchlosti disociácie ako sú tie pre CD27
a jeho interakcia s CD70 (0,8 x 10-4 s-1). Je treba poznamenať, že dolná medzná hodnota pre
meranie rýchlosti disociácie pomocou Biacore je približne 0,4 x 10-4 s-1. Z tohto dôvodu môžu
deriváty Fab odvodené od lamy s rýchlosťami disociácie blížiacimi sa tejto hranici, ako sa
hodnotilo Biacore, vykazovať v skutočnosti dokonca vyššiu afinitu k CD70.
Tabuľka 4: Rýchlosti disociácie Fab odvodených od lamy a porovnávacích Fab pre
ľudský alebo rhesus CD70
Testovaný Fab

koff (s-1) x E-4 ľudský CD70

SGN70-Fab

7,0

MDX2H5-Fab

17

koff (s-1) x E-4 rhesus CD70
Žiadna väzba
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Testovaný Fab

koff (s-1) x E-4 ľudský CD70

koff (s-1) x E-4 rhesus CD70

MDX69A7-Fab

30

CD27

0,8

1C2

0,4

3,2

9D1

4,8

2,0

9G2

1,8

1,8

5F4

0,8

5,0

9E1

1,9

2,0

9B2

2,8

6,1

4D2

3,3

2,9

27B3

0,8

24E3

0,8

33D8

4,5

24F2

1,6

24B6

1,0

19G10

0,8

8B12

3,6

45B12

2,1

45D9

2,1

45F8

2,0

57B6

1,0

0,4

59D10

13,9

Žiadna väzba

Príklad 5: Väzba chimérnych lama-človek CD70 mAb na CD70 pozitívne bunky

VH a VL zaujímavých Fab klonov odvodených od lamy sa fúzovali s konštantnými
oblasťami ľudského IgG1 a ľudské Cλ (všetky variabilné oblasti ľahkého reťazca sú lambda
pôvodu) a produkované ako bivalentné chimérne monoklonálne protilátky v systéme
opísanom v patentovej prihláške WO 2009/145606. Chimérny lama-človek mAb sa čistil na
proteíne A a potom gélovou filtráciou.
786-O bunky sa inkubovali s 1/5 riediacou radou chimérnych lama-človek mAb
inhibujúcich CD70 (20 µg / ml - 0,25 ng / ml) a väzba mAb na bunky sa detegovala za
použitia protilátky proti ľudskému Fc-FITC (1/500 zriedený konjugát AF006 od dodávateľa
Binding Site). Fluorescencia 10 000 buniek / podmienka sa merala za použitia prietokového
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cytometra a bola vynesená stredná hodnota fluorescencie. Výsledky sú uvedené na obrázku 5.
Väčšina mAb sa viaže s vysokou afinitou na bunky 786-0. SIMPLE protilátka 1C2, ktorá ako
Fab ukázala, že má najlepšiu rýchlosť disociácie a účinnosť blokovania alebo bola schopná
rozpoznať CD70 exprimovaný na povrchu buniek (údaje nie sú uvedené) a preto nebola ďalej
študovaná. SIMPLE protilátka 27B3 má najlepšiu afinitu k receptoru naviazanému na
bunkách s EC50 0,24 nM.
V ďalšie pokusy boli MHH-PREB-1 bunky odvodené od NHL (105 buniek) inkubované
s koncentračným gradientom chimérnych lama-človek mAb inhibujúcich CD70 (20 µg / ml0,25 ng / ml) a väzba mAb na bunky sa detegovala za použitia protilátky proti ľudskému IgGFITC. Výsledky sú uvedené na obrázku 5B. Hodnoty EC50 pre 57B6 a 59D10 boli 83 a 74 ng
/ ml, v danom poradí.

Príklad 6: Inhibícia pri ko-kultivačných experimentoch s chimérnymi lama-človek
CD70 mAb

Za účelom stanovenia blokovacej účinnosti v bunkovom teste sa použil systém opísaný
Wyzgolem a kolegami (J Immunol (2009) 183: 1851 - 1861). Fibrosarkómová bunková línia
HT1080 transfekovaná ľudským CD27 sekrétuje IL-8 po ligácii s trimérnym rekombinantným
CD70 a blokovanie tejto interakcie s neutralizačnou mAb sa môže merať znížením hladín
cytokínu. Aplikovala sa modifikovaná verzia testu, v ktorom bunková línia B-bunkového
lymfómu Raji slúžila ako zdroj CD70, pretože molekula sa exprimuje na bunkovom povrchu
a je preto relevantnejšia ako rozpustný CD70.
Bunky Raji sa kultivovali a bola pri nich skontrolovaná expresia CD70 FACS analýzou.
Bunky sa potom zmiešali v 96-jamkovej doštičke pre tkanivové kultúry (50 000 buniek /
jamka) s anti-CD70 mAb a inkubovali pri teplote miestnosti počas1 hodiny. Bunky HT1080CD27 sa pridali (10 000 buniek / jamka) a dôkladne premiešali. Ko-kultúry sa preniesli do
inkubátora a nechali sa rásť cez noc pri 37 °C. Supernatanty sa odobrali a analyzovali na
obsah IL-8 pomocou ELISA. Výsledky pre protilátky SIMPLE sú ukázané na obrázku 6 a
porovnané s referenčnými CD70 mAb. Hodnoty IC50 pre chimérnu lama-človek CD70 mAb
sú medzi 3 a 517 ng / ml v porovnaní s 42 ng / ml pre SGN70 a 143 ng / ml pre MDX69A7
(pozri tabuľka 5). SIMPLE protilátky 27B3 (IC50 33 pM) a 9G2 (IC50 20 pM) sú 10 až 20
krát účinnejšie ako porovnávací SGN70 (IC 50 370 pM), ktorá je zase 3 krát účinnejšia ako
porovnávací MDX69A7 (1 nM). Dá sa preto dospieť k záveru, že chimérne lama-človek
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monoklonálne protilátky sú extrémne účinné pri blokovaní interakcie medzi CD27 a CD70 a
prekonávajú porovnávacie protilátky v tomto vysoko relevantnom biologickom teste.
Tabuľka 5: Neutralizačná účinnosť vyjadrená ako hodnota IC50 (ng / ml) chimérnych
lama-človek CD70 mAb a referenčných mAb testovaných v ko-kultivačnom teste na
báze Raji buniek
mAb
9D1

IC50 (ng / ml)

5F4

32

9B2
4D2

213
54

9E1

517

5B2
SGN70

19
55

MDX69A7

143

27B3

5

19G10
9G2

16
3

57B6

5

59D10

10

29

Príklad 7: Bunková cytoxická aktivita závislá od protilátky

Bunková cytotoxicita závislá od protilátky(ADCC) sa meria za použitia štandardného
testu uvoľňovania Cr51, ktorý bol opísaný McEarchern et al. (Blood (2007) 109: 1185 - 1192).
Ľudské mononukleárne bunky periférnej krvi (PBMC) sa čistili z heparinizovanej celej krvi
štandardnou separáciou ficoll a použitia ako zdroja NK buniek (t.j. efektorových buniek).
Použila sa krv od niekoľkých nezávislých darcov. Bunky sa suspendovali pri koncentrácii 2 x
106 /ml v médiu obsahujúcom 200 U / ml ľudského IL-2 (na stimuláciuNK buniek) a
inkubovali cez noc pri 37 °C. Nasledujúci deň sa adherentné a neadherentné bunky odobrali a
premyli jednou v kultivačnom médiu. Cieľové bunky boli 786-0 bunky (RCC) a boli značené
Cr51. Pomer cieľ k efektorovým bunkám bol 1:20 a inkubácia sa uskutočnila počas 2 hodín
v prítomnosti rôznych koncentrácií protilátky v kultivačnom médiu. Pri chimérnych lamačlovek mAb rovnako ako porovnávacích protilátok sa testovala ADCC aktivita na 786-0
bunkách pri rôznych koncentráciách.
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Percento lýzy sa určilo podľa rovnice:
% lýzy = (CPM vzorky – spontánne uvoľnenie CPM)/maximálne uvoľnenie CPM spontánne uvoľnenie CPM) x 100.
Výsledky ukazujú, že všetky chimérne lama-človek mAb indukovali lýzu cieľových
buniek prostredníctvom ADCC aktivity (obrázok 7). SIMPLA mAb 27B3 má účinnosť okolo
1 µg / ml a preto je 10 krát účinnejšia ako afinitný variant 9D1, ktorý má porovnateľnú
hodnotu IC50 ako porovnávací SGN70, ktorá je zase 2,5krát účinnejšia v ADCC ako
porovnávací MDX69A7. SIMPLE protilátka 27B3 kombinuje najlepšiu účinnosť blokovania
receptora a ligandu s vynikajú ADCC účinnosťou a preto má priaznivý terapeutický profil.

Príklad 8: Cytotoxická účinnosť závislá od komplementu CD70 špecifických mAb

Cytotoxické vlastnosti protilátok závislé od komplementu (CDC) sa stanovili v
štandardnom teste, ktorý opísal McEarchern et al. (Blood (Blood (2007) 109: 1185 - 1192). V
prvom kontrolnom experimente sa pri U266 (MM) a MHH-PREB1 (NHL) buniek testovala
prítomnosť antigénu CD70 FACS analýzou. V ďalšom pokuse sa pre chimérny lama-človek
CD70 mAb testovala CDC aktivita na obidvoch bunkových líniách pri 3 rôznych
koncentráciách a za prítomnosti 3, 6 alebo 9 % ľudského séra (ako zdroja ľudského
komplementu). Zistilo sa, že U266 bunky poskytujú najlepší pomer signál / šum v prítomnosti
9 % séra.
V ďalšom pokuse sa U266 bunky zmiešali s chimérnymi lama-človek mAb (obrázok 8,
horný panel) alebo s referenčnými CD70 mAb (obrázok 8, spodný panel) pri koncentrácii
0,001 až 20 μg / ml za neprítomnosti alebo prítomnosti 9 % séra a inkubovali 2 hodiny pri 37
°C. Bunky sa centrifugovali a pridal sa propídium jodid na určenie počtu mŕtvych buniek.
Bunková lýza sa merala FACS. CDC aktivita sa preukázala pri všetkých lama-človek mAb na
U266 bunkách v prítomnosti 9 % ľudského séra. SIMPLE protilátka 27B3 má podobnú
hodnotu IC50 ako porovnávací SGN70, zatiaľ čo MDX69A7 je znova 10 krát menej účinná.
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Príklad 9: Účinnosť bunkovej fagocytózy závislej od protilátky

Na analýzu vlastností bunkovej fagocytózy závislej od protilátky (ADCP) SIMPLE
mAb sa použil test opísaný McEarchern et al. (Blood (2007) 109: 1185 - 1192). V tomto teste
sa ľudské mononukleárne bunky periférnej krvi (PBMC) čistili z heparinizovanej plnej krvi
štandardnou separáciou ficoll. Použila sa krv od rôznych darcov. Bunky sa inkubovali v
RPMI obsahujúcom 10 % FCS vo fľaši pre tkanivové kultúry cez noc pri 37 °C.
Neadherentné bunky sa odstránili a adherentné bunky sa kultivovali počas 15 dní v 75 ml
média X-VIVO 15 obsahujúceho 500 U / ml rhGM-CSF (7,5 µg / 75 ml). Po 15 dňoch sa
odobrali adherentné bunky (makrofágy pochádzajúce z monocytov (MDM). 8,0 x 104
cieľových buniek (786-0 buniek) naplnenyých červeným farbivom PKH26 sa inkubovalo s
mAb počas 30 minút na ľade v 96 jamkovej doštičke s dnom v tvare V. Ďalej sa pridalo 2,0 x
104 MDM buniek (pomeru cieľ k efektoru (786-0 k MDM) 4 : 1) a po 1 hodine inkubácie pri
37 °C sa bunky centrifugovali, resuspendovali vo 100 µl PBS 1 % BSA a previedli do 96
jamkovej doštičky s dnom v tvare V. Pridala sa anti-CD11b monoklonálna protilátka (FITC
konjugovaná) na farbenie makrofágov na dobu 30 minút, zatiaľ čo doštičky sa udržovali na
ľade, bunky sa potom premyli dvakrát PBS a fixovali 1 % paraformaldehydom (v PBS).
Vzorky sa analyzovali pomocou FACS, ktorou sa hodnotila fagocytóza na dvojito
zafarbených bunkách. Výsledky sú ukázané na obrázku 9 a ukazujú, že všetky testované
chimérne lama-človek mAb sú účinné pri indukcii ADCP. SIMPLE protilátka 27B3 indukuje
fagocytózu až pri 50 % značených nádorových buniek makrofágmi pri koncentráciách 1 μg /
ml s hodnotou IC50 približne 100 ng / ml (0,4 nM).

Príklad 10: Internalizácia anti-CD70 mAb nádorovou bunkovou líniou 786-O

Preukázalo sa, že väzba CD70 protilátok na bunkovú líniu odvodenú do karcinómu
obličiek 786-0 vedie k rýchlej (počas 1 hodiny) internalizácii komplexu protilátka-receptor
(Adam et al., Br J Cancer (2006) 95:298 - 306). Za účelom testovania internalizácie protilátok
SIMPLE a porovnávacích mAb namierených proti CD70 sa 786-O bunky kultivovali
v mikrotitračnej doštičke s 96 jamkami a inkubovali sa cez noc pri 37 °C. Pridalo sa 2,5 µg /
ml mAb a inkubovalo s bunkami počas 0-24 hodín pri 37 °C. Doštičky sa premyli trikrát 5'
stripovacím tlmivým roztokom (150mM NaCl, 100mM glycín, pH = 2,5, kódovaný „IN“ a
predstavuje množstvo mAb internalizovanej cez CD70) alebo PBS (kódovaný „OUT“ a
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predstavuje množstvo mAb viazané na receptor na vonkajšej strane bunky). Následne sa
bunky fixovali 4 % paraformaldehydom 30 ' pri RT, premyli PBS a inkubovali 5' s 0,2 %
Triton-X-100 („IN“) alebo PBS („OUT“). Ďalej sa bunky dvakrát premyli a inkubovali pri
teplote miestnosti počas 10' s 100mM glycínom a nasledovala 30' inkubácia s PBS + 1 %
BSA. Nakoniec sa bunky pred analýzou na infračervenom skeneri Li-Cor Odyssey farbili
kozou protilátkou proti ľudskému Fc (Jackson immunoresearch 109-005-098) a protilátkou
proti kozej IRDYE800 (Li-cor 926-32214). Protilátka, ktorá zastáva na vonkajšej strane
bunky, t.j. neinternalizovaná, sa zaznamená ako stredná hodnota MFI OUT na obrázku 10.
Výsledky ukazujú, že niekoľko mAb zostáva na povrchu buniek dlhšie ako ostatné mAb
(vyšší signál). Žiadna z mAb sa však úplne neinternalizuje: počiatočná (medzi 0 a 2
hodinami) internalizácia mAb ide veľmi rýchlo, ale potom sa zdá, že sa dosiahlo ustáleného
stavu, kde 30 - 40 % mAb zastáva na vonkajšej strane bunky aj po 24 hodinách inkubácie pri
37 °C. SIMPLE protilátka 27B3 sa internalizuje rovnako rýchlo ako porovnávacie protilátky
SGN70 a MDX69A7. Je zaujímavé poznamenať, že SIMPLE protilátky 9E1 a 19G10, ale tiež
iné, zostávajú vo vysokých hladinách na vonkajšej strane buniek a to aj po 24 hodinách
inkubácie (spodný panel na obrázku 10). Za účelom účinného vyvolania účinkov ADCC,
CDC a ADCP je dôležité, aby na vonkajšom povrchu cieľových rakovinových buniek
zastávali vysoké hladiny CD70 špecifických protilátok preto, aby došlo k regrutovaniu
efektorových imunitných buniek, ktoré sú zodpovedné za zabíjanie buniek. Na druhej strane
rýchle sa internalizujúce protilátky majú potenciál ako konjugáty protilátka - liek (ADC).

Príklad 11: In vivo účinnosť chimérnych lama-človek mAb v modeli nádorového
xenoimplantátu

Na vytvorenie diseminovaného ochorenia sa do bočnej chvostovej žily C.B.-17 myší s
ťažkou kombinovanou imunodeficienciou (SCID) (Harlan, Indianapolis, IN) injekčne
aplikovalo 106 Raji buniek v 0,2 ml PBS. Po injekcii sa všetky myši zhromaždili a potom
umiestnili náhodne do rôznych skupín liečenia s 9 myšami na skupinu. Protilátky sa podávali
v 0,5 ml v deň 1, 4, 8, 11, 15 po implantácii buniek intraperitoneálnou injekciou. Myši sa
sledovali aspoň dvakrát týždenne a usmrtili, keď vykazovali príznaky ochorení, zahŕňajúce
stratu hmotnosti 15 % až 20 %, schúlené držanie tela, letargiu, opuch kraniálu alebo
dehydratáciu. Myši sa liečili 41D12 mAb pri odozve na dávku. Navyše sa testovala Fc-mŕtva
verzia 41D12 pri dávke 10 mg / kg. Táto Fc-mŕtva verzia bola opísaná skôr v literatúre a

85

nemá žiadnu ADCC a CDC aktivitu a má oveľa nižšiu ADCP aktivitu (McEarchern et al.,
Clin Cancer Res (2008) 14(23):7763-72). Výsledky sú znázornené ako krivky prežitia na
obrázku 11. Tieto údaje ukazujú, že stredná doba prežitia pre kontrolné myši je 27 dní.
Stredná doba prežitia sa predĺžila na aspoň 67 dní, keď sa podali dávky rovnajúce sa alebo
vyššie ako 0,1 mg / kg 41D12. Dávka 0,01 mg / kg je stále účinná. Fc-mŕtva verzia 41D12
nemá žiadnu účinnosť in vivo, čo ilustruje dôležitosť ADCC, CDC a ADCP v tomto modeli.

Príklad 12: Expresia nefukozylovaných mAb

Preukázalo sa, že protilátky so zníženým množstvom fukozylových zvyškov zvyšujú
ADCC 10 až 1000 krát (Iida et al., Clin Cancer Res. (2006) 12(9): 2879 - 2887). Bunkové
línie CHO Ms704-PF a MS705, ktoré nemajú gén fukozyltransferázy (FUT8, BioWa, Inc.) sa
elektroporovali eukaryotickým expresným vektorom kódujúcim ťažký a ľahký reťazec
chimérnych lama-človek CD70 mAb. Klony rezistentné k liekom sa vybrali rastom v médiu
Excell 325-PF CHO. Klony sa testovali na produkciu IgG štandardnej CD70 väzbovú ELISA.
Tabuľka 6: Sekvencia VH odvodená od lamy špecifickej pre CD70
Fab

Kostrová oblasť 1

SEQ ID CDR1

SEQ ID

1C2

ELQVVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTLS

1

NYWMH

10

9D1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

VYYMN

11

8B12

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

VYYMN

11

8C12

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

VYYMN

11

9E1

EVQLQESGGGVVQPGGSLRLSCAASGFTFD

3

DYAMS

12

5F4

EVQVQESGGGLVHPGGSLKLSCAASGFTFD

4

TYAMS

13

5B2

QVQLVESGGDLVQPGGSLRLSCAASGFTVS

5

NPAMS

14

6D5

EVQLVQPGAELRKPGASVKVSCKASGYTFT

6

SYYID

15

4D2

QVQLQESGPGLVKPSQTLSLACTVSGGSIT

7

TSYYYWS 16

9A1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

SYAMS

17

9G2

QVQLVESGGGLMQPGGSLRLSCAASGFTFS

8

SSAMS

18

9B2

QLQVVESGGGLMQPGGSLRLSCAASGFTFS

9

GSAMS

19

27B3

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

VYYMN

11

24E3

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

VYYMN

11

33D8

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

VYYMN

11

24F2

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

VYYMN

11

24B6

EVQLQESGGGVVQPGGSLRLSCAASGFTFD

3

DYAMS

12
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Kostrová oblasť 1

SEQ ID CDR1

SEQ ID

19G10 EVQLQESGGGVVQPGGSLRLSCAASGFTFD

3

DYAMS

12

45B12 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

AYYMN

20

45D9

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

AYYMN

20

45F8

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

AYYMN

20

45A12 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

AYYMN

20

45B6

EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS

2

AYYMN

20

57B6

QLQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFSFS

254

HYAMS

256

59D10 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASELSFS

255

ISEMT

257

Fab

Kostrová oblasť 2

SEQ ID CDR2

SEQ ID

1C2

WVRQAPRKGLEWVS

21

TISTDNSRTYYADSVKG

26

9D1

WVRQAPGKGLEWVS

22

DINNEGGTTYYADSVKG

27

8B12

WVRQAPGKGLEWVS

22

DINNEGDTTYYADSVKG

28

8C12

WVRQAPGKGLEWVS

22

DINNEGDTTYYADSVKG

28

9E1

WVRQAPGKGLEWVS

22

SIYMYDSSTYYADSVKG

29

5F4

WVRQAPGKGLEWVS

22

AISWSGGETFYAESMKG

30

5B2

WVRQAPGKGLEWVS

22

EITNYGYNRYYADSVKG

31

6D5

WVRQAPGQGLEWMG

23

RIDPEDGGTKYAQKFQG

32

4D2

WIRQPPGKGLEWMG

24

AIGSRGSTYYSPSLKT

33

9A1

WVRQAPGKGLEWVS

22

DINSGGGSTKYNDSVKG

34

9G2

WVRQAPGKGLEWVS

22

SIYSDSSYTYYADSVKS

35

9B2

WVRQAPGKGLEWVS

22

SIYSHSMYTYYADSVKS

36

27B3

WVRQAPGKGLEWVS

22

DINNEGGTTYYADSVKG

27

24E3

WVRQAPGKGLEWVS

22

DINNEGGTTYYADSVKG

27

33D8

WVRQAPGKGLEWVS

22

DINNEGGTTYYADSVKG

27

24F2

WVRQAPGKGLEWVS

22

DINNEGGTTYYADSVKG

27

24B6

WVRQAPGKGLEWVS

22

SIYMYDSSTYYADSVKG

29

19G10 WVRQAPGKGLEWVS

22

SIYMYDSSTYYADSVKG

29

45B12 WVRQAPGKGLEWIS

25

DINNEGYETYYADSVKG

37

45D9

WVRQAPGKGLEWIS

25

DINNEGYETYYADSVKG

37

45F8

WVRQAPGKGLEWIS

25

DINNEGYETYYADSVKG

37

45A12 WVRQAPGKGLEWIS

25

DINNEGYETYYADSVKG

37

45B6

WVRQAPGKGLEWIS

25

DINNEGYETYYADSVKG

37

57B6

WVRQAPGKGLEWVS

22

GDNTYDGGTRYQDSVKG

258

59D10 WVRQAPGKGLEWVS

22

GISGVTGGSSTSYADSVKG

259
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Kostrová oblasť 3

SEQ ID

CDR3

SEQ ID

1C2

38

GSDYEH

49

9D1

39

DAGYSNHVPIFDS

50

8B12

40

DAGYSNHVPIFDS

50

8C12

40

DAGYSNHVPIFDS

50

9E1

41

DINRSYGSSWSHFGPIFSS

51

5F4

42

GMGLAEGLTD

52

5B2

43

SLGLEYGYGD

53

6D5

44

RRRDFDY

54

4D2

45

9A1

46

EGGSGRYWTNEYDY

56

9G2

47

SSDYEGSFAS

57

9B2

342

SSDYEGLFVS

58

27B3

39

DAGYSNHVPIFDS

50

24E3

39

DAGYSNHVPIFDS

50

55
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Kostrová oblasť 3

SEQ ID

CDR3

SEQ ID

33D8

39

DAGYSNHVPIFDS

50

24F2

39

DAGYSNHVPIFDS

50

24B6

41

DINRSYGSSWSHFGPIFSS

51

19G10

41

DINRSYGSSWSHFGPIFSS

51

45B12

48

DAGYSNHVQIFDS

59

45D9

48

DAGYSNHVQIFDS

59

45F8

48

DAGYSNHVQIFDS

59

45A12

48

DAGYSNHVQIFDS

59

45B6

48

DAGYSNHVQIFDS

59

57B6

260

DTGRGIMGEYGMDY

262

59D10

261

TSGTYYFIPEYEY

263

Fab

Kostrová oblasť 4

SEQ ID

1C2

WGQGTQVTVSS

60

9D1

WGQGTQVIVAS

61

8B12

WGQGTQVIVAS

61

8C12

WGQGTQVIVAS

61

9E1

WGQGTQVTVSS

60

5F4

WGQGTQVTVSS

60
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Kostrová oblasť 4

SEQ ID

5B2

WGQGTQVTVSS

60

6D5

WGQGTQVTVSS

60

4D2

WGQGTQVTVSS

60

9A1

WGQGTQVTVSS

60

9G2

WGQGTQVTVSS

60

9B2

WGQGTQVTVSS

60

27B3

WGQGTQVIVAS

61

24E3

WGQGTQVIVAS

61

33D8

WGQGTQVIVAS

61

24F2

WGQGTQVIVAS

61

24B6

WGQGTQVTVSS

60

19G10

WGQGTQVTVSS

60

45B12

WGQGTQVIVAS

61

45D9

WGQGTQVIVAS

61

45F8

WGQGTQVIVAS

61

45A12

WGQGTQVIVAS

61

45B6

WGQGTQVIVAS

61

57B6

WGKGTLVTVSS

264

59D10

WGQGTQVTVSS

60

Tabuľka 7: Sekvencia VL odvodená od lamy špecifickej pre CD70 (Q v hrubom je
kódované amber STOP kodónom)

Fab

Kostrová oblasť 1

SEQ ID CDR1

SEQ ID

1C2

QTVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

62

GLSSGSVTTTNYPG

77

9D1

QAVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

63

GLSSGSVTSSHYPG

78

8B12

QTVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

62

GLSSGSVTSSNYPG

79

8C12

QAVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

63

GLTSGSVTSSNYPD

80

9E1

QAVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

63

GLTSGSVTSSNYPD

80

5F4

QAVVTHPPSLSASPGSSVRLTC

64

TLISGDNIGGYDIS

81

5B2

QSALTQPPSVSGTLGKTLTISC

65

AGTSSDVGYGNYVS

82

6D5

QSALTQPSAVSVSLGQTARITC

66

QGGNARFSSFA

83

4D2

QSVLTQPPSLSASPGSSVRLTC

67

TLSSGNSVGNYDIS

84

9A1

QSALTQPSALSVTLGQTAKITC

68

QGGRLGSSYAH

85

9G2

QSVVTQPPSLSASPGSSVRLTC

69

TLSSGNSVGNYDIS

84

9B2

QAVLTQPPSLSASPGSSVRLTC

70

TLNSANSVGSYDIS

86

90

Fab

Kostrová oblasť 1

SEQ ID CDR1

SEQ ID

27B3

QAVVTQEPSLTVSPGGTVTLTC

71

GLKSGSVTSTNFPT

87

24E3

QAVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

63

GLTSGSVTSDNFPV

88

33D8

QSALTQPSTVSVSLGQTARITC

72

RGDSLERYGTN

89

24F2

QSALTQPSAVSVSLGQTARITC

66

RGDTLRNYHAN

90

24B6

QPVLTQPSAVSVSLGQTARITC

73

QGGYYTH

91

19G10 NFMLTQPSAVSVSLGQTARITC

74

QGGYYTH

91

45B12 QAVLTQPSSVSVSLGQTAKITC

75

QGGNLGLYGAN

92

45D9

QAVLTQPSSVSVSLGQTAKITC

75

QGGNLWLYGAN

93

45F8

QAVLTQPSSVSVSLGQTANITC

76

QGGNLGLYGAN

92

45A12 QAVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

63

GLSSGSATSGNYPE

94

45B6

QAVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

63

GLSSGSVTSSNYPD

95

57B6

QTVVTQEPSLSVSPGGTVTLTC

265

GLKSGSVTSSNYPA

267

266

AGTSSDVGYGYYVS

268

59D10 QSVLTQPPSVSGSPGKTVTISC
Fab

Kostrová oblasť 2

SEQ ID

CDR2

SEQ ID

1C2

WFQQTPGQAPRTLIY

96

STSSRHS

109

9D1

WYQQTPGQAPRLLIF

97

NTNSRHS

110

8B12

WYQQTPGQAPRVLIY

98

NTNNRHS

111

8C12

WYQQTPGQAPRLLIY

99

NTNSRHS

110

9E1

WYQQTPGQAPRLLIY

99

NTNSRHS

110

5F4

WYQQKTGSPPRYLLY

100

YYSDSYKHQSS

112

5B2

WYQQLPGTAPKLLIY

101

RVSTRAS

113

6D5

WYQQKPGQAPVQVIY

102

YNTNRPS

114

4D2

WYQQKAGSPPRYLLY

103

YYSDSYKNQGS

115

9A1

WYQQKPGQAPVLVIY

104

GNNYRPS

116

9G2

WYQQKAGSPPRYLLY

103

YYSDSVKHQGS

117

9B2

WYQQKAGSPPRYLLY

103

YYSDSLSHQGS

118

27B3

WYQQTPGQAPRLLIY

99

NTNTRHS

119

24E3

WYQQTPGQAPRLLIY

99

TINSRHS

120

33D8

WYQQKPGQAPVLVIY

104

DDDSRPS

121

24F2

WYRQKPGQAPVLVIY

105

GDDIRPS

122

24B6

WYQQKPGQAPVLVIY

104

INNNRPS

123

19G10

WYQQKPGQAPVLVIY

104

VNNNRPS

124

45B12

WYQQNPGRAPILLIY

106

GDNYRPL

125

45D9

WYQQNPGRAPILLIY

106

GDNQRPL

126

45F8

WYQQNPGRAPILLFY

107

GDNYMPL

127
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Kostrová oblasť 2

SEQ ID

CDR2

SEQ ID

45A12

WYQQTPGQAPRLIIY

108

NTASRHS

128

45B6

WYQQTPGQAPRLLIY

99

NTNSRHS

110

57B6

WYQQTPGQAPRLLIY

99

NTNSRHS

110

59D10

WYQQFPGMAPKLLIY

269

DVNKRAS

270

Fab

Kostrová oblasť 3

SEQ ID CDR3

SEQ ID

1C2

129

ALEEIGSYTYM

148

9D1

129

ALLNIDDGSTM

149

8B12

130

NLHLGSYTPM

150

8C12

131

ALYWGYGTNVDV

151

9E1

129

NLYMGSGGSKV

152

5F4

132

SAYKSGSYKAPV

153

5B2

133

ASYTTNNKPV

154

6D5

134

QSYESGNYV

155

4D2

135

SVSNSGTYKPV

156

9A1

136

QSGSSNTNVM

157

9G2

137

SAYKSGSHV

158

9B2

138

SAYNRGSHV

159

92
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Kostrová oblasť 3

SEQ ID CDR3

SEQ ID

27B3

139

ALFISNPSVE

160

24E3

140

ALYLENFANE

161

33D8

141

QSADSSGNAV

162

24F2

142

QSSDSSGYRVV

163

24B6

143

QSGSSSTIPV

164

19G10

144

QSGSSSTIPV

164

45B12

145

QSADYSGNSV

165

45D9

145

QSADYSGNSV

165

45F8

146

QSSDYPGNSV

166

45A12 GVPGRFSGSISGNKAALTITGAQP

147

LLYMGGSDFNFV

167

45B6

129

ALYMGSGSNNVV

168

57B6

129

ALYMGSGSANAM

271

59D10

272

ASYRSSANAV

273

EDEADYYC

Fab

Kostrová oblasť 4

SEQ ID

93

Fab

Kostrová oblasť 4

SEQ ID

1C2

FGGGTHLTVLG

169

9D1

FGGGTHLTVLG

169

8B12

FGGGTKLTVLG

170

8C12

FGGGTKLTVLG

170

9E1

FGGGTKLTVLG

170

5F4

FGGGTHLTVLG

169

5B2

FGGGTHLTVLG

169

6D5

FGGGTTLTVLG

171

4D2

FGGGSKLTVLG

172

9A1

FGGGTHLTVLS

173

9G2

FGGGTKLTVLG

170

9B2

FGGGTKLTVLG

170

27B3

FGGGTQLTVLS

174

24E3

FGGGTRLTVLG

175

33D8

FGGGTHLTVLG

169

24F2

FGGGTKLTVLG

170

24B6

FGGGTKLTVLG

170

19G10

FGGGTKLTVLG

170

45B12

FGGGTKLTVLG

170

45D9

FGGGTKLTVLG

170

45F8

FGGGTKLTVLG

170

45A12

FGGGTKLTVLG

170

45B6

FGGGTELTVLG

176

57B6

FGGGTHLTVLG

169

59D10

FGGGTHLTVLG

169

Tabuľka 8: Úplne dlhé VH odvodené od Ilamy

Fab

Úplne dlhá sekvencia VH domény

SEQ ID

1C2

177

9D1

178

8B12

179

94

Fab

Úplne dlhá sekvencia VH domény

SEQ ID

8C12

179

9E1

180

5F4

181

5B2

182

6D5

183

4D2

184

9A1

185

9G2

186

9B2

187

27B3

178

24E3

178

33D8

178
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Úplne dlhá sekvencia VH domény

SEQ ID

24F2

178

24B6

180

19G10

180

45B12

188

45D9

188

45F8

188

45A12

188
ARYYCVRDAGYSNHVQIFDSWGQGTQVIVAS

45B6

188

57B6

274

59D10

275

96

Tabuľka 9: Úplne dlhá VL odvodená od lamy (Q v hrubom je kódované amber STOP
kodónom)
Fab

Úplne dlhá sekvencia

SEQ ID

1C2

189

9D1

190

8B12

191

8C12

192

9E1

193

5F4

194

5B2

195

6D5

196

4D2

197

9A1

198

9G2

199
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Fab

Úplne dlhá sekvencia

SEQ ID

9B2

200

27B3

201

24E3

202

33D8

203

24F2

204

24B6

205

19G10

206

45B12

207

45D9

208

45F8

209

45A12

210

45B6

211
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Fab

Úplne dlhá sekvencia

SEQ ID

57B6

276

59D10

277

Príklad 13: Germlining anti-CD70 mAb 27B3

Segmenty ľudských zárodočných génov s rovnakou štruktúrou kánonického zbalenia a
najvyššou identitou aminokyselinovej sekvencie s VH a VL oblasťami mAb 27B3 sa
identifikovali porovnaním so známymi sekvenciami ľudského zárodočného génu. Najbližšie
ľudské VH a VL oblasti k mAb 27B3 boli ľudské VH3-48 (89,7 % FR identita) a ľudské
VL8-61 (86,1 % FR identita), v danom poradí. Najbližšie sekvencie segmentu ľudského
zárodočného JH a JL génu boli JH5 a JL7, v danom poradí. Zarovnanie sekvencií VH a VL
oblastí mAb 27B3 s najbližšími zárodočnými VH a VL sekvenciami je uvedené na obr. 12.
Porovnanie V oblastí SIMPLE protilátky 27B3 a ľudských zárodočných sekvencií
identifikovalo 12 kandidátnych humanizujúcich mutácií vo VH oblasti a 13 vo VL oblasti (2 v
CDR1 a 1 v CDR2). Prehľad humanizujúcich mutácií vo VH a VL sekvenciách 27B3 spolu s
potrebnými veľkosťami knižnice na pokrytie zavedenej rozmanitosti je uvedené v tabuľkách
10 a 11.
Tabuľka 10: Cielené mutácie v aminokyselinovej sekvencii 27B3 VH. označuje veľkosť
knižnice potrebnú na pokrytie všetkých potenciálnych mutantov.
Mutácie zahrnuté v knižnici
Kabatova aa
Ľudská
Ľudská
Ľudská
Pravdepodobnosť
poloha
ťavovitých zárodočná aa zárodočná aa zárodočná aa
možnosť 1
možnosť 2
možnosť 3
E
PROTI
0,50
46
A
S
0,50
74
T
S
0,50
77
79
83/84

T
KP

Y
KT

89

L

PROTI

RA

0,50
0,33
0,50
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Mutácie zahrnuté v knižnici
Kabatova aa
Ľudská
Ľudská
Ľudská
Pravdepodobnosť
poloha
ťavovitých zárodočná aa zárodočná aa zárodočná aa
možnosť 1
možnosť 2
možnosť 3
AR
AK
VR
0,33
93/94
Q
L
T
M
0,25
108
I
T
0,50
110
112

A

S

0,50
4608

Tabuľka 11: Cielené mutácie v 27B3 VL aminokyselinovej sekvencii. označuje veľkosť
knižnice potrebnú na pokrytie všetkých potenciálnych mutantov. * označuje mutácie v
oblastiach CDR1 alebo CDR2.
Kabatova
poloha
2
11-12

aa
Ľudská
Ľudská
Ľudská
Pravdepodobnosť
ťavovitých zárodočná aa zárodočná aa zárodočná aa
možnosť 1
možnosť 2
možnosť 3
A
T
0,50
LT
FS
0,50

26 *

K

T

0,50

30 *
46

T
L

D
T

0,50
0,50

53 *

T

S

0,50

60
61

S
R

D
C

0,50
0,50

LG
PEDESD

0,50
0,25

SE
67/68
80/81/84/85 PEDEAE
F
87

Y

ADDESD

ADDEAE

0,50
4096

Germlinové knižnice VH_27B3 a VL_27B3 zahŕňajúce všetky kombinácie humanizujúcich
mutácií sa vytvorili zostavením na báze PCR (pozri napr. Stemmer et al., Gene (1995) 164: 49
- 53). Prekrývajúce sa oligonukleotidy so špecifickými mutáciami v určitých polohách boli
zostavené pomocou PCR. Knižnica obsahovala ako ľudské, tak lamie aminokyseliny v každej
mutovanej polohe, aby sa zabránilo úplnej strate väzby v prípade, že lamí zvyšok divokého
typu bol kritický pre väzbu s vysokou afinitou (pozri napr. Baca et al., J. Biol. Chem. (1997)
272: 10678 - 10684; Tsurushita et al., J. Immunol. Methods (2004) 295: 9 - 19). VH knižnica
obsahuje okolo 1 x 1010 klonov a knižnicu VL okolo 8 x 109 klonov. Knižnice VH a VL sa
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kombinovali a preformátovali na jednu Fab knižnicu o veľkosti 1 x 1010 klonov (91 % Fab
inzertom úplnej dĺžky) vhodnou na skríning fágovým displejom. Požadovaná rozmanitosť,
ktorá by pokryla všetky možné mutácie, ako sú uvedené v tabuľkách 10 a 11, bola prekročená
v primárnych knižniciach ťažkých a ľahkých reťazcov, ale aj v kombinovanej Fab knižnici,
aby pokryla všetky možné permutácie (1,89 x 107).
Príklad 14: Selekcia germlinových 27B3 Fab s vysokou identitou s ľudskými FR
Fágový displej sa použil na selekciu germlinových 27B3 Fab s vysokou afinitou k
CD70 a vysokou identitou s ľudskými FR. Konkrétne sa Flag-TNC-CD70 biotinyloval a
inkuboval v rôznych koncentráciách s rôznymi množstvami fágov exprimujúcimi Fab.
Komplexy fág a Flag-TNC-CD70 sa potom zachytili na mikrotitračnej doštičke potiahnutej
streptavidínom a premyli nebiotinylovaným Flag-TNC-CD70 pri 37 °C. Fágy sa eluovali
trypsínom a použili na infekciu TG1 buniek. Uskutočnilo sa päť kôl selekcie, pričom v
každom kole sa zvýšila prísnosť premývaní. Podrobnosti o podmienkach použitých pre každé
kolo selekcie sú uvedené v tabuľke 12.
Tabuľka 12: Podmienky pre selekciu germlinových 27B3 Fab
Kolo Fágový
(μl)
1
10

vstup Antigén [pM]

Doba
premývania

Teplota
premývania

Premývací
antigén

1 hodina

RT

PBS

NA

37 °C

24 nM CD70

NA

37 °C

2,4 nM CD70

37 °C
37 °C

240 pM CD70
24 pM CD70

2

1

24000-2400240
2400-240-24

3

0,1

240-24-2,4

4
5

0,01
0,1

24-2,4-0,24
3 dni
2,4-0,24-0,024 6 dní

Fág eluovaný v kole 3, 4 a 5 selekcie sa transfekoval do TG1 a klonálne naniesol;
jednotlivé klony sa náhodne vybrali pre ďalšiu analýzu. Periplazmatické frakcie obsahujúce
Fab sa pripravili z kultúry malého meradla indukované IPTG, rýchlosť disociácie každého
Fab sa stanovila použitím CM5 čipu potiahnutého CD70 vo väzbovom teste Biacore. Klony s
Fab, ktoré majú podobné rýchlosti disociácie ako 27B3, sa sekvenovali. Rýchlosti disociácie
pre klony s celkovou identitou s ľudskou FR sekvenciou vyššou ako 94 % sú uvedené v
tabuľke 13 spolu s percentuálnym podielom ľudskej FR identity jednotlivých klonov (VH, VL
a celkom).
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Úplné aminokyselinové sekvencie sekvenovaných Fab klonov sú uvedené v tabuľkách
14 a 15 a CDR aminokyselinovej sekvencie variantu 27B3 sú uvedené v tabuľke 16. Kontrola
týchto sekvencií ukazuje, že kostrová oblasť 1 ľahkého reťazca má často navyše (iné ako
ľudské) mutácie v primérovej oblasti v aminokyseline 2 (A miesto T). Pripravili sa varianty
klonov 35G3, 40F1 a 39C3 (klony 53C1, 53B1 a 53E1, v danom poradí), ktoré majú
zodpovedajúcu ľudskú aminokyselinu v polohe 2. Okrem toho sa klon 41D12 ďalej
germlinoval kombinovaním ťažkého reťazca 41D12 s ľahkým reťazcom 40F1 (53A2) alebo s
ľahkým reťazcom 53B1 (53H1).
Tabuľka 13: Rýchlosť disociácie germlinovaných 27B3 Fab klonov s viac ako 94% celkovou
identitou s ľudskou FR.
Fab
klon
27B3

%
identity
VL
86,0

36A9

FR % FR identity Celková % FR Početnosť
pre pre VH
identity
izolácie

Disociačná
rýchlosť [10-4s-1]

89,5

87,9

97,5

92,0

94,5

1

1,3

53F1

97,5

92,0

94,5

1

2,3

36D6

94,9

94,3

94,6

2

1,4

53G1

96,2

94,0

95,0

1

2,0

35G3

94,9

95,4

95,2

1

1,7

35F6

94,9

95,4

95,2

1

ND

36G2

93,6

96,6

95,2

7

1,1

39D5

93,7

96,6

95,2

2

1,2

42D12 93,7

96,6

95,2

2

1,6

97,5

94,3

95,7

1

2,3

41D12 92,4

98,9

95,9

4

2,3

41H8

94,9

97,0

96,0

1

2,2

35G2

96,2

96,6

96,4

1

1,7

40F1

94,9

98,0

96,6

1

1,6

39C3

97,5

97,7

97,6

6

2,5

35G1

1,4

Tabuľka 14A: VH aminokyselinové sekvencie germlinovaných 27B3 klonov s viac ako 94
% celkovou identitou s ľudskou, pričom identifikátory sekvencie sú rozdelené podľa FR a
CDR. Humanizujúce mutácie sú zvýraznené šedo a mutácie zavedené primérmi sú hrubé.
KLON
KOSTROVÁ OBLASŤ 1
ŤAŽKÉHO
REŤAZCA

CDR1

KOSTROVÁ OBLASŤ 2
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KLON
KOSTROVÁ OBLASŤ 1
ŤAŽKÉHO
REŤAZCA

CDR1

KOSTROVÁ OBLASŤ 2

27B3

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

36A9

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

53F1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

36D6

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

53G1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

35G3

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

53C1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

35F6

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCASSGFTFS SEK ID Č:274
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

36G2

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

39D5

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL GYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:248

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

42D12

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

35G1

EVQLVESGGGLVQPGGSVRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

41D12

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

41H8

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

35G2

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

40F1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

53B1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

39C3

EVQLVASGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:275 ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

53E1

EVQLVASGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:275 ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

53H1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22
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KLON
KOSTROVÁ OBLASŤ 1
ŤAŽKÉHO
REŤAZCA
53A2

CDR1

EVQLVESGGGLVQPGGSLRL VYYMN
SCAASGFTFS SEK ID Č:2
ID Č:11

KLON
CDR2
ŤAŽKÉHO
REŤAZCA

KOSTROVÁ
OBLASŤ 3

KOSTROVÁ OBLASŤ 2

SEK WVRQAPGKGLEWVS
SEK ID Č:22

CDR3

27B3

DINNEGGTT RFTISRDNAKNTL DAGYSNHVPIFDS
YYADSVKG TLQMNSLKPEDT SEK ID Č:50
SEK ID Č:27 ALYYCVR SEK ID
Č:39

36A9

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

53F1

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

36D6

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

53G1

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

35G3

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

53C1

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

35F6

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

36G2

DINNEGGTT
YYADSVKG

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

KOSTROVÁ
OBLASŤ 4
WGQGTQVIV
AS SEK ID
Č:61
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SEK ID Č:27

39D5

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

42D12

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

35G1

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

41D12

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

41H8

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

35G2

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

40F1

DINNEGGAT
YYADSVKG
SEK ID Č:249

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

53B1

DINNEGGAT
YYADSVKG
SEK ID Č:249

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

39C3

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

53E1

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50
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53H1

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

53A2

DINNEGGTT
YYADSVKG
SEK ID Č:27

DAGYSNHVPIFDS
SEK ID Č:50

Tabuľka 14B: VH aminokyselinové sekvencie germlinovaných 27B3 klonov s viac než 94 %
celkovou identitou s ľudskou s identifikátormi sekvencie pre celú VH aminokyselinovú
sekvenciu.
SEK ID
Č:

KLON
ŤAŽKÉHO
REŤAZCA

178

27B3

212

36A9

213

53F1

214

36D6

215

53G1

216

35G3

217

53C1

218

35F6

CELÁ VH SEKVENCIA
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SEK ID
Č:

KLON
ŤAŽKÉHO
REŤAZCA

219

36G2

220

39D5

221

42D12

222

35G1

223

41D12

224

41H8

225

35G2

226

40F1

227

53B1

228

39C3

229

53E1

223

53H1

223

53A2

CELÁ VH SEKVENCIA
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SEK ID
Č:

KLON
ŤAŽKÉHO
REŤAZCA

CELÁ VH SEKVENCIA

Tabuľka 15A: VL aminokyselinové sekvencie germlinovaných 27B3 klonov s viac ako 94 %
celkovou identitou s ľudskou, pričom identifikátory sekvencie sú rozdelené podľa FR a CDR.
Humanizujúce mutácie sú zvýraznené šedo a mutácie zavedené primérmi sú hrubé.
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Tabuľka 15B: VL aminokyselinové sekvencie germlinovaných 27B3 klonov s viac ako 94 %
celkovou identitou s ľudskou s identifikátormi sekvencie pre celú VL sekvenciu.
Humanizujúce mutácie sú zvýraznené šedo a mutácie zavedené primérmi sú hrubé.
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Príklad 15: Teplotná stabilita germlinovaných 27B3 mAb

Niekoľko germlinovaných 27B3 variantov mAb sa exprimovalo v bunkách HEK293
ako úplne dlhé ľudské IgGl molekuly. Po čistení na proteíne A sa hodnotila teplotná stabilita
germlinovaných 27B3 mAb klonov. Konkrétne každá mAb sa inkubovala pri rôznych
teplotách (intervaly 2 alebo 5 °C) počas 1 hodiny pri koncentrácii 100 µg / ml v PBS tlmivom
roztoku. Teplota mAb sa potom znížila kontrolovaným spôsobom (zníženie na 25 °C v
priebehu 2 hodín, potom nasledovala inkubácia cez noc pri 4 °C) a centrifugácia sa použila na
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odstránenie agregátov. Množstvo aktívnej mAb (v percentách celkovej koncentrácie mAb) v
supernatante sa meralo pomocou Biacore.
Výsledky (uvedené v tabuľke 17) ukazujú, že väčšina klonov má podobnú teplotu
topenia (Tm) ako má divoký typ 27B3. Prekvapivo klony 41D12 a 35G2 vykazujú zvýšenú
termostabilitu v porovnaní s 27B3.
Tabuľka 17: Teplotná stabilita germlinovaných 27B3 mAb
mAb klon

Tm [°C]

27B3 (WT)

64,7

35G1

63,7

35G3

61,7

53A2

62,2

62,2

41D12

65,9

65,9

35G2

65,6

66,0

40F1

63,5

53H1

64,1

64,6

Teplotná stabilita zárodočných 27B3 mAb: 41D12, 35G2 a 40F1 sa ďalej študovala za
použitia rôznych techník. Alikvoty (1 ml) testovaných mAb pri koncentrácii 100 µg / ml sa
pripravili v Delbucco PBS obsahujúcom 0,02 % Tween. Pripravil sa tiež negatívny kontrolný
alikvot obsahujúci iba tlmivý roztok (Delbucco PBS obsahujúce 0,02 % Tween) a pozitívny
kontrolný alikvot obsahujúci mAb v Delbucco PBS obsahujúcim 0,02 % Tween. V prípade
každého preparátu mAb sa alikvoty uchovávali pri 4 °C, pri RT a pri 37 °C počas 0-8
týždňov. 50 μl vzorky sa odobrali z alikvotov v dňoch 1, 7, 14, 21, 28, 35, 56 a 92 na analýzu.
Vzorka sa uchovala pri -20 °C a použila ako referenčná.

15.1 Gélová filtračná analýza vzoriek

Vzorky odobrané v každom časovom bode sa tiež analyzovali gélovou filtráciou za
použitia kolóny Superdex200 10/300 GL. 50 µl testovacia vzorka sa pridala do 200 µl PBS +
0,02 % Tween-20. Na analýzu gélovou filtráciou sa odobrala vzorka (125 µl). Vzorky sa pred
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analýzou centrifugovali, aby sa odstránili väčšie agregáty. Meralo sa % monomérneho píku a
plocha monomérneho píku, rovnako ako retenčný objem. Výsledky sú uvedené v tabuľkách
19, 20 a 21.
Tabuľka 19: Výsledky štúdie PBS stability - % monomérneho píku
d1
99,82
99,85

d7
99,84
99,83

d14
99,81
99,83

d21
99,81
99,83

d28
99,80
99,87

d35
99,87
99,86

d56

d92

41D12

99,84

99,81

99,84

99,75

99,73

99,23

99,82

99,84

35G2
40F1

99,85
99,65

99,75
99,29

99,74
99,73

99,83
99,77

99,66
99,72

99,84

99,88
99,78

99,76
99,83

99,83
99,81

99,8
99,87

99,84
99,83

99,81

99,49

99,87

99,83

99,84

99,77

99,77

99,88
99,86

99,86
99,80

99,87
99,72

99,78
99,68

99,73
99,48

99,80

99,71

99,32

99,83
99,89

99,78
99,77

99,78
99,61

99,77
99,71

99,40
99,45

99,27
99,02

98,66

97,46

35G2
40F1

Referencia

4 °C

41D12
35G2
40F1

RT

41D12
35G2
40F1
41D12

37 °C

Tabuľka 20: Výsledky štúdie PBS stability - plocha pod krivkou monomérneho píku
(mAU*ml)
35G2
40F1

Referencia

41D12
35G2
40F1

4 °C

41D12
35G2
40F1

RT

41D12
35G2
40F1
41D12

37 °C

d1
67,34
67.04

d7
68,46
67,96

d14
64,92
70,36

d21
66,70
69,62

d28
66,69
69,53

d35
66,37
67,23

d56

d92

66,41
68,41

67,64
67,58

61,17
62,55

68,53
68,64

68,60
68.12

66,08
68,42

67,48

67,06

69,86

67,31

65,55

66,76

68.99

68,38
66,76

69,87
67,23

65,61
71,40

68,98
68,55

69.99
68,45

68,85

67,33

68,42

69,53

69,17

68.02

70,32

66,47
67,52

69,01
67,14

64,32
64,49

69,72
61,89

71,56
66,51

69,36

67,16

65,64

66,48
67,09

67,69
68.13

67,35
61,51

68.02
68,97

68,61
68,37

67,23
68,25

67,78

66,51
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Tabuľka 21: Výsledky štúdie PBS stability - retenčný objem (ml)
d1
12,17

d7
12,13

d14
12,13

d21
12,15

d28
12,17

d35
12,20

12,14
12,12

12,09
12,08

12,11
12,10

12,12
12,10

12,14
12,12

12,16
12,14

12,16
12,13

12,12
12,09

12,14
12,11

12,16
12,12

12,17
12,14

12,20

41D12

12,12

12,08

12,10

12,10

12,13

35G2
40F1

12,16
12,14

12,12
12,09

12,14
12,10

12,16
12,12

12,17
12,13

41D12

12,12

12,07

12,10

12,10

12,28

35G2
40F1

12,16
12,13

12,12
12,09

12,13
12,09

12,14
12,12

12,16
12,12

12,17
12,14

12,12

12,08

12,08

12,09

12,10

12,12

35G2
40F1
41D12
35G2
40F1

Referencia

4 °C

RT

37 °C

41D12

d56

d92

12,10

12,13

12,10

12,13

12,09

12,13

12,06

12,08

Tieto výsledky analýzy gélovou filtráciou vzoriek 35G2, 40F1 a 41D12 odobraných po
5 týždňoch inkubácie pri 37 °C sú znázornené na obrázku 13. Dva menšie píky sú viditeľné
pri vyššom retenčnom čase (čo ukazuje na prítomnosť niektorých agregátov) a nižšom
retenčnom čase (čo ukazuje na prítomnosť nejakého degradačného produktu). Výsledky
ukazujú, že väčšina proteínu je neporušená a neagreguje.
Analýza vzoriek pomocou BIACORE
Vzorky odobrané v určitých časových bodoch sa testovali na účinnosť v CD70 väzby
použitím Biacore. 50 μl vzor sa pridal do 200 μl PBS + 0,02 % Tween a zriedil 1/400
nasledovne: 5 μl vzorku (1 mg / ml) + 195 μl HBS-EP + (tlmivý roztok Biacore), ďalej
zriedené 10 μl + 90 μl HVS-EP+ = 2,5 µg / ml. Analýza Biacore sa uskutočnila za použitia
čipu CM5 s vysokým obsahom CD70 (4000 RU). Výsledky pre mAb 40F1, 35G2 a 41D12 sú
uvedené na obrázku 16. Referenčná vzorka je 100 % vzorka.
Tieto výsledky ukazujú, že mAb stráca určitú účinnosť (afinitu k antigénu CD70) v
priebehu času pri inkubácii pri teplote 37 °C. Pre 41D12 sú vynesené ako smernica, tak
maximálny signál (R0) (pozri obrázok 16C a D).
Ďalej sa študovala stabilita zmrazenia - rozmrazenia zárodočných 27B3 mAb: 41D12,
35G2 a 40F1. Preto sa 0,7 ml alikvot mAb (koncentrácie 5 mg / ml) zmrazil na dobu aspoň 6
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hodín pri -20 °C a rozmrazil na dobu 1 hodiny pri teplote miestnosti. Tento cyklus sa
opakoval 9x (teda celkom 10 cyklov zmrazenie a rozmrazenia) a vzorky sa analyzovali
gélovou filtráciou, ako je uvedené vyššie. Výsledky ukazujú, že monoklonálne protilátky sú
stabilné po 10 cykloch zmrazovania rozmrazovania: nepozorovali sa žiadne degradačné
produkty alebo agregáty pri gélovej filtrácii.
Tabuľka 22: Výsledky štúdie PBS stability gélovou filtráciou (naľavo = hodnota po 10 Z / R
cykloch, napravo je hodnota pre referenčnú vzorku)
Gélová filtrácia

35G2
10 / ref.

40F1
10 / ref.

41D12
10 / ref .

% monomérneho píku

99,9 / 99,8

99,8 / 99,7

99,8 / 99,8

Plocha monomérneho píku
Retenčný čas

67,5 / 64,7
12,20 / 12,21

65,9 / 67,2
12,15 / 12,15

68,2 / 67,8
12,12 / 12,12

Pri vzorkách sa tiež testovala účinnosť v Biacore, ako je opísané vyššie. Výsledky
ukazujú, že po 10 cykloch zmrazovania a rozmrazovania má mAb stále 97 % svojej účinnosti
(pri všetkých troch testovaných mAb).
Tabuľka 23: Účinnosť prípravku Biacore po 10 cykloch zmrazovania a rozmrazovacia (%)
35G2

40F1

41D12

Referencia

100

100

100

10xZR

97,35

96,96

97,02

Príklad 16: ADCC účinnosť germlinovaných 27B3 mAb

Niektoré zárodočné 27B3 varianty sa exprimovali v bunkách HEK293 ako úplne dlhé
ľudské IgG1 molekuly. Po čistení na proteíne A sa hodnotila ADCC účinnosť
germlinovaných 27B3 mAb. ADCC sa merala za použitia opísaného v príklade 7. Relatívne
IC50 pre germlinované 27B3 mAb v porovnaní s parentálnou 27B3 sú uvedené v tabuľke 18
ako pre ADCC účinnosť, tak pre účinnosť blokovania CD70 / CD27 v ko-kultivačnom teste
Raji (ako je opísané v príklade 6). Číslo < 1,0 označuje vylepšenú IC50 pre germlinovaný
variant vzhľadom k parentálnej 27B3. Z týchto údajov sa môže konštatovať, že germlinovaný
variant 41D12 si zachováva ADCC účinnosť, rovnako ako blokujúcu účinnosť CD70 / CD27
v kombinácii s najlepšou Tm.
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Tabuľka 18: Relatívne IC50 pre germlinované varianty 27B3 v ADCC teste na báze 786-0 a
neutralizácia v biologickom teste na báze Raji v porovnaní s parentálnym klonom mAb
klon
mAb
27B3

IC50 v Raji ko-kultivačnom teste ADCC IC50 germlinované mAb
vzhľadom k 27B3
vzhľadom k 27B3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

53A2

0,8

1,5

41D12
35G2

1,2
1,4

1,7
1,7

40F1

1,8

53H1

1,6

1,9

1,5

4,6

0,7

1,1
2,1

2,2
4,4

1,4
1,4

2,0
1,9

2,0
2,3

1,0

1,5

1,3

1,5

2,1

1,6

0,9

1,8

3,4

2,1

1,9

1,7

Príklad 17 Konštrukcia a selekcia bunkových línií exprimujúcich nefukozylovanú CD70
mAb, ARGX-110

Pripravil sa vektor s dvomi génmi kódujúcimi aminokyselinové sekvencie VH a VL
zárodočného 27B3 klonu 41D12 (ZA alotyp). Nukleotidové sekvencie kódujúce ťažký
reťazec (SEK ID Č: 344) a ľahký reťazec (SEK ID Č: 345) 41D12 sú uvedené v tabuľke 30
nižšie.
Potelligent® CHOK1SV bunky sa elektroporáciou stabilne transfekovali vektorom s
dvomi génmi. Uskutočnilo sa šesť kôl transfekcie. V každom kruhu sa bunky z každej
elektroporácie pridali do 200 ml chemicky definovaného média CM63 bez živočíšnych
zložiek (CDACF) a nanesené na štyridsať 96-jamkových doštičiek v množstve 50 µl na
jamku. Deň po transfekcii sa do každej jamky pridalo 150 µl CM63 média obsahujúceho
selekčné činidlo L-metionín sulfoximín (MSX), čím sa získala konečná koncentrácia MSX 50
µM. Po približne 3, 4 a 5 týždňoch inkubácie sa doštičky testovali na prítomnosť kolónií za
použitia klonovacieho zrkadla. Akékoľvek zistené kolónie sa ďalej skúmali pomocou
mikroskopu, aby bolo možné vyhodnotiť, či kolónia vznikla z jednej alebo viacerých buniek.
Identifikovalo sa dvestoštyridsaťpäť kolónií a testovalo na produkciu protilátok za
použitia metódy založenej na Octetu. Koncentrácia protilátok bola v rozmedzí od 0 do 172 μg
/ ml. Z 245 testovaných bunkových línií bolo 214 pozitívnych na produkciu protilátok.
Bunkové línie sa zoradili na základe produktivity a vybralo sa top 70 bunkových línií. Kultúry
týchto 70 bunkových línií sa najprv nechali rozrásť v statickej kultúre a následne v suspenznej
kultúre. Tridsať bunkových línií, ktoré vykazovali prijateľný rast, sa vybralo a ďalej hodnotilo
testovaním produktivity kultúr vo vsádzkových trepacích fľaškách. Do kultúr sa viedol plyn
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v deň 4, 6, 8 a 10 a zbierali sa v deň 12. Koncentrácia protilátok vo vzorkách zbieraného
supernatantu sa stanovila HPLC za použitia kolóny obsahujúcej proteín A. Koncentrácia
protilátok vo vzorkách z 30 bunkových línií bola v rozmedzí od 109 do 877 mg / l. Výsledky
hodnotenia vsádzkových trepacích fliaš sa použili na zaradenie bunkových línií na základe
produktivity. Na ďalšie hodnotenie sa vybralo 20 najlepších bunkových línií.
Údaje o raste a produktivite pre týchto 20 vybraných bunkových línií exprimujúcich
protilátku ARGX-110 sa študovali v prítokových trepacích fľaškových kultúrach za použitia
CDACF média a výsledky sú uvedené v tabuľke 24. Koncentrácia protilátok pri zbere sa
pohybovala v rozmedzí od 857 do 3922 mg / l, ako je stanovené na HPLC kolóne s proteínom
A. Bunková línia F13 sa vybrala na zaočkovanie bunkami jednorazového bioreaktora s
objemom 10 litrov. Dosiahla sa koncentrácia zbieranej protilátky 4327 mg / l. Táto bunková
línia dosiahla koncentráciu protilátky pri zbere 2711 mg / l v prítokovej trepacej fľaškovej
kultúre a mala druhú najvyššiu špecifickú produktivitu (2,22 pg / bunku / hod.) zo všetkých 6
posudzovaných bunkových línií (B1, D4, D5, F1, F13 a F18). Táto bunková línia vykazovala
tiež prijateľné rastové charakteristiky.
Tabuľka 24: Zhrnutie údajov rastu a produktivity pre 20 vybraných bunkových línií
exprimujúcich protilátku ARGX-110, pestovaných v prítokových trepacích fľašiach s médiom
CDACF.

A1
A9

8,55
4,01

1276
1039

47,1
71,5

1536
1033

Špecifická
rýchlosť
produkcie
(qP)(3)
(pg/bunka /
hod.)
1,204
0,994

B1
B2

8,60
5,22

1777
1277

69,9
59,7

3922
2938

2,206
2,301

D4

9,10

1957

79,5

3346

1,709

D5
D12

7,84
7,76

1791
1635

78,5
91,2

3258
1424

1,819
0,871

D20

7,66

1525

60,6

3130

2,052

D24
D30

4,25
7,58

973
1492

28,3
93,4

1133
2095

1,164
1,405

F1
F13

8,55
6,14

1717
1224

41,0
46,0

3704
2711

2,157
2,215

Maximálna
Bunková koncentrácia
línia
živých buniek
(106 / ml)

IVC pri
zbere (1)
Koncentrácia
Životaschopnosť
9
(10
protilátok pri
pri zbere (%)
buniek .
zbere (2) (mg / l)
hod. / l)
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F18

7,80

1641

50,0

3301

Špecifická
rýchlosť
produkcie
(qP)(3)
(pg/bunka /
hod.)
2,011

F20
F21

7,76
7,95

1812
1693

68,2
39,7

2095
2008

1,156
1,186

F22
F29

8,13
9,16

1953
1944

87,9
88,3

1572
1435

0,805
0,738

F31

7,27

1453

73,9

1540

1,060

Maximálna
Bunková koncentrácia
línia
živých buniek
(106 / ml)

IVC pri
zbere (1)
Koncentrácia
Životaschopnosť
(109
protilátok pri
pri zbere (%)
buniek .
zbere (2) (mg / l)
hod. / l)

F33
5,67
1409
7,2
857
0,608
F34
10,04
2049
93,4
1328
0,648
(1)
Časový integrál koncentrácie životaschopných buniek pri zbere.
(2)
Určené metódou HPLC na proteíne A.
(3)
Vypočítané lineárnou regresnou analýzou koncentrácie protilátky proti časovému integrálu
koncentrácie životaschopných buniek.
Príklad 18 Afinita CD70 mAb

18.1 Afinita k rakovinovým bunkovým líniám exprimujúcim CD70

Niekoľko rakovinových bunkových línií sa testovalo pomocou FACS analýzy na väzbu
ARGX-110 a SGN70 (opísané v US2010 / 0129362 ) v saturačných koncentráciách mAb
(aspoň 2 µg / ml). Toto sa uskutočnilo buď pri 4 °C (1 hodina inkubácie buniek s mAb) alebo
pri 37 °C (15 minút inkubácie buniek s mAb). Väzba sa detegovala s použitím protilátky antihIgG1-Fc-FITC (AF006, Binding Site) alebo protilátky anti-hIgG1-Fc-PE (eBioscience, 124998). Fluorescencia sa merala za použitia prietokového cytometra. Výsledky sú zhrnuté v
tabuľke 25. Tretí stĺpec tabuľky ukazuje, či sa ARGX-110 viaže s nízkou (+), strednou (++)
alebo vysokou (+++) afinitou k rôznym testovaným bunkovým líniám.
V pravom stĺpci je FACS (MFI) signál pre ARGX-110 vydelený FACS (MFI) signálom
pre SGN70 pre experiment uskutočnený pri 37 °C. Tieto výsledky ukazujú, že ARGX-110 sa
viaže s vyššou afinitou k bunkám ako SGN70, obzvlášť pri bunkových líniách s nižšími
počtami kópií, kde sa môže očakávať, že vysokoafinitná väzba protilátky sa môže ľahšie
zachytiť.
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Tabuľka 25: Väzba CD70 mAb ARGX-110 a SGN70 na rakovinové bunkové línie
Bunková
línia
Raji

ARGX110
+++

FACS signál pre ARGX-110 /
FACS signál pre SGN70
1,2

Lymfóm z veľkých
B- buniek

SU-DHL-6

+

2,4

Hodgkinov lymfóm

L428

+++

1,4

MHHPREB1 +++
+++
Mino
+++
plášťových Jeko
Granta 519 ++
+
Rec-1

1,2
1,0

Mec1

+++

1,2

JVM-3
JVM-2

++
+

2,4

HUT78
HH

+++
+

1,0
1,7

U266

+++

0,8

JNN-3
LP1

+++
++

AMO-1
RPMI8226

+++
+++

MM1.S

++

KMS11
KMS12MB

+++
+++

786-O

+++

2,1

Karcinóm obličiek

Caki-1
A498

++
++

1,9
1,0

Astrocytóm
Karcinóm žalúdka

U251
MKN-45

+++
+

10,6

A549

+

3,8

Typ
Burkittov lymfóm

Non-Hodgkinov lymfóm
Lymfóm
buniek

Chronická
leukémia

z

lymfocytárna

Kožný T-bunkový lymfóm

Mnohopočetný myelóm

Pľúcny karcinóm

Melanóm

+
EBC-1
WM1205-Lu +++
+
WM852
WM3248
WM793

+++
+

WM1552C

++

0,9

8,9
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Bunková
línia

Typ

Glioblastóm

Karcinóm vaječníkov
Karcinóm
brušnej

WM115

ARGX110
+++

GaMG
U87MG

+
++

U343
OAW-42

++
+

SKOV3

+

OVCAR3
slinivky PANC-1
PANC-89

+
++

FACS signál pre ARGX-110 /
FACS signál pre SGN70

2,0

2,9

+

V ďalšom experimente sa určila zdanlivá väzbová afinita CD70 mAb, ARGX-110,
SGN70 a MDX1411 [pozri vyššie], v celom rade koncentrácií pre rôzne bunkové línie. Bunky
sa inkubovali 1 hodinu pri 4 °C s riediacimi radmi mAb viažucich CD70 a väzba sa
detegovala s použitím protilátky anti-hIgG1-Fc-FITC alebo anti-hIgG-Fc-PE. Fluorescencia
sa merala za použitia prietokového cytometra a vyniesla sa stredná hodnota fluorescencie.
Výsledky sú uvedené na obrázku 15.
Tieto výsledky ukazujú, že afinita troch rôznych mAb k CD70 na bunkách je
porovnateľná, ale pri niektorých bunkových líniách, SU-DHL-6, A549 a MKN45, je väzba
ARGX-110 lepšia v porovnaní s MDX1411 a SGN70. EC50 pre väzbu na SU-DHL-6, A549 a
MKN45 je oveľa vyššia pri všetkých mAb v porovnaní s EC50 na iných bunkových líniách,
ako je U266 a mnoho ďalších, čo pravdepodobne naznačuje, že mAb sa viaže iba jedným
ramenom (Fab) , čo už neumožňuje aviditu a výsledkom je nižšia afinita. Pri testovaní v
Biacore je skutočne afinita Fab z ARGX-110 oproti SGN70 a MDX1411 oveľa vyššia (pozri
nižšie).

18.2 Afinita k pacientovým bunkám exprimujúcim CD70

Primárne bunky odobrané od pacientov s chronickou lymfocytárnou leukémiou (CLL)
(2 vysoko rizikoví pacienti, 1 nízko rizikový pacient) sa naniesli v množstve 250 000 buniek /
jamku do 96-jamkových doštičiek s guľatým dnom v RPMI 1640 + 10 % FBS a pridali sa
mAb pri koncentrácii 5 μg / ml v RPMI + 10 % FBS. Po inkubácii počas až 5 hodín pri 37 °C
sa bunky dvakrát premyli ľadovo chladným PBS. Kozia protilátka proti ľudskému IgG
značená Alexa Fluor 647 (Invitrogen kat # 21445) sa zriedila 1/500 v PBS / 1% BSA a
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inkubovala počas 20 minút pri 4 °C. Doštička sa dvakrát premyla ľadovo chladným PBS
a pridal sa 4 % paraformaldehyd na dobu 15 minút pri teplote miestnosti na fixáciu buniek.
Signály sa merali pomocou FACS. Výsledky sú ukázané na obrázku 16. Výsledky ukazujú, že
ARGX-110 sa dobre viaže na bunky od pacientov s CLL, zatiaľ čo SGN70 skoro neposkytuje
žiadne väzbové signály.

18.3 Afinita CD70 Fab k rekombinantnému CD70 v Biacore

Rekombinantný ľudský CD70 sa imobilizoval na čipe CM5 Biacore. Imobilizácia sa
uskutočnila podľa spôsobu poskytnutého firmou Biacore za použitia súpravy NHS / EDC
(Biacore AB): po aktivácii čipu sa pripravil roztok 50 μg / ml rekombinantného CD70 v 10
mM acetátovom tlmivom roztoku o pH 5 a vstrekoval sa 1 µl tohto roztoku (50 ng), čo viedlo
k povrchovej hustote približne 1000 RU.
Fab sa pripravili pre mAb CD70 ARGX-110, MDX1411 a SGN70 pomocou štiepenia s
papaínom. Tieto Fab v koncentrácii približne 100 - 400 µg / ml sa 6 krát zriedili v HEPESupravenom fyziologickom roztoku (0,1M HEPES, 1,5 M NaCl, 30 mM EDTA, 0,5 % obj. /
obj. povrchovo aktívna látka P20). Vstrekovali sa (30 µl) a nechali sa prejsť prietokovými
celami pri prietoku 30 µl / min. Po naviazaní Fab na CD70 sa sledovala rýchlosť disociácie
počas 10 minút. Po disociácii sa povrchy prietokových cel regenerovali vstreknutím 5 µl 10
mM NaOH. Niekedy bolo potrebných viac vstreknutí NaOH na regeneráciu povrchov v
závislosti od afinity Fab. Analýza rýchlosti disociácie sa uskutočnila aplikáciou softvéru
BIAevaluation. Najprv sa senzogram slepých pokusov odčítal od senzogramov získaných s
potiahnutou prietokovou celou. Potom sa stanovila rýchlosť disociácie pre časový úsek 10
minút za použitia aplikácií Fit kinetics a vypočítala sa hodnota Kd. Rýchlosti disociácie sú
zhrnuté v tabuľke 26.
Tabuľka 26: „Rýchlosť disociácie“ Fab pre väzbu na ľudský CD70
ARGX-110
SGN70

Rýchlosť disociácie [10-4 s-1]
1.4
7

MDX1411

17
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18.4 Navyšovacie experimenty na hodnotenie lýzy SU-DHL- 6 buniek viazaných CD70
mAb

SU-DHL-6 bunky (bunková línie difúzneho lymfómu z veľkých B-buniek) sa pipetovali
do jamiek v množstve 50000 buniek / jamku a tie sa potom previedli do 300 000 čerstvo
izolovaných PBMC / jamka od zdravých darcov a mAb sa pridali v rôznych koncentráciách.
Vzorky sa inkubovali počas 2 dni a analyzovali pomocou FACS na depléciu bunkovej línie
(merané protilátkou proti ľudskému CD19 APC (eBioscience 17-0199-42)). Najlepšej
účinnosti pri usmrcovaní buniek sa dosiahlo pri ARGX-110, ktorá tiež poskytuje najvyššie %
lýzy. Výsledky sú uvedené na obrázku 17.

Príklad 19: CD27-CD70 blokujúca aktivita CD70 mAb

Interakcia medzi CD70 a CD27 sa môže podieľať na prežití nádorových buniek,
proliferácii a / alebo potlačení imunity v mikroprostredí nádora. Schopnosť CD70 mAb
blokovať interakciu medzi CD70 a CD27 sa preto hodnotila metódou ELISA.
V tomto teste sa mikrotitračná doštička (Nunc Maxisorb) najprv potiahla 100 µl
monoklonálnej protilátky anti-FLAG M2 (Sigma Aldrich, F3165) v 1250-násobnom zriedení
v PBS (aby sa dosiahlo konečnej koncentrácie približne 3,5 µg / ml) cez noc pri 4 °C.
Doštička sa raz premyla PBS-Tween a inkubovala pri teplote miestnosti počas 2 hodín s 300
µl PBS-1 % kazeín. Doštička sa trikrát premyla PBS-Tween. 100 µl 5 ng / ml (80 pM) FlagTNC-CD70 (The Journal of Immunology, 2009, 183: 1851-1861) zriedeného v PBS-0,1 %
kazeín sa pridalo do doštičky a inkubovalo sa pri teplote miestnosti počas 1 hodiny za
trepania. Doštička sa premyla päťkrát PBS-Tween. Testovaná CD70 mAb sa pridala do
doštičky; rôzne koncentrácie sa dosiahli zriedením roztoku zásobnej protilátky v PBS-0,1 %
kazeín. Bezprostredne potom sa pridalo 50 µl 1 µg / ml (konečná koncentrácia 6,5 nM)
rekombinantnej ľudskej CD27 Fc chiméry (R&D systémy 382-CD, MW = 46,5 kDa) a
inkubovalo pri teplote miestnosti počas 1 hodiny za trepania. Doštička sa premyla päťkrát
PBS Tween. Pridalo sa 100 µl biotinylovanej anti-CD27 (eBioscience 13-0271) zriedenej
500-krát v PBS-0,1% kazeín a doštička sa inkubovala pri teplote miestnosti ďalšiu hodinu za
trepania. Doštička sa premyla päťkrát PBS Tween. Pridalo sa 100 µl Strep-HRP (Jackson
Immunoresearch 016-030-084) zriedené 5000 krát v PBS-0,1% kazeín a doštička sa
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inkubovala pri teplote miestnosti ďalší hodinu za trepania. Doštička sa premyla päťkrát PBSTween. Na doštičku sa pridalo 100 µl TMB a zmeralo OD pri 620 nm.
Za použitia tohto testu sa porovnávala účinnosť blokovania ARGX-110 s účinnosťou
SGN70 a MDX1411. Ako je ukázané na obrázku 18, ARGX-110 je oveľa účinnejší (približne
100-násobne) pri blokovaní interakcie medzi CD70 a CD27 ako dve porovnávacie mAb (IC50
ARGX-110 = 67 ng / ml, MDX1411 = 5500 ng / ml SGN70 = 4972 ng / ml).

Príklad 20: Väzbové vlastnosti CD70 mAb

20.1 Krížová reaktivita s CD70 iných ako ľudských druhov

Stanovenie krížovej reaktivity CD70 mAb medzi živočíchmi je užitočné na účely
hodnotenia, ktoré zvieracie modely sa môžu použiť na in vivo štúdie potvrdenia koncepcie a
ktoré druhy sú najvhodnejšie pro toxikologické štúdie. Rhesus CD70 je z 94 % identický s
ľudským CD70 a CD70 makaka jávskeho je z 95 % identický s ľudským CD70. Zarovnanie
sekvencií z rôznych druhov je ukázané na obrázku 19. Sekvencia myšacieho a potkanieho
CD70 sú také zahrnuté tak, aby boli zvýraznené rozdiely v porovnaní s ľudskou sekvenciou.
Pri CD 70 mAb ARGX-110, SGN70 a MDX1411 sa testovala väzba na U266 (ľudská
bunková línia mnohopočetného myelómu), LCL8664 bunky (rhesus bunková línia Bbunkového lymfómu, ATCC-CRL-1805) a na HSC-F bunky (T-bunková línia makaka
jávskeho, lymfocyty pochádzajúce z fetálnej sleziny, Japanese health science foundation) v
riediacich sériách začínajúcich pri koncentrácii 10-20 μg / ml.
Detekcia sa uskutočnila s použitím kozej protilátky proti ľudskej IgG1 FITC. Vzorky sa
analyzovali pomocou FACS. Výsledky sú uvedené na obrázku 20. Počet kópií CD70 na
obidvoch opičích bunkových líniách je veľmi nízky (nízke signály v FACS). Avšak ARGX110 má vysokú afinitu k cynomolgus a rhesus CD70 v porovnaní s afinitou SGN70 a
MDX1411 k CD70 týchto druhov.

20.2 Blokujúca účinnosť CD70 mAb

Schopnosť CD70 mAb (ARGX-110, SGN70 a MDX1411) blokovať interakciu medzi
CD70 a CD27 sa testovala za použitia blokujúcej ELISA opísanej v príklade 19 vyššie. Test

123

sa upravil tak, aby sa zmerala blokujúca účinnosť každej protilátky pre ľudský, makaka rhesus
a makaka jávskeho Flag-TNC-CD70 (Wyzgol, et al., J. Immunol., 2009, 183: 1851-1861).
V teste ELISA sa presne použili rovnaké podmienky pre CD70 z rôznych druhov, takže
hodnoty IC50 medzi jednotlivými druhmi, sa môžu priamo porovnávať. Výsledky sú uvedené
na obrázku 21 a podporujú výsledky pozorované s použitím buniek od ľudí, opíc makaka a
opíc cynomolgus. ARGX-110 má nezmenenou účinnosť a teda nezmenenú afinitu k CD70
opíc v porovnaní s ľuďmi, zatiaľ čo SGN70 a obzvlášť MDX1411 majú nižšiu afinitu pre
opicu ako pre humánny CD70. Hodnoty IC50 sú zhrnuté v tabuľke 27.
Tabuľka 27: IC50 na blokovanie interakcie CD27-CD70 v ELISA pre CD70 z rôznych
druhov

ARGX-110
SGN70

IC50 [ng / ml] v inhibičnej ELISA
Človek
Makak rhesus
39
75
54
178

Makak jávsky
48
112

MDX1411

44

> 10000

Bunky

> 10000

20.3 Väzba na denaturovaný CD70

Väzba CD70 mAb na denaturovaný rekombinantný CD70 sa hodnotila testom ELISA.
Rekombinantný CD70 sa denaturoval zahrievaním počas 5 minút pri 95 °C a následným
okamžitým schladením na ľade počas 5 minút. Mikrotitračná doštička sa potiahla 5 µg / ml
CD70, ktorý bol alebo nebol denaturovaný. Doštička sa blokovala a CD70 mAb určené na
testovanie sa aplikovali v množstve 10 µg / ml. Po premytí sa detegovala väzba mAb za
použitia protilátky proti ľudskému IgG-HRP. Ako pozitívna kontrola poťahovania sa miesto
použitia CD70 mAb aplikovala anti-Flag mAb odvodená od myši a detekcia sa uskutočnila za
použitia protilátky proti myšacej HRP. TMB sa použil ako substrát a meralo sa OD pri 620
nm. Výsledky tejto ELISA sú ukázané na obrázku 22. Výsledky ukazujú, že ARGX-110 sa
viaže na iný epitop ako SGN70, MDX1411 (MDX2H5) a MDX69A7, keďže ARGX-110 sa
stále viaže na denaturovaný CD70, zatiaľ čo ostatné mAb nie. Z ďalších mAb sa niektoré tiež
viažu na denaturovaný CD70 (napr. 5F4, 9G2, 57B6).
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20.4 Mapovaniu epitopov pomocou chimér myš-človek

Človek-myš CD70 ECD fúzne proteíny sa konštruovali výmenou domén ľudského a
myšacieho CD70 za účelom mapovania rozpoznávania domén mAb. Konštrukcia sa
uskutočnila za použitia štandardných spôsobov rekombinantnej DNA a PCR metodológie.
Myšacie a ľudské chiméry sa klonovali do eukaryotického expresného vektora s Flag tágom
na zachytenie v ELISA a TNC na trimerizáciu proteínu (Flag-TNC-CD70). Proteíny sa
exprimovali ako rozpustné proteíny v bunkách HEK293. Sekvencie rôznych chimér je
znázornená na obrázku 23.
Maxisorb (Nunc) mikrotitračná doštička sa potiahla 3,5 µg / ml myšací M2 anti-Flag
mAb (Sigma Aldrich, F3165) a rôzne chiméry sa zachytili. Aplikovala sa riediaca rada
testovaných CD70 mAb, ktoré sa testovali, začínajúc koncentráciou 10 µg / ml a 3 násobným
riedením. Po 2 hodinách sa detegovala väzba pomocou protilátky proti ľudskému Fc-HRP pri
16000 násobnom zriedení. Farbenie sa uskutočnilo pomocou ABTS a meralo sa OD pri
405 nm. Ako pozitívna kontrola sa použil CD27-Fc, ktorý je schopný viazať sa ako na ľudský
a myšací CD70 s dobrou afinitou, tak na chimérne varianty človek-myš CD70. Hodnoty EC50
pre väzbu sú zhrnuté v tabuľke 28.
Tabuľka 28: Väzba ARGX-110 na chiméry človek-myš CD70 uvedené na obrázku 23.
EC50 [ng / ml]
človek

ARGX-110
22

CD27
79

chim-1
chim-2.1

27
15

159
51

chim-2.2
chim-2.3

16
15

56

chim-2.4

14

76

chim-2
chim-3

Pozn.
Pozn.

99
94

chim-4
myš
NB = žiadna väzba

Pozn.
Pozn.

51
41

Tieto výsledky ukazujú, že ARGX-110 sa môže viazať na ľudský Flag-TNC-CD70 a
chiméry 1, 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, ale neviaže sa na chiméry 2, 3 a 4 a myšací Flag-TNC- CD70.
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Toto ukazuje, že epitop na ARGX-110 je v nasledujúcej aminokyselinovej sekvencii:
HIQVTLAICSS (SEK ID Č: 342).

Príklad 21: Internalizácia CD70 rôznymi nádorovými bunkovými líniami a primárnymi
nádorovými bunkami

Preukázalo sa, že naviazanie CD70 protilátok na bunkové línie odvodené od karcinómu
obličiek 786-0 a A498 vedie k rýchlej (počas 1 hodiny) internalizácii komplexu protilátkareceptor (Adam et al., Br. J. Cancer (2006) 95: 298 - 306). Za účelom testovania internalizácie
mAb ARGX-110, SGN70 a MDX1411 sa 786-0 bunky kultivovali v mikrotitračnej doštičke s
96 jamkami a inkubovali cez noc pri 37 °C. Pridalo sa 2,5 µg / ml mAb a inkubovalo s
bunkami počas 0-24 hodín pri 37 °C. Doštičky sa trikrát 5' premyli stripovacím tlmivým
roztokom (150 mM NaCl, 100 mM glycín, pH = 2,5, kódovaný „IN“ a predstavujúci
množstvo mAb internalizovanej cez CD70) alebo PBS (kódovaný „OUT“ a predstavujúci
množstvo mAb viazané na receptor na vonkajšej strane bunky). Následne sa bunky fixovali 4
% paraformaldehydom 30' pri RT, premyli PBS a inkubovali 5' s 0,2 % Triton-X-100 („IN“)
alebo PBS („OUT“). Ďalej sa bunky dvakrát premyli a inkubovali pri teplote miestnosti počas
10' s 100 mM glycínom a následne inkubovali 30 minút s PBS + 1% BSA. Nakoniec sa bunky
farbili kozou protilátkou proti ľudskému Fc (Jackson imunoresearch 109-005-098) a
protilátkou proti kozej IRDYE800 (Li-cor 926-32214) pred analýzou na infračervenom
skeneri Li-Cor odyssey. % mAb OUT ako funkcie času sú znázornené na obrázku 24.
Tieto výsledky ukazujú, že internalizácia všetkých mAb je porovnateľná a že žiadna z
mAb sa úplne neinternalizuje. Najprv, medzi 0 a 2 hod., prebieha internalizácia mAb veľmi
rýchle, ale potom sa zdá, že sa dosiahne ustáleného stavu, kedy okolo 30 % mAb zostane na
vonkajšej strane bunky a po 24 hodinách inkubácie pri 37 °C.
Internalizácia mAb viazaných na CD70 sa hodnotila tiež za použitia iných bunkových
línií. V týchto pokusoch sa meral iba signál mAb mimo bunku ako funkcie času s použitím
analýzy FACS podľa nižšie opísaného protokolu. Tento alternatívny protokol sa určil ako
spoľahlivý odpočet v porovnaní s vyššie opísaným spôsobom (pozri obrázok 24, pravý panel).
V prípade suspenzie buniek sa bunky centrifugovali, spočítali a pelety sa resuspendovali
v médiu na hustotu 5 x 105 buniek / ml, 100 µl tejto suspenzie sa pridalo do jamky 96jamkovej doštičky s dnom tvaru V. V prípade adherentných buniek sa bunky zaočkovali do
96-jamkovej doštičky a kultivovali pri teplote 37 °C, 5 % CO2, pokiaľ sa bunky úplne
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neprichytili. Bunky sa naniesli v hustote, ktorá umožnila lineárny rast buniek počas ďalších
48 hodín.
mAb určené na testovanie sa zriedili a inkubovali s bunkami pri teplote 37 °C, 5 % CO2
rôzne časové úseky: 24 hod., 8 hod., 6 hod., 4 hod., 2 hod., 1 hod., 30 min., 15 min., 5 min., 0
min. (=bez mAb). Po inkubácii sa doštičky premyli na ľade studeným FACS tlmivým
roztokom, aby sa zastavila internalizačná reakcia. V tomto štádiu boli adherentné bunky
oddelené od doštičky za použitia disociačného roztoku pre bunky (Sigma) a previedli sa do
96-jamkovej doštičky s dnom tvaru V. Potom sa bunky centrifugovali pri teplote 4 °C.
Supernatant sa odstránil jemným prevracaním doštičky. Bunky sa dvakrát premyli jemným
resuspendovaním bunkovej pelety v 100 µl studeného FACS tlmivého roztoku. Po premytí sa
bunková peleta resuspendovala v 100 µl anti-hu IgG-FITC, zriedené 1/500 v FACS tlmivom
roztoku. Doštička sa inkubovala počas 30 minút pri 4 °C za trepania a bunky sa trikrát
premyli studeným FACS tlmivým roztokom. Bunky sa resuspendovali v 100 µl FACS
tlmivom roztoku a bezprostredne sa merala fluorescencia. Stredná hodnota intenzity
fluorescencie (MFI) sa vyniesla v závislosti od času.
Niekoľko pokusov sa opakovalo dvakrát alebo viackrát. Výsledky z dvoch
experimentov boli veľmi porovnateľné. V niektorých experimentoch s použitím U266, SUDHL-6 a Raji buniek sa použil koncentrační rozsah (20 ng / ml - 5 μg / ml), aby sa zistilo, či
existuje vplyv koncentrácie mAb na rýchlosť internalizácie. Žiadny takýto vplyv sa
nepozoroval (údaje nie sú zobrazené).
Tieto výsledky pre rôzne testované bunkové línie sú uvedené v tabuľke 29 a ukazujú, že
internalizácia nie je bežným javom, v skutočnosti je to pomerne vzácna udalosť. Tabuľka 29
zhŕňa percentá internalizácie po 6 hodinách pre rôzne bunkové línie. Tieto výsledky ukazujú,
že väčšina ARGX-110 zastáva naviazaná na vonkajšej strane buniek, čo robí bunky
náchylnejšie k ADCC, CDC a ADCP.
Tabuľka 29: % internalizácia CD70 mAb rôznymi bunkovými líniami po 6 hodinách.
Bunková
línia

Typ

Burkittov lymfóm
Raji
Veľký B-bunkový lymfóm SU-DHL-6

% internalizácia po 6 Priemerné
hodinách
indikáciu
2
2
3
3

Hodgkinov lymfóm
Non-Hodgkinov lymfóm

15

Lymfóm

7

z

15
L428
MHHPREB1 19
12
plášťových Mino

19

%

na
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Typ

Bunková
línia

buniek

Granta 519

Chronická
leukémia

Rec-1
lymfocytárna Mec1

Karcinóm
buniek

2
3

JVM-2
JVM-3

8
11

Pacient HR

5

Pacient HR
Pacient LR

7
8

Kožný T-bunkový lymfóm HUT78
Mnohopočetný myelóm

% internalizácia po 6 Priemerné
hodinách
indikáciu
7

35

HH
U266

31
38

AMO-1
RPMI8226

36
38

MM1.S

35

KMS12MB
obličkových 786-O

7

33

34

49
58

Caki-1
A498

37
66

54

Astrocytóm

U251

52

52

Karcinóm žalúdka
Pľúcny karcinóm

MKN-45
A549

0
0

0

EBC-1

6

Melanóm

Glioblastóm

WM1205-Lu 45
34
WM3248
52
WM115
10
U87MG
U343

Karcinóm vaječníkov
SKOV3
Karcinóm slinivky brušnej PANC-1
PANC-89

32
51
29
20

3

44

21
51
25

%

na

128

Tabuľka 30: nukleotidové sekvencie kódujúce vybrané CD70 protilátky
mAb
41D12 Ťažký reťazec SEK ID Č:
344

kozak
VEDÚCA SEKVENCIA
VARIABILNÁ OBLASŤ
LAMBDA KONŠTANTNÁ OBLASŤ
Ľahký reťazec SEK ID Č:
345
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mAb

kozak
VEDÚCA SEKVENCIA
VARIABILNÁ OBLASŤ
LAMBDA KONŠTANTNÁ OBLASŤ
57B6 Ťažký reťazec SEK ID Č:
346

Ľahký reťazec SEK ID Č:
347
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mAb
59D10 Ťažký reťazec SEK ID Č:
348

Ľahký reťazec SEK ID Č:
349

ZOZNAM SEKVENCIÍ
<110> arGEN-X BV
<120> Protilátky proti CD70
<130> NLW/P116378WO00
<150> US 61453390
<151> 2011-03-16
<150> US 61503871
<151> 2011-07-01
<160> 351
<170> PatentIn verzia 3.5
<210> 1
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
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<400> 1

<210> 2
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 2

<210> 3
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 3

<210> 4
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 4

<210> 5
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 5
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<210> 6
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 6

<210> 7
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 7

<210> 8
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 8

<210> 9
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 9

<210> 10
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
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<400> 10

<210> 11
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 11

<210> 12
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 12

<210> 13
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 13

<210> 14
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 14

<210> 15
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 15

<210> 16
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
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<400> 16

<210> 17
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 17

<210> 18
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 18

<210> 19
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 19

<210> 20
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 20

<210> 21
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 21

<210> 22
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
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<400> 22

<210> 23
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 23

<210> 24
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 24

<210> 25
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 25

<210> 26
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 26

<210> 27
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 27
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<210> 28
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 28

<210> 29
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 29

<210> 30
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 30

<210> 31
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 31

<210> 32
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
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<400> 32

<210> 33
<211> 16
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 33

<210> 34
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 34

<210> 35
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 35

<210> 36
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 36

<210> 37
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama

138

<400> 37

<210> 38
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 38

<210> 39
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 39

<210> 40
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 40

<210> 41
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 41

139

<210> 42
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 42

<210> 43
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 43

<210> 44
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 44

<210> 45
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 45

<210> 46
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama

140

<400> 46

<210> 47
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 47

<210> 48
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 48

<210> 49
<211> 6
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 49

<210> 50
<211> 13
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 50

<210> 51
<211> 19
<212> PRT
<213> Lama glama

141

<400> 51

<210> 52
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 52

<210> 53
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 53

<210> 54
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 54

<210> 55
<211> 21
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 55

<210> 56
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 56

142

<210> 57
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 57

<210> 58
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 58

<210> 59
<211> 13
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 59

<210> 60
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 60

<210> 61
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 61

<210> 62
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama

143

<400> 62

<210> 63
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 63

<210> 64
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 64

<210> 65
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 65

<210> 66
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 66

144

<210> 67
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 67

<210> 68
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 68

<210> 69
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 69

<210> 70
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 70

<210> 71
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama

145

<400> 71

<210> 72
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 72

<210> 73
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 73

<210> 74
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 74

<210> 75
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 75

146

<210> 76
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 76

<210> 77
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 77

<210> 78
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 78

<210> 79
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 79

<210> 80
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 80

<210> 81
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama

147

<400> 81

<210> 82
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 82

<210> 83
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 83

<210> 84
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 84

<210> 85
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 85

<210> 86
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 86

<210> 87
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama

148

<400> 87

<210> 88
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 88

<210> 89
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 89

<210> 90
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 90

<210> 91
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 91

<210> 92
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 92

<210> 93
<211> 11

149

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 93

<210> 94
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 94

<210> 95
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 95

<210> 96
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 96

<210> 97
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 97

<210> 98
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 98

<210> 99
<211> 15

150

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 99

<210> 100
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 100

<210> 101
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 101

<210> 102
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 102

<210> 103
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 103

<210> 104
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 104

<210> 105
<211> 15

151

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 105

<210> 106
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 106

<210> 107
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 107

<210> 108
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 108

<210> 109
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 109

<210> 110
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 110

<210> 111
<211> 7

152

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 111

<210> 112
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 112

<210> 113
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 113

<210> 114
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 114

<210> 115
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 115

<210> 116
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 116

<210> 117
<211> 11

153

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 117

<210> 118
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 118

<210> 119
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 119

<210> 120
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 120

<210> 121
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 121

<210> 122
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 122

<210> 123
<211> 7

154

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 123

<210> 124
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 124

<210> 125
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 125

<210> 126
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 126

<210> 127
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 127

<210> 128
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 128

<210> 129
<211> 32

155

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 129

<210> 130
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 130

<210> 131
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 131

<210> 132
<211> 34
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 132

<210> 133
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama

156

<400> 133

<210> 134
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 134

<210> 135
<211> 34
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 135

<210> 136
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 136

<210> 137
<211> 34
<212> PRT
<213> Lama glama

157

<400> 137

<210> 138
<211> 34
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 138

<210> 139
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 139

<210> 140
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 140

<210> 141
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama

158

<400> 141

<210> 142
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 142

<210> 143
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 143

<210> 144
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 144

<210> 145
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 145

159

<210> 146
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 146

<210> 147
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 147

<210> 148
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 148

<210> 149
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 149

<210> 150
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 150

<210> 151
<211> 12

160

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 151

<210> 152
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 152

<210> 153
<211> 12
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 153

<210> 154
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 154

<210> 155
<211> 9
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 155

<210> 156
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 156

<210> 157
<211> 10

161

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 157

<210> 158
<211> 9
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 158

<210> 159
<211> 9
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 159

<210> 160
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 160

<210> 161
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 161

<210> 162
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 162

<210> 163
<211> 11

162

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 163

<210> 164
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 164

<210> 165
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 165

<210> 166
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 166

<210> 167
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 167

<210> 168
<211> 12
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 168

<210> 169
<211> 11

163

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 169

<210> 170
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 170

<210> 171
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 171

<210> 172
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 172

<210> 173
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 173

<210> 174
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 174

<210> 175
<211> 11

164

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 175

<210> 176
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 176

<210> 177
<211> 115
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 177

<210> 178
<211> 122
<212> PRT
<213> Lama glama

165

<400> 178

<210> 179
<211> 122
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 179

166

<210> 180
<211> 128
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 180

<210> 181
<211> 119
<212> PRT
<213> Lama glama

167

<400> 181

<210> 182
<211> 119
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 182

168

<210> 183
<211> 116
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 183

<210> 184
<211> 131
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 184

169

<210> 185
<211> 123
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 185

170

<210> 186
<211> 119
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 186

<210> 187
<211> 119
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 187

171

<210> 188
<211> 122
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 188

<210> 189
<211> 112
<212> PRT
<213> Lama glama

172

<400> 189

<210> 190
<211> 112
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 190

<210> 191
<211> 111
<212> PRT
<213> Lama glama

173

<400> 191

<210> 192
<211> 113
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 192

<210> 193
<211> 112

174

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 193

<210> 194
<211> 119
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 194

175

<210> 195
<211> 111
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 195

<210> 196
<211> 107
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 196

176

<210> 197
<211> 118
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 197

<210> 198
<211> 108
<212> PRT
<213> Lama glama

177

<400> 198

<210> 199
<211> 116
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 199

<210> 200
<211> 116

178

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 200

<210> 201
<211> 111
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 201

179

<210> 202
<211> 111
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 202

<210> 203
<211> 108
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 203

180

<210> 204
<211> 109
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 204

<210> 205
<211> 104
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 205

181

<210> 206
<211> 104
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 206

<210> 207
<211> 108
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 207

182

<210> 208
<211> 108
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 208

<210> 209
<211> 108
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 209

183

<210> 210
<211> 113
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 210

<210> 211
<211> 113
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 211

184

<210> 212
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 212

<210> 213
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

185

<400> 213

<210> 214
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 214

186

<210> 215
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 215

<210> 216
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

187

<400> 216

<210> 217
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 217

188

<210> 218
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 218

<210> 219
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

189

<400> 219

<210> 220
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 220

190

<210> 221
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 221

<210> 222
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

191

<400> 222

<210> 223
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 223

192

<210> 224
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 224

<210> 225
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

193

<400> 225

<210> 226
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 226

194

<210> 227
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 227

<210> 228
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

195

<400> 228

<210> 229
<211> 122
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 229

196

<210> 230
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 230

<210> 231
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

197

<400> 231

<210> 232
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 232

198

<210> 233
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 233

<210> 234
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 234

199

<210> 235
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 235

<210> 236
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

200

<400> 236

<210> 237
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 237

<210> 238
<211> 111

201

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 238

<210> 239
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 239

202

<210> 240
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 240

<210> 241
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

203

<400> 241

<210> 242
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 242

<210> 243
<211> 111

204

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 243

<210> 244
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 244

205

<210> 245
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 245

<210> 246
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

206

<400> 246

<210> 247
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 247

<210> 248
<211> 5

207

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 248

<210> 249
<211> 17
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 249

<210> 250
<211> 14
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 250

<210> 251
<211> 14
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 251

<210> 252
<211> 14

208

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 252

<210> 253
<211> 14
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 253

<210> 254
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 254

<210> 255
<211> 30
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 255

<210> 256
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 256

209

<210> 257
<211> 5
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 257

<210> 258
<211> 17
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 258

<210> 259
<211> 19
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 259

<210> 260
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 260

<210> 261
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama

210

<400> 261

<210> 262
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 262

<210> 263
<211> 13
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 263

<210> 264
<211> 11
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 264

<210> 265
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 265

<210> 266
<211> 22
<212> PRT
<213> Lama glama

211

<400> 266

<210> 267
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 267

<210> 268
<211> 14
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 268

<210> 269
<211> 15
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 269

<210> 270
<211> 7
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 270

<210> 271
<211> 12
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 271

<210> 272
<211> 32

212

<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 272

<210> 273
<211> 10
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 273

<210> 274
<211> 123
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 274

<210> 275
<211> 124

213

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 275

<210> 276
<211> 113
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

214

<400> 276

<210> 277
<211> 111
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 277

215

<210> 278
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 278

<210> 279
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 279

<210> 280
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 280

<210> 281
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

216

<400> 281

<210> 282
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 282

<210> 283
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 283

<210> 284
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 284

<210> 285
<211> 32

217

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 285

<210> 286
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 286

<210> 287
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 287

<210> 288
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 288
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<210> 289
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 289

<210> 290
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 290

<210> 291
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 291

<210> 292
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 292

<210> 293
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
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<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 293

<210> 294
<211> 22
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 294

<210> 295
<211> 22
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 295

<210> 296
<211> 22
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 296

220

<210> 297
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 297

<210> 298
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 298

<210> 299
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 299

<210> 300
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia

221

<400> 300

<210> 301
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 301

<210> 302
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 302

<210> 303
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 303

<210> 304
<211> 32

222

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 304

<210> 305
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 305

<210> 306
<211> 17
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (1)..(1)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne D, T, S alebo E
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (2)..(2)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne I
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N, S, T alebo Y

223

<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (4)..(4)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N, M, S alebo T
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (5)..(5)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne E, D, Y alebo H
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (6)..(6)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne G, D, S alebo N
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (7)..(7)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne G, Y, S, D alebo M
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (8)..(8)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne T, E, S, N, Y alebo R
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (9)..(9)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne T, A alebo R
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (17)..(17)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne G alebo S
<400> 306

<210> 307
<211> 5
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE

224

<222> (1)..(1)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne V, G alebo A
<400> 307

<210> 308
<211> 5
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (1)..(1)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne D, T, S, N alebo G
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (2)..(2)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne Y, S alebo P
<400> 308

<210> 309
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 309

<210> 310
<211> 7
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
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<222> (1)..(1)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N alebo S
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N, S alebo A
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (4)..(4)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne S, N alebo T
<400> 310

<210> 311
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (6)..(6)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne Y, V alebo L
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (7)..(7)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne K alebo S
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (8)..(8)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne H alebo N
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (10)..(10)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne G alebo S
<400> 311

<210> 312
<211> 7

226

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (1)..(1)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne V, I alebo Y
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N alebo T
<400> 312

<210> 313
<211> 7
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (4)..(4)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne Y
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (5)..(5)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne R alebo M
<400> 313

<210> 314
<211> 7
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
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<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (1)..(1)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne D alebo G
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (4)..(4)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne S alebo I
<400> 314

<210> 315
<211> 14
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne S alebo T
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (7)..(7)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne V alebo A
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (9)..(9)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne S alebo T
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (10)..(10)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne S, T alebo G
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (11)..(11)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N alebo H
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (14)..(14)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne G, D alebo E
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<400> 315

<210> 316
<211> 14
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne S, N alebo I
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (5)..(5)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne G alebo A
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (6)..(6)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N alebo D
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (7)..(7)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N alebo S
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (8)..(8)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne V alebo I
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (10)..(10)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne N alebo S
<400> 316

<210> 317
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
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<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (6)..(6)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne G alebo W
<400> 317

<210> 318
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (4)..(4)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne S alebo T
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (6)..(6)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne E alebo R
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (7)..(7)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne R alebo N
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (9)..(9)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne G alebo H
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (10)..(10)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne T alebo A
<400> 318

<210> 319
<211> 14

230

<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (2)..(2)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne V alebo L
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (3)..(3)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne K alebo T
<220>
<221> MISC_FEATURE
<222> (10)..(10)
<223> X je akákoľvek aminokyselina, výhodne T alebo D
<400> 319

<210> 320
<211> 10
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 320

<210> 321
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 321

<210> 322
<211> 8
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 322
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<210> 323
<211> 12
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 323

<210> 324
<211> 50
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 324

<210> 325
<211> 8
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 325

<210> 326
<211> 7
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 326

<210> 327
<211> 5
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 327
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<210> 328
<211> 8
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 328

<210> 329
<211> 3
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 329

<210> 330
<211> 10
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 330

<210> 331
<211> 7
<212> PRT
<213> Homo sapiens
<400> 331

<210> 332
<211> 142
<212> PRT
<213> Homo sapiens
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<400> 332

<210> 333
<211> 142
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Chimérna sekvencia
<400> 333
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<210> 334
<211> 142
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Chimérna sekvencia
<400> 334
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<210> 335
<211> 142
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Chimérna sekvencia
<400> 335

<210> 336
<211> 142
<212> PRT
<213> Artificiálna
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<220>
<223> Chimérna sekvencia
<400> 336

<210> 337
<211> 142
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Chimérna sekvencia
<400> 337

237

<210> 338
<211> 142
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Chimérna sekvencia
<400> 338
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<210> 339
<211> 142
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Chimérna sekvencia
<400> 339

<210> 340
<211> 142
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Chimérna sekvencia
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<400> 340

<210> 341
<211> 142
<212> PRT
<213> Mus musculus
<400> 341

240

<210> 342
<211> 11
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> CD70 epitop
<400> 342

<210> 343
<211> 32
<212> PRT
<213> Lama glama
<400> 343

<210> 344
<211> 1425
<212> DNA
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná nukleotidová sekvencia
<400> 344
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<210> 345
<211> 717
<212> DNA
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná nukleotidová sekvencia
<400> 345

242

<210> 346
<211> 369
<212> DNA
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná nukleotidová sekvencia
<400> 346

<210> 347
<211> 341
<212> DNA
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná nukleotidová sekvencia
<400> 347

<210> 348
<211> 372
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<212> DNA
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná nukleotidová sekvencia
<400> 348

<210> 349
<211> 333
<212> DNA
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná nukleotidová sekvencia
<400> 349

<210> 350
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 350

244

<210> 351
<211> 32
<212> PRT
<213> Artificiálna
<220>
<223> Germlinovaná protilátková sekvencia
<400> 351
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Patentové nároky
1. Protilátka alebo jej fragment viažuci antigén, ktorá sa viaže na ľudský CD70, uvedená
protilátka alebo fragment viažuci antigén obsahujú aspoň jednu variabilnú doménu ťažkého
reťazca (VH) obsahujúcu variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR3, variabilnú oblasť ťažkého
reťazca CDR2 a variabilnú oblasť ťažkého reťazca CDR1 a aspoň jednu variabilnú doménu
ľahkého reťazca (VL) obsahujúcu variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR3, variabilnú oblasť
ľahkého reťazca CDR2 a variabilnú oblasť ľahkého reťazca CDR1,
kde variabilná oblasť ťažkého reťazca CDR3 obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 50
(DAGYSNHVPIFDS);
variabilná oblasť ťažkého reťazca CDR2 obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 27
(DINNEGGTTYYADSVKG);
variabilná oblasť ťažkého reťazca CDR1 obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 11 (VYYMN);
variabilná oblasť ľahkého reťazca CDR3 obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 160
(ALFISNPSVE);
variabilná oblasť ľahkého reťazca CDR2 obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 119 (NTNTRHS)
a
variabilná oblasť ľahkého reťazca CDR1 obsahuje alebo zahŕňa SEK ID Č: 250
(GLKSGSVTSDNFPT).
2. Izolovaná protilátka alebo fragment viažuci antigén podľa nároku 1, ktorá obsahuje
variabilnú doménu ťažkého reťazca (VH) obsahujúcu alebo zahŕňajúcu aminokyselinovú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č: 223 alebo aminokyselinovú sekvenciu aspoň z 90 %, 95 %,
97 %, 98 % alebo 99 % s ňou identickú a variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL)
obsahujúcu alebo zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu uvedenú v SEK ID Č: 241 alebo
aminokyselinovú sekvenciu aspoň z 90 %, 95 %, 97 %, 98 % alebo 99 % s ňou identickú.
3. Izolovaná protilátka alebo fragment viažuci antigén podľa nároku 2, ktorá obsahuje
variabilnú doménu ťažkého reťazca (VH) obsahujúcu alebo zahŕňajúcu aminokyselinovú
sekvenciu uvedenú v SEK ID Č: 223 a variabilnú doménu ľahkého reťazca (VL) obsahujúcu
alebo zahŕňajúcu aminokyselinovú sekvenciu uvedenú v SEK ID Č: 241.
4. Protilátka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ktorou je chimérna lamačlovek protilátka, kde VH a VL domény sú odvodené od lamy a jedna alebo viac
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konštantných domén je odvodená od ľudského imunoglobulínu a ktorá prípadne obsahuje
pántovú oblasť, CH2 doménu a CH3 doménu ľudského IgG, výhodne ľudského IgGl.
5. Protilátka alebo fragment viažuci antigén podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, ktoré vykazujú jednu alebo viac efektorových funkcií vybraných z cytotoxicity
sprostredkovanej bunkami závislej od protilátky (ADCC), kde protilátka alebo fragment
viažuci antigén prípadne vykazujú zvýšenú ADCC funkciu v porovnaní s ekvivalentnou
protilátkou obsahujúcou natívnu ľudskú Fc doménu, cytotoxicity závislej od komplementu
(CDC) a fagocytózy sprostredkovanej bunkami závislej od protilátky (ADCP) proti bunkám
exprimujúcim ľudský CD70 na bunkovom povrchu, ako napríklad rakovinovým bunkám
exprimujúcim CD70.
6. Protilátka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, ktorá je nefukozylovaný IgG,
výhodne nefukozylovaný ľudský IgGl.
7. Izolovaný polynukleotid, ktorý kóduje protilátku alebo fragment viažuci antigén podľa
ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov.
8. Expresný vektor obsahujúci polynukleotid podľa nároku 7 operatívne spojený s
regulačnými sekvenciami, ktoré umožňujú expresiu polypeptidu viažuceho antigén v
hostiteľskej bunke alebo v bezbunkovom expresnom systéme.
9. Hostiteľská bunka alebo bezbunkový expresný systém obsahujúci expresný vektor podľa
nároku 8.
10. Spôsob produkcie rekombinantnej protilátky alebo jej fragmentu viažuceho antigén, ktorý
zahŕňa kultiváciu hostiteľských buniek alebo bezbunkového expresného systému podľa
nároku 9 za podmienok, ktoré umožňujú expresiu protilátky alebo fragmentu viažuceho
antigén a získanie exprimovanej protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén.
11. Farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6 a aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič alebo
excipient.
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12. Protilátka alebo fragment viažuci antigén podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6 na
použitie pri
(a) inhibícii rastu nádorových buniek exprimujúcich CD70 u ľudského pacienta alebo
(b) liečení alebo prevencii rakoviny u ľudského pacienta, kde rakovina je prípadne rakovina,
ktorá vykazuje expresiu nízkeho počtu kópií CD70.

13. Protilátka alebo fragment viažuci antigén podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6 na
použitie pri liečení alebo prevencii rakoviny u ľudského pacienta, kde rakovina je vybraná zo
skupiny zahŕňajúcej: lymfóm z veľkých B-buniek, chronickú lymfocytárnu leukémiu,
Burkittov lymfóm, Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinov lymfóm, lymfóm z plášťových
buniek, karcinóm slinivky brušnej, kožný T-bunkový lymfóm, rakovinu žalúdka, rakovinu
pľúc, melanóm, glioblastóm a rakovinu vaječníkov.
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