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ČINIDLO VIAŽUCE IL-17A A JEHO POUŽITIE

Opis

OBLASŤ VYNÁLEZU

[0001] Predkladaný vynález sa týka činidla viažuceho IL-17A a jeho použitia ako

terapeutického činidla, najmä ako terapeutického činidla pre rôzne zápalové alebo autoimunitné

ochorenia.
DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY

[0002] Cytokíny rodiny interleukínov-17 sú pomenované ako IL-17A až IL-17F v tomto

poradí. Súčasne je tiež objavená rodina ich receptorov, IL-17 receptor A až IL-17 receptor E:

Tieto cytokíny IL-17 sa viažu na zodpovedajúci receptor, čím sprostredkovávajú rôzne

zápalové reakcie.

[0003] Najtypickejším členom rodiny je IL-17A. Lymfocyty, ktoré migrujú do miest infekcie

alebo poranenia, môžu vylučovať IL-17A. Na jednej strane IL-17A indukuje expresiu

zápalových cytokínov a chemokínov, čím získava viac imunitných buniek do miesta zápalu a
zhoršuje zápalovú reakciu; na druhej strane IL-17A indukuje expresiu niektorých faktorov

dôležitých pre opravu tkaniva, teda urýchľuje zotavenie organizmu. Aj keď má interleukín-17A
účinok na zosilnenie imunitnej obrannej odpovede a ochranu organizmov počas procesu

antiinfekcie a opravy tkaniva u hostiteľa, u mnohých pacientov trpiacich autoimunitnými
ochoreniami a rakovinou je interleukín-17A vysoko exprimovaný, nadmerná expresia

interleukínu-17A hrá v patologickom vývoji rolu zhoršenia, pretože môže vyvolať expresiu

rôznych zápalových faktorov. Mnoho pokusov na zvieratách dokázalo, že patologická

závažnosť rôznych autoimunitných ochorení môže byť účinne potlačená nedostatkom
interleukínu-17A alebo neutralizáciou protilátky proti interleukínu-17A. Existujú dôkazy, že

signál IL-17 vykazoval určitý účinok ako cieľ pri liečbe autoimunitných ochorení, vrátane

reumatoidnej artritídy (RA), psoriázy, Crohnovej choroby, sklerózy multiplex (MS),

psoriázovej choroby, astmy a lupusu (pozri napríklad Aggarwal a kol., J. Leukoc.Biol, 71 (1):
1-8 (2002); Lubberts a kol.).

[0004] Ľudský IL-17 je gén kódujúci polypeptid, ktorý má až 155 aminokyselín. Polypeptid

obsahuje 19-aminokyselinovú signálnu sekvenciu a 132-aminokyselinovú zrelú oblasť. S
relatívnou molekulovou hmotnosťou 17 000 Da, ľudský IL-17A je glykoproteín existujúci vo

forme homodiméru alebo heterodiméru (Spriggs a kol., J.Clin.Immunol, 17: 366-369 (1997)).
IL-17F, homológ, sa môže kombinovať s IL-17A za vzniku heterodiméru IL-17A/F.
Aminokyselinová sekvencia IL-17F (IL-24, ML-1) má až 55% podobnosť so sekvenciou IL-

17A, obe majú rovnaký receptor, IL-17R. IL-17R je všadeprítomne exprimovaný v rôznych
bunkách, vrátane vaskulárnych endotelových buniek, periférnych T buniek, B buniek,

fibroblastov, myelomonocytov a stromálnych buniek kostnej drene (Kolls a kol., Immunity, 21:
467-476 (2004); Kawaguchi a kol., J.Allergy Clin. Immunol, 114 (6): 1267-1273 (2004);

Moseley a kol., Cytokine Growth Factor Rev, 14 (2): 155-174 (2003)).

[0005] WO 2010/034443 A1 sa týka protilátky viažucej sa na IL-17, ktorá sa vyznačuje väzbou

na ten istý epitop IL-17, na ktorý sa viaže monoklonálna protilátka 3C1 a je to izotyp ľudského

IgG1 modifikovaný v pántovej oblasti v polohe aminokyseliny 216-240, medzi CH1 a CH2
a/alebo v druhej interdoménovej oblasti v polohe aminokyseliny 327-331 medzi CH2 a CH3 na

liečbu zápalových ochorení.

[0006] WO 2007/070750 A1 sa týka anti-IL-17 protilátok vyznačujúcich sa tým, že majú

vysokú afinitu a spomalenú rýchlosť pre ľudský IL-17, na liečenie autoimunitných, zápalových,

bunkových proliferatívnych a vývojových porúch.

[0007] WO 2006/013107 A1 sa týka molekuly viažucej IL-17, najmä protilátky proti ľudskému

IL-17, na použitie pri liečbe choroby alebo poruchy sprostredkovanej IL-17, napr. reumatoidnej
artritídy.

[0008] WO 2008/021156 A2 sa týka umelo vytvorených protilátok proti ľudskému IL-17A.

[0009] WO 2009/136286 A2 sa týka úplne ľudských monoklonálnych protilátok, ktoré

rozpoznávajú IL-17F, IL-17F homodimér, IL-17A, IL-17A homodimér a/alebo heterodimérny
proteínový komplex IL-17A/IL-17F a ďalej spôsobov použitia takých monoklonálnych

protilátok ako terapeutík, diagnostík a profylaktík.

[0010] WO 2011/053763 A2 sa týka antagonistov protilátky proti interleukínu-17A (IL-17A),

polynukleotidov kódujúcich antagonistov protilátky proti IL-17A alebo ich fragmentov a
spôsobov ich výroby a použitia.

[0011] WO 2008/047134 A2 sa týka molekúl protilátky, ktoré majú špecifickosť pre antigénne

determinanty oboch IL-17A a IL-17F, terapeutického použitia molekúl protilátky a spôsobov
výroby uvedených molekúl protilátky.

[0012] Od objavu interleukínu-17A doteraz, sa našlo množstvo anti-IL-17A protilátok, ako

napríklad CN101001645A, CN101326195A, CN101646690A, ale stále však existuje potreba

vývoja rôznych druhov vylepšených protilátok na účinné zníženie alebo elimináciu aktivity IL
-17 pri zápalovej reakcii a autoimunitných ochoreniach.

PODSTATA VYNÁLEZU

[0013] Vynález je definovaný nárokmi.

[0014] Predkladaný vynález poskytuje anti-IL-17A protilátku s vyššou afinitou a dlhším

polčasom rozpadu.

[0015] Predkladaný vynález poskytuje činidlo viažuce IL-17A, obsahujúce:

variabilnú oblasť ľahkého reťazca protilátky, obsahujúcu 0-3 LCDR oblasti vybrané z tých,
ktoré sú uvedené v SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 14 a SEQ ID NO: 15; a

variabilnú oblasť ťažkého reťazca protilátky, obsahujúcu 0-3 HCDR oblasti vybrané z tých,
ktoré sú uvedené v SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 a SEQ ID NO: 12;

pričom počet oblastí CDR variabilnej oblasti ľahkého reťazca protilátky a variabilnej
oblasti ťažkého reťazca nie je súčasne 0.

[0016] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

SEQ ID NO: 13.

[0017] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

SEQ ID NO: 14.

[0018] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

SEQ ID NO: 15.

[0019] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

SEQ ID NO: 10.

[0020] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

SEQ ID NO: 11.

[0021] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

SEQ ID NO: 12.

[0022] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

jednu oblasť LCDR vybranú zo SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 14 a SEQ ID NO: 15.

[0023] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

jednu oblasť HCDR vybranú zo SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 a SEQ ID NO: 12.

[0024] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

dve oblasti LCDR vybrané z SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 14 a SEQ ID NO: 15.

[0025] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

dve oblasti HCDR vybrané z SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 a SEQ ID NO: 12.

[0026] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

tri oblasti LCDR, pričom aminokyselinová sekvencia LCDR1 je uvedená v SEQ ID NO: 13,
aminokyselinová sekvencia LCDR2 je uvedená v SEQ ID NO: 14, aminokyselinová sekvencia

LCDR3 je uvedená v SEQ ID NO: 15.

[0027] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A obsahuje

tri oblasti HCDR, pričom aminokyselinová sekvencia HCDR1 je uvedená v SEQ ID NO: 10,
aminokyselinová sekvencia HCDR2 je uvedená v SEQ ID NO: 11, aminokyselinová sekvencia

HCDR3 je uvedená v SEQ ID NO: 12.

[0028] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A, pričom

variabilná oblasť ľahkého reťazca protilátky ďalej obsahuje FR oblasť ľahkého reťazca
odvodenú z myšieho reťazca K, X alebo jeho variantu. V niektorých aspektoch aminokyselinová

sekvencia variabilnej oblasti ľahkého reťazca protilátky je SEQID NO: 2. Ďalej činidlo viažuce
IL-17A obsahuje konštantnú oblasť ľahkého reťazca odvodenú z myšieho reťazca K, X alebo

jeho variantu.

[0029] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A, pričom

variabilná oblasť ťažkého reťazca protilátky ďalej obsahuje FR oblasť ťažkého reťazca
odvodenú z myšieho IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 alebo jeho variantu. V niektorých aspektoch

aminokyselinová sekvencia variabilnej oblasti ťažkého reťazca protilátky je SEQ ID NO: 1.
Ďalej činidlo viažuce IL-17A obsahuje konštantnú oblasť ťažkého reťazca odvodenú z myšieho

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 alebo jeho variantu,.

[0030] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A, pričom

jeho variabilná oblasť ľahkého reťazca protilátky ďalej obsahuje FR oblasť ľahkého reťazca
odvodenú z ľudského reťazca K, X alebo jeho variantu; V niektorých aspektoch FR oblasť
ľahkého reťazca variabilnej oblasti ľahkého reťazca protilátky je A10 FR oblasť ľahkého

reťazca ľudskej zárodočnej línie, ktorej aminokyselina je uvedená v SEQ ID NO: 4, alebo jej

variant. V niektorých aspektoch sa variant FR oblasti variabilnej oblasti ľahkého reťazca
protilátky týka A10 FR oblasti ľahkého reťazca ľudskej zárodočnej línie s 0-10

aminokyselinovými mutáciami. V niektorých aspektoch aminokyselinová mutácia vo variante
FR oblasti variabilnej oblasti ľahkého reťazca je jedna alebo viac vybraných zo skupiny

pozostávajúcej z F71Y, K49Y, Y36F a L47W. V niektorých aspektoch je ľahký reťazec
protilátky vybraný zo SEQ ID NO: 9 a jeho variantu. Ďalej činidlo viažuce IL-17A obsahuje

konštantnú oblasť ľahkého reťazca odvodenú z ľudského reťazca K, X alebo jeho variantu.

[0031] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu činidlo viažuce IL-17A, pričom

jeho variabilná oblasť ťažkého reťazca protilátky ďalej obsahuje FR oblasť ťažkého reťazca
odvodenú z ľudského IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 alebo jeho variantu; V niektorých aspektoch FR

oblasť ťažkého reťazca variabilnej oblasti ťažkého reťazca protilátky je FR oblasť ťažkého
reťazca VH1-18 ľudskej zárodočnej línie, ktorej aminokyselinová sekvencia je uvedená v SEQ
ID NO: 3 alebo jej variant; V niektorých aspektoch variant FR oblasti variabilnej oblasti

ťažkého reťazca protilátky sa týka ťažkého reťazca VH1-18 ľudskej zárodočnej línie s 0-10

aminokyselinovými mutáciami; V niektorých aspektoch je aminokyselinová mutácia vo
variantoch FR oblasti variabilnej oblasti ťažkého reťazca jedna alebo viac vybraných zo
skupiny pozostávajúcej z: A93T, T71A, M48I, V67A, M69L, T73D a S76N; V niektorých

aspektoch je ťažký reťazec protilátky vybraný zo SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO:
7 a SEQ ID NO: 8. Ďalej činidlo viažuce IL-17A obsahuje konštantnú oblasť ťažkého reťazca
odvodenú z ľudského IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 alebo jeho variantu.

[0032] Ďalej je podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu poskytnutý vektor

exprimujúci vyššie uvedený IL-17A. Hostiteľské bunky po transfekcii vektorom exprimujú a

vylučujú činidlo viažuce IL-17A.

[0033] Podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu vektor obsahuje nukleotid kódujúci
činidlo viažuce IL-17A predkladaného vynálezu.

[0034] Ďalej podľa niektorých aspektov predkladaného vynálezu sa poskytuje farmaceutická

kompozícia, ktorá obsahuje činidlo viažuce IL-17A, ako je opísané vyššie a farmaceuticky

prijateľnú pomocnú látku, riedidlo alebo nosič.

[0035] Ďalej podľa niektorých aspektov predkladaný vynález tiež poskytuje použitie vyššie

uvedeného činidla viažuceho IL-17A alebo farmaceutickej kompozície, ktorá ho obsahuje, pri

príprave liečiva na liečenie chorôb alebo porúch sprostredkovaných IL-17. Choroby sú
zápalové alebo autoimunitné choroby; choroby sú vybrané zo psoriázy, psoriatickej artritídy,

ankylozujúcej spondylitídy, sklerózy multiplex, zápalovej artritídy; zápalovým ochorením je
výhodne zápalová artritída. Zápalová artritída je vybraná z osteoartritídy, reumatoidnej

artritídy, reumatickej artritídy alebo osteoporózy, výhodne reumatickej artritídy.

[0036] Podľa niektorých aspektov predkladaný vynález tiež poskytuje použitie vyššie uvedenej

IL-17A protilátky alebo farmaceutickej kompozície, ktorá ju obsahuje, pri príprave liečiva na

liečenie chorôb alebo porúch sprostredkovaných IL-17. Choroby sú zápalové alebo
autoimunitné choroby. Zápalovým ochorením je výhodne zápalová artritída. Zápalová artritída

je vybraná z osteoartritídy, reumatoidnej artritídy alebo osteoporózy.

[0037] Podľa niektorých aspektov predkladaný vynález tiež poskytuje spôsob liečenia choroby

alebo poruchy sprostredkovanej IL-17, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného

množstva činidla viažuceho IL-17A, ako je opísané vyššie, alebo humanizovanej IL-17A
protilátky alebo farmaceutickej kompozície, ktorá ju obsahuje, subjektu, ktorý to potrebuje.

[0038] Aby bolo možné vynález ľahšie pochopiť, nižšie sú konkrétne definované určité

technické a vedecké termíny. Pokiaľ nie je v tomto dokumente konkrétne definované inak,

všetky ďalšie tu použité technické a vedecké termíny majú význam, ktorý obvykle pochopí

odborník v odbore, do ktorého tento vynález patrí.

I. TERMÍNY

[0039] Ako sa tu používa, jednopísmenový kód a trojpísmenový kód pre aminokyseliny sú
opísané v J. Biol. Chem, 243, (1968) str. 3558.

[0040] Ako sa tu používa, „viažuce činidlo“ odkazuje na rozpustný receptor alebo jeho

fragmenty alebo analógy, alebo protilátky alebo ich fragmenty alebo analógy, ktoré sú schopné
viazať sa na cieľ. „Činidlo viažuce IL-17A“ podľa predkladaného vynálezu odkazuje na

protilátku alebo jej fragment alebo analóg schopný špecificky rozpoznávať IL-17A a viazať sa
na IL-17A.

[0041] Termín „IL-17A“ všeobecne odkazuje na prírodný alebo rekombinantný ľudský IL-17A

a neľudské homológy ľudského IL-17A. Pokiaľ nie je uvedené inak, je prijatá molekulová
hmotnosť homodiméru IL-17A (napríklad 30 KDa pre ľudský IL-17A) na výpočet molárnej
koncentrácie IL-17A.

[0042] Ako sa tu používa, „protilátka“ odkazuje na imunoglobulín, štruktúru štvorpeptidového

reťazca pozostávajúcu z dvoch identických ťažkých reťazcov a dvoch identických ľahkých

reťazcov spojených disulfidovou väzbou. Konštantné oblasti ťažkého reťazca imunoglobulínu
vykazujú rôzne aminokyselinové zložky a usporiadanie, a preto vykazujú odlišnú antigénnosť.

Podľa toho možno imunoglobulíny rozdeliť

do piatich kategórií

alebo nazývať

imunoglobulínové izotypy, menovite IgM, IgD, IgG, IgA a IgE. Podľa svojich

aminokyselinových zložiek pántovej oblasti a počtu a umiestnenia disulfidových väzieb
ťažkého reťazca je možné Ig v rovnakej kategórii ďalej rozdeliť na rôzne podtypy, napríklad

IgG možno rozdeliť na IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4. Ľahký reťazec je možné rozdeliť na K alebo

X reťazec podľa rôznych konštantných oblastí.

[0043] Oblasť asi 110 aminokyselinových sekvencií blízko N-konca ťažkého a ľahkého reťazca
protilátky sa do značnej miery mení, známa ako variabilná oblasť (oblasť V); oblasť zvyšku

aminokyselinovej sekvencie blízko C-konca je relatívne stabilná, známa ako konštantná oblasť
(oblasť C). Variabilná oblasť obsahuje tri hypervariabilné oblasti (HVR) a štyri relatívne

konzervované oblasti FR (FR). Tri hypervariabilné oblasti určujú špecifickosť protilátky, tiež

sú známe ako oblasť (CDR) určujúca komplementaritu. Každá variabilná oblasť (LCVR)
ľahkého reťazca a každá variabilná oblasť (HCVR) ťažkého reťazca pozostáva z troch oblastí

CDR a štyroch oblastí FR, postupné poradie od amino konca ku karboxylovému koncu je: FR1,

CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 a FR4. Tri oblasti CDR ľahkého reťazca, menovite

hypervariabilné oblasti (LCDR) ľahkého reťazca, odkazujú na LCDR1, LCDR2 a LCDR3; tri

oblasti CDR ťažkého reťazca, menovite hypervariabilné oblasti (LCDR) ťažkého reťazca,
odkazujú na HCDR1, HCDR2 a HCDR3. Počet a umiestnenie aminokyselinových zvyškov

oblasti CDR v oblastiach LCVR a HCVR protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén v tomto

dokumente vyhovujú známym Kabatovým kritériám číslovania (LCDR1-3, HCDE2-3) alebo
vyhovujú Kabatovým a Chothiovým kritériám číslovania (HCDR1).

[0044] Ako sa tu používa, „fragment viažuci antigén“ odkazuje na fragment Fab, fragment Fab',

fragment F(ab')2 alebo jediný fragment Fv, ktorý má aktivitu viažucu antigén. Fv protilátka je
minimálny fragment protilátky obsahujúci variabilnú oblasť ťažkého reťazca, variabilnú oblasť
ľahkého reťazca a všetky miesta viažuce antigén bez konštantnej oblasti. Fv protilátka

všeobecne ďalej obsahuje polypeptidový linker medzi doménami VH a VL a je schopná
vytvárať štruktúru potrebnú pre väzbu antigénu.

[0045] Ako sa tu používa, termín „determinant antigénu“ predkladaného vynálezu odkazuje na

trojrozmerné miesta, ktoré sú diskrétne na antigéne a rozpoznávané protilátkou alebo

fragmentom viažucim antigén predkladaného vynálezu.

[0046] „Podávanie“ a „liečba“, ako sa vzťahujú na zvieratá, človeka, experimentálne subjekty,

bunky, tkanivá, orgány alebo biologickú tekutinu, sa týkajú kontaktovania zvierat, ľudí,
subjektov, buniek, tkanív, orgánov alebo biologickej tekutiny s exogénnymi liečivami,

terapeutickými činidlami, diagnostickými činidlami alebo kompozíciami. „Podávanie" a
„liečba" sa môžu týkať napr. terapeutických, farmakokinetických, diagnostických, výskumných

a experimentálnych spôsobov. Liečba buniek zahŕňa kontaktovanie buniek s činidlom, ako aj

kontaktovanie tekutiny s činidlom, kde tekutina je v kontakte s bunkami. „Podávanie“ a
„liečba“ tiež znamená liečbu in vitro a ex vivo napr. buniek činidlom, diagnostickou alebo

viažucou kompozíciou alebo inými bunkami. „Liečba“, ako sa týka ľudských, veterinárnych

alebo výskumných subjektov, odkazuje na terapeutickú liečbu, profylaktické alebo preventívne

opatrenia pre výskumné a diagnostické aplikácie. „Liečba“, ako sa týka ľudských,
veterinárnych alebo výskumných subjektov alebo buniek, tkanív alebo orgánov, zahŕňa

kontaktovanie ľudských alebo zvieracích subjektov, buniek, tkanív, fyziologických
kompartmentov alebo fyziologickej tekutiny s agonistom IL-17A alebo antagonistom IL-17 A.

„Liečba buniek“ tiež zahŕňa situácie, kde je agonista IL-17A alebo antagonista IL-17A v

kontakte s receptorom IL-17A, napr. v tekutej fáze alebo koloidnej fáze a tiež zahŕňa situácie,
kde agonista alebo antagonista nie sú v kontakte s bunkami alebo receptormi.

[0047] „Liečba“ znamená podávanie terapeutického činidla, ako je kompozícia obsahujúca

ktorúkoľvek z viažucich zlúčenín predkladaného vynálezu, interne alebo externe pacientovi,
ktorý má jeden alebo viac príznakov choroby, pre ktoré má činidlo známu terapeutickú aktivitu.

Typicky sa činidlo podáva v množstve účinnom na zmiernenie jedného alebo viacerých

príznakov ochorenia u pacienta alebo populácie, ktorá sa má liečiť, buď vyvolaním regresie

alebo inhibíciou progresie takého príznaku (príznakov) akýmkoľvek klinicky merateľným
stupňom. Množstvo terapeutického činidla, ktoré je účinné na zmiernenie akéhokoľvek

konkrétneho príznaku choroby (tiež označované ako „terapeuticky účinné množstvo“) sa môže
líšiť v závislosti na rôznych faktoroch, ako je napríklad chorobný stav, vek a hmotnosť pacienta

a schopnosť lieku vyvolať u pacienta požadovanú odpoveď.

[0048] Tu sú spomenuté štyri varianty ľudského proteínu IL-17 A:

1) Ako sa tu používa, termíny „ľudský IL-17A (huIL-17A)“ a „prírodný ľudský IL-17A“

odkazujú na zrelé formy (t. j. zvyšky 24-155) ľudského proteínu IL-17A s prístupovými

číslami NP_002181 a AAT22064 a ich prirodzene sa vyskytujúce varianty a
polymorfizmy.

2) Ako sa tu používa, termín „rhIL-17A“ sa týka rekombinantného ľudského IL-17A, táto
nomenklatúra sa prijala pre uľahčenie odkazovania na rôzne formy IL-17A a nemusí

zodpovedať použitiu v literatúre.
3) Ako sa tu používa, termín „His-huIL-17A“ odkazuje na rekombinantný ľudský IL-17A

s pripojenouN-koncovou značkou His, „FLAG-huIL-17A“ odkazuje na rekombinantný

ľudský IL-17A s pripojenou N-koncovou značkou FLAG. V niektorých experimentoch

je FLAG-huIL-17A biotinylovaný.
4) Tu uvedený R&D Systerms ľudský IL-17A je rekombinantný ľudský IL-17A zakúpený

od R&D Systerms.

[0049] Ako sa tu používa, termín „monoklonálna protilátka“ odkazuje na protilátku vylučovanú
klonom odvodeným z jednej bunky. Monoklonálne protilátky sú vysoko špecifické a sú

namierené proti jedinému epitopu. Bunka nie je obmedzená na eukaryotické, prokaryotické

alebo fágové klonálne bunkové línie.

[0050] Monoklonálna protilátka v tomto dokumente konkrétne zahŕňa „chimérickú“ protilátku,

v ktorej je časť ťažkého a/alebo ľahkého reťazca identická alebo homológna so

zodpovedajúcimi sekvenciami protilátok odvodených od konkrétneho druhu alebo patriacich
konkrétnemu typu alebo podtypu protilátky, zatiaľ čo zvyšok reťazca (reťazcov) je identický s

alebo homológny so zodpovedajúcimi sekvenciami protilátok odvodených od iného druhu
alebo patriacich inému typu alebo podtypu protilátky, ako aj fragmentu takejto protilátky,

pokiaľ vykazujú požadovanú biologickú aktivitu.

[0051] Ako sa tu používa, termín „humanizovaná protilátka“ je variabilná oblasť-modifikovaná

forma myšej protilátky podľa predkladaného vynálezu, ktorá má CDR oblasti odvodené z
(alebo v podstate odvodené z) neľudskej protilátky (výhodne myšej monoklonálnej protilátky),

a FR oblasti a konštantné oblasti v podstate odvodené z ľudskej protilátky; to znamená, že
sekvencie CDR oblasti myšej protilátky sú štepené na rôzne typy rámcových sekvencií
protilátky ľudskej zárodočnej línie. Takéto rámcové sekvencie je možné získať z verejných

databáz DNA alebo z publikovaných odkazov, ktoré zahŕňajú génové sekvencie zárodočnej

protilátky. Napríklad sekvencie zárodočnej DNA génov ľudskej ťažkej variabilnej oblasti a
génov variabilnej oblasti ľahkého reťazca je možné nájsť v databáze sekvencií ľudskej

zárodočnej línie „VBase“ (k dispozícii na internete www.mrccpe.com.ac.uk/vbase ), ako aj v

Kabat, EA, atď. 1991 Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5. vydanie. Pretože
sekvencie CDR sú zodpovedné za väčšinu interakcií protilátka-antigén, je možné skonštruovať

expresný vektor na expresiu rekombinantnej protilátky, ktorý môže napodobňovať špecifický

znak prirodzene sa vyskytujúcej protilátky.

[0052] „Voliteľné“ alebo „voliteľne“ znamená, že nasledujúca udalosť alebo situácia sa môže,

ale nemusí nevyhnutne vyskytnúť a opis zahŕňa prípady, v ktorých daná udalosť alebo situácia
nastane alebo nenastane. Napríklad „voliteľne obsahuje 1-3 variabilné oblasti ťažkého reťazca
protilátky“ znamená, že variabilná oblasť ťažkého reťazca protilátky so špecifickými

sekvenciami môže, ale nemusí nevyhnutne byť prítomná, ak je prítomná, môže byť 1, 2 alebo

3.

[0053] Transformácia hostiteľskej bunky rekombinantnou DNA sa môže uskutočniť bežnými

technikami dobre známymi odborníkom v stave techniky. Získané transformanty sa kultivujú
pomocou bežných spôsobov na expresiu polypeptidu kódovaného génom vynálezu. Kultivačné
médium môže byť vybrané z rôznych konvenčných kultivačných médií na základe použitých

hostiteľských buniek. Hostiteľské bunky rastú za správnych podmienok.

II. Protilátky špecifické pre ľudský IL-17A

[0054] Predkladaný vynález poskytuje umelo vytvorené anti-IL-17A protilátky a ich použitie

na liečenie rôznych zápalových, imunitných a proliferatívnych porúch, vrátane reumatoidnej
artritídy (RA), osteoartritídy, reumatoidnej artritídy osteoporózy, zápalovej fibrózy (napr.

sklerodermia, pľúcna fibróza a cirhóza), zápalových porúch čriev (napr. Crohnova choroba,
ulcerózna kolitída a zápalové ochorenie čriev), astmy (vrátane alergickej astmy), alergií,

CHOCHP, sklerózy multiplex, psoriázy a rakoviny.

[0055] Na generovanie anti-IL-17A protilátok predkladaného vynálezu sa môže použiť

akýkoľvek vhodný spôsob na generovanie monoklonálnych protilátok. Napríklad zvierací
príjemca môže byť imunizovaný spojeným alebo napr. prirodzene sa vyskytujúcim

homodimérom IL-17A alebo jeho fragmentom. Môže sa použiť akýkoľvek vhodný spôsob
imunizácie. Takéto spôsoby môžu zahŕňať adjuvansy, ďalšie imunostimulanty, opakované

posilňovacie imunizácie a použitie jednej alebo viacerých imunizačných ciest.

[0056] Akákoľvek vhodná forma IL-17A sa môže použiť ako imunogén (antigén) na

generovanie neľudskej protilátky špecifickej pre IL-17A, protilátka sa môže skrínovať na svoju
biologickú aktivitu. Vyvolávajúcim imunogénom môže byť zrelý ľudský IL-17A plnej dĺžky,
vrátane spojených prirodzene sa vyskytujúcich homodimérov alebo ich peptidov zahrňujúcich

jeden epitop alebo viac epitopov. Imunogén sa môže použiť samotný alebo v kombinácii s

jedným alebo viacerými činidlami zvyšujúcimi imunogenicitu, ktoré sú v stave techniky známe.

Imunogén môže byť purifikovaný z prírodného zdroja alebo produkovaný v geneticky
modifikovaných bunkách. DNA kódujúca imunogén môže byť odvodená z genómových alebo

negenómových (napr. cDNA) DNA. Na expresiu DNA kódujúcich imunogén je možné použiť
vhodné genetické vektory, uvedené vektory zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na adenovírusové
vektory, adenoasociované vírusové vektory, bakulovírusové vektory, plazmidy a nevírusové

vektory.

[0057] Príkladný spôsob výroby anti-ľudských IL-17A protilátok predkladaného vynálezu je

opísaný v príklade 1.

III. Humanizácia IL-17A špecifických protilátok

[0058] Humanizovaná protilátka môže byť vybraná z ktoréhokoľvek typu imunoglobulínov,

vrátane IgM, IgG, IgD, IgA a IgE. V jednom uskutočnení je protilátkou IgG protilátka. Môže

sa použiť akýkoľvek izotyp IgG, vrátane IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4. Uvažuje sa aj o variantoch

izotypov IgG. Humanizovaná protilátka môže obsahovať sekvencie odvodené z viac ako
jedného typu alebo izotypu. Optimalizácia nevyhnutných sekvencií konštantnej domény na

generovanie požadovanej biologickej aktivity sa ľahko dosiahne skríningom protilátok v
biologických testoch opísaných nižšie v príkladoch.

[0059] Rovnako akýkoľvek typ ľahkého reťazca sa môže použiť v zlúčeninách a tu uvedených

spôsoboch. Konkrétne je v predkladaných zlúčeninách a spôsoboch užitočná kappa (K), lambda

(X) alebo ich variant.

[0060] Príkladný spôsob humanizácie anti-ľudských IL-17A protilátok predkladaného

vynálezu je opísaný v príklade 2.

PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU

[0061] Ďalej v texte, predkladaný vynález je ďalej opísaný s odkazom na príklady; rozsah

predkladaného vynálezu však nie je na ne obmedzený. V rozsahu, v akom zahŕňajú príklady
akýkoľvek predmet, ktorý nespadá do rozsahu nárokov, je zahrnutý iba na referenčné účely.

[0062] V príkladoch uvedených v tomto dokumente, kde nie sú opísané konkrétne podmienky,

sa experimenty obvykle uskutočňujú za bežných podmienok alebo za podmienok navrhnutých
výrobcami materiálu alebo produktu. Pozri Sambrook a kol., Molecular Cloning, A Laboratory

Manuál, Cold Spring Harbor Laboratory; Current Protocols in Molecular Biology, Ausubel a
kol., Greene Publishing Associates, Wiley Interscience, NY. Kde nie je konkrétne uvedený

zdroj reagentov, reagenty sú komerčne dostupné bežné reagenty.

Príklad 1 myšia anti-ľudská IL-17A monoklonálna protilátka

[0063] Monoklonálne protilátky proti ľudskému IL-17A sa získali nasledovne. 6-8 týždňov

staré samice myší BALB/c (Shanghai Super B&K Laboratory Animal Corp. Ltd, certifikát pre

produkciu laboratórnych zvierat č.: SCXK (HU) 2008-0016) a 6-8 týždňov staré samice myší
SJL (Beijing Weitong Lihua Experimental Animal Technology Co. Ltd, certifikát pre

produkciu laboratórnych zvierat č.: SCXK (Peking) 2012-0001) boli rozdelené do dvoch
skupín, skupiny s vysokou dávkou a skupiny s nízkou dávkou. Pre každú skupinu bolo 10 myší
BALB/c a 10 myší SJL.

[0064] Skupina s vysokou a nízkou dávkou bola sériovo imunizovaná s prírodným variantom

hIL-17A (His-hIL-17A, aminokyselinová sekvencia hIL-17A odkazuje na ľudský IL-17A
proteín Genbank prístupové číslo NP-002181, výsledný proteín bol purifikovaný Ni afinitnou

kolónou (Superdex) 75SEC sekvenčne), ktoré boli dodatočne označené His na N-konci a
generované expresným systémom HEK293E (293-EBNA, Invitrogen, Lot Num: 493985).

Naočkovania sa uskutočnili v deň 0, 14, 35 a 56.

[0065] V deň 0 sa skupine s vysokou dávkou podávalo His-huIL-17A, 500 pg/myš,

subkutánnou (s.c.) injekciou a súčasne sa podávalo kompletné Freundovo adjuvans (CFA)
intraperitoneálnou (i.p.) injekciou. V deň 14 a 35 sa prostredníctvom s.c. injekcií podalo 25
pg/myš His-hIL-17A, súčasne sa i.p. injekciou podalo neúplné Freundovo adjuvans (IFA). V
deň 56, pred fúziou splenocytov, sa uskutočnila posilňovacia imunizácia i.p. injekciou s 25

pg/myš His-hIL-17A rozpusteným vo fyziologickom roztoku. Časový harmonogram a spôsob

imunizácie skupiny s nízkou dávkou sú rovnaké ako pre skupinu s vysokou dávkou, s výnimkou

toho, že podaná dávka His-hIL-17A v deň 0 bola 10 pg/myš, podaná dávka His-hIL-17A v deň
14, 35 a 56 bola 5 pg/myš.

[0066] Krvné testy sa uskutočnili v deň 22 a deň 43.Myšie sérum sa testovalo testom ELISA
opísaným v príklade 1 na stanovenie titrov protilátky v sére. V deň 56 boli myši s vyšším titrom

protilátok v sére vybrané na fúziu splenocytov. Hybridóm sa získal fúziou slezinného lymfocytu
s myelómovými bunkami Sp2/0 bunkami (ATCC® CRL-8287™) pomocou optimalizovaného

spôsobu fúzie sprostredkovaného PEG.

[0067] Spôsoby imunizácie boli nasledujúce:

Schéma 1, vysoká dávka, 10 myší Balb/c a 10 myší SJL, spôsoby boli nasledujúce:

Deň 0 Pred odberom krvi 15-30gl séra/myš; primárna imunizácia, IP, CFA 50gg/myš
14

Boost 1 (posilňovacia imunizácia 1): IP, IFA 25 gg/myš

21

Odber krvi (15-30gl séra/myš)

22

Test ELISA

35

Boost 2 (posilňovacia imunizácia 2): IP, IFA 25gg/myš

42

Odber krvi (15-30gl séra/myš)

43

Test ELISA

44

Analýza údajov a predbežný záver

56

Posilňovacia imunizácia pred fúziou, IP, 25 gg/myš fyziologického roztoku

Schéma 2, nízka dávka, spôsoby boli nasledujúce:

Deň 0 Pred odberom krvi 15-30gl séra/myš; primárna imunizácia, IP, CFA 10gg/myš

14

Boost 1 (posilňovacia imunizácia 1): IP, IFA 5gg/myš

21

Odber krvi (15-30gl séra/myš)

22

Test ELISA

35

Boost 2 (posilňovacia imunizácia 2): IP, IFA 5gg/myš

42

Odber krvi (15-30gl séra/myš)

43

Test ELISA

44

Analýza údajov a predbežný záver

56

Posilňovacia imunizácia pred fúziou, IP, 5gg/myš fyziologického roztoku

[0068] Primárny skríning výsledných hybridómov sa uskutočnil nepriamym testom ELISA

antigén-protilátka v testovacom príklade 1. Monoklonálne bunkové kmene sa získali

limitujúcim zriedením pozitívnych bunkových kmeňov.

[0069] Získané monoklonálne bunkové línie sa ďalej testovali, vrátane:

1

Testu blokovania receptorov, pozri testovací príklad 2, výsledky sú uvedené v tabuľke

5, monoklonálna bunková línia IL17-mAb049 s aktivitou vyššou ako pozitívna kontrola

bola testovaná a získaná;
2 Afinitného testu: pozri testovací príklad 3, výsledky sú uvedené v tabuľke 6, ktorá
ukazuje, že monoklonálna bunková línia IL17-mAb049 testovaná a získaná v

predkladanom vynáleze vykazuje porovnateľnú alebo lepšiu aktivitu v porovnaní s
pozitívnou kontrolou;
3

Biologickej skúšky na bunkovej úrovni (analýza GROa): pozri testovací príklad 4,
výsledky sú uvedené v tabuľke 8, ktorá ukazuje, že monoklonálna bunková línia IL17mAb049 testovaná a získaná v predkladanom vynáleze vykazuje porovnateľnú alebo

lepšiu aktivitu v porovnaní s pozitívnou kontrolou.

[0070] Dvanásť monoklonov sa študovalo ďalej po prvom a druhom testovaní. Jeden hlavný

monoklon (hlavná mAb) IL17-mAb049 bol vybraný zoskupením epitpov, test biologickej
aktivity. Špecifické sekvencie ťažkého reťazca (VH) a ľahkého reťazca (LH) myšej IL-17A
myšej protilátky mAb049 (IL-17mAb) boli nasledujúce:

IL-17

mAb049

VH

SEQ

NO:

ID

1

HVQLQQSGADLVRPGASVTLSCKASGYIFTDYEVHWVKQTPVHGLEWIGVID-

PGTGGV
AYNQKFEGKATLTADDSSNTAYMELRSLTSEDSAVYYCTRYSLFYGSSPYAMDY
WGQGT

SVTVSS

IL-17mAb049

VL

SEQ

ID

NO:

2

QIVLTQSPAIMSASPGEKVTITCSASSSVNYMHWFQQKPGTSPKLWIYRTSNLASGVPVR FSGSGSGTSYSLTISRMEAEDAATYYCQQRSSYPWTFGGGTNLEIK

Príklad 2 Humanizácia myších anti-ľudských IL-17A protilátok

[0071] Humanizácia myšej anti-ľudskej IL-17A monoklonálnej protilátky mAb049 sa

uskutočnila v podstate tak, ako je opísané v mnohých literatúrach známych verejnosti v odbore.

Stručne, ľudské konštantné domény sa použili na nahradenie rodičovských konštantných

domén (myšacích protilátok). Sekvencie ľudskej zárodočnej línie použité na humanizáciu sa

vybrali podľa homológie medzi myšou protilátkou a ľudskou protilátkou.

1. CDR oblasti myšej anti-IL-17A protilátky

[0072] VH/VL CDR aminokyselinové zvyšky boli identifikované a anotované Kabatovým

systémom číslovania. CDR sekvencie myšej mAb049 v predkladanom vynáleze boli uvedené

v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 1: CDR sekvencie myšej anti-IL-17A protilátky

Doména

mAb049
SEQ ID NO

Sekvencia

CDR1 DYEVH
VH

10

VIDPGTGGVAYNQK

11

CDR2 FEG

CDR3 YSLFYGSSPYAMDY 12

VL

CDR1 SASSSVNYMH

13

CDR2 RTSNLAS

14

CDR3 QQRSSYPWT

15

2. Výber sekvencií ľudskej zárodočnej línie FR

[0073] Na základe typických štruktúr získaných VH/VL CDR myšej protilátky boli sekvencie

variabilných oblastí ťažkého a ľahkého reťazca porovnané s databázou protilátok. Ťažký

reťazec VH1-18 (SEQ ID NO: 3) a ľahký reťazec A10 (SEQ ID NO: 4) ľudskej zárodočnej

línie s vysokou homológiou boli získané a použité ako humanizované FR sekvencie. Špecifické
sekvencie sú nasledujúce:

VH1-18

SEQ

ID

NO:

3

QVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTSYGISWVRQAPGQGLEWMGWISA

YNGN TNYAQKLQGRVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCAR

A10

SEQ

ID

NO:

4

EIVLTQSPDFQSVTPKEKVTITCRASQSIGSSLHWYQQKPDQSPKLLIKYASQSFSG

VPSR FSGSGSGTDFTLTINSLEAEDAATYYCHQSSSLP

3. Dizajn humanizovaných protilátok:

[0074] Aminokyselinové zvyšky tvoriace kruhovú konformáciu a VH rozhranie boli určené.

Berúc do úvahy nasledujúce faktory, mutácia Q1E mala eliminovať tvorbu N-koncovej

kyseliny pyroglutámovej. Mutácie tiež zahŕňajú tie, ktoré udržujú konzistenciu vo vybranej
rodine VH, aby sa zachovala typická štruktúra CDR a rozhranie VH/VL a zabránilo sa Nglykozylovanému vzoru (N-{P}-S/ T) prítomnému v humanizovanej štruktúre.

[0075] Návrh humanizovaných mutácií vo variabilných oblastiach myšej protilátky mAb049
bol zhrnutý nasledovne:

Tabuľka 2: Humanizované miesta navrhnuté v myšej protilátke mAb049

Humanizované miesta navrhnuté v ťažkom

Humanizované miesta navrhnuté v ľahkom

reťazci

reťazci

VH (VH1-18) + JH4/FW4

Vk(A10) + JK2/FW4

Typ

Humanizované miesto spätnej

mutácie

mutácie

Typ mutácie

spätnej mutácie

CDR-štepená*

Hu049 Vk.1

CDR-štepená*

A93T

Hu049 Vk.1A F71Y

A93T, T71A

Hu049 Vk.1B

F71Y, K49Y

VH.1C

A93T, T71A, M48I

Hu049 Vk.1C

F71Y, K49Y, Y36F, L47W

Hu049

A93T, T71A M48I, V67A,

VH.1D

M69L, T73D, S76N

Humanizované miesto

Hu049

VH.1
Hu049
VH.1A

Hu049
VH.1B

Hu049

POZNÁMKA: Napríklad A93T označuje spätnú mutáciu z 93A na T podľa Kabatovho
systému číslovania.
* Indikujúce, že CDR myšej protilátky bola implantovaná do FR sekvencií ľudskej

zárodočnej línie.

Tabuľka 3: Humanizované sekvencie myšej protilátky mAb049

Hu049 VH.1

Hu049 VH.1A Hu049 VH.1B Hu049 VH.1C Hu049 VH.1D

Hu049-1

Hu049-2

Hu049-3

Hu049-4

Hu049-5

Hu049-6

Hu049-7

Hu049-8

Hu049-9

Hu049-10

Hu049-11

Hu049-12

Hu049-13

Hu049-14

Hu049-15

Hu049-16

Hu049-17

Hu049-18

Hu049-19

Hu049-20

Hu049
VK.1

Hu049
VK.1A

Hu049
VK.1B

Hu049
VK.1C

POZNÁM KA: Táto tabuľ ka zobrazuje rôzne kombinácie sekvencií rôznych mutácií.
Napríklad Hu049-8 nazna čuje, že dve mutácie (Hu049VK.1A a Hu049VH.1B) sú

prítomné v humanizovane myšej protilátke mAb049 a tak ďalej.

4. Expresia a purifikácia humanizovanej protilátky

[0076] Vyššie uvedené protilátky boli klonované, exprimované a purifikované geneticky

rekombinantnými spôsobmi. Humanizované protilátky s dobrým výkonom boli nakoniec
vybrané pomocou ELISA, testu inhibície väzby na receptor, Biacore, testu životaschopnosti

buniek atď. Špecifické protilátky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 4: zložky humanizovanej IL-17A protilátky

Ťažký
Protilátka reťazec
Hu049-

Hu049-17 17.VH
Hu049-

Hu049-18 18.VH
Hu049-

Hu049-19 19.VH
Hu049-

Hu049-20 20.VH

Ľahký

SEQ ID NO reťazec

SEQ ID NO

SEQ ID NO:
5

SEQ ID NO:

6
SEQ ID NO:

Hu049 VL

SEQ ID NO:

9

7
SEQ ID NO:
8

[0077] Špecifické sekvencie humanizovanej protilátky mAb049 sú uvedené nižšie:

Hu049-17.VH

SEQ ID NO: 5

EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTDYEVHWVRQAPGQGLEWMGVID
PGTG

GVAYNQKFEGRVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCTRYS

LFYGSSPYAMDYWGQGTLVTVSS

Hu049-18.VH

SEQ ID NO: 6

EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTDYEVHWVRQAPGQGLEWMGVID
PGTG

GVAYNQKFEGRVTMTADTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCTRYS

LFYGSSPYAMDYWGQGTLVTVSS

Hu049-19.VH

SEQ ID NO: 7

EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTDYEVHWVRQAPGQGLEWIGVIDP
GTGG

VAYNQKFEGRVTMTADTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCTRYSLFYGSSPYAM

DYWG QGTLVTVSS

Hu049-20.VH

SEQ ID NO: 8

EVQLVQSGAEVKKPGASVKVSCKASGYTFTDYEVHWVRQAPGQGLEWIGVIDP

GTGG

VAYNQKFEGRATLTADDSTNTAYMELRSLRSDDTAVYYCTRYS

LFYGSSPYAMDYWGQGTLVTVSS

Hu049VL

SEQ ID NO: 9

EIVLTQSPDFQSVTPKEKVTITCSASSSVNYMHWFQQKPDQSPKLWIYRTSNLAS
GVPSR FSGSGSGTDYTLTINSLEAEDAATYYCQQRSSYPWTFGQGTKLEIKR

Priklad 3 In vivo test farmakokinetiky a farmakodynamiky humanizovanej anti-IL-17
protilátky

[0078] Ľudský IL-17 sa môže viazať na a stimulovať myší IL-17 receptor, čo vedie k zvýšeniu

a následnej sekrécii chemokínov u samcov myší KC (CXCL1). Vykonali sa experimenty s
rôznymi časmi a rôznymi dávkami, aby sa určila optimálna dávka ľudského IL-17 a najlepší
čas na indukciu KC u myší (pozri testovací príklad 5). Tieto experimenty ukazujú, že 150 mg/kg
ľudského IL-17 a 2 hodiny po podaní IL-17 indukuje najvyššiu hladinu KC v myšom sére.

Protilátky s plnou dĺžkou predkladaného vynálezu sa intravenózne podávali myšiam v

koncentrácii 3, 30, 300, 3000 |ig/kg, 20 hodín pred subkutánnou injekciou ľudského IL-17. 2

hodiny po podaní humánneho IL-17 sa myši usmrtili a hladina KC sa stanovila použitím

komerčne dostupnej súpravy ELASA podľa špecifikácie výrobcu (Mouse CXCL1 / KC

Quantikine ELISA Kit, R & D SYSTEM, č. SMKC00B). Ako negatívna kontrola sa použila
izotypovo zhodná protilátka. Protilátky blokujú schopnosť ľudského IL-17 stimulovať myší IL17 receptor, čo vedie k inhibícii zvýšeného KC spôsobom závislým od dávky u myší. V
porovnaní s neúčinnou kontrolnou protilátkou, protilátka Hu049-18 predkladaného vynálezu

znížila priemernú hladinu KC na asi 1/6 za opísaných podmienok pri dávke 3000 gg/myši.

[0079] Farmakokinetika séra u potkanov a opíc rézus sa stanovila po intravenóznom alebo

subkutánnom podaní protilátky Hu049-18 predkladaného vynálezu (pozri testovací príklad 6).
U potkanov bol polčas 9,91 dní po intravenóznom podaní 5 mg/kg a polčas 11,5 dní bol po

subkutánnom podaní 5 mg/kg. U makakov bol polčas 24,4 dní po intravenóznom podaní 1
mg/kg.

Testovacie príklady

Testovací príklad 1 Nepriama ELSIA

Účel:

[0080] Na zaistenie selekcie protilátok, ktoré dokážu rozpoznať konformačný epitop a na
skríning myších hybridómov z príkladu 1 predkladaného opisu bol vybraný spôsob nepriamej

ELISA.

Materiály:

[0081] Ľudský IL-17A (hIL-17A) sa klonoval podľa spôsobov známych v odbore využitím

sekvencií ľudského IL-17A proteínu s Genbank prístupovým č. NP-002181 a na expresiu sa
prechodne transfekoval do buniek HEK293E.

[0082] Ľudský IL-17A/F (heterodimér, hIL-17A/F) sa klonoval podľa spôsobov známych v

odbore využitím sekvencií ľudského IL-17A proteínu s Genbank prístupovým č. NP-002181 a

sekvencií ľudského IL-17F proteínu s Genbank prístupovým č. NP_443104 a prechodne sa
transfekoval do buniek HEK293E na expresiu.

[0083] Ako pozitívne kontroly boli myšie anti-IL-17 protilátky Lilly a Novartis (mAb Lilly,

mAb Novartis) klonované pomocou myších sekvencií opísaných v US7 838 638B2 (LY

2439821) a US 7 807 155B2 (AIN 457), v uvedenom poradí a prechodne transfekované do
buniek HEK293E na expresiu.

[0084] Myšie protilátky mAb odvodené z myšieho hybridómu opísaného v príklade 1

predkladaného opisu.

Protokol:

[0085]
1. Mikrotitračné doštičky boli priamo potiahnuté 1 LigZmi streptavidínu pri 4 °C cez noc;

2. Mikrotitračná doštička bola blokovaná 300 jul PBST obsahujúceho 2% BSA (v/v),

termostaticky inkubovaná pri 37 °C po dobu 1h, zatiaľ čo nepotiahnuté jamky boli

blokované ako kontrola;
3. Premývanie PBST trikrát, všetky premývacie operácie sa uskutočnili na automatickej

premývačke Biotek (Elx 405);
4. 100pl PBS obsahujúceho hIL-17A alebo hIL-17A/F (1 ug/ml) bolo pridané do každej

jamky, termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1h;
5. PBST premývanie 3-krát.
6. Pozitívne kontroly Lilly mAb a Novartis mAb alebo myšia protilátka mAbs

predkladaného vynálezu boli titrované zriedením 1: 5, počiatočná koncentrácia je 1

Lg/Ll. 100Ll zriedenej pozitívnej kontroly alebo myšej protilátky predkladaného
vynálezu sa pridalo do každej jamky, termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1 h.
Každá koncentrácia bola titrovaná v duplicitnej jamke;
7. PBST premývanie 3-krát;

8. Do každej jamky bolo pridaných 100pl HRP anti-myšej sekundárnej protilátky (Santa

Cruz Cat.No.sc-2005) (1: 5000), termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1h;
9. PBST premývanie 3-krát. 100pl TMB substrátu bolo pridaných do každej jamky,

termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 5 min. Potom sa reakcia zastavila pridaním

100pl 2M H2SO4 do každej jamky;

10. Hodnota OD pri vlnovej dĺžke 450nm sa odčítala na čítačke mikrodoštičiek ELISA

(Molecular Devices, Spectra Max).
11. Hodnoty OD myšej protilátky mAbs sa porovnali s hodnotami pozitívnych kontrol.

Monoklonálne bunkové línie s pomerom väčším ako 1 boli skrínované, pričom bol
zahrnutý IL17-mAb049.

Testovací príklad 2 Test (RBA) blokovania IL-17 receptora

Účel:

[0086] Účelom testu blokovania receptora je selekcia protilátok schopných blokovať väzbu IL-

17 na IL-17 receptor (napr. HIL-17RA). Test je založený na funkčnom teste a je možné ho

použiť na vysokovýkonný skríning hybridómu.

Materiály a vybavenie:

[0087] Anti-ľudská Fc protilátka (kozia anti-ľudská IgG-Fc fragment špecifická protilátka

(dostupná od Jackson Immunoresearch, 109-005-008))

[0088] Tu použitý ľudský IL-17RA-Fc je klonovaný podľa spôsobov známych v odbore,

využitím aminokyselinových sekvencií ľudského IL-17A receptora s Genbank ID č.

ADY18334.1 a prechodne transfekovaný do buniek HEK293E na expresiu, pričom Fc

fragmenty sa získali z ľudského IgG1.

[0089] Ako pozitívne kontroly sa klonovali myšie anti-IL-17 protilátky Lilly a Novartis (Lilly

mAb, Novartis mAb) podľa myších sekvencií opísaných v US 7 838 638B2 (LY 2439821) a
US 7 807 155B2 (AIN 457) a prechodne sa transfekovali do buniek HEK293E na expresiu.

mIgG: Myší IgG (Millipore kat. č. PP54), použitý ako slepá kontrola
Čítačka doštičiek ELISA: Molecular Devices, Spectra Max

Kmene myších monoklonálnych buniek získané z príkladu 1 predkladaného opisu.

Protokol:

[0090]

1.

Mikrotitračné doštičky boli priamo potiahnuté 1C)Lig/ml anti-ľudskej Fc protilátky,

inkubované pri 4 °C cez noc;
2.

Mikrotitačné doštičky boli blokované 300^l PBST obsahujúceho 2% BSA (v/v),

termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1h, zatiaľ čo nepotiahnutá jamka bola
blokovaná ako kontrola;
3.

Premývanie PBST trikrát, všetky premývacie operácie sa uskutočnili na automatickej

premývačke Biotek (Elx 405);
4.

100^l PBS obsahujúceho IL-17 RA-Fc (60ng/^l) bolo pridané do každej jamky,
termostaticky inkubované pri 37 °C počas 2h;

5.

PBST premývanie 3-krát.

6.

Pozitívne kontroly mAb Lilly a mAb Novartis alebo protilátky predkladaného vynálezu
boli zriedené v pomere 1: 5, počiatočná koncentrácia bola 40 |ig/ml. mIgG sa zriedil

rovnakým spôsobom. Do každej jamky sa pridalo 50^l zriedenej pozitívnej kontroly
alebo myšej protilátky predkladaného vynálezu alebo mIgG, zatiaľ čo 50^l 0,2nM IL17A označeného biotínom sa pridalo do zriedenej pozitívnej kontroly alebo protilátky

predkladaného vynálezu, jemne premiešané a termostaticky inkubované pri 37 °C počas
1 h.
7.

PBST premývanie 3-krát;

8.

Do každej jamky sa pridalo 100^l komplexu streptavidínu označeného HRP (1:5000),
termostaticky inkubované pri 37 °C počas 1 h;

9.

PBST premývanie 3-krát. 100iil TMB substrátu bolo pridaných do každej jamky,
termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 5 min. Potom sa reakcia zastavila pridaním

100^l 2M H2SO4 do každej jamky;
10. Hodnota OD pri vlnovej
11.

dĺžke 450nm sa odčítala na čítačke mikrodoštičiek ELISA.

IC50 hodnota protilátky, ktorá má byť testovaná bola vypočítaná pre blokovanie väzby
IL-17 na IL-17 receptor.

[0091] Hodnota IC50 (koncentrácia protilátky, keď OD hodnota znížená na 50%, t.j. RBA) bola

získaná podľa gradientovej krivky hodnôt OD proti koncentrácii protilátky.

Experimentálne výsledky:

[0092] Podľa vyššie uvedeného spôsobu hybridóm získaný v príklade 1 bol skrínovaný, aby sa

získala myšia monoklonálna protilátka označená ako IL17-mAb049, výsledky sú nasledujúce:

Tabuľka 5:
huIL-17 RBA

Protilátka

(nM)

Lilly mAb

0,17

Novartis mAb 1,56

IL17mAb049

0,07

[0093] Záver: Myšia protilátka IL17-mAb 049 testovaná z hybridómov vykazovala lepšiu

aktivitu ako pozitívne protilátky Lilly mAb a Novartis mAb.

Testovací príklad 3 Test afinity

Účel:

[0094] V experimente sa použil spôsob BIACORE na stanovenie kinetiky a afinity väzby

antigén-protilátka.

Materiály a vybavenie:

[0095]
1.1 Proteíny:

Ľudský IL-17A (hIL-17A) sa klonoval podľa spôsobov známych v odbore využitím sekvencií
ľudského IL-17A proteínu s Genbank prístupovým č. NP-002181 a na expresiu sa prechodne

transfekoval do buniek HEK293E.
Ľudský IL-17A/F (heterodimér, hIL-17A/F) sa klonoval podľa spôsobov známych v odbore

využitím sekvencií ľudského IL-17A proteínu s Genbank prístupovým č. NP-002181 a

sekvencií ľudského IL-17F proteínu s Genbank prístupovým č. NP_443104 a prechodne sa
transfekoval do buniek HEK293E na expresiu.

Myší IL-17A (Mu IL-17A) a potkaní IL-17A (Rat IL-17A) sa klonovali spôsobmi známymi v
odbore, využitím myšieho proteínu IL-17A s Genbank prístupovým č. NP_034682 a potkanieho

proteínu IL-17A s Genbank prístupovým č. NP_001100367, v uvedenom poradí, a prechodne
sa transfekovali do buniek HEK293E na expresiu.

Ako pozitívne kontroly boli myšie anti-IL-17 protilátky Lilly a Novartis (Lilly mAb, Novartis
mAb) klonované podľa myších sekvencií opísaných v US 7 838 638B2 (LY 2439821) a US 7

807 155B2 (AIN 457), v uvedenom poradí, a prechodne sa transfektovali do buniek HEK293E
na expresiu.
Ako pozitívna kontrola bola humanizovaná anti-IL-17 protilátka Lilly (Lilly mAb(hu))

klonovaná podľa humanizovaných sekvencií opísaných v US 7 838 638B2 (LY 2439821) a

prechodne transfekovaná do buniek HEK293E na expresiu. Kmene myších monoklonálnych

buniek získané z príkladu 1 predkladaného opisu.
Humanizované IL-17 protilátky získané z príkladu 2 predkladaného opisu. 1.2 Model
BIACORE: BIACORE X 100, GE;
1.3 Čipy a reagenty BIACORE (Obchodné názvy boli uvedené ďalej, bez potvrdeného

prekladu):

Zoznam
Materiály a reagenty

Spoločnosť

produktov

1. Senzorový čip CM5 stupeň
výskumu

GE Healthcare BR-1000-14

2. Súprava na väzbu amínov

GE Healthcare BR-1000-50

3. HBS pufer BIA certifikovaný

GE Healthcare BR-1001-88

4. Acetát (100pl)

GE Healthcare BR-1003-51

5. Súprava na zachytávanie myších

protilátok

GE Healthcare BR-1008-38

6. Regeneračný pufer Glycín 1.5

GE Healthcare BR-1003-54

7.Súprava na údržbu BIA

GE Healthcare BR-1006-66

Protokol:

[0096]
1. Protilátka predkladaného vynálezu bola imobilizovaná na CM5 čipe: 1:1 50mM NHS:

200mM EDC bolo pripravených a injikovaných do kanálu FC2 (Flow cell 2) rýchlosťou

10pl/min po dobu 7 min, aby sa aktivoval senzorový čip CM5. Protilátka predkladaného
vynálezu bola rozpustená v 10mM pufri octanu sodného v koncentrácii 30ag/mi, PH

5,0 a injikovaná do aktivovaného čipu (HBS-EP pufer pre mobilnú fázu: 10 mM
HEPES, 150 mM NaCI, 3,4 mM EDTA, 0,005 % povrchovo aktívnej látky P20, pH 7,4)

rýchlosťou 5^l/min. 1M etanolamín bol injikovaný rýchlosťou 10^l/min po dobu 7 min,
aby sa utesnili zostávajúce aktivované väzbové polohy. Približne 8000RU bolo

vygenerovaných.

2. Test väzbovej kinetiky: FC1 (Flow cell 1) bola použitá ako referenčný kanál, FC2 (Flow

cell 2) bola použitá ako vzorkový kanál, myšia alebo humanizovaná kontrolná protilátka

alebo protilátka predkladaného vynálezu bola zachytená na FC2 kanáli v 300RU,
nasledovaná injekciou rôznych koncentrácií IL-17 (vrátane hIL-17A, MuIL-17, Rat IL-

17). Podmienky cyklu boli: injikovanie analytov do všetkých FC kanálov pri 30^l /min

po dobu 3 min, disociácia po dobu 20 min, injikovanie 10 mM glycínu, pH 1,5, po dobu
60s (rýchlosťou 10^l/min) na regeneráciu povrchu. Rozdiel medzi signálom so
zachytenou protilátkou a signálom bez zachytenej protilátky bol vypočítaný pomocou
vyhodnocovacieho softvéru Biacore X100 ver 2,0 (Biacore), rozdeľovací pufer bol 10

mM Hepes, 650mM NaCI, 3mM EDTA, 0,05% Tween-20.

Experimentálne výsledky:

[0097]
1. Podľa vyššie uvedeného spôsobu sa testovali hybridómy získané v príklade 1, výsledky

sú nasledujúce:
Tabuľka 6
A IL-17A KD

Protilátka
(M)

Lilly mAb

2.18E-11

Novartis
mAb

4.24E-10

IL17mAb049

2.62E-11

Záver: Afinita myšej protilátky IL17-mAb 049 skrínovanej z hybridómov je ekvivalentná s

afinitou pozitívnej protilátky Lilly mAb a lepšia ako afinita Novartis mAb.
2. Podľa vyššie uvedeného spôsobu sa testovali humanizované IL-17 protilátky získané z

príkladu 2, výsledky sú nasledujúce:

Tabuľka 7
Humanizovaná

Ľudský IL-17A KD

Mu IL-17 KD

Rat IL-17

protilátka

(M)

(M)

KD (M)

mAb (hu) Lilly

1.48E-11

Hu049-17

<1pM

1.37E-10

1.06E-09

Hu049-18

<1pM

6.81E-11

4.77E-10

Hu049-19

2.68E-12

7.71E-11

6.00E-11

Záver: Afinita humanizovanej protilátky sa zvýšila o 10 krát ako afinita pozitívnej protilátky

Lilly (1.48E-11M).

Testovací príklad 4 Biologický test na bunkovej úrovni (GROa test)

Účel:

[0098] Nasledujúci experiment bol zameraný na detekciu bunkovej biologickej aktivity anti-

IL-17A protilátky inhibíciou sekrécie GROa stimulovanou IL-17 z buniek Hs27 s anti-IL-17A

protilátkou.

Materiály a vybavenie:

[0099] Bunky Hs27: ATCC kat. č. CRL-1634 (Poznámka: bunky kultivované dlhšie ako šesť

týždňov sa na biologický test neodporúčajú);

Hs27 bunkové kultivačné médium: DMEM + 10% FBS
DMEM: ATCC kat. č. 30-2002;
FBS: GIBCO kat. č. 10099, šarža 8122818;

Rekombinantný ľudský IL-17A (rhIL-17A): R&D Systems kat. č. 317-ILB, šarža
SOA161109B;

Rekombinantný ľudský IL-17A/F (rhIL-17A/F): R&D System kat. č. 5194-IL/CF, šarža

RXT101109A; súprava Human CXCL1/GRO alpha Quantikine PharmPak: R&D system kat.č.
PDGR00

Vybavenie: čítačka mikrodoštičiek Biotek ELx808.

[0100] Kmeň myšej monoklonálnej bunky získaný z príkladu 1 predkladaného opisu.

[0101] Humanizovaná IL-17 protilátka získaná z príkladu 2 predkladaného opisu.

Protokol:

[0102]
1. Bunková kultúra Hs27:

Bunky Hs27 sa kultivovali v 50^l DMEM + 10%FBS média v banke T175; bunky
(hustota asi 90%) sa kultivovali zriedením v pomere 1:3 každé 3 dni; bunky sa použili

na biologický test do jedného mesiaca alebo sa znovu rozmrazili z tekutého dusíka;
znovu rozmrazené bunky by sa mali kultivovať takmer týždeň pred biologickým testom.

2. Experimentálny postup biologického testu (IL-17A)
2.1.

Bunky Hs27 sa Centrifugovali pri 950 ot./min počas 4 minút (úplné odstránenie
trypsínu-EDTA) a zozbierali sa. Životaschopnosť buniek sa analyzovala farbením
trypánovou modrou, na experiment sa použili iba bunky s > 80% vitalitou;

2.2.

Médium bolo pridané do 96-jamkovej doštičky v 50^l/jamku;

2.3. Bunky Hs27

sa zriedili s DMEM+10% FBS a pridali sa na 96-jamkovú doštičku v

hustote 10 000 buniek/50^l/jamku;
2.4. 25^l

IL-17 ľudskej protilátky bolo pridaných do každej duplicitnej jamky;

protilátka bola zriedená v pomere 1:3 s počiatočnou koncentráciou 10nM;
2.5. Do každej

jamky sa pridalo 25^l rekombinantného ľudského IL-17A s konečnou

koncentráciou 0,3nM. 96-jamková doštička bola centrifugovaná pri 500 ot./min
počas 1 min;
2.6.

Bunky boli termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 17h;

2.7.

Supernatant bunkovej kultúry bol odobraný, koncentrácia GROa bola detekovaná
v supernatante pomocou súpravy ľudského CACL1/GRO alfa Quantikine (podľa

pokynov výrobcu);
3. Experimentálne spôsoby biologického testu (IL-17A/ F):

[0103] Spôsoby biologického testu IL-17A/F sú podobné tým biologického testu IL-17A,

okrem toho, že IL-17A bol nahradený IL-17A/F.

Experimentálne výsledky:

[0104]
1. Podľa vyššie uvedených spôsobov sa testoval hybridóm získaný v príklade 1, výsledky

sú nasledujúce:
Tabuľka 8:

biologický test huIL-17

biologický test huIL-17A/F

Protilátka

(IC50, nM)

(IC50, nM)

Lilly mAb

0,04

0,69

Novartis mAb 0,22

1,15

IL17-mAb049 0,04

0,46

Záver: Biologická aktivita protilátky IL17-mAb049 získanej z hybridómu je ekvivalentná

biologickej aktivite pozitívnej protilátky Lilly mAb a lepšia ako biologická aktivita

Novartis mAb.
2. Podľa vyššie uvedených spôsobov boli detekované humanizované protilátky získané z

príkladu 2, výsledky sú nasledujúce:

Tabuľka 9:

biologický test huIL-17

biologický test huIL-17A/F

Cyno IL-

(IC50, nM)

(IC50, nM)

17A

Lilly

0,033

0,83

Hu049-17

0,061

0,406

0,03

Hu049-18

0,04

0,684

0,033

Hu049-19

0,066

0,411

0,039

Hu049-20

0,065

0,674

0,028

Protilátka

mAb (hu)

[0105] Záver: Tieto výsledky naznačujú, že všetky humanizované protilátky vykazujú bunkovú

biologickú aktivitu. Hu049-17, 18, 19 a 20 majú IC50 (0,04nM-0,066nM) podobné ako u
pozitívnej protilátky (0,04 nM). Okrem toho tieto protilátky vykazujú krížovú reakciu s IL-17A
cynomolgus (IC50 je 0,03 nM-0,039 nM). Aktivita na ľudský IL-17A/F je asi 10 krát slabšia

ako aktivita na IL-17A.

Testovací príklad 5 Neutralizačný test ľudského IL-17 in vivo

Účel:

[0106] Cieľom neutralizačného testu in vivo je overiť, že protilátky opisu môžu blokovať in

vivo väzbu IL-17 na receptor IL-17 (napr. hIL-17RA), čím inhibujú expresiu CXCR1

indukovanú IL-17.

Materiály a vybavenie:

[0107] Proteín: Ľudský IL-17A (hIL-17A) sa klonoval podľa spôsobov známych v odbore

využitím sekvencií ľudského IL-17A proteínu s Genbank prístupovým č. NP-002181 a na

expresiu sa prechodne transfekoval do buniek HEK293E.

[0108] Ako pozitívna kontrola bola humanizovaná anti-IL-17 protilátka Lilly (Lilly mAb (hu),)

klonovaná podľa humanizovaných sekvencií opísaných v US 7 838 638B2 (LY 2439821) a

prechodne transfekovaná do buniek HEK293E na expresiu.

[0109] Ľudský IgG (HuIgG): (Millipore kat. č. AG711).

[0110] Zvieratá: 7 týždňov staré samce myší C57/B6 (zakúpené od SINO-BRITSH SIPPR/BK

LAB. ANIMAL LTD., CO, Certifikát č.: SCXK (Šanghaj) 2008-0016), každá skupina 6 myší.

[0111] Reagenty: riediaci roztok Ab: citrátový pufer (pH 5,0): 10mM citrát sodný, 50mM NaCl

[0112] riediaci roztok hIL-17A: PBS (pufer fosforečnanu sodného, pH 7,2).

[0113] Súprava Mouse CXCL1/KC Quantikine ELISA, 6-jamkové doštičky, R&D SYSTEM,

č.SMKC00B.

Protokol:

[0114]
1) Myši boli

rozdelené do 15 skupín, každá skupina 6.

2)

100ul Hu049-18 alebo kontrolnej protilátky (HuIgG alebo Lilly mAb (hu)) alebo
zriedeného roztoku bolo intraperitoneálne (I.P.) podaných každej myši, aplikačné dávky
liečiva boli 3000iigZkg, 300iigZkg, 30iigZkg a 3iigZkg, v uvedenom poradí.

3)

O 20 hodín neskôr bol hIL-17A subkutánne (SC) injikovaný v množstve l50iigZkg,
každej myši bolo injikovaných 100^l.

4)

O 2 hodiny neskôr sa odobrali vzorky krvi, umiestnené pri laboratórnej teplote na 2
hodiny do koagulácie alebo pri 2-8 °C cez noc do koagulácie a potom sa Centrifugovali

pri 2000x g 20 min. Supernatant sa vyhodil, detekcia sa uskutočnila okamžite alebo sa
alikvóty vzorky uložili pri -20 °C. Vyvarujte sa opakovanému zmrazovaniu a
rozmrazovaniu.
5) Vzorky

získané z kroku 4 sa merali súpravou mouse CXCL1/KC Quantikine ELISA.

Experimentálne výsledky:

[0115] Podľa vyššie uvedeného spôsobu bola testovaná humanizovaná protilátka Hu049-18

získaná z príkladu 2, výsledky sú nasledujúce:

Tabuľka 10:
Priemerná hodnota
Protilátka (injekčná dávka 3000^g/myš)

KC (pg/ml)

HulgG

937

Lilly mAb(hu)

158

Hu049-18

145

[0116] Záver: V porovnaní s neúčinnou kontrolnou protilátkou, protilátka Hu-049-18

predkladaného vynálezu znižuje priemernú hladinu KC na asi 1/6 pri dávke 3000^g/myš za

opísaných podmienok. V porovnaní s kontrolnou protilátkou vykazuje protilátka Hu-049-18
predkladaného vynálezu ekvivalentnú schopnosť inhibovať KC v dávke 3000ug/mvš za

opísaných podmienok.

Testovací príklad 6 Stanovenie polčasu (T1/2) protilátok in vivo

Účel:

[0117] Na stanovenie farmakokinetických parametrov protilátky Hu049-18 predkladaného

vynálezu u potkanov alebo opíc cynomolgus in vivo.

Materiály a reagenty:

[0118] Proteín: Ľudský IL-17A (hIL-17A) sa klonoval podľa spôsobov známych v odbore

využitím sekvencií ľudského IL-17A proteínu s Genbank prístupovým č. NP-002181 a na

expresiu sa prechodne transfekoval do buniek HEK293E.

[0119] Ako pozitívna kontrola bola humanizovaná anti-IL-17 protilátka Lilly (Lilly mAb (hu),)

klonovaná podľa humanizovaných sekvencií opísaných v US 7 838 638B2 (LY 2439821) a

prechodne transfekovaná do buniek HEK293E na expresiu. Ľudský IgG (HuIgG): Ľudský IgG,
polyklonálny, Millipore kat. č. AG711

[0120] Zvieratá: potkany samce 230-250g SD (zakúpené z Shanghai SLAC laboratory Animal

Co., Ltd., certifikát č.: SCXK (Šanghaj) 2007-0005) boli rozdelené do dvoch skupín, skupina
pre intravenóznu injekciu (IV) (dorsum chodidla) a skupina pre subkutánnu injekciu (SC),

každá skupina 5 potkanov.

Makak: opice cynomolgus 2-3kg (Hainan Jingang Biotechnology Co., Ltd., certifikát č.: SCXK
(HN) 2010-0001, 0000152.)
Reagenty: riediaci roztok protilátky: citrátový pufer (pH 5,0): 10 mM citrát sodný, 50mM NaCl

hIL-17A riediaci roztok: PBS (pufer fosforečnan sodný, pH 7,2)
Kozia anti-ľudská IgG (Fab špecifická) protilátka konjugovaná s peroxidázou, Sigma kat. č.

121M4811

Protokol:

1. Spôsoby detekcie u potkanov:

[0121]
(1) In vivo podávanie

Potkany SD sa náhodne rozdelili do dvoch skupín (skupina pre intravenóznu injekciu (IV)

(dorsum chodidla) a skupina pre subkutánnu injekciu (SC)), 5 potkanov každá skupina;

Za sterilných podmienok sa Hu049-18 rozpustil v citrátovom tlmivom roztoku (pH 5,0) na

konečnú koncentráciu 2,5 mg/ml; Každému potkanovi bol podaný IV alebo SC v dávke 5
mg/kg;

U skupiny IV bola vzorka krvi odobratá chvostovou žilou v čase 0 min, 5 min, 15 min, 30
min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 24 h, 2 d, 4 d, 7 d, 10 d, 14 d, 21 d, 28 d po podaní, zakaždým 200
ul (ekvivalent k 80 ul séra); U skupinu SC bola vzorka krvi odobratá chvostovou žilou v

čase 0 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h, 2 d, 4 d, 7 d, 10 d, 14 d, 21 d, 28 d po

podaní, zakaždým 200 ul (ekvivalent k 80 ul séra);
Vzorky krvi sa odobrali a umiestnili na pol hodinu pri laboratórnej teplote až do koagulácie
a potom sa centrifugovali pri 4 °C pri 10 000xg po dobu 5 min. Supernatant bol odobraný

na okamžitý test alebo sa alikvóty vzorky uložili pri -80 °C. Vyvarujte sa opakovanému
zmrazovaniu a rozmrazovaniu.

(2) Vzorky séra získané v kroku (1) sa detekovali pomocou ELISA
1) Štandardná krivka
a)

Mikrotitračná doštička bola priamo potiahnutá 1 LigZmi streptavidínu pri 4 °C
cez noc;

b) Mikrotitačná

doštička bola blokovaná 300pl PBST obsahujúceho 2% BSA

(v/v), termostaticky inkubovaná pri 37 °C po dobu 1h, zatiaľ čo nepotiahnutá

jamka bola blokovaná ako kontrola;
c)

Premývanie PBST trikrát, všetky premývacie kroky sa uskutočnili na

automatickej premývačke Biotek (Elx 405);
d)

100Ll PBS obsahujúceho hIL-17A (0,2 Lg/ml) bolo pridaných do každej
jamky, termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1h;

e)

PBST premývanie 3-krát.

f)

Titrácia Hu049-18: zriedená v pomere 1: 2 zriedením protilátky, počiatočná
koncentrácia bola 0,8Lg/ml. 100Ll zriedeného Hu049-18 sa pridalo do každej

jamky, vyniesla sa štandardná krivka. 96-jamková doštička bola termostaticky
inkubovaná pri 37 °C počas 1h.
g) PBST premývanie
h)

3-krát;

100pl kozej anti-ľudskej IgG (Fab-špecifickej) protilátky konjugovanej s

peroxidázou (Sigma kat. č. 121M4811) (1:5000) bolo pridaných do každej

jamky, termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1h;

i)

PBST premývanie 3-krát. 100^l TMB substrátu bolo pridaných do každej

jamky, termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 5 min. Potom sa reakcia
zastavila pridaním 100^l 1M HCl do každej jamky;
j)

Hodnota OD pri vlnovej dĺžke 450nm/630nm sa odčítala na čítačke

mikrodoštičiek ELISA (Molecular Devices, Spectra Max).

2) Test vzorky:
a)

Mikrotitračná doštička bola priamo potiahnutá 1 |ig/ml streptavidínu pri 4 °C
cez noc;

b) Mikrotitačná

doštička bola blokovaná 300^l PBST obsahujúceho 2% BSA

(v/v), termostaticky inkubovaná pri 37 °C po dobu 1h, zatiaľ čo nepotiahnutá

jamka bola blokovaná ako kontrola;
c) Premývanie

PBST trikrát, všetky premývacie kroky sa uskutočnili na

automatickej premývačke Biotek (Elx 405);
d)

100^l PBS obsahujúceho hIL-17A (0,2 |ig/ml) bolo pridaných do každej

jamky, termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1h;
e)

PBST premývanie 3-krát.

f)

Titrácia vzoriek séra: Pred experimentom sa vzorka potkanieho séra zriedila v

rôznych pomeroch, aby sa získal optimálny pomer riedenia, pri ktorom bola
koncentrácia protilátky v sére presne v strede štandardnej krivky. Vzorky séra

sa riedili v súlade s optimálnym riediacim pomerom, zatiaľ čo Hu049-18 sa
riedil na 25ng/gl. 100^l zriedenej vzorky séra a Hu049-18 bolo pridaných do

každej jamky a termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1 h. Každá

koncentrácia bola titrovaná v duplicitnej jamke;
g)

PBST premývanie 3 -krát;

h)

100^l kozej anti-ľudskej IgG (Fab-špecifickej) protilátky konjugovanej s

peroxidázou (Sigma kat. č. 121M4811) (1:5000) bolo pridaných do každej

jamky, termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 1h;
i)

PBST premývanie 3-krát. 100^l TMB substrátu bolo pridaných do každej

jamky, termostaticky inkubované pri 37 °C po dobu 5 min. Potom sa reakcia
zastavila pridaním 100^l 1M HCl do každej jamky;
j)

Hodnota OD pri vlnovej dĺžke 450nm/630nm sa odčítala na čítačke

mikrodoštičiek ELISA (Molecular Devices, Spectra Max).

2. Spôsoby detekcie u makakov:

[0122] In vivo detekčné spôsoby u makaka (Macaca fascicularis) boli podobné ako pri

potkanoch, rozdiely boli nasledujúce: podávanie opici cynomolgus bolo iba intravenóznou

injekciou (IV) v dávke 1mg/kg, vzorka krvi sa odobrala cez chvostovú žilu v 0 min, 5 min, 15
min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 24 h, 32 h, 3d, 4d, 5d, 6d, 9d, 12d, 14d, 17d, 21d, 28d, 35d po

podaní, zakaždým 500 pi. Vzorka séra sa po centrifugácii rozdelila na 3 časti (zabezpečte, aby
každá z 2 častí obsahovala 60pl vzorky) a zmrazila sa na -80 °C pre test.

Experimentálne výsledky:

[0123] Podľa vyššie uvedeného spôsobu humanizovaná protilátka Hu049-18 získaná z príkladu

2 bola detekovaná, výsledky sú nasledujúce:

Tabuľka 11.

Zviera
SD potkan

T1/2(Hu049-18)

T1/2(Lilly mAb(hu))

Cesta podania

(Deň)

(Deň)

IV (5 mg/kg)

9,91

505

SC (5 mg/kg)

11,5

553

IV (1 mg/kg)

24,4

Macaca
fascicularis

[0124] Záver: Tieto výsledky ukazujú, že v porovnaní s kontrolnou protilátkou Lilly (hodnota

T1/2 pozitívnej protilátky u opíc cynomolgus bola hlásená ako 6,5 dňa (iv) a 10,3 dňa (sc)),
protilátka Hu049-18 predkladaného vynálezu výrazne predĺžila polčas in vivo za opísaných
podmienok.

Sekvencia

[0125]
<1 10> SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD, JIANGSU HENGRUI
MEDICINE CO LTD
<120> Činidlo viažuce IL-17A a jeho použitie
<130> GECBP/P60823EP
<140> EP 14862443.0

<141> 2014-10-27
<150> CN 20131580942
<151> 2013-11-18
<150> PCT/CN2014/089542
<151> 2014-10-27
<160> 15
<170> PatentIn verzia 3.3
<210> 1
<211> 123
<212> PRT
<213> mus musculus
<400> 1
His Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Ala Asp Leu Val Arg Pro Gly Ala
1
5
10
15

Ser Val Thr Leu Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ile Phe Thr Asp Tyr
20
25
30

Glu Val His Trp Val Lys Gln Thr Pro Val His Gly Leu Glu Trp Ile
35
40
45
Gly Val Ile Asp Pro Gly Thr Gly Gly Val Ala Tyr Asn Gln Lys Phe
60
'
50
55
Glu Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Asp Ser Ser Asn Thr Ala Tyr
65
70
75
80

Met Glu Leu Arg Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
85
90
95

Thr Arg Tyr Ser Leu Phe Tyr Gly Ser Ser Pro Tyr Ala Met Asp Tyr
100
105
110

Trp Gly Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser
115
120

<210> 2
<211> 106
<212> PRT
<213> mus musculus
<400> 2

Gln Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile Met Ser Ala Ser Pro Gly
1
5
10
15
Glu Lys Val Thr Ile Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Asn Tyr Met
20
25
30

His Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Thr Ser Pro Lys Leu Trp
35
40
45

Tyr

Arg Thr Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Val Arg Phe Ser Gly Ser
50
55
60

Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Ser Leu Thr
70
65

Ser Arg Met Glu Ala Glu
75
80

Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Arg Ser Ser Tyr Pro Trp Thr
85
90
95
Lys
Phe Gly Gly Gly Thr Asn Leu Glu
100
105

<210> 3
<211> 98
<212> PRT
<213> homo sapiens VH1-18

<400>3
Gln Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1
10
15
5

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
25
30
20
Gly

Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
40
35
45

Gly Trp Ile Ser Ala Tyr Asn Gly Asn Thr Asn Tyr Ala Gln Lys Leu
50
55
60
Gln Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65
70
75
80

Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85
90
95

Ala Arg

<210>4
<211> 95

<212> PRT
<213> homo sapiens A10

<400>4
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Asp Phe Gln Ser Val Thr Pro Lys
1
5
10
15

Glu Lys Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile Gly Ser Ser
20
25
30

Leu His Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Asp Gln Ser Pro Lys Leu Leu Ile
35
40
45

Lys Tyr Ala Ser Gln Ser Phe Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
50
55
60

Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Asn Ser Leu Glu Ala
65
70
75
80

Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys His Gln Ser Ser Ser Leu Pro
85 90
95

<210> 5
<211> 123
<212> PRT
<213> Umelá

<220>
<223> humanizovaná protilátka mAb049
<400> 5

Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1
5
10
15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asp Tyr
20
25
30

Glu Val His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met
35
40
45

Gly Val
50

Asp Pro Gly Thr Gly Gly Val Ala Tyr Asn Gln Lys Phe
55
60

Glu Gly Arg Val Thr Met Thr Thr Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65
70
75
80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85
90
95
Thr Arg Tyr Ser Leu Phe Tyr Gly Ser Ser Pro Tyr Ala Met Asp Tyr
100
105
110
Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
115
120

<210> 6
<211> 123
<212> PRT
<213> Umelá

<220>
<223> humanizovaná protilátka mAb049

Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asp Tyr

Glu Val His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Met

Gly Val Ile Asp Pro Gly Thr Gly Gly Val Ala Tyr Asn Gln Lys Phe

Glu Gly Arg Val Thr Met Thr Ala Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr

Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys

Thr Arg Tyr Ser Leu Phe Tyr Gly Ser Ser Pro Tyr Ala Met Asp Tyr
100
105
110

Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
115
120

<210> 7
<211> 123
<212> PRT
<213> Umelá

<220>
<223> humanizovaná protilátka mAb049

Glu Val GlnLeu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1
5
10
15

Ser Val

Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr
20
25
30

Asp Tyr

Glu Val His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
35
40
45

Gly Val Ile Asp Pro Gly Thr Gly Gly Val Ala Tyr Asn Gln Lys Phe
50
55
60

Glu Gly Arg ValThr Met Thr Ala Asp Thr Ser Thr Ser Thr Ala Tyr
65
70
75
80
Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85
90
95

Thr Arg Tyr Ser Leu Phe Tyr Gly Ser Ser Pro Tyr Ala Met Asp Tyr
100
105
110
Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
115
120

<210> 8
<211> 123
<212> PRT
<213> Umelá

<220>
<223> humanizovaná protilátka mAb049
<400> 8
Glu Val Gln Leu Val Gln Ser Gly Ala Glu Val Lys Lys Pro Gly Ala
1
5
10
15

Ser Val Lys Val Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asp Tyr
20
25
30

Glu Val His Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
35
40
45

Gly Val Ile Asp Pro Gly Thr Gly Gly Val Ala Tyr Asn Gln Lys Phe
50
55
60
Glu Gly Arg Ala Thr Leu Thr Ala Asp Asp Ser Thr Asn Thr Ala Tyr

65

70

80

75

Met Glu Leu Arg Ser Leu Arg Ser Asp Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85 90
95
Thr Arg Tyr Ser Leu Phe Tyr Gly Ser Ser Pro Tyr Ala Met Asp Tyr
100
105
110
Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
115
120

<210> 9
<211> 107
<212> PRT
<213> Umelá

<220>
<223> humanizovaná protilátka mAb049
<400> 9
Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Asp Phe Gln Ser Val Thr Pro Lys
1
5
10
15

Glu Lys Val Thr
20

Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Asn Tyr Met
25
30

HiS Trp Phe Gln Gln Lys Pro Asp Gln Ser Pro Lys Leu Trp

35

40

Tyr

45

Arg Thr Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly Ser
50
55
60

Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Thr Leu Thr Ile Asn Ser Leu Glu Ala Glu
65
70
75
80

Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Arg Ser Ser Tyr Pro Trp Thr
85
90
95
Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys Arg
100
105

<210> 10
<211> 5
<212> PRT
<213> mus musculus VH CDR1
<400> 10
Asp Tyr Glu Val His 1 5
<210> 11

<211> 17
<212> PRT
<213> mus musculus VH CDR2
<400> 11
Val Ile Asp Pro Gly Thr Gly Gly Val Ala Tyr Asn Gln Lys Phe Glu
1
5
10
15

Gly

<210> 12
<211> 14
<212> PRT
<213> mus musculus VH CDR3
<400> 12
I

Tyr Ser Leu Phe Tyr Gly Ser Ser Pro Tyr Ala Met Asp Tyr
1
5
10

<210> 13
<211> 10
<212> PRT
<213> mus musculus VL CDR1
<400> 13
Ser Ala Ser Ser Ser Val Asn Tyr Met His
1
5
10

I

<210> 14
<211> 7
<212> PRT
<213> mus musculus VL CDR2
<400> 14
Arg Thr Ser Asn Leu Ala Ser
1
5

<210> 15
<211> 9
<212> PRT
<213> mus musculus VL CDR3
<400> 15
Gln Gln Arg Ser Ser Tyr Pro Trp Thr
1
5

I

Nároky

1. Protilátka viažuca IL-17A alebo jej fragment viažuci antigén obsahujúci:

variabilnú oblasť ľahkého reťazca protilátky, ktorá obsahuje LCDR1, LCDR2 a

LCDR3, ako je uvedené v SEQ IDNO: 13, SEQ ID NO: 14 a SEQ ID NO: 15, v
uvedenom poradí; a
variabilnú oblasť ťažkého reťazca protilátky, ktorá obsahuje HCDR1, HCDR2 a
HCDR3, ako je uvedené v SEQ IDNO: 10, SEQ ID NO: 11 a SEQ ID NO: 12, v

uvedenom poradí;

pričom variabilná oblasť ťažkého reťazca protilátky je vybraná z variabilných oblastí
ťažkého reťazca uvedených v SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6 a SEQ ID NO: 7; a

pričom variabilná oblasť ľahkého reťazca protilátky je vybraná z variabilnej oblasti
ľahkého reťazca SEQ ID NO: 9.

2. Protilátka viažuca IL-17A alebo jej fragment viažuci antigén podľa nároku 1, ktorý ďalej

obsahuje konštantnú oblasť ľahkého reťazca odvodenú z ľudského reťazca K alebo
konštantnú oblasť ľahkého reťazca odvodenú z ľudského reťazca X.

3. Protilátka viažuca IL-17A alebo jej fragment viažuci antigén podľa nároku 1 alebo 2,
ktorý ďalej obsahuje konštantnú oblasť ťažkého reťazca odvodenú z ľudského IgG1,

konštantnú oblasť ťažkého reťazca odvodenú z ľudského IgG2, konštantnú oblasť
ťažkého reťazca odvodenú z ľudského IgG3 alebo konštantnú oblasť ťažkého reťazca
odvodenú z ľudského IgG4.

4. Vektor exprimujúci protilátku viažucu IL-17A alebo jej fragment viažuci antigén podľa
ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov.

5. Vektor podľa nároku 4, ktorý obsahuje nukleotid kódujúci protilátku viažucu IL-17A

alebo jej fragment viažuci antigén podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov.

6. Farmaceutická kompozícia obsahujúca: protilátku viažucu IL-17A alebo jej fragment

viažuci antigén podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1-3; a farmaceuticky prijateľný excipient,

riedidlo alebo nosič.

7. Protilátka viažuca IL-17A alebo jej fragment viažuci antigén podľa ktoréhokoľvek z

nárokov 1-3 alebo farmaceutická kompozícia podľa nároku 6 na použitie pri liečbe

zápalových alebo autoimunitných ochorení sprostredkovaných IL-17;

pričom ochorenie je vybrané zo psoriázy, psoriatickej artritídy, ankylozujúcej
spondylitídy, sklerózy multiplex alebo zápalovej artritídy.

