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Opis
[0001] Predkladaný vynález sa týka gonadotropínov pre použitie na liečbu neplodnosti. Najmä sa
týka folikuly stimulujúceho hormónu (FSH).
[0002] Gonadotropíny sú skupina heterodimérnych glykoproteínových hormónov, ktoré regulujú
funkciu gonád u mužov a žien. Zahrnujú folikuly stimulujúci hormón (FSH), luteinizačný hormón
(LH) a choriový gonadotropín (CG).
[0003] FSH je prirodzene vylučovaný prednou hypofýzou a funguje tak, že podporuje vývoj
folikulov a ovuláciu. FSH zahrnuje alfa aminokyselinovú podjednotku s 92 aminokyselinami, ktorá
je tiež bežná pre ostatné glykoproteínové hormóny LH a CG, a beta podjednotku so 111
aminokyselinami jedinečnú pre FSH, ktorá prepožičiava hormónu biologickú špecifitu (Pierce and
Parsons, 1981). Každá podjednotka je posttranslačne modifikovaná pridaním komplexných
sacharidových zvyškov. Obe podjednotky nesú 2 miesta pre pripojenie N viazaného glykanu, alfa
podjednotku v aminokyselinách 52 a 78 a beta podjednotku v aminokyselinových zvyškoch 7 a 24;
Rathnam and Saxena, 1975, Saxena and Rathnam, 1976). FSH je teda glykosylovaný na približne
30 % hmotnostných (Dias and Van Roey. 2001. Fox et al. 2001).
[0004] FSH purifikovaný z postmenopauzálneho ľudského moču bol veľa rokov používaný
na liečbu neplodnosti; ako pre podporu ovulácie v prirodzenej reprodukcii, tak pre poskytnutie
oocytov pre technológie asistovanej reprodukcie. Od polovice 90. rokov sú k dispozícii dve
rekombinantné verzie FSH, Gonal-F (Serono) a Puregon (Organon). Obe sú exprimované
v bunkách vaječníkov čínskeho škrečka (CHO) (Howles, 1996).
[0005] Existuje značná heterogenita spojená s prípravkami FSH, ktorá sa vzťahuje na rozdiely
v množstve rôznych izoforiem. Jednotlivé izoformy FSH vykazujú identické aminokyselinové
sekvencie, ale odlišujú sa v rozsahu, v akom sú posttranslačne modifikované; konkrétne izoformy
sú charakterizované heterogenitou sacharidových vetvových štruktúr a odlišným množstvom
začlenenia kyseliny sialovej (terminálny cukor), pričom sa zdá, že obe ovplyvňujú biologickú
aktivitu špecifickej izoformy.
[0006] Glykosylácia prirodzeného FSH je veľmi zložitá. Glykany v prirodzene odvodenom
hypofyzárnom FSH môžu obsahovať širokú škálu štruktúr, ktoré môžu zahrnovať kombinácie bi-,
tri- a tetra-antenárnych glykanov (Pierce and Parsons, 1981. Ryan et al., 1987. Baenziger and
Green, 1988). Glykany môžu niesť ďalšie modifikácie: fukosyláciu jadra, bisekciu glukozamínu,
reťazce predĺžené o acetyllaktozamín, čiastočnú alebo úplnú sialyláciu, sialyláciu s väzbami α2,3
a α2,6 a sulfátovaný galaktozamín nahradený galaktózou (Dalpathado et al., 2006 ). Okrem toho
existujú rozdiely medzi distribúciami glykanových štruktúr na jednotlivých glykosylačných
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miestach. Porovnateľná úroveň glykanovej zložitosti bola nájdená vo FSH odvodeného zo séra
jednotlivcov a z moču postmenopauzálnych žien (Wide et al., 2007).
[0007] Glykosylácia rekombinantných produktov FSH odráža mieru prítomnosti glykosyltransferázy v hostiteľskej bunkovej línii. Súčasné produkty rFSH sú odvodené z s pomocou
genetického inžinierstva vytvorených buniek vaječníkov čínskeho škrečka (bunky CHO). Rozsah
glykanových modifikácií v rFSH odvodených od CHO je obmedzenejší než u modifikácií
nájdených v prírodných produktoch získaných z extraktov hypofýzy alebo moču. Príklady zníženej
glykanovej heterogenity nájdené v rFSH odvodenom od CHO zahrnujú nedostatok bisekčného
glukozamínu a znížený obsah fukosylácie jadra a predĺženie acetyllaktozamínu (Hard et al., 1990).
Okrem toho sú bunky CHO schopné pridať kyselinu sialovú iba pomocou väzby α2,3 (Kagawa et
al., 1988, Takeuchi et al., 1988, Svensson et al., 1990). To sa odlišuje od prirodzene produkovaného
FSH, ktorý obsahuje glykany so zmesou α2,3 a α2,6 viazanej kyseliny sialovej.
[0008] Bolo preukázané, že prípravok rekombinantného FSH (Organon) sa odlišuje v množstve
FSH s izoelektrickým bodom (pI) nižším než 4 (považovaným za kyslú izoformu) v porovnaní
s FSH z hypofýzy, séra alebo postmenopauzálneho moču (Ulloa-Aguirre et al. 1995). Množstvo
kyslých izoforiem v močových prípravkoch bolo oveľa vyššie v porovnaní s rekombinantnými
produktami Gonal-f (Serono) a Puregon (Organon) (Andersen et al. 2004). To musí odrážať nižší
molárny obsah kyseliny sialovej v rFSH, pretože obsah negatívne nabitého glykanu
modifikovaného síranom je nízky v FSH. Nižší obsah kyseliny sialovej v porovnaní s prírodným
FSH je rysom oboch komerčne dostupných produktov FSH, a preto musí odrážať obmedzenie
vo výrobnom procese (Bassett a Driebergen, 2005).
[0009] Existuje veľké množstvo vedeckých prác, ktoré analyzujú a snažia sa vysvetliť variácie
glykosylácie FSH medzi jednotlivcami a zmeny v priebehu ovulačného cyklu. Jedna z hlavných
diskuzií súvisí s pozorovaním, že behom preovulačnej fázy cyklu klesá ako koncentrácia FSH, tak
obsah kyseliny sialovej. Znížený obsah kyseliny sialovej vedie k bázickejšiemu FSH, ktorý je
vylučovaný rýchlejšie a aspoň in vitro je účinnejší na cieľovom receptore (Zambrano et al. 1996).
Otázka biologickej relevancie týchto zmien a toho, ako môžu byť zapojené do výberu
dominantného folikulu, zostáva nevyriešená (prehľad Ulloa-Aguirre, 2003).
[0010] Biologický polčas FSH v obehu bol zdokumentovaný pre materiály z rôznych zdrojov.
Niektoré z týchto materiálov boli frakcionované na základe celkového molekulárneho náboja, ako
je charakterizovaný ich pI, v ktorom viac kyseliny zodpovedá vyššiemu negatívnemu náboju. Ako
už bolo uvedené, hlavným prispievateľom k celkovému molekulárnemu náboju je celkový sialový
obsah každej molekuly FSH. Napríklad rFSH (Organon) má obsah kyseliny sialovej približne
8 mol/mol, kým FSH pochádzajúci z moču má vyšší obsah kyseliny sialovej (de Leeuw et al. 1996).
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Zodpovedajúce rýchlosti plazmatickej clearance u potkanov sú 0,34 a 0,14 ml/min (Ulloa-Aguirre
et al. 2003). V ďalšom príklade, kedy bola vzorka rekombinantného FSH rozdelená na frakcie
s vysokou a nízkou pI, bola znížená in vivo účinnosť frakcie s vysokým pI (nižší obsah kyseliny
sialovej) a mala kratší plazmatický polčas (D'Antonio et al., 1999). Tiež bolo hlásené, že bázickejší
FSH cirkulujúci v neskorších fázach ovulačného cyklu je spôsobený zníženou reguláciou α2,3
sialyl-transferázy v prednej hypofýze, ktorá je spôsobená zvyšujúcimi sa hladinami estradiolu
(Damian-Matsumara et al., 1999. Ulloa-Aguirre et al., 2001). Výsledky pre α2,6 sialyl-transferázu
neboli zaznamenané.
[0011] Celkový obsah kyseliny sialovej vo FSH a v rFSH nie je priamo porovnateľný, pretože
sialové kyseliny sú bežne spojené dvomi spôsobmi. Hypofyzárny/sérový/močový FSH obsahuje
kyselinu sialovú spojenú ako α2,3, tak α2,6, s prevahou tej prvej formy. Rekombinanty
pochádzajúce z buniek CHO však obsahujú iba α2,3 (Kagawa et al., 1988, Takeuchi et al., 1988,
Svensson et al., 1990). To je ďalší rozdiel medzi prírodnými a súčasnými rekombinantnými
produktami okrem ich nižšieho celkového obsahu kyseliny sialovej.
[0012] CHO bunky sú bežne používané na produkciu farmaceutických ľudských rekombinantných
proteínov. Štrukturálna analýza zistila, že kyselina sialová je viazaná výlučne α2,3-väzbou.
(Kagawa et al., 1988, Takeuchi et al., 1988, Svensson et al., 1990). Mnoho ľudských
glykoproteínov obsahuje zmes ako α2,3-, tak α2,6-väzieb. Preto sa rekombinantné proteíny
exprimované pomocou systému CHO budú odlišovať od ich prirodzených partnerov v type
terminálnych väzieb kyseliny sialovej. To je dôležitá úvaha pri výrobe biologických látok pre
farmaceutické použitie, pretože sacharidové skupiny môžu prispievať k farmakologickým atribútom
molekuly.
[0013] Je žiaduce mať produkt rFSH, ktorý viac replikuje alebo napodobuje fyziochemický
a farmakokinetický profil produktu produkovaného z ľudského moču. Je žiaduce mať produkt
rFSH, ktorý má zlepšené farmakokinetické vlastnosti alebo vlastnosti v porovnaní so známym
rekombinantným produktom.
[0014] Podľa predkladaného vynálezu je poskytovaný rekombinantný FSH („rFSH“ alebo
„recFSH“), obsahujúci α2,3 sialyláciu a α2,6 sialyláciu pričom od 10 % do 20 % z celkovej
sialylácie je α2,6-sialylácia. rFSH (alebo prípravok rFSH) podľa vynálezu môže mať 5 % alebo
menej z celkovej sialylácie α2,8-sialyláciu, napríklad 0,1 – 4 % z celkovej sialylácie môže byť α2,8sialylácie. rFSH (alebo prípravok rFSH) podľa vynálezu môže mať obsah kyseliny sialovej
[vyjadrený ako pomer molov kyseliny sialovej k molom proteínu] 6 mol/mol alebo vyšší, napríklad
medzi 6 mol/mol a 15 mol/mol.
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[0015] Autori tejto patentovej prihlášky zistili, že typ väzby kyseliny sialovej, α2,3- alebo α2,6-,
môže mať dramatický vplyv na biologickú clearance FSH. Ľudské bunkové línie, na rozdiel
od bunkových línií CHO, môžu exprimovať rekombinantný FSH s kyselinami sialovými
pripojenými ako α2,3, tak aj α2,6 väzbami. V príklade 4 bola pripravená rekombinantná FSH
bunková línia, ktorá exprimovala FSH obsahujúci glykany s nízkymi hladinami kyseliny sialovej
viazané ako α2,3, tak aj α2,6 (obrázok 6). Tento základný materiál s obmedzeným obsahom
kyseliny sialovej (obrázok 4) bol veľmi rýchlo odstránený z obehu u potkanov, ako sa dalo
predpovedať (obrázok 7). Bunková línia bola potom podrobená druhému inžinierskemu kroku
s pridaním génu kódujúceho α2,6-sialyl-transferázu (príklad 5). Výsledný rFSH bol vysoko
sialylovaný, pričom obsah kyseliny sialovej a distribúcie pI boli porovnateľné s močovým FSH
(obrázok 5). Materiál bol však veľmi rýchlo odstránený z obehu potkanov rýchlosťou
porovnateľnou s pôvodným materiálom, ktorý mal nízky obsah kyseliny sialovej (obrázok 8). Toto
bolo neočakávané pozorovanie, pretože je známe, že podiel kyseliny sialovej na prírodnom
a biologicky aktívnom FSH je α2,6-viazaný. Bolo zistené, že clearance α2,6-sialylovaného rFSH je
sprostredkovaná asialoglykoproteínovým (ASGP) receptorom nachádzajúcim sa v pečeni
(príklad 9). To bolo preukázané prechodnou blokádou receptorov ASGP za použitia prebytku iného
substrátu pre receptor. S receptorom blokovaným asialofetuínom bola obnovená očakávaná
clearance pre vysoko sialylovaný materiál (obrázok 9). Toto bolo udržiavané po dobu niekoľkých
hodín, kým nebola prekonaná blokáda a α2,6-väzbovými vysoko sialylovaný rFSH obnovil svoju
rýchlu clearance.
[0016] Rekombinantný FSH so zmesou ako α2,3, tak α2,6-viazanej kyseliny sialovej bol vyrobený
s pomocou génového inžinierstva z humánnej bunkovej línie pre expresiu ako rFSH, tak α2,3
sialyltransferázy (príklad 4 a 5). Exprimovaný produkt je vysoko kyslý a nesie zmes ako α2,3viazaných, tak α2,6-viazaných sialových kyselín; druhá je poskytovaná endogénnou aktivitou sialyl
transferázy (obrázok 6). To má dve výhody oproti rFSH exprimovanému v konvenčných bunkách
CHO: za prvé je materiál viac vysoko sialylovaný vďaka kombinovaným aktivitám dvoch
sialyltransferáz; a za druhé, materiál sa viac podobá prirodzenému FSH. Je pravdepodobné, že to
bude biologicky vhodnejšie v porovnaní s rekombinantnými produktami pochádzajúcimi z buniek
CHO, ktoré produkujú iba α2,3 viazanú kyselinu sialovú (Kagawa et al., 1988, Takeuchi et al.,
1988, Svensson et al., 1990) a majú znížený obsah kyseliny sialovej (Ulloa-Aguirre et al. 1995.,
Andersen et al. 2004).
[0017] Autori tejto patentovej prihlášky s prekvapením zistili, že rFSH podľa tohto vynálezu môže
tesnejšie replikovať alebo napodobovať fyzikálne-chemický a farmakokinetický profil prirodzeného
ľudského močového produktu než iné rekombinantné produkty. Inými slovami, rFSH podľa tohto
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vynálezu môže byť bližšie k „prirodzenému“ FSH. To môže mať významné výhody týkajúce sa
dávkovania atď. Ďalej „prirodzenejší“ alebo „ľudskejší“ produkt môže byť viac žiaduci pre
pacienta, vyžadujúceho, aby terapia, aj keď v istom zmysle umelá, bola „čo najprirodzenejšia“.
Môžu existovať ďalšie výhody (napr. farmakokinetické výhody) u rekombinantného produktu,
ktorý má sacharidovú (napr. glykanovú) štruktúru, ktorá je bližšie prirodzenému (napr. ľudskému
močovému) FSH než iné rekombinantné produkty.
[0018] Tento vynález je teda rekombinantná verzia FSH, ktorá nesie kombináciu α2,3 a α2,6
kyseliny sialovej, a preto sa viac podobá prirodzenému FSH. Očakáva sa, že použitie tejto
zlúčeniny pre riadenú stimuláciu vaječníkov, v technikách IVF a indukcii ovulácie povedie
k prirodzenejšej stimulácii vaječníkov v porovnaní so súčasnými rekombinantnými produktami.
[0019] Podľa predkladaného vynálezu je poskytovaný rekombinantný FSH („rFSH“ alebo
„recFSH“) (a/alebo prípravok rekombinantného FSH), vrátane α2,3 sialylácie a α2,6 sialylácie
pričom od 10 % do 20 % z celkovej sialylácie je α2,6-sialylácia. Prípravok rFSH alebo rFSH môže
prípadne ďalej zahrnovať α2,8 sialyláciu.
[0020] Pojem „rekombinantný prípravok FSH“ tu zahrnuje prípravok pre napr. farmaceutické
použitie, ktorý obsahuje rekombinantný FSH. V uskutočneniach vynálezu môže byť rFSH prítomný
ako jediná izoforma alebo ako zmes izoforiem.
[0021] rFSH (alebo prípravok rFSH) podľa tohto vynálezu, môže mať obsah kyseliny sialovej
[vyjadrené v pomere molov kyseliny sialovej k molom proteínu] 6 mol/mol alebo vyšší (príklad 8),
napríklad medzi 6 mol/mol a 15 mol/mol, napr. medzi 8 mol/mol a 14 mol/mol, napríklad medzi
10 mol/mol a 14 mol/mol, napr. medzi 11 mol/mol a 14 mol/mol, napr. medzi 12 mol/mol
a 14 mol/mol, napr. medzi 12 mol/mol a 13 mol/mol. rFSH podľa vynálezu môže byť produkovaný
alebo exprimovaný v ľudskej bunkovej línii.
[0022] rFSH (alebo prípravok rFSH) podľa vynálezu môže mať 80 % alebo viac z celkovej
sialylácie, α2,3-sialyláciu. rFSH (alebo prípravok rFSH) podľa vynálezu môže mať 5 % alebo
menej z celkovej sialylácie α2,8-sialyláciu. Napríklad 2,5 % alebo menej z celkovej sialylácie môže
byť α2,8-sialylácia. rFSH (alebo prípravok rFSH) môže obsahovať α2,8-sialyláciu v množstve,
ktoré je od 0,1 do 4 % z celkovej sialylácie, napríklad od 0,5 do 3 % z celkovej sialylácie, napríklad
od 0,5 do 2,5 % z celkovej sialylácie. Sialyláciou sa rozumie množstvo sialových zvyškov
prítomných na sacharidových štruktúrach FSH. α2,3-sialylácia znamená sialyláciu v polohe 2,3
(ako je v odbore dobre známe) a α2,6 sialyláciu v polohe 2,6 (tiež dobre známe v odbore). Teda „%
z celkovej sialylácie, ktoré môže byť α2,3 sialylácie“ označuje % z celkového počtu zvyškov
kyseliny sialovej prítomných vo FSH, ktoré sú sialylované v polohe 2,3. Termín „% z celkovej
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sialylácie, ktoré je α2,6-sialylácií“, sa týka % z celkového počtu zvyškov kyseliny sialovej
prítomných v FSH, ktoré sú sialylované v polohe 2,6.
[0023] rFSH (alebo prípravok rFSH) podľa tohto vynálezu, môže mať obsah kyseliny sialovej
(množstvo sialylácie na FSH molekulu) (vztiahnuté na hmotnosť proteínu, skôr než množstvo
proteínu a sacharidov) 6 % alebo viac (napr. medzi 6 % a 15 %, napr. medzi 7 % a 13 %, napr.
medzi 8 % a 12 %, napr. medzi 11 % a 15 %, napr. medzi 12 % a 14 %) z hmotnosti.
[0024] Rekombinantný FSH exprimovaný v bunkách vaječníkov čínskeho škrečka (CHO) zahrnuje
výhradne α2,3 sialylácie (Kagawa et al., 1988, Takeuchi et al. 1988, Svensson et al. 1990).
[0025] rFSH podľa vynálezu môže byť produkovaný alebo exprimovaný v ľudskej bunkovej línii.
To môže zjednodušiť (a zefektívniť) produkčnú metódu, pretože manipulácia a kontrola napr.
bunkového rastového média pre zachovanie sialylácie môžu byť menej kritické než pri známych
procesoch. Metóda môže byť tiež efektívnejšia, pretože sa vyrába menej bázického rFSH než pri
výrobe známych produktov rFSH; produkuje sa kyslejší rFSH a separácia/odstránenie bázického
FSH je menej problematické. rFSH môže byť produkovaný alebo exprimovaný v bunkovej línii
Per.C6, bunkovej línii odvodenej od Per.C6 alebo modifikovanej bunkovej línie Per.C6. Bunková
línia môže byť modifikovaná pomocou α2,3-sialyltransferázy. Bunková línia môže byť
modifikovaná pomocou α2,6-sialyltransferázy. Alternatívne alebo navyše môže rFSH zahrnovať
α2,6-viazanej sialovej kyseliny (α2,6 sialylácie) poskytovanej endogénnou aktivitou
sialyltransferázy [z bunkovej línie].
[0026] rFSH sa dá vyrobiť pomocou α2,3- a/alebo α2,6-sialyltransferázy. rFSH môže byť
produkovaný s použitím α2,3-sialyltransferázy. rFSH môže zahrnovať α2,6-viazané sialové
kyseliny (α2,6 sialylácie) poskytované endogénnou sialyltransferázovou aktivitou.
[0027] Štruktúra rFSH obsahuje glykanové skupiny. Môže dôjsť k rozvetveniu s tým výsledkom, že
glykan môže mať 1, 2, 3, 4 alebo viac koncových cukrových zvyškov alebo „antén“, ako je
v odbore dobre známe. rFSH podľa vynálezu môže mať glykany s prítomnosťou sialylácie
na mono-antenárnych a/alebo di-antenárnych a/alebo tri-antenárnych a/alebo tetra-antenárnych
štruktúrach. rFSH môže výhodne zahrnovať mono-sialylované, di-dialylované, tri-sialylované
a tetra-sialylované glykanové štruktúry s relatívnym množstvom nasledujúcich: 9 – 15 % monosialylovaných; 27 – 30 % di-sialylovaných; 30 – 36 % tri-sialylovaných a 25 – 29 % tetrasialylovaných (napr. ako ukazuje analýza WAX nabitých glykanov, ako je uvedené v príklade 8 c).
[0028] Podľa predloženého vynálezu, v ďalšom aspekte je poskytnutá farmaceutická kompozícia,
obsahujúca rFSH vrátane α2,3-sialylácie a α2,6-sialylácie, ako je uvedené vyššie. Farmaceutická
kompozícia môže ďalej obsahovať hCG a/alebo LH.
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[0029] hCG môže byť získaný akýmkoľvek spôsobom známym v odbore. Tu použitý hCG zahrnuje
ľudský a rekombinantný hCG. Ľudský hCG môže byť purifikovaný z akéhokoľvek vhodného
zdroja (napr. moču a placenty) akoukoľvek metódou známou v odbore. Spôsoby expresie a čistenia
rekombinantného hCG sú v odbore dobre známe.
[0030] LH môže byť získaný akýmkoľvek spôsobom známym v odbore. LH, ako sa tu používa,
zahrnuje ľudský a rekombinantný LH. Ľudský LH môže byť purifikovaný z akéhokoľvek vhodného
zdroja (napr. moču) akoukoľvek metódou známou v odbore. Spôsoby expresie a čistenie
rekombinantného LH sú v odbore známe.
[0031] Farmaceutická kompozícia môže byť pre liečbu neplodnosti, napr. pre použitie napr.
v technológiách asistovanej reprodukcie (ART), indukcie ovulácie alebo intrauterínnej inseminácie
(IUI). Farmaceutická kompozícia môže byť použitá napríklad v lekárskych indikáciách, kde sa
používajú známe prípravky FSH. Predkladaný vynález tiež poskytuje použitie rFSH a/alebo tu
opísaného rFSH prípravku (podľa aspektov vynálezu) na liečbu neplodnosti. Farmaceutické
kompozície podľa predkladaného vynálezu môžu byť formulované do dobre známych kompozícií
pre akúkoľvek cestu podávania liečiva, napr. perorálne, rektálne, parenterálne, transdermálne (napr.
náplasťová technológie), intravenózne, intramuskulárne, subkutánne, intrasusternálne,
intravaginálne, intraperitoneálne, lokálne (prášky, masti alebo kvapky) alebo ako bukálne alebo
nosný sprej. Typická kompozícia obsahuje farmaceuticky prijateľný nosič, ako je vodný roztok,
netoxické pomocné látky, vrátane solí a konzervačných látok, pufrov a podobne, ako je opísané
okrem iného v pätnástom vydaní Remington's Pharmaceutical Sciences (Matt Publishing Company,
1975), na stranách 1405 až 1412 a 1461 až 87 a štrnástom vydaní National formulary XIV
(American Pharmaceutical Association, 1975).
[0032] Príklady vhodných vodných a nevodných farmaceutických nosičov, riedidiel, rozpúšťadiel
alebo vehikúl zahrnujú vodu, etanol, polyoly (ako je glycerol, propylénglykol, polyetylénglykol
a podobne), karboxymetylcelulózu a ich vhodné zmesi, rastlinné oleje (ako je olivový olej)
a injekčné organické estery, ako je etyloleát.
[0033] Prostriedky podľa tohto vynálezu môžu tiež obsahovať prísady, ako sú, ale nie však
výhradne, konzervačné činidlá, zmáčadlá, emulgátory a dispergačné činidlá. Antibakteriálne
a antifungálne látky môžu byť zahrnuté pre zabránenie rastu mikróbov a zahrnujú napríklad
parabén, chlórbutanol, fenol, kyselinu sorbovú a podobne. Ďalej môže byť žiaduce zahrnúť
izotonické činidlá, ako sú cukry, chlorid sodný a podobne.
[0034] V niektorých prípadoch pre predĺženie pôsobenia je žiaduce spomalenie absorpcie FSH
(a ďalších účinných látok, ak sú prítomné) zo subkutánnej alebo intramuskulárnej injekcie. To je
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možné dosiahnuť použitím kvapalnej suspenzie kryštalického alebo amorfného materiálu so zlou
rozpustnosťou vo vode. Rýchlosť absorpcie FSH potom závisí na jeho rýchlosti rozpúšťania, ktorá
zase môže závisieť na veľkosti kryštálov a na kryštalickej forme. Alternatívne sa oneskorená
absorpcia parenterálne podávanej kombinovanej formy FSH dosiahne rozpustením alebo
suspendovaním kombinácie FSH v olejovom vehikule.
[0035] Injekčné depotné formy môžu byť vytvorené formovaním mikrokapsulačných matríc FSH
(a ďalších látok, ak sú prítomné) v biologicky rozložiteľných polyméroch, ako je polylaktidpolyglykolid. V závislosti na pomere FSH k polyméru a povahe konkrétneho použitého polyméru je
možné riadiť rýchlosť uvoľňovania FSH. Príklady ďalších biologicky odbúrateľných polymérov
zahrnujú polyvinylpyrolidón, poly(ortoestery), poly(anhydridy) atď. Depotné injekčné formulácie
sa tiež pripravujú zachytením FSH v lipozómoch alebo mikroemulziách, ktoré sú kompatibilné
s telovými tkanivami.
[0036] Injekčné formulácie môžu byť sterilizované napríklad filtráciou cez filter zachytávajúci
baktérie alebo pridaním sterilizačných činidiel vo forme sterilných pevných kompozícií, ktoré môžu
byť rozpustené alebo dispergované v sterilnej vode alebo inom sterilnom injekčnom médiu tesne
pred použitím. Injekčné formulácie môžu byť dodávané v akomkoľvek vhodnom obale, napr.
ampuly, predplnené injekčné striekačky, injekčné náplne a podobne.
[0037] Injekčné formulácie môžu byť dodávané ako produkt majúci farmaceutické kompozície
obsahujúce FSH (voliteľne s hCG, LH atď.). Ak existuje viac ako jedna účinná zložka (t. j. FSH
a napr. hCG alebo LH), môžu byť vhodné pre podávanie samostatne alebo spolu. Ak sa podávajú
samostatne, môže byť podávanie postupné. Produkt je možné dodať v akomkoľvek vhodnom
balení. Produkt môže napríklad obsahovať rad predplnených injekčných striekačiek obsahujúcich
buď FSH, hCG, alebo kombináciu FSH aj hCG, injekčné striekačky balené v blistri alebo iné
prostriedky na udržanie sterility. Produkt môže voliteľne obsahovať pokyny pre použitie formulácie
FSH a hCG.
[0038] pH a presná koncentrácia rôznych zložiek farmaceutickej kompozície sú upravené v súlade
s rutinnou praxou v tejto oblasti. Pozri GOODMAN and GILMAN's THE PHARMACOLOGICAL
BASIS FOR THERAPEUTICES, 7th ed. Vo výhodnom uskutočnení sú kompozície podľa vynálezu
dodávané ako kompozície pre parenterálne podávanie. Všeobecné spôsoby prípravy parenterálnych
formulácií sú v odbore známe a sú opísané v REMINGTON; THE SCIENCE AND PRACTICE OF
PHARMACY, pozrite vyššie na stranách 780 – 820. Parenterálne kompozície môžu byť dodávané
v kvapalnej formulácii alebo ako pevná látka, ktorá bude zmiešaná so sterilným injekčným médiom
tesne pred podaním. V obzvlášť výhodnom uskutočnení sú parenterálne prostriedky dodávané
v jednotkovej dávkovej forme pre jednoduché podávanie a jednotnosť dávkovania.
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Podrobný opis vynálezu
[0039] Predkladaný vynález bude teraz opísaný podrobnejšie s odkazom na nasledujúce príklady
a na pripojené obrázky, na ktorých:
Obrázok 1 ukazuje plazmidovú mapu expresného vektora pFSHalfa/beta;
Obrázok 2 ukazuje expresný vektor α2,3-sialyltransferázy (ST3GAL4);
Obrázok 3 ukazuje expresný vektor α2,6-sialyltransferázy (ST6GAL1);
Obrázok 4 ukazuje izoelektrickú fokusáciu rekombinantného FSH produkovaného bunkami Per.C6
stabilne exprimujúcimi FSH;
Obrázok 5 ukazuje príklad klonov analyzovaných izoelektrickou fokusáciou rekombinantného FSH
produkovaného bunkami Per.C6 stabilne exprimujúcimi FSH po úprave s α2,3- alebo α2,6sialyltransferázou;
Obrázok 6 ukazuje analýzu väzieb kyseliny sialovej na Per.C6 FSH;
Obrázok 7 ukazuje rýchlosti metabolickej clearance (MCR) vzoriek Per.C6 FSH;
Obrázok 8 ukazuje MCR vzoriek α2,6-sialytransferázou upravených vzoriek Per.C6 FSH;
Obrázok 9 ukazuje MCR vzoriek α2,6-sialytransferázou upravených vzoriek Per.C6 FSH;
Obrázok 10 ukazuje MCR vzoriek α2,3-sialytransferázou upravených vzoriek Per.C6 FSH;
Obrázok 11 ukazuje zvýšenie hmotnosti vaječníkov Per.C6 rFSH klonov rodičovských Per.C6 rFSH
podľa metódy Steelman a Pohley (1953);
Obrázok 12 ukazuje zvýšenie hmotnosti vaječníkov pri použití klonov Per.C6 rFSH z upravených
(α2,6-sialyltransferázou) Per.C6 rFSH; a
Obrázok 13 ukazuje zvýšenie hmotnosti vaječníkov pri použití klonov Per.C6 rFSH z upravených
(α2,3-sialyltransferázou) Per.C6 rFSH.
Výber sekvencie
Ľudský FSH
[0040] Kódujúca oblasť génu pre alfa polypeptid FSH bola použitá podľa metódy Fiddes
a Goodman. (1981). Sekvencia je uložená ako AH007338 a v dobe konštrukcie neexistovali žiadne
ďalšie varianty tejto proteínovej sekvencie. Sekvencia je tu označovaná ako SEQ ID 1.
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[0041] Kódujúca oblasť génu pre FSH beta polypeptid bola použitá podľa Keene et al (1989).
Sekvencia je uložená ako NM_000510 a v dobe konštrukcie neexistovali žiadne ďalšie varianty
tejto proteínovej sekvencie. Sekvencia je tu označovaná ako SEQ ID 2.
Sialyltransferáza
[0042] α2,3-sialyltransferáza – kódujúca oblasť génu pre beta-galaktozid alfa-2,3-sialyltransferázu
4 (α2,3-sialyltransferáza, ST3GAL4) bola použitá podľa metódy Kitagawa a Paulson (1994).
Sekvencia je uložená ako L23767 a je tu označovaná ako SEQ ID 3.
[0043] α2,6-sialyltransferáza – kódujúca oblasť génu pre beta-galaktozamíd alfa-2,6sialyltransferázu 1 (α2,6-sialyltransferáza, ST6GAL1) bola použitá podľa Grundmann et al. (1990).
Sekvencia je uložená ako NM_003032 a je tu označovaná ako SEQ ID 4.
PRÍKLADY
Príklad 1 Konštrukcia expresného vektora FSH
[0044] Kódujúca sekvencia polypeptidu FSH alfa (AH007338, SEQ ID 1) a polypeptidu FSH beta
(NM_003032, SEQ ID 2) boli amplifikované pomocou PCR s použitím kombinácie primerov
FSHa-FW respektíve FSHa-rev respektíve FSHb-FW respektíve FSHb-rec
FSHa-fw 5'-CCAGGATCCGCCACCATGGATTACTACAGAAAAATATGC-3'
FSHa-rev 5'-GGATGGCTAGCTTAAGATTTGTGATAATAAC-3'
FSHb-fw 5'-CCAGGCGCGCCACCATGAAGACACTCCAGTTTTTC-3'
FSHb-rev 5'-CCGGGTTAACTTATTATTCTTTCATTTCACCAAAGG-3'
[0045] Výsledná amplifikovaná DNA FSH beta bola štiepená reštrikčnými enzýmami AscI a HpaI
a vložená do miest AscI a HpaI na CMV riadenom cicavčom expresnom vektore nesúcom
neomycínový selekčný marker. Podobne bola DNA FSH alfa štiepená BamHI a NheI a vložená
do miest BamHI a NheI na expresnom vektore, ktorý už obsahuje DNA FSH beta polypeptidu.
[0046] Vektorová DNA bola použitá pre transformáciu DH5α kmeňa E. coli. Bolo vybraných
šesťdesiat kolónií pre amplifikáciu a päťdesiat sedem obsahovalo vektor obsahujúci ako FSH alfa,
tak beta. Dvadsať z nich bolo vybraných pre sekvenovanie a všetky obsahovali správne sekvencie
podľa SEQ ID 1 a SEQ ID 2. Plazmid pFSH A+B#17 bol vybraný pre transfekciu (obrázok 1).
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Príklad 2 Konštrukcia expresného vektora ST3
[0047] Kódujúca sekvencia beta-galaktozid alfa-2,3-sialyltransferázy 4 (ST3, L23767, SEQ ID 3)
bola amplifikovaná pomocou PCR s použitím kombinácie primerov 2,3STfw a 2,3STrev.
2,3STfw 5'-CCAGGATCCGCCACCATGTGTCCTGCAGGCTGGAAGC-3'
2,3STrev 5'-TTTTTTTCTTAAGTCAGAAGGACGTGAGGTTCTTG-3'
[0048] Výsledná amplifikovaná ST3 DNA bola štiepená reštrikčnými enzýmami BamHI a Af/II
a vložená do miest BamHI a Af/II na CMV riadenom cicavčom expresnom vektore nesúcom marker
rezistencie na hygromycín. Vektor bol amplifikovaný, ako bolo opísané vyššie, a sekvenovaný.
Klon pST3#1 (obrázok 2) obsahoval správnu sekvenciu podľa SEQ ID 3 a bol vybraný pre
transfekciu.
Príklad 3 Konštrukcia expresného vektora ST6
[0049] Kódujúca sekvencia beta-galaktozamíd alfa-2,6-sialyltransferázy 1 (ST6, NM_003032, SEQ
ID 4) bola amplifikovaná pomocou PCR s použitím kombinácie primerov 2,6STfw a 2,6STrev.
2,6STfw 5'-CCAGGATCCGCCACCATGATTCACACCAACCTGAAG-3'
2,6STrev 5'-TTTTTTTCTTAAGTTAGCAGTGAATGGTCCGG-3'
[0050] Výsledná amplifikovaná ST6 DNA bola štiepená reštrikčnými enzýmami BamHI a Af/II
a vložená do miest BamHI a Af/II na CMV riadenom cicavčom expresnom vektore nesúcom marker
rezistencie na hygromycín. Vektor bol amplifikovaný, ako bolo opísané vyššie, a sekvenovaný.
Klon pST6#11 (obrázok 3) obsahoval správnu sekvenciu podľa SEQ ID 4 a bol vybraný pre
transfekciu.
Príklad 4 Stabilná expresia pFSH A+B v bunkách PER.C6. Transfekcia, izolácia a screening
klonov.
[0051] PER.C6 klony produkujúce FSH boli generované expresiou oboch polypeptidových
reťazcov FSH z jediného plazmidu (pozri príklad 1).
[0052] Pre získanie stabilných klonov na lipozómoch založené transfekčné činidlo s konštruktom
pFSH A+B. Stabilné klony boli vybrané v VPRO doplnenom 10 % FCS a obsahujúcom G418. Tri
týždne po transfekcii vyrástli klony rezistentné na G418. Celkom bolo pre izoláciu vybraných
250 klonov. Izolované klony boli kultivované v selekčnom médiu do 70 – 80 % konfluencie.
Supernatanty boli testované na obsah FSH proteínu pomocou FSH selektívnej ELISA
a farmakologickej aktivity na FSH receptore v klonovanej bunkovej línii, pomocou testu
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akumulácie cAMP. Klony (98) exprimujúce funkčný proteín postupovali ďalej na kultivačnú
expanziu do 24-jamkových, 6-jamkových a T80 baniek.
[0053] Štúdie na určenie produktivity a kvality materiálu zo siedmich klonov boli zahájené
v bankách T80 pre generovanie dostatočného množstva materiálu. Bunky boli kultivované
v doplňovanom médiu, ako bolo skôr opísané, po dobu 7 dní a supernatant bol zozbieraný.
Produktivita bola stanovená pomocou FSH selektívnej ELISA. Bol stanovený izoelektrický profil
materiálu (príklad 6). Reprezentatívne vzorky sú uvedené na obrázku 4. Informácie z IEF boli
použité na výber klonov pre analýzu rýchlosti metabolickej clearance (príklad 9). Klony (005, 104,
179, 223, 144) s dostatočnou produktivitou a kvalitou boli vybrané pre sialyltransferázovú úpravu.
Príklad 5 Úroveň sialylácie sa zvyšuje v bunkách, ktoré nadmerne exprimujú α2,3- alebo
α2,6-sialyltransferázu. Stabilná expresia pST3 alebo pST6 v bunkách PER.C6 exprimujúcich
FSH; Transfekcia izolácie a screening klonov.
[0054] PER.C6 klony produkujúce vysoko sialylovaný FSH boli generované expresiou α2,3
sialyltransferázy alebo α2,6 sialyltransferázy z oddelených plazmidov (pozri príklady 2 a 3)
v bunkách PER.C6 už exprimujúcich polypeptidové reťazce FSH (pozri príklad 4). Štyri klony
produkované z buniek PER.C6®, ako je uvedené v príklade 4, boli vybrané pre ich charakteristiky
vrátane produktivity, dobrého rastového profilu, produkcie funkčného proteínu a produkovali FSH,
ktorý zahrnoval určitú sialyláciu.
[0055] Stabilné klony boli vytvorené ako bolo opísané v príklade 4. Celkom 202 klonov z programu
α2,3-sialyltransferázy a 210 klonov z programu α2,6-sialyltransferázy bolo izolovaných,
expandovaných a testovaných. Konečný počet klonov pre štúdiu α2,3- bolo 12 a 30 pre štúdiu α2,6.
[0056] α2,3-sialyltransferázové klony boli prispôsobené médiu bez séra a suspenzným
podmienkam.
[0057] Rovnako ako skôr, klony boli analyzované za použitia FSH selektívnej ELISA, funkčnej
odpovede v bunkovej línii FSH receptora, IEF (príklad 6), metabolickej clearance (príklad 9)
a analýzy Steelman-Pohley (príklad 10).
[0058] Výsledky boli porovnávané s komerčne dostupným rekombinantným FSH (Gonal-F,
Serono) a rodičovskými FSH bunkovými líniami Per.C6. Reprezentatívne vzorky sú zobrazené
na obrázku 5. Niektoré klony nepreukázali zvýšenie sialylácie, ale je vidieť, že FSH produkovaný
väčšinou klonov významne zlepšil sialyláciu (t. j. v priemere viac izoforiem FSH s vysokým
počtom sialových kyselín) v porovnaní s FSH exprimovaným bez α2,3- alebo α2,6sialyltransferázy.
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[0059] V súhrne expresia FSH spolu so sialyltransferázou v bunkách PER.C6 mala za následok
zvýšené hladiny sialylovaného FSH v porovnaní s bunkami, ktoré exprimujú iba FSH.
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Príklad 6 Analýza pI izoforiem FSH produkovaných Per.C6 pomocou izoelektrickej fokusácie.
[0060] Elektroforéza je definovaná ako transport nabitých molekúl cez rozpúšťadlo elektrickým
poľom. Mobilita biologickej molekuly elektrickým poľom bude závisieť na sile poľa, čistom náboji
na molekule, veľkosti a tvaru molekuly, iónovej sile a vlastnostiach média, ktorým molekuly
migrujú.
[0061] Izoelektrická fokusácia (IEF) je elektroforetickou technikou pre separáciu proteínov
na základe ich pI. pI je pH, pri ktorom proteín nemá žiadny čistý náboj a nebude migrovať
v elektrickom poli. Obsah kyseliny sialovej v izoformách FSH jemne mení bod pI pre každú
izoformu, čo je možné využiť s pomocou tejto techniky na vizualizáciu izoforiem FSH Per.C6
z každého klonu.
[0062] Izoelektrické body izoforiem FSH produkovaných PER.C6 v supernatantoch bunkovej
kultúry boli analyzované pomocou izoelektrickej fokusácie. Média pre bunkovú kultúru z klonov
Per.C6 FSH boli vyrobené spôsobom opísaným v príkladoch 4 a 5. Vzorky Per.C6 FSH boli
separované na géloch Novex® IEF obsahujúcich 5 % polyakrylamidu za prirodzených podmienok
na gradiente pH 3,0 – 7,0 v roztoku amfolytu s pH 3,0 – 7,0.
[0063] Proteíny boli prenesené na podpornú nitrocelulózu a vizualizované použitím primárnej antiFSHa monoklonálnej protilátky, sekundárnej anti-myšej IgG protilátky konjugovanej s alkalickou
fosfatázou a 5-bróm-4-chlór-3-indolyl-fosfátu (BCIP) a činidla nitro blue tetrazólium (NBT) pre
vizualizáciu prúžkov.
[0064] Ako je uvedené na obrázkoch 4 a 5, prúžky predstavujú izoformy FSH obsahujúce rôzny
počet molekúl kyseliny sialovej.
[0065] Pri použití tejto metódy boli identifikované klony produkujúce izoformy FSH s vyšším
počtom molekúl kyseliny sialovej. Úprava s α2,3- alebo α2,6-sialyltransferázou viedla ku klonom
s väčším množstvom kyseliny sialovej a nižším pI.
Príklad 7 Analýza väzieb kyseliny sialovej na Per.C6 FSH
[0066] Glykokonjugáty boli analyzované za použitia na lektíne založenej metódy glykanovej
diferenciácie. Pomocou tejto metódy je možné charakterizovať glykoproteíny a glykokonjugáty
viazané na nitrocelulózu. Lektíny selektívne rozpoznávajú konkrétnu časť, napríklad α2,3 viazanú
kyselinu sialovú. Nanesené lektíny sú konjugované so steroidným haptenom digoxigenínom, čo
umožňuje imunologickú detekciu nadviazaných lektínov.
[0067] Purifikovaný Per.C6 FSH z rodičovského klonu (žiadna ďalšia sialyltransferáza), α2,3sialyltransferázou upraveného klonu a α2,6-sialyltransferázou upraveného klonu sa oddelí
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za použitia štandardných techník pre SDS-PAGE. Ako štandard bol použitý komerčne dostupný
rekombinantný FSH (Gonal-f, Serono).
[0068] Kyselina sialová bola analyzovaná za použitia DIG glykanovej diferenciačnej súpravy (kat.
č. 11 210 238 001, Roche) podľa pokynov výrobcu. Pozitívne reakcie s aglutinínom Sambucus
nigra (SNA) naznačili terminálne viazanú (2-6) kyselinu sialovú. Pozitívne reakcie s aglutinínom
Maackia amurensis II (MAA): indikovali terminálne viazanú (α2-3) kyselinu sialovú.
[0069] V súhrne rodičovský klon 005 obsahoval nízke hladiny ako α2,3- a α2,6-kyseliny sialovej.
Klony upravené pomocou α2,3-sialyltransferázy obsahovali vysoké hladiny α2,3-väzieb kyseliny
sialovej a nízke hladiny α2,6-väzieb kyseliny sialovej. Klony skonštruované s α2,6sialyltransferázou obsahovali vysoké hladiny α2,6- väzieb kyseliny sialovej a nízke hladiny α2,3väzieb kyseliny sialovej. Štandardný kontrolný Gonal-f obsahuje iba väzby kyseliny α2,3,-sialovej.
To je v súlade s tým, čo je známe o rekombinantných proteínoch produkovaných v bunkách
vaječníkov čínskeho škrečka (CHO) (Kagawa et al., 1988, Takeuchi et al., 1988, Svensson et al.,
1990).
[0070] V súhrne, úpravy s pomocou inžinierstva Per.C6 FSH buniek α2,3- alebo α2,6sialyltransferázou úspešne zvýšili počet molekúl kyseliny sialovej konjugovaných s FSH vo vzorke.
Príklad 8a Kvantifikácie celkovej kyseliny sialovej
[0071] Kyselina sialová je sacharid viazaný na proteín, ktorý je považovaný za monosacharid
a vyskytuje sa v kombinácii s inými monosacharidmi, ako je galaktóza, manóza, glukozamín,
galaktozamín a fukóza.
[0072] Celková kyselina sialová na purifikovanom rFSH (príklad 11) bola meraná za použitia
súpravy pre enzymatickú kvantifikáciu kyseliny sialovej podľa protokolu výrobcu (Sigma, SialicQ). Stručne povedané, aldoláza N-acetylneuramínovej kyseliny katalyzuje kyselinu sialovú na Nacetylmannoasin a kyselinu pyrohroznovú. Kyselinu pyrohroznovú je možné redukovať na kyselinu
mliečnu pomocou ß-NADH a mliečnej dehydrogenázy. Oxidáciu B-NADH je možné presne merať
spektrofotometricky.
[0073] Koncentrácia proteínu sa meria v mikrotitračných doštičkách s použitím komerčnej
testovacej súpravy s kyselinou bicínchonínovou (BCA) (Sigma, B 9643), na základe metódy
Lowryho (Lowry et al, 1951).
[0074] Celkový obsah kyseliny sialovej z Per.C6 FSH bol zmeraný a bolo zistené, že je to viac ako
6 mol/mol.
Príklad 8b Kvantifikácia relatívnych množstiev α2,3, α2,6 a α2,8 kyseliny sialovej

17
[0075] Relatívne percentuálne množstvo α2,3, α2,6 a α2,8 kyseliny sialovej v purifikovanom rFSH
(príklad 11) boli merané za použitia známych techník.
[0076] Každá vzorka rFSH bola imobilizovaná (gélový blok), premytá, redukovaná, alkylovaná
a štiepená PNGázou F cez noc. N-glykany boli potom extrahované a spracované. N-glykany pre
analýzu NP-HPLC a WAX-HPLC boli značené fluorofórom 2AB, ako je podrobne opísané v Royle
et al. N-glykany boli podrobené HPLC s normálnou fázou (NP) na amidovej kolone TSK (ako je
podrobne opísané v Royle et al) s retenčnými časmi vyjadrenými v jednotkách glukózy (GU).
[0077] Vzorky extrahovaných, zhromaždených glykanov (extrahovaných ako je uvedené vyššie)
boli štiepené rôznymi sialidázami pre stanovenie väzieb. NAN 1 (rekombinantná sialidáza)
uvoľňuje α2,3 viazané neredukujúce koncové sialové kyseliny (NeuNAc a NeuNGc), ABS
(sialidázia Arthrobacter ureafaciens) uvoľňuje α2,3, α2,6 a α2,8 viazané neredukujúce koncové
kyseliny sialové (NeuNAc a NeuNGc). Vzorky boli analyzované pomocou NP-HPLC, aby bolo
možné porovnať neštiepenú vzorku s tou, ktorá bola štiepená NAN1 a ktorá bola štiepená ABS.
Porovnanie troch dráh NP-HPLC (neštiepené, štiepené NAN1, štiepené ABS) ukazuje, že štiepenie
pomocou ABS a NAN1 dáva odlišné výsledky. To naznačuje, že vzorky majú kyseliny sialové
s väzbami α2,3, α2,6 a α2,8. Relatívne percentá boli vypočítané zo štruktúr prítomných
v neštiepených glykanových zásobách a bolo zistené, že sú v rozmedzí 65 % až 85 % (napr.
77,75 %) pre α2,3 sialyláciu; 15 až 35 % (napr. 21,46 %) pre α2,6 sialyláciu; a 0,1 až 3 % pre α2,8
sialyláciu.
Príklad 8c Kvantifikácia relatívnych množstiev mono, di, tri a tetra antenárnych
sialylovaných štruktúr
[0078] Relatívne percentuálne množstvo mono, di, tri a tetra sialyzovaných štruktúr na glykanoch
získaných z purifikovaného rFSH (príklad 11) bolo merané za použitia známych techník.
[0079] Každá vzorka rFSH bola imobilizovaná (gélový blok), premytá, redukovaná, alkylovaná
a štiepená PNGázou F cez noc. N-glykany boli potom extrahované a spracované. N-glykany pre
analýzu NP-HPLC a WAX-HPLC boli značené fluorofórom 2AB, ako je podrobne opísané v Royle
et al.
[0080] Slabá aniónovo výmenná (WAX) HPLC na oddelenie N-glykanov od náboja (príklad 8b) sa
uskutočňuje, ako je uvedené v Royle et al, s fetuínovým N-glykanovým štandardom ako
referenčným agens. Glykany boli eluované podľa počtu sialových kyselín, ktoré obsahovali. Všetky
vzorky obsahovali mono (1S), di (2S), tri (3S) a tetra (4S) sialylovanej štruktúry. Bolo zistené, že
relatívne množstvo sialylovaných štruktúr je v nasledujúcich pomeroch (1S : 2S : 4S : 4S): 9 – 15 %
: 27 – 30 % : 30 – 36 % : 25 – 29 % (napríklad 10,24 : 28,65 : 35,49 : 25,62).
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Príklad 9 Stanovenie rýchlosti metabolickej clearance rFSH
[0081] Pre stanovenie rýchlosti metabolickej clearance (MCR) vzoriek Per.C6 FSH samice
potkanov pri vedomí (3 zvieratá na klon) boli injikované do chvostovej žily v čase nula s bolusovou
dávkou rFSH (1 – 10 µg/potkan, založenou na kvantifikácii vzoriek ELISA, DRG EIA 1288).
Krvné vzorky (400 µl) boli odobrané zo špičky chvosta 1, 2, 4, 8, 12, 24 a 32 hodín po injekcii
testovacej vzorky. Sérum bolo odobraté centrifugáciou a testované na obsah FSH pomocou ELISA
(DRG EIA 1288).
[0082] Asialoglykoproteínový receptor (ASGP-R) rozpozná desialylované (galaktózou zakončené)
glykoproteíny, ako je asialofetuín (AMP). (Pricer and Ashwell, 1971. Van Lenten and Ashwell,
1972). Receptor ASGP a viazaný desialylovaný glykoproteín sú internalizované do bunky, kde je
receptor recyklovaný a ligand degradovaný (Regoeczi et al., 1978, Steer and Ashwell, 1980).
[0083] Pre zistenie, či Per.C6 FSH materiál bol vyčistený pomocou tohto mechanizmu, ASGP-R bol
nasýtený asialofetuínom. Rýchlosť metabolickej clearance rodičovského materiálu upraveného α2,6
alebo α2,3-sialyltransferázou bola stanovená tak, ako je opísané, pri súčasnom podávaní minimálne
7500 násobného molárneho prebytku asialofetuínu pre nasýtenie ASGP-R po dobu 1 – 2 hodín.
[0084] Tento materiál produkovaný rodičovskými Per.C6 FSH klonmi obsahoval nejaký dlhší MCR
materiál, ale vysoké percento bolo rýchlo odstránené clearance (obrázok 7). Vedúci klon 005, ktorý
obsahoval najviac sialylovaný materiál, bol skonštruovaný pomocou α2,6- alebo α2,3sialyltransferázy (príklad 5). Aj keď klony upravené pomocou α2,6-sialyltransferázy preukázali
zvýšenú sialyláciu (obrázok 5), nedošlo k žiadnemu zlepšeniu v MCR (obrázok 7). Blokáda ASGR
obnovila MCR materiálu s α2,6 na úroveň štandardu, čo ukazuje, že aj so zvýšenými väzbami α2,6
je materiál rýchlo odstránený clearance (obrázok 8). Úprava α2,3,-sialyltransferázou viedla
ku klonom s MCR porovnateľným so štandardom (obrázok 9) a rôzny obsah kyseliny sialovej bol
v súlade s tým, čo je známe pre izoformy FSH (obrázok 10).
Príklad 10 in vivo test Steelman-Pohley
[0085] Aby sa preukázalo, zvýšenie obsahu kyseliny sialovej v FSH majúce za výsledok zvýšený
biologický účinok, bolo skúmané zvýšenie hmotností vaječníkov u potkanov vysoko sialylovaným
FSH, ako je produkovaný v príklade 5.
[0086] Zvýšenie hmotnosti vaječníkov v dôsledku klonov Per.C6 rFSH bolo analyzované podľa
metódy Steelman a Pohley (1953). Per.C6 rFSH zo vzoriek filtrovaných bunkových médií bol
kvantifikovaný pomocou ELISA (DRG, EIA-1288). Vzorky (Per.C6 rFSH) a štandardy (Gonal-f
rFSH) boli testované v piatich rôznych dávkach (3 zvieratá/dávka). Gonal-f bol dávkovaný
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v dávkach 50, 100, 200, 400 a 800 ng/potkan. Vzorkové dávky boli vypočítané pomocou ich hodnôt
AUC vzhľadom k Gonal-f, typicky 0,05 – 10 µg/potkan.
[0087] Na záver, menej sialylovaný materiál produkovaný rodičovskými klonmi Per.C6 FSH
(obrázok 11) nebol tak účinný pri teste zvýšenia hmotnosti vaječníkov ako komerčne dostupný
rFSH. Sialyltransferázové inžinierstvo pre pridanie ďalších α2,6-väzieb zvýšilo obsah kyseliny
sialovej, ale nezlepšilo účinnosť v teste in vivo (obrázok 12). Ďalšie väzby α2,3- však významne
zlepšili účinnosť (obrázok 13) a dva prípravky rekombinantného FSH (odvodené od Per.C6 a CHO)
vykazujú v tomto teste veľmi podobné profily.
Príklad 11 Prehľad výroby a purifikácie
[0088] Bol vyvinutý pre postup produkcie FSH v PER.C6 bunkách, ktoré boli pestované
v suspenzii v médiu bez séra. Postup je opísaný nižšie a bol aplikovaný na niekoľko bunkových línií
PER.C6 produkujúcich FSH.
[0089] FSH z rodičovského klonu 005, α2,3-klon 007 a α2,6 klon 059 boli pripravené za použitia
modifikácie metódy, ktorú opísal Lowry et al. (1976).
[0090] Pre výrobu PER.C6-FSH, tieto bunkové línie boli adaptované na médium bez séra, t. j.
Excell 525 (JRH Biosciences). Bunky boli najskôr kultivované za vzniku 70 % – 90 % konfluentnej
monovrstvy v kultivačnej banke T80. Pri pasáži boli bunky resuspendované v médiu bez séra,
Excell 525 + 4 mM L-glutamín, na hustotu buniek 0,3 x 106 buniek/ml. Suspenzia 25 ml buniek,
bola umiestnená do 250 ml trepacej banky a pretrepávaná pri 100 otáčkach za minútu pri 37 °C
v 5 % CO2. Po dosiahnutí bunkovej hustoty > 1 x 106 buniek/ml boli bunky subkultivované
na bunkovú hustotu 0,2 alebo 0,3 x 106 buniek/ml a ďalej kultivované v trepacích bankách pri
37 °C, 5 % CO2 a 100 otáčok za minútu.
[0091] Pre produkciu FSH boli bunky prenesené do produkčného média bez séra, t. j. VPRO (JRH
Biosciences), ktoré podporuje rast buniek PER.C6 do veľmi vysokej bunkovej hustoty (obvykle
> 107 buniek/ml v dávkovej kultúre). Bunky boli najskôr kultivované na > 1 x 106 buniek/ml
v Excell 525, potom odstredené po dobu 5 minút pri 1000 otáčkach za minútu a následne
suspendované v médiu VPRO + 6 mM L-glutamínu na hustotu 1 x 106 buniek/ml. Bunky boli
potom kultivované v trepacej banke v čase 7 – 10 dní pri 37 °C, 5 % CO2 a 100 ot./min. Počas tohto
obdobia rástli bunky na hustotu > 107 buniek/ml. Kultivačné médium bolo zozbierané potom, čo
začala klesať životaschopnosť buniek. Bunky boli odstredené počas 5 minút pri 1000 otáčkach
za minútu a supernatant bol použitý pre kvantifikáciu a čistenie FSH. Koncentrácia FSH bola
stanovená pomocou ELISA (DRG EIA 1288).
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[0092] Potom bola uskutočnená purifikácia FSH za použitia modifikácie metódou, ktorú opísal
Lowry et al. (1976). To bolo dosiahnuté chromatografiou na DEAE celulóze, gélovou filtráciou
na Sephadexe G100, adsorpčnou chromatografiou na hydroxyapatite a preparatívnou
polyakrylamidovou elektroforézou.
[0093] Počas všetkých chromatografických postupov prítomnosť imunoreaktívneho FSH bola
potvrdená pomocou RIA (DRG EIA 1288) a IEF (príklad 6).
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SEQ ID 1
Alfa polypeptid folikuly stimulujúceho hormónu
Prístupové číslo AH007338
Nukleotidová sekvencia FSH alfa
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Proteínová sekvencia FSH alfa

SEQ ID 2
Beta polypeptid folikuly stimulujúceho hormónu
Prístupové číslo NM_000510
Nukleotidová sekvencia FSH beta

Proteínová sekvencia FSH beta
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SEQ ID 3
beta-galaktozid alfa-2,3-sialyltransferáza 4
prístupové číslo L23767
Nukleotidová sekvencia ST3GAL4
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Proteínová sekvencia ST3GAL4

SEQ ID 4
beta-galaktozamíd alfa-2,6-sialyltransferáza 1
prístupové číslo NM_0030327
Nukleotidová sekvencia ST6GAL1
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0pProteínová sekvencia ST6GAL1

30

31
Zoznam sekvencií
[0095]
<110> Ferring International Center S.A.
<120> Pharmaceutical Preparation
<130> P/60084.EP03
<150> US 61/045424
<151> 2008-04-16
<150> EP 08251528.9
<151> 2008-04-25
<160> 16
<170> PatentIn version 3.3
<210> 1
<211> 351
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> SEQ ID 1 Nukleotidová sekvencia FSH alfa
<400> 1

<210> 2
<211> 390
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> SEQ ID 2 Nukleotidová sekvencia FSH beta
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<400> 2

<210> 3
<211> 999
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> SEQ ID 3 Nukleotidová sekvencia ST3GAL4
<400> 3

<210> 4
<211> 1221
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> SEQ ID 4 Nukleotidová sekvencia ST6GAL1
<400> 4
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<210> 5
<211> 129
<212> PRT
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> Proteínová sekvencia FSH alfa
<400> 5

<210> 6
<211> 129
<212> PRT
<213> Umelo vytvorená sekvencia
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<220>
<223> Proteínová sekvencia FSH beta
<400> 6

<210> 7
<211> 332
<212> PRT
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> Proteínová sekvencia ST3GAL4

35
<400> 7

<210> 8
<211> 406
<212> PRT
<213> Umelo vytvorená sekvencia

36
<220>
<223> Proteínová sekvencia ST6GAL1
<400> 8

37

<210> 9
<211> 39
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> PCR Primer FSHa-fw
<400> 9
ccaggatccg ccaccatgga ttactacaga aaaatatgc 39
<210> 10
<211> 31
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> PCR Primer FSHa-rev
<400> 10
ggatggctag cttaagattt gtgataataa c 31
<210> 11
<211> 35
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> PCR Primer FSHb-fw
<400> 11
ccaggcgcgc caccatgaag acactccagt ttttc 35
<210> 12
<211> 36
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> PCR Primer FSHb-rev
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<400> 12
ccgggttaac ttattattct ttcatttcac caaagg 36
<210> 13
<211> 37
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> PCR Primer 2,3STfw
<400> 13
ccaggatccg ccaccatgtg tcctgcaggc tggaagc 37
<210> 14
<211> 35
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> PCR Primer 2,3STrev
<400> 14
tttttttctt aagtcagaag gacgtgaggt tcttg 35
<210> 15
<211> 36
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> PCR Primer 2,6STfw
<400> 15
ccaggatccg ccaccatgat tcacaccaac ctgaag 36
<210> 16
<211> 32
<212> DNA
<213> Umelo vytvorená sekvencia
<220>
<223> PCR Primer 2,6STrev
<400> 16
tttttttctt aagttagcag tgaatggtcc gg 32
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Patentové nároky
1. Rekombinantné FSH (rFSH) zahrnujúce α2,3- a α2,6-sialyláciu, pričom 10 % až 20 % celkovej
sialylácie je α2,6-sialylácia.
2. Farmaceutická kompozícia obsahujúca rekombinantný FSH podľa nároku 1.
3. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 2, vyznačujúca sa tým, že ďalej obsahuje hCG a/alebo
LH.
4. Farmaceutická kompozícia podľa nároku 2 alebo 3 pre použitie pri liečbe neplodnosti.
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Obrázky 1, 2 a 3: Plazmidové mapy expresných vektorov pFSHalpfa/beta, pST3 a pST6. CMV =
promótor cytomegalovírusu, BGHp (A) = polyadenylačná sekvencia bovinného rastového hormónu,
f1 ori = f1 začiatok replikácie, SV40 = promótor opičieho vakuolového vírusu 40, Neo = marker
rezistencie na neomycín, Hyg = marker rezistencie na hygromycín, SV40 p (A) = polyadenylačné
sekvencie opičieho vakuolového vírusu 40, FSH A = alfa polypeptid folikuly stimulujúceho
hormónu, FSH B = beta polypeptid folikuly stimulujúceho hormónu, ST3GAL4 = α2,3sialyltransferáza, ST6GAL1 = α2,6-sialyltransferáza, ColEl = začiatok replikácie CoiEi, Amp =
marker rezistencie na ampicilín.
Obrázok 1. expresný vektor FSH

41
Obrázok 2. Expresný vektor α2,3-sialyltransferázy (ST3GAL4)

Obrázok 3. Expresný vektor α2,6-sialyltransferázy (ST6GAL1)
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Obrázok 4 Izoelektrická fokusácia rekombinantného FSH produkovaného bunkami Per.C6 stabilne
exprimujúcimi FSH. Supernatanty bunkových kultúr sa oddelili za natívnych podmienok
na gradiente pH 3,0 – 7,0. Klon 005 je zástupcom piatich klonov používaných pre
sialytransferázové inžinierstvo. Klony obsahujúce menej kyslé izoformy boli odstránené.
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Obrázok 5 Príklad klonov analyzovaných izoelektrickou fokusáciou rekombinantného FSH
produkovaného bunkami Per.C6 stabilne exprimujúcimi FSH po úprave s α2,3- alebo α2,6sialyltransferázou; Supernatanty bunkových kultúr sa oddelili za natívnych podmienok na gradiente
pH 3,0 – 7,0. Klon 005 je rodičovská Per.C6 FSH bunková línia. Klony zobrazujúce základné alebo
zmiešané profily boli ukončené (*). Zostávajúce klony demonštrujú úspešnú úpravu s pomocou
inžinierstva so sialyltransferázou pre zvýšenie počtu molekúl kyseliny sialovej na FSH.
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Obrázok 6 Analýza väzieb kyseliny sialovej na Per.C6 FSH. Purifikovaný Per.C6 FSH bol
separovaný pomocou SDS PAGE na duplikatných géloch, prenesený na nitrocelulózu
a vizualizovaný pomocou DIG Glycan diferenciačnej súpravy (kat. č. 11 210 238 001, Roche)
podľa pokynov výrobcu. Pozitívne reakcie s aglutinínom Sambucus nigra (SNA) indikovali
terminálne viazanú (2-6) kyselinu sialovú (A). Pozitívnej reakcie s aglutinínom Maackia amurensis
(MAA): indikovali terminálne viazanú (2-3) kyselinu sialovovú (B). Riadok I kontroly výrobcu
obsahuje iba α2,6 väzby. Riadok II kontroly výrobcu obsahuje väzby α2,6 a α2,3. Vzorka a,
komerčný rekombinantný FSH pochádzajúci z CHO (Gonal-f, Serono). Vzorka b, rFSH
z rodičovských Per.C6, bez sialyltransferázového inžinierstva. Vzorka c, Per.C6 rFSH s α2,6sialyltransferázovým inžinierstvom. Ukážka d, Per.C6 rFSH s α2,3-sialyltransferázovým
inžinierstvom.
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Obrázok 7 Rýchlosť metabolickej clearance vzoriek Per.C6 FSH. Samiciam potkanov (3 zvieratá
na klon) bol v čase nula injikovaný do chvostovej žily bolus rFSH (1 – 10 µg/potkan). Krvné
vzorky odobrané v priebehu času boli testované na obsah FSH pomocou ELISA.
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Obrázok 8 Rýchlosť metabolickej clearance vzoriek α2,6-sialyltransferázy upravených podľa
Per.C6 FSH. Samiciam potkanov (3 zvieratá na klon) bol v čase nula injikovaný do chvostovej žily
bolus rFSH (1 – 10 pg/potkan). Krvné vzorky odobrané v priebehu času boli testované na obsah
FSH pomocou ELISA.
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Obrázok 9 Rýchlosť metabolickej clearance vzoriek α2,6-sialyltransferázou upraveného Per.C6
FSH so súčasným podávaním 7500-násobného molárneho prebytku asialofetuínu pre nasýtenie
ASGP-R počas 1 – 2 hodín.
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Obrázok 10 Rýchlosť metabolickej clearance vzoriek α2,3-sialyltransferázou upraveného Per.C6
FSH. Vzorky boli vybrané pre obsah kyseliny sialovej na základe ich IEF profilu.

Obrázok 11 Zvýšenie hmotnosti vaječníkov podľa metódy Steelman a Pohley (1953). Per.C6 rFSH
a štandardy (Gonal-f rFSH) boli testované v rôznych dávkach (3 potkany/dávku).

Obrázok 12 Zvýšenie hmotnosti vaječníkov podľa metódy Steelman a Pohley (1953). α2,6sialyltransferázou upravený Per.C6 rFSH a štandardy (Gonal-f rFSH) boli testované v rôznych
dávkach (3 potkany/dávku).
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Obrázok 13 Zvýšenie hmotnosti vaječníkov podľa metódy Steelman a Pohley (1953). α2,3sialyltransferázou upravený rodičovský Per.C6 rFSH a štandardy (Gonal-f rFSH) boli testované
v piatich rôznych dávkach (3 potkany/dávku).

