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SELEKTÍVNA IMUNODEPLÉCIA ENDOGÉNNEJ NIKY KMEŇOVÝCH
BUNIEK NA PRIHOJENIE

Opis
[0001] Kmeňové bunky poskytujú prostriedky pre organizmy na zachovanie a
opravu niektorých tkanív prostredníctvom schopnosti týchto buniek samostatne
sa

obnovovať

a

prostredníctvom

asymetrickej

replikácie

generovať

diferenciované bunky. Potencia kmeňových buniek sa mení: zatiaľ čo
embryonálne kmeňové bunky umožňujú vznik všetkých tkanív organizmu,
somatické kmeňové bunky môžu byť obmedzené na špecifický pôvod. Klinicky
sa značne využíva transplantácia kostnej drene a kmeňových buniek ako
prostriedok zabezpečenia schopnosti pacientov generovať krvné bunky,
obyčajne tam, kde u pacienta došlo k deplécii endogénnych kmeňových buniek
chemoterapiou s vysokou dávkou alebo radiáciou. Kostná dreň a periférna krv sa
momentálne používajú ako zdroje autológnych kmeňových buniek. V budúcnosti
môžu kultivované kmeňové bunky poskytovať alternatívu k autológnym bunkám
pre transplantáty.
[0002] U pacientov s rakovinou sa môžu hematopoetické kmeňové bunky
podávať ako podporná liečba na zabránenie chorobnosti a úmrtnosti spojenej s
vysokými dávkami ablačnej liečby, ktoré sa používajú v snahe vyliečiť alebo
predĺž prežitie pacientov s vysokým rizikom zlyhania liečby alebo opätovného
výskytu rakoviny pri použití konvenčnej liečby.
[0003] Zlyhanie štepu je zadefinované ako zlyhanie transplantácie (primárne
zlyhanie štepu) alebo strata vytvoreného štepu (sekundárne zlyhanie štepu).
Transplantácia, (alebo zlyhanie štepu) sa môže detegovať stanovením
prítomnosti antigénov na povrchu buniek typu darcu, izoenzýmov, markerov
chromozómov alebo polymorfizmu dĺžky restrikčného fragmentu DNA. Pri
hematopoetickom prihojení sa môže zlyhanie zadefinovať ako zlyhanie obnovy
granulocytov na viac ako 0,5 × 109/l alebo pokles pod túto úroveň na ≥ 3 po
úvodnej obnove.
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[0004] Zlyhanie štepu alebo slabá funkcia štepu môžu byť spôsobené
podávaním myelosupresívnych liečiv, choroby štep verzus hostiteľ a infekcií v
skoršom období po transplantácii. Ganciklovir, podávaný na prevenciu alebo
liečbu infekcií cytomegalovírusu, je najbežnejšie liečivo na zlyhanie štepu; vo
všeobecnosti je tento stav reverzibilný, keď sa liečivo preruší. Trimetoprimsulfametoxazol podávaný na prevenciu infekcií Pneumocystis carinii je mierne
myelosupresívny a len vzácne vyvoláva zlyhanie štepu. Cytomegalovírus,
parvovírus, ľudský herpesvírus 6 a mykobakteriálne a hubové infekcie môžu
takisto narušiť štep. Slabé prihojenie môže vyplývať aj z mikroprostredia alebo
poruchy podporného tkaniva drene spojenej s chorobou pacienta alebo
predchádzajúcou liečbou.
[0005] Endogénne hematopoetické kmeňové bunky sa obyčajne nachádzajú v
BM sínusoidoch, hoci malé počty cirkulujú v periférnej krvi. Mobilizácia do
periférnej krvi je zosilnená podávaním cytokínov ako je stimulačný faktor kolónií
granulocytov (G-CSF) alebo stimulačný faktor kolónií granulocytov a makrofágov
(GM-CSF). Táto mobilizácia má za následok výrazné zvýšenie počtu
cirkulujúcich buniek progenitora.
[0006] Interakcia kmeňových buniek s ich mikroprostredím poskytuje významný
kľúč k udržiavaniu, proliferácii a diferenciácii. Toto fyzikálne prostredie, v ktorom
sa nachádzajú kmeňové bunky, sa môže označovať ako mikroprostredie
kmeňovej bunky alebo niky. Stromálna a iné bunky zapojené do tejto niky
poskytujú rozpustné a viazané faktory, ktoré majú viacero vedľajších účinkov.
Napríklad dve skupiny proteínov, skupina TGFβ a skupina Wnt, sú známe tým,
že sú zapojené do regulácie kmeňových buniek a zistilo sa, že sú
prevádzkyschopné v mnohých systémoch a rôznych organizmoch.
[0007] Interakcie medzi bunkami a medzi bunkou a extracelulárnou matricou
(ECM) sú dôležité pre indukciu aj zachovávanie diferenciácie vo viacerých
bunkových líniách. V prípade ECM sa môžu špecifické receptory na povrchu
buniek viazať na príslušné komponenty ECM, ktoré aktivujú intracelulárnu dráhu
transdukcie signálu, ktorá je analogická so signalizačnými dráhami, ktoré boli
identifikované pri rastových faktoroch polypeptidov a inhibítoroch rastu.
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[0008] Adhézia na extracelulárnu matricu je sprostredkovaná viacerými triedami
receptora, ktoré sú najviac charakterizované ako integríny. Vysoká expresia β1
integrínov sa požaduje na zachovávanie epidermálnych kmeňových buniek a β1
integríny regulujú diferenciáciu keratinocytov a iných typov buniek cez
signalizáciu MAP kinázy. Integríny si dokážu zachovať pozíciu buniek v tkanive
a strata alebo zmena expresie integrínu môže viesť k strate pozície v nike.
Extracelulárna matrica môže zároveň sekvestrovať a modulovať lokálnu
koncentráciu sekretovaných faktorov dostupných v nike kmeňových buniek.
[0009] Ostatné signály, ktoré kontrolujú kmeňové bunky, si vyžadujú priamy
kontakt medzi bunkami. Napríklad interakcia medzi receptorom Notch a jeho
ligandom Delta, ktoré sú transmembránové molekuly, si vyžaduje kontakt medzi
bunkami. Signalizácia Notch je zapojená do regulácie embryonálnych a dospelých
tkanív stavovcov; príklady zahŕňajú retinálny neuroepitel, kostrový sval a krv.
[0010] Rôzne modely boli navrhnuté na interakciu medzi kmeňovou bunkou a
nikou. Vo svojej najjednoduchšej forme bol navrhnutý model, kde, keď sa
kmeňová bunka rozdelí, len jedna dcérska bunka zostane v nike a druhá dcérska
bunka opustí niku, aby sa mohla diferenciovať. Alternatívne bolo navrhnuté, že
fenotyp prihojenia sa stanoví jednoducho pomerom kmeňovej bunky hostiteľa k
darcovi a deplécia endogénnych kmeňových buniek nie je nevyhnutná
(Quesenberry and Becker (1998)).
[0011] Burt et al. (1998) Blood 92(10):3505-3514 opisuje liečbu autoimunitnej
choroby intenzívnymi imunosupresívnymi modifikáciami a transplantáciou
autológnych hematopoetických kmeňových buniek. Dokument WO 2004/002425
opisuje proces na podporu prijatia štepu depléciou hematopoetických kmeňových
buniek. Ishikawa et al. (2002) Experimental Hematology 30(5):488-494 opisuje
analýzu dlhodobého prihojenia ľudských hematopoetických buniek na základe
novo narodených myší NOD/SCID/beta2-mikroglobulin(nulových). Gaspar et al.
(2006) Molecular Therapy 14(4):505-513 opisuje úspešnú rekonštitúciu imunity u
ADA-SCID génovou terapiou kmeňových buniek po zastavení PEG-ADA a
použitie miernej predbežnej úpravy. Jacobsohn et al. (2004) The Lancet
364(9429):156-162 opisuje zníženú intenzitu transplantácie hematopoetických
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kmeňových buniek na liečbu nemalígnych chorôb u detí. Kraft et al. (2006)
Biology of Blood and Marrow Transplantation 12(2):131 uvádza, že dospelé
ľudské hematopoetické bunky sa diferencujú na zrelé T bunky cez CD3-4+8medziprodukt v myšacom tymickom mikroprostredí. Kraft et al. (2004) Blood
104(11):322B opisuje účinok a kinetiku depléciu ACK-2 anti-c-kit monoklonálnej
protilátky na hematopoézu a hematopoetické progenitory a schopnosť úpravy pre
transplantáciu kostnej drene. Bartolovic et al. (2004) 103(2):523-529 opisuje
inhibičný účinok imatinib na normálne bunky progenitora in vitro. Kraft et al.
(2007) Biology of Blood and Marrow Transplantation 13(2):72 opisuje schopnosť
anti c-kit zameriavacej monoklonálnej protilátky ACK-2 na zameranie na
hematopoetické kmeňové bunky a zjednodušenie prihojenia ľudského štepu
CD34+ a vývoja hematolymfoidu u imunodeficientných myší. Lambert et al.
(2005) Current Opinion in Pharmacology 5(5):543-549 opisuje monoklonálne
protilátky konjugované s liečivom na liečbu rakoviny. EP1263463 opisuje
používanie protilátky alebo imunotoxinu, ktorý sa selektívne viaže na CD123 pre
narušenie hematologických rakovinových buniek progenitora.
[0012] Vylepšené spôsoby prihojenia hematopoetických kmeňových buniek sú
klinicky veľmi významné. Predložený vynález rieši túto potrebu.

ZHRNUTIE VYNÁLEZU
[0013] Predložený vynález poskytuje protilátku, ktorá sa selektívne viaže na c-kit
a ktorá je konjugovaná s cytotoxickým zvyškom na použitie v spôsobe prihojenia
hematopoetických kmeňových buniek u ľudského pacienta, kde tento spôsob
obsahuje:
kontakt uvedeného ľudského pacienta s uvedenou protilátkou v dávke
účinnej na selektívnu abláciu endogénnych hematopoetických kmeňových
buniek v kostnej dreni; a
zavedenie exogénnych hematopoetických kmeňových buniek do uvedeného
ľudského pacienta po časovom období postačujúcom na výraznú elimináciu
uvedenej protilátky z obehu pacienta,
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kde je uvedené časové obdobie postačujúce na výraznú elimináciu protilátky
také, že je protilátka prítomná v krvi v koncentrácii menej ako 10 ng/ml
[0014] Predložený vynález sa vzťahuje na spôsoby prihojenia hematopoetických
kmeňových buniek, kde sú endogénne kmeňové bunky selektívne ablatované,
čím sa otvára niku na prihojenie kmeňových buniek darcu. Selektívna ablácia
výrazne eliminuje endogénne kmeňové bunky v zameranom tkanive, bez
celkovej ablácie buniek v tkanive. Účinnosť prihojenia sa výrazne zvýši
selektívnou abláciou, v porovnaní s prihojením dosiahnutým bez predbežnej
liečby. Takáto selektívna ablácia umožňuje vylepšenú funkciu cieľového tkaniva
počas obdobia prihojenia, v porovnaní so spôsobmi zahŕňajúcimi neselektívnu
abláciu. Spôsoby z predloženého vynálezu tak umožňujú účinné prihojenie
hematopoetických kmeňových buniek za neprítomnosti spôsobov neselektívnej
ablácie, napríklad radiácie alebo chemoterapie, ktoré majú vedľajší účinok
ablácie diferencovaných buniek zapojených do funkcie cieľového tkaniva ako aj
vedľajšie účinky na iné tkanivá (napríklad na bunky gastrointestinálneho
systému, rastu vlasov), ako aj zvýšenie rizika sekundárnych malignancií.
[0015] V jednom

prípade

sa

selektívna ablácia

vykonáva

podávaním

špecifického cytotoxického činidla kmeňovej bunky pacientovi pred prihojením.
Po ablácii a po časovom období postačujúcom na výraznú elimináciu ablačného
činidla kmeňovej bunky z obehu pacienta sa pacientovi podá účinná dávka
kmeňových buniek darcu. Príslušné činidlá zahŕňajú protilátky, ktoré sa špecificky
viažu na markery selektívne exprimované v kmeňových bunkách, napríklad
hematopoetických kmeňových bunkách.
[0016] V ďalšom prípade sa selektívna ablácia vykoná podaním činidla, ktoré
selektívne interferuje so signalizáciou rastového faktora dôležitého pre rast alebo
udržiavanie kmeňových buniek, napríklad činidla, ktoré interferuje s c-kit
sprostredkovanou signalizáciou, signalizáciou trombopoetínu, signalizáciou
nervového rastového faktora, atď. Takéto činidlá zahŕňajú bez obmedzenia
protilátky, ktoré interferujú so signalizáciou rastového faktora kmeňovej bunky; a
liečivá, ktoré inhibujú signalizáciu rastového faktora kmeňových buniek, napríklad
imatinib, nilotinib, atď. Takéto činidlá sú v tomto odbore známe alebo sa dajú
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identifikovať skríningom kandidátnych protilátok, atď. v zmysle inhibície rastu
zameranej kmeňovej bunky, napríklad v in vitro analýze.
[0017] V predloženom vynáleze sú kmeňové bunky hematopoetické kmeňové
bunky. Takéto kmeňové bunky nachádzajú svoje použitie pri liečbe mnohých
krvných porúch, napríklad genetických porúch, vrátane aplastickej anémie;
kosáčikovitej anémie; talasémie; závažnej imunodeficiencie; a podobne. Tu je
zverejnený spôsob liečby genetickej krvnej poruchy u pacienta, ktorý zahŕňa
podávanie terapeuticky účinného množstva činidla pacientovi, napríklad
protilátky, ktorá selektívne ablatuje endogénne hematopoetické kmeňové bunky;
a podávanie terapeuticky účinného množstva hematopoetických kmeňových
buniek od darcu pacientovi.
[0018] Spôsoby z predloženého uskutočnenia sú užitočné aj pri indukcii
tolerancie u ľudského pacienta, napríklad tolerancie na tkanivo darcu, napríklad
pri transplantácii orgánov; tolerancie na autoantigény, napríklad v kontexte liečby
autoimunitnej choroby; a podobne. Tu je zverejnený spôsob vyvolania tolerancie
u pacienta, ktorý zahŕňa podávanie terapeuticky účinného množstva činidla
pacientovi,

napríklad

protilátky,

ktorá

selektívne

ablatuje

endogénne

hematopoetické kmeňové bunky; a podávanie terapeuticky účinného množstva
hematopoetických kmeňových buniek od darcu pacientovi, ktoré sa môžu
podávať v spojení so zavedením aloštepu do uvedeného pacienta, liečbou
autoimunitnej poruchy, atď.

STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV
[0019]
Obrázok 1. Dostupné HSC niky sa dajú saturovať s darcovským HSC.
Periférna krv neliečených myší RAG2-/-γc-/-, ktoré podstúpili transplantáciu,
sa analyzovala 16 týždňov po transplantácii HSC na GFP+ granulocyty
odvodené

od

darcu

Ter119-CD3-B220-Mac-1high

s vysokým

bočným

rozptylom. V pravom paneli myši podstúpili kotransplantáciu s CD45.1 1000
HSC a 100,000 GFP+ KLS CD34+ buniek. Stredné hodnoty +/- SEM sú
zobrazené (n=4-5 pri každej dávke); ** označuje p-hodnotu<0,05 vo vzťahu
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k chimérizmu vyplývajúcemu z 10 HSC transplantovanej skupiny. Bodkovaná
čiara predstavuje teoretický chimérizmus HSC, aby by sa prihojenie lineárne
zvýšilo s dávkou transplantovaných buniek.
Obrázok 2. Liečba s ACK2 depletuje HSC in vivo. A) ACK2 sa odstráni zo
séra myší RAG2-/-γc-/- sedem dní po injekcii. Sérum myší, ktoré dostávali
500 µg ACK2, sa analyzovalo každé dva dni v zmysle pretrvávania protilátky
ACK2 zafarbením žírnych buniek c-kit+. B) Podávanie ACK2 vedie k deplécii
BM HSC. Počet KLS CD135- CD150+ HSC v oboch femuroch a tibiách ACK2liečených a kontrolných myší sa stanovil pomocou prietokovej cytometrie vo
viacerých časových bodoch po liečbe. Stredné hodnoty +/- SEM sú
zobrazené (n=3 pri každom časovom bode); ** indikuje hodnotu p<0,001. C)
Liečba s ACK2, nie však 2B8, depletuje funkčné HSC z BM. Transplantácia
200 000 nekrakcionovaných buniek kostnej drene z myší liečených s 500µg
ACK2 deväť dní skôr ožarovaným príjemcom vedie k zníženému chimérizmu
v porovnaní s kontrolnými vzorkami a ďalšou protilátkou c-kit, 2B8. Stredné
hodnoty +/- SEM sú zobrazené (n=5-8); ** indikuje hodnotu p< 0,01. D)
Liečba s ACK2 priamo nespôsobuje mobilizáciu HSC do sleziny. Suspenzie
jednoduchých buniek sleziny sa generovali z myší liečených s 500 µg ACK2
deväť dní skôr a celé suspenzie sa transplantovali spolu s 200 000 bunkami
kostnej drene kompetítora z myší divokého typu. Stredné hodnoty +/- SEM
sú zobrazené (n=3-9); ** indikuje hodnotu p< 0,001. E) ACK2 inhibuje SCF
sprostredkovanú HSC 19 proliferáciu. HSC sa izoloval z myší divokého typu
a kultivoval sa za prítomnosti SCF alebo TPO a ACK2 alebo 2B8. Proliferácia
sa pozorovala pomocou svetelnej mikroskopie. ** indikuje hodnotu p<0,05 v
porovnaní so vzorkami liečenými s ACK2. F) Liečba s ACK2 selektívne
depletuje HSC v skorých časových bodoch. Celkové počty HSC (lin-ckit+Sca-1+CD135-CD150+), MEP (lin-c-kit+Sca-1-CD34-FcγR-), CMP (lin-ckit+Sca-1-CD34lowFcγRlow) a GMP (lin-c-kit+Sca-1+CD34highFcγRhigh) sa
zmerali a porovnali s neliečenými kontrolnými myšami. Stredné hodnoty +/SEM sú zobrazené (n=3); ** indikuje hodnotu p<0,001 v porovnaní s
relatívnym počtom HSC v rovnakom časovom bode.
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Obrázok 3. Liečba s ACK2 zosilňuje prihojenie HSC. A) Modifikácia ACK2
vedie k vyššiemu chimérizmu myeloidu darcu. Chimérizmus granulocytov
darcu sa zmeral po transplantácii 5000 HSC u myší RAG2-/- modifikovaných
s ACK2 sedem dní pred transplantáciou a v porovnaní s neliečenými myšami.
Stredné hodnoty +/- SEM sú zobrazené (n=4); ** indikuje hodnotu p< 0,01.
B) Transplantácia HSC ACK2-liečených zvierat vedie k rekonštitúcii
lymfocytov. B bunky a T bunky odvodené od darcov sleziny z ACK2-liečených
a nemodifikovaných myší RAG2-/- sa zrátali 39 týždňov po transplantácii s
HSC divokého typu. Stredné hodnoty +/- SEM sú zobrazené (n=3-5); **
indikuje hodnotu p< 0,01. C) Chimérizmus granulocytov presne meria
chimérizmus BM HSC. Chimérizmus granulocytov v periférnej krvi (Ter119CD3-B220-Mac-1highside scatterhigh) 37 týždňov po transplantácii koreloval s
HSC (c-kit+ línia- Sca-1+ CD34-CD150+) v BM 39 týždňov po transplantácii
po usmrtení. Pevná čiara ilustruje lineárnu regresiu s 95% intervalom
dôveryhodnosti vytieneným šedou farbou. Bodkovaná čiara predstavuje
teoretické hodnoty, ak bol chimérizmus granulocytov darcu identický s
chimérizmom darcovského HSC. D) Sekundárne transplantované darcovské
HSC

z

liečby

ACK2

vyvolávajú

dlhodobé

multilíniové

prihojenie.

Chimérizmus B buniek periférnej krvi (B), T buniek (T) a granulocyty (G) sú
zobrazené 16 týždňov po sekundárnom 20 transplantáte pri 2 nezávislých
experimentoch. Stredné hodnoty +/- SEM sú zobrazené (n=7-8 v každom
experimente).
Obrázok 4. Chimérizmus darcu sa zvyšuje s počtom transplantovaných
buniek HSC u myší liečených s ACK2. A) Liečba s ACK2 zvyšuje dostupný
priestor niky HSC. Vo dvoch samostatných experimentoch sa myši RAG2-/γc-/- liečili s ACK2 a o deväť dní neskôr sa transplantovali s meniacimi sa
dávkami HSC (CD45.1). Chimérizmus granulocytov darcu sa zmeral tak ako
je to uvedené vyššie 24 týždňov po transplantácii pri prvom experimente a 4
týždne pri druhom experimente. Stredné hodnoty +/- SEM sú zobrazené. B)
Profily prietokovej cytometrie myší transplantovaných s 35 000 HSC.
Chimérizmus CD3-B220-Mac1high side scatterhigh granulocytov v periférnej
krvi je zobrazený.
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Obrázok 5. Celkový chimérizmus darcu presne neodráža chimérizmus HSC
po nefrakčnej transplantácii kostnej drene. 6,5 x 107 nefrakcionovaných
nukleovaných buniek kostnej drene zo samíc myší CD45.2 divokého typu sa
transplantovalo do neožarovaných samíc divokého typu CD45.1 x CD45.2
F1. Celkový chimérizmus periférnej krvi a BM HSC (zadefinované ako KLS
CD135-CD34-) sa zmerali 16 týždňov po transplantácii.
Obrázok 6. Liečba ACK2 vedie k označenej redukcii BM celularity a zvyšuje
veľkosť osteoblastu. Kosti humerus z neliečených (Deň 0) alebo ACK2liečených myší RAG2-/-γc-/- sa izolovali 2 alebo 9 dní po injekcii protilátky.
Kosti sa zafixovali, odvápnili, konzervovali sa v parafíne a na sekciách sa
vykonalo zafarbenie hematoxylínom a eozínom. Ob, osteoblast; Er, kolónia
nezrelých erytroidov.
Obrázok 7. Liečba s ACK2 má za následok takmer kompletnú, ale prechodnú
depléciu HSC. Celularita kostnej drene a frekvencia HSC sa použili na
stanovenie počtu HSC v kostnej dreni. Veľkosť pečene sa zhodnotila aj v
zmysle známok extramedulárnej hematopoézy. A) kontrolná látka, B) V čase
ACK2 klírensu (Deň 9), C) Jeden týždeň po klírense ACK2 (Deň 16). Profily
prietokovej cytometrie HSC v línii- BM s pomocou 3C11, c-kit-špecifická
protilátka, ktorá sa viaže na odlišný epitop z ACK2, ako aj na frekvenciu KLS
CD135-CD15C+, z čoho 19,5% sú HSC, zobrazené ako priľahlé k jednotlivým
časovým bodom. Stredné hodnoty +/- SEM sú zobrazené (n=3 pri každom
časovom bode).
Obrázok 8. Podávanie ACK2 má za následok depléciu HSC u myší divokého
typu aj imunodeficientných myší. Počet KLS CD135- CD150+ HSC v oboch
femuroch a tibiách ACK2-liečených a kontrolných myší sa stanovil pomocou
22 prietokovej cytometrie 2 dni po liečbe s 1 mg ACK2. Stredné hodnoty +/SEM sú zobrazené (n=2); ** indikuje hodnotu p< 0,001.
Obrázok 9. Normálny stav cyklu buniek u HSC príjemcu a darcu po liečbe s
ACK2. Získali sa profily cyklu buniek neliečených kontrolných vzoriek a HSC
príjemcu aj darcu z HSC ACK2-liečených myší RAG2-/-γc-/-, ktoré podstúpili
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transplantáciu o 7 mesiacov skôr s HSC divokého typu. HSC sa identifikovali
ako KLS CD150+CD34- bunky.
Obrázok 10. Viaceré cykly liečby ACK2 a transplantácie HSC majú za
následok konzistentne vysoké hladiny chimérizmu darcu. A) Myši RAG2-/-γc/-

sa modifikovali s 500 µg ACK2 a transplantovalo sa im o sedem dní neskôr

CD45.1+ 5000 LT-HSC. Myši sa nechali sedem dní zregenerovať a opäť sa
modifikovali s ACK2 a transplantovalo sa im o sedem dní neskôr 5000 GFP+
LT HSC. Tretí cyklus liečby s ACK2 a transplantácia LT-HSC sa vykonali s
pomocou 5000 CD45.2+CD45.1+ HSC. Periférna krv sa analyzovala o 24
týždňov neskôr v zmysle chimérizmu granulocytov darcu ako predtým.
Hodnoty chimérizmu vyplývajúce z každého transplantátu u štyroch
samostatných zvierat sú zobrazené.
Obrázok 11: Prechodná deplécia CD4 umožňuje produktívne prihojenie HSC
s menšími nezhodami histokompatibility. Trom myšiam Cµ-/-, ktoré sa liečili s
anti-CD4 protilátkou a dvom myšiam Cµ-/-, ktoré sa ponechali neliečené, sa
transplantovalo 800 GFP+ HSC. Periférna krv sa analyzovala 8 týždňov po
transplantácii pri granulocytoch, chimérizme B buniek a T buniek.

PODROBNÝ OPIS USKUTOČNENÍ
[0020] Spôsoby sú opísané v predloženom dokumente na prihojenie kmeňových
buniek, kde sú selektívne ablatované endogénne kmeňové bunky. Selektívna
ablácia sa dá vykonať podávaním špecifických kmeňových buniek, cytotoxických
protilátok pacientovi pred prihojením. Alternatívne sa selektívna ablácia dosiahne
podaním protilátky alebo liečiva, ktoré selektívne interferuje do signalizácie
rastového faktora dôležitej pre rast alebo zachovanie kmeňovej bunky, napríklad
činidla, ktoré interferuje so signalizáciou c-kit, atď. Po ablácii a po časovom
období postačujúcom na výraznú elimináciu ablačného činidla kmeňových buniek
z obehu pacienta sa exogénne kmeňové bunky vložia do pacienta, kde exogénne
kmeňové bunky obsadia rovnakú niku ako ablatované endogénne kmeňové
bunky. Exogénne kmeňové bunky môžu byť autológne, alogénne alebo
xenogénne vo vzťahu k pacientovi.
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[0021] Časové obdobie požadované na klírens ablačného činidla sa dajú
stanoviť empiricky alebo môžu byť založené na predchádzajúcej skúsenosti z
farmakokinetiky činidla. Keď je činidlom protilátka, stanovenie sa dá vhodne
monitorovať vložením kmeňových buniek do séra príjemcu a stanovením
prítomnosti protilátok, ktoré sa viažu na kmeňové bunky. Alternatívne sa dá
sérum pacienta monitorovať v zmysle prítomnosti inhibície selektívneho rastu
kmeňových buniek. Čas na klírens je obyčajne čas postačujúci na zníženie
úrovne ablačného činidla minimálne 10-násobne oproti píkovým hladinám,
obyčajne minimálne asi 100-násobne, 1000-násobne, 10000-násobne alebo
viac. Uprednostňuje sa vložiť kmeňové bunky darcu do prázdneho „okna“ niky po
ablácii, obyčajne asi za 3 dni, asi za 2 dni, asi za 1 deň alebo v čase klírensu.
[0022] Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť nový klinicky platný spôsob
transplantácie kmeňových buniek, ktorý zjednodušuje prihojenie a rekonštituuje
imunokompetenciu príjemcu bez toho, aby si vyžadoval rádioterapiu alebo
chemoterapiu alebo vývoj GVHD alebo odmietnutie štepu. Aspekty z
predloženého vynálezu sú založené na tom objave, že deplécia niky
endogénnych

kmeňových

buniek

zjednodušuje

účinné

prihojenie

hematopoetických kmeňových buniek (HSC). Konkrétne predložený vynález
kombinuje

použitie

selektívnej

ablácie

endogénnych

hematopoetických

kmeňových buniek, v kombinácii s podávaním exogénnych hematopoetických
kmeňových buniek príjemcovi, čo má za následok účinné, dlhodobé prihojenie a
toleranciu.
[0023] Endogénne kmeňové bunky sú špecificky ablatované podávaním
selektívneho činidla, napríklad protilátky, ktorá hubí cieľové bunky, teda bunky,
na ktoré sa viaže činidlo; alebo liečivo, ktoré selektívne interferuje so
signalizáciou rastového faktora požadovanou na rast a zachovanie kmeňových
buniek. V niektorých uskutočneniach je činidlom protilátka, ktorá sa selektívne
viaže na príslušné endogénne hematopoetické kmeňové bunky. Odborníkovi v
tomto odbore bude zrejmé, že markery sa môžu zdieľať medzi kmeňovými
bunkami, a teda selektívny marker sa môže viazať na niektoré iné bunky
prítomné v cieľovom tkanive; a selektívne liečivo môže pôsobiť na niektoré iné
bunky. Pod abláciou sa rozumie zníženie počtu životaschopných endogénnych
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kmeňových buniek v cieľovom tkanive, čo môže predstavovať zníženie
minimálne asi o 20% životaschopných endogénnych kmeňových buniek,
minimálne asi o 50%, minimálne asi o 75%, minimálne asi o 90% alebo viac,
podávaním jedného alebo viacerých cytotoxických činidiel, ktoré selektívne
ablatujú endogénne kmeňové bunky.
[0024] Cieľové tkanivo je stanovené podľa niky, v ktorej sa normálne nachádza
príslušná kmeňová bunky. U dospelého cicavca sa endogénne hematopoetické
kmeňové bunky nachádzajú v kostnej dreni, a teda ablačné činidlá znížia počty
hematopoetických kmeňových buniek nachádzajúcich sa v kostnej dreni. U
dospelého cicavca sa môžu neuronálne kmeňové bunky nachádzať v
hipokampe, a teda ablačné činidlá znížia počet neuronálnych kmeňových buniek
nachádzajúcich sa v hipokampe. Mezenchymálne kmeňové bunky sa takisto
nachádzajú v kostnej dreni, a teda sa môžu depletovať, s činidlami na vhodné
markery, z kostnej drene. Odborník so znalosťami v tomto odbore stanoví vhodné
tkanivo na príslušné kmeňové bunky.
[0025] Medzi príklady markerov pre abláciu vyvolanú protilátkami ľudských
hematopoetických kmeňových buniek patria CD34; CD90 (thy-1); CD59; CD110
(c-mpl); c-kit; atď. Myšacie hematopoetické kmeňové bunky sa dajú selektívne
ablatovať prostredníctvom markerov Sca-1; CD150; c-kit; ESAM; atď. Markery
užitočné na abláciu mezodermálnych kmeňových buniek obsahujú FcγRII,
FcγRIII, Thy-1, CD44, VLA-4α, LFA-1β, HSA, ICAM-1, CD45, Aa4.1, Sca-1, atď.
Kmeňové bunky neurálnej lišty sa dajú pozitívne zvoliť s protilátkami špecifickými
pre receptor rastového faktora nervov s nízkou afinitou (LNGFR). Neurálne
kmeňové bunky/bunky progenitora boli opísané v tomto odbore a ich použitie v
mnohých terapeutických protokoloch sa značne prejednalo. Napríklad okrem
iného v amerických patentoch č. 6,638,501, Bjornson et al.; U.S. 6,541,255,
Snyder et al.; U.S. 6,498,018, Carpenter; americkej patentovej prihláške
20020012903, Goldman et al.; Palmer et al. (2001) Nature 411 (6833):42-3;
Palmer et al. (1997) Mol Cell Neurosci. 8(6):389-404; Svendsen et al. (1997) Exp.
Neurol. 148(1):135-46 a Shihabuddin (1999) Mol Med Today. 5(11):474-80.
Ľudské mezenchymálne kmeňové bunky sa dajú ablatovať s pomocou markerov
ako je SH2 (CD105), SH3 a SH4 and Stro-1.
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[0026] Marker pre abláciu vyvolanú protilátkou je c-kit (CD117). Príslušné
protilátky sa môžu viazať na a blokovať aktivitu signalizácie c-kit.
[0027] Ako je to tu uvedené, „protilátka“ zahŕňa referenciu na molekulu
imunoglobulínu imunologicky reaktívnu s príslušným antigénom a obsahuje
polyklonálne aj monoklonálne protilátky. Tento výraz obsahuje aj geneticky
vyrábané formy ako sú chimérické protilátky (napríklad humanizované myšacie
protilátky) a protilátky heterokonjugátov. Výraz „protilátka“ zahŕňa aj antigénové
väzbové formy protilátok, vrátane fragmentov s väzbovou schopnosťou antigénu
(napríklad Fab', F(ab')2, Fab, Fv a rlgG. Tento výraz sa vzťahuje aj na
rekombinantné fragmenty Fv jednoduchého reťazca (scFv). Výraz protilátka
zahŕňa aj bivalenčné alebo bišpecifické molekuly, dialátky, trialátky a tetralátky.
[0028] Selekcia protilátok pre abláciu endogénnych kmeňových buniek môže byť
založená na mnohých kritériách, vrátane selektivity, afinity, cytotoxicity, atď. Výraz
„špecificky (alebo selektívne) sa viaže“ na protilátku alebo „špecificky (alebo
selektívne) imunoreaktívny s“, s odkazom na proteín alebo peptid, sa vzťahuje na
väzbovú reakciu, ktorá určuje prítomnosť proteínu, v heterogénnej populácii
proteínov a iných biologických látok. Za stanovených podmienok imunoanalýzy sa
teda špecifikované protilátky viažu na sekvencie proteínov s minimálne
dvojnásobným základom a typickejšie viac ako 10 až 100-násobným základom.
Vo všeobecnosti sa protilátky z predloženého vynálezu viažu na antigény na
povrchu cieľových buniek za prítomnosti buniek efektora (ako sú prirodzené
hubiace bunky alebo makrofágy). Fc receptory na bunkách efektora rozpoznávajú
viazané protilátky. Zosieťovanie Fc receptorov signalizuje bunky na hubenie, ktoré
budú hubiť cieľové bunky cytolýzou alebo apoptózou. V jednom uskutočnení sa
indukcia dosahuje cez celulárnu cytotoxicitu závislú od protilátky (ADCC). V
alternatívnych uskutočneniach sú protilátky aktívne pri inhibícii rastu cieľových
buniek, ablácia sa dosahuje interferenciou so signalizáciou rastového faktora,
napríklad protilátky špecifické pre receptory rastového faktora ako je c-kit.
[0029] Protilátka imunologicky reaktívna s príslušným antigénom sa dá generovať
rekombinantnými spôsobmi ako je selekcia knižníc rekombinantných protilátok vo
fágových alebo podobných vektoroch alebo imunizáciou zvieraťa s antigénom
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alebo s DNA kódujúcou antigén. Spôsoby prípravy polyklonálnych protilátok sú
známe skúsenému odborníkovi. Protilátky môžu byť alternatívne monoklonálne
protilátky. Monoklonálne protilátky sa dajú pripraviť s pomocou metód hybridómov.
Pri metóde hybridómov vhodné zviera hostiteľa je typicky imunizované
imunizačným činidlom na vylučovanie lymfocytov, ktoré produkujú alebo dokážu
produkovať protilátky, ktoré sa budú špecificky viazať na imunizačné činidlo.
Alternatívne sa lymfocyty dajú imunizovať aj in vitro. Lymfocyty sa potom spájajú s
pomocou imortalizovnej línie buniek s pomocou vhodného spojovacieho činidla,
ako je polyetylén glykol, aby vytvorili bunku hybridómu.
[0030] Ľudské protilátky sa dajú produkovať s pomocou rôznych techník
známych v tomto odbore, vrátane knižníc fágového displeja. Podobne sa dajú
ľudské protilátky vyrobiť zavedením miest ľudského imunoglobulínu do
transgénových

zvierat,

napr.

myší,

v ktorých

boli

endogénne

gény

imunoglobulínu čiastočne alebo kompletne inaktivované. Po tomto impulze sa
sleduje produkcia ľudských protilátok, ktorá sa veľmi podobá produkcii u ľudí vo
všetkých

ohľadoch,

vrátane

opätovného

usporiadania

génov,

spájania

a repertoára protilátok.
[0031] protilátky existujú aj ako mnohé dobre charakterizované fragmenty
produkované štiepením s rôznymi peptidázami. Pepsín teda štiepi protilátku pod
disulfidovými väzbami v zadnej oblasti pre produkciu F(ab)'2, diméru Fab, ktorý
je sám o sebe ľahkým reťazcom spojeným s VH-CH1 disulfidovou väzbou. F(ab)'2
sa môže znížiť za miernych podmienok, aby sa prerušila disulfidová väzba, čím
sa skonvertuje F(ab)'2 dimér na Fab' monomér. Fab' monomér je v podstate Fab
so súčasťou zadnej oblasti. Zatiaľ čo rôzne fragmenty protilátok sú zadefinované
v zmysle štiepenia nedotknutej protilátky, odborník v tomto odbore ocení, že sa
takéto fragmenty dajú syntetizovať de novo buď chemicky alebo s pomocou
rekombinantnej metodológie DNA. Výraz protilátka, ako je to tu uvedené,
obsahuje aj fragmenty protilátok produkované buď modifikáciou celých protilátok
alebo tých, ktoré sú syntetizované de novo s pomocou rekombinantných
metodológií DNA (napríklad jednoduchý reťazec Fv) alebo tých, ktoré sú
identifikované s pomocou knižníc fágového displeja.
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[0032] „Humanizovaná protilátka“ je molekula imunoglobulínu, ktorá obsahuje
minimálnu

sekvenciu

odvodenú

od

nehumánneho

imunoglobulínu.

Humanizované protilátky zahŕňajú ľudské imunoglobulíny (protilátka príjemcu), v
ktorých sa zvyšky z oblasti stanovenia komplementarity (CDR) príjemcu nahradia
zvyškami z CDR z neľudských druhov (protilátka darcu) ako sú myši, potkany,
zajace s požadovanou špecifickosťou, afinitou a kapacitou. V niektorých
prípadoch sa zvyšky z rámca Fv ľudského imunoglobulínu nahradia príslušnými
neľudskými zvyškami. Humanizované protilátky môžu obsahovať aj zvyšky, ktoré
sa nenachádzajú ani v protilátke príjemcu ani v importovaných sekvenciách CDR
alebo rámcových sekvenciách. Vo všeobecnosti budú humanizované protilátky
obsahovať v podstate všetky minimálne z jednej a typicky dvoch premenlivých
oblastí, v ktorých všetky alebo v podstate všetky oblasti CDR zodpovedajú CDR
neľudského imunoglobulínu a všetky alebo v podstate všetky rámcové oblasti sú
oblasti sekvencie ľudského imunoglobulínu. Humanizovaná protilátka môže
optimálne obsahovať aj minimálne časť konštantnej oblasti imunoglobulínu (Fc),
typicky časť ľudského imunoglobulínu.
[0033] Selektivita príslušnej protilátky sa typicky stanoví na základe schopnosti
jednej protilátky kompetitívne inhibovať viazanie druhej protilátky na antigén alebo
schopnosti

protilátky

reagovať

s

viacerými

epitopmi.

Akýkoľvek

počet

kompetitívnych väzbových analýz sa dá použiť na meranie kompetície medzi
dvomi protilátkami na rovnaký antigén alebo medzi dvomi antigénmi na jednu
protilátku. Príkladom analýzy je analýza BIACORE™. Stručne sa v týchto
analýzach dajú zmapovať väzbové miesta v štrukturálnych podmienkach
testovaním schopnosti interaktantov, napríklad rôznych protilátok, inhibovať
viazanie druhej látky. Injekcia dvoch po sebe nasledujúcich protilátok alebo vzoriek
antigénov v dostatočnej koncentrácii dokáže identifikovať páry kompetujúcich
protilátok pri rovnakom väzbovom epitope. Vzorky protilátky by mali mať potenciál
dosiahnuť významnú saturáciu s každou injekciou. Čisté viazanie druhej injekcie
protilátky naznačuje analýzu väzbového epitopu. Dve úrovne odpovede sa dajú
použiť na opis hraníc dokonalej kompetitívneho verzus nekompetitívneho viazania
v dôsledku odlišných epitopov. Relatívne množstvo väzbovej odpovede druhej
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injekcie protilátky vzťahujúcej sa na viazanie identických a odlišných väzbových
epitopov stanovuje mieru prekrývania epitopov.
[0034] Príslušné protilátky na abláciu sa dajú otestovať v zmysle ich schopnosti
indukovať ADCC (celulárnu cytotoxicitu závislú od protilátky). Aktivita ADCC
spojená s protilátkou sa dá monitorovať a merať prostredníctvom detekcie buď
uvoľňovania označenia alebo laktát dehydrogenázy z buniek, ktoré prešli lýzou
alebo detekcie zredukovanej cieľovej životaschopnosti buniek (napríklad analýza
annexinu). Analýzy pre apoptózu sa môžu vykonávať terminálnou analýzou
označenia nick end deoxynukleotidyl transferáza sprostredkovaného digoxigenin11-dUTP (TUNEL) (Lazebnik et al., Nature: 371, 346 (1994). Cytotoxicita sa dá
detekovať aj priamo detekčnými súpravami známymi v tomto odbore ako je
Cytotoxicity Detection Kit od spoločnosti Roche Applied Science (Indianapolis,
Ind.). Prednostne protilátky z predloženého vynálezu indukujú minimálne 10%,
20%, 30%, 40%, 50%, 60% alebo 80% cytotoxicitu cieľových buniek.
[0035] Protilátky, ktorým chýba fukóza, korelujú so zvýšenou aktivitou ADCC
(celulárna cytotoxicita závislá od protilátky), najmä pri nízkych dávkach protilátky.
Spôsoby prípravy protilátok bez fukózy zahŕňajú rast v potkaních bunkách
myelómov YB2/0 (ATCC CRL 1662). Bunky YB2/0 exprimujú nízke hladiny FUT8
mRNA, ktorý kóduje enzým (α 1,6-fukosyltransferáza) potrebný nafukosyláciu
polypeptidov. Alternatívne uskutočnenia na podporu cytotoxicity buniek s liečbou
protilátky zahŕňajú stimuláciu sprostredkovanú protilátkou signalizačných
kaskád, ktoré majú za následok odumieranie buniek v bunke viazanej protilátkou.
Okrem toho stimulácia sprostredkovaná protilátkou vrodeného imunitného
systému (napríklad cez NK bunky) môže mať za následok aj odumieranie
tumorových buniek alebo vírusom infikovaných buniek.
[0036] V niektorých prípadoch je protilátka konjugovaná so zvyškom efektora.
Zvyšok efektora môže byť akýkoľvek počet molekúl, vrátane označujúcich
zvyškov ako sú rádioaktívne označenia alebo fluorescenčné označenia alebo
môže ísť o cytotoxický zvyšok. Cytotoxické činidlá sú početné a menia sa a
zahŕňajú, nie však výhradne, cytotoxické liečivá alebo toxíny alebo aktívne
fragmenty takýchto toxínov. Vhodné toxíny a ich príslušné fragmenty zahŕňajú
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diftéria A reťazec, exotoxín A reťazec, rericin A reťazec, abrín A reťazec, curcin,
krotín, fenomycín, enomycín, auristatín-E a podobne. Cytotoxické činidlá
zahŕňajú aj rádiochemikálie vyrobené konjugáciou rádioizotopov na protilátky.
Zameranie cytotoxické zvyšku na proteíny membrány slúži na zvýšenie lokálnej
koncentrácie cytotoxického zvyšku v cieľovej oblasti.
[0037] V niektorých uskutočneniach z predloženého vynálezu je protilátka
izotypu, ktorý sa dokáže viazať na Fc receptory na makrofágoch a riadiť
opsonizáciu (Rashid et al., J. Immunol 1992, 148:1382-1388). V niektorých
uskutočneniach je protilátky izotypu IgG, napríklad IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, atď.
V niektorých uskutočneniach je protilátka protilátkou hlodavca typu IgG2b. V
ostatných uskutočneniach je izotyp ľudská alebo humanizovaná protilátka izotypu
IgG3 (revíziu nájdete v publikácii Davies and Metzger, Ann Rev Immunol 1983
1:87-117). Keď je protilátka izotypu, ktorý sa neviaže na Fc receptory a/alebo
neriadi opsonizáciu, táto protilátka sa môže modifikovať cez rôzne metódy známe
v tomto odbore zmenou izotypu na taký, ktorý sa neviaže na Fc receptory a/alebo
neriadi opsonizáciu.
[0038] V niektorých uskutočneniach je ablačné činidlo selektívnym inhibítorom
signalizácie rastového faktora požadovaným na zachovanie alebo rast
kmeňových buniek, pričom takéto činidlá sú tie, ktoré inhibujú c-kit
sprostredkovanú

signalizáciu,

ktorá

sa

požaduje

na

zachovanie

hematopoetických kmeňových buniek. Takéto činidlá sú protilátky, ktoré sa viažu
na a interferujú so signalizáciou c-kit. Sú tu zverejnené aj liečivá, ktoré selektívne
inhibujú signalizáciu c-kit, napríklad imatinib, nilotinib, niektoré 5-substituované
1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazoly, atď., ako je to známe v tomto odbore a sú
zverejnené napríklad v dokumente WO03028711; WO/2005/115304; Bioorganic
& Medicinal Chemistry Letters (2007) 17:3136-3140; and Chow et al. (2007) Leuk
Lymphoma. 2007 48(7): 1379-88. Takéto činidlá sa dajú snímať v zmysle
ablačnej aktivity in vitro alebo in vivo, napríklad ako je to ukázané v Príklade 1.
Takéto spôsoby skríningu môžu zahŕňať pridávanie kandidátneho činidla do
kultúry kmeňových buniek a stanovenie takto dosiahnutej inhibície rastu.
Selektívna inhibícia sa dá stanoviť zmeraním rastu za prítomnosti jedného alebo
viacerých rastových faktorov. Okrem c-kit príslušné receptory rastového faktora
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zahŕňajú trombopoetín receptor (CD110) v hematopoetických kmeňových
bunkách; a receptor nervového rastového faktora s nízkou afinitou (LNGFR) v
neurálnych kmeňových bunkách. Tak ako pri ablačných protilátkach, inhibičné
činidlá rastového faktora sa podávajú v dávke účinnej na zníženie počtu
životaschopných endogénnych kmeňových buniek v cieľovom tkanive, čo môže
predstavovať zníženie minimálne asi o 20% životaschopných endogénnych
kmeňových buniek, minimálne asi o 50%, minimálne asi o 75%, minimálne asi o
90% alebo viac. Napríklad imatinib sa môže podávať v dávke asi od 10 asi do
500 mg/kg telesnej hmotnosti. V niektorých uskutočneniach z predloženého
vynálezu sa podáva kombinácia ablačných protilátok a inhibičných činidiel
rastového faktora. Pri takýchto kombinovaných liečbach sa môžu dosiahnuť
synergistické účinky, kde sa používa znížené množstvo jedného alebo oboch
činidiel na dosiahnutie požadovaného účinku.
[0039] Pri ablácii sa ablačné činidlo formuluje vo farmaceutickej kompozícii.
Presná dávka bude závisieť od účelu liečby a dokáže ju zistiť odborník v tomto
odbore s pomocou známych techník (napríklad Ansel et al., Pharmaceutical
Dosage Forms and Drug Delivery; Lieberman, Pharmaceutical Dosage Forms
(vyd 1-3, 1992), Dekker, ISBN 0824770846, 082476918X, 0824712692,
0824716981; Lloyd, The Art, Science and Technology of Pharmaceutical
Compounding (1999); and Pickar, Dosage Calculations (1999)). Ako je známe v
tomto odbore, môžu byť potrebné úpravy podľa zdravotného stavu pacienta,
systémového verzus lokalizovaného podávania, ako aj veku, telesnej hmotnosti,
celkového zdravotného stavu, pohlavia, stravy, času podávania, interakcie liečiva
a závažnosti zdravotného stavu a budú sa dať zistiť bežnou experimentáciou
odborníkmi so znalosťami v tomto odbore.
[0040] „Pacient“ na účely predloženého vynálezu je človek. Pacientom je človek.
[0041] Činidlá sa dajú podávať mnohými spôsobmi ako je to uvedené vyššie,
vrátane,

nie

intranazálneho,

však

výhradne,

orálneho,

transdermálneho,

subkutánneho,

intraperitoneálneho,

intravenózneho,

intramuskulárneho,

intrapulmonárneho, vaginálneho, rektálneho alebo intraokulárneho podávania.

EP 3 255 061

39102/H

19

[0042] V jednom uskutočnení sú farmaceutické kompozície vo forme rozpustnej
vo vode a sú prítomné ako farmaceuticky prijateľné soli, čo znamená, že zahŕňajú
kyslé aj zásadité pridané soli. „Farmaceuticky prijateľná kyslá pridaná soľ“ sa
vzťahuje na tie soli, ktoré si zachovávajú biologickú účinnosť voľných báz a ktoré
nie sú biologicky alebo inak nevhodné, vytvorené s organickými kyselinami ako
je kyselina chlorovodíková, kyselina hydrobrómová, kyselina sírová, kyselina
dusičná, kyselina fosforová a podobne a organické kyseliny ako je kyselina
octová, kyselina propiónová, kyselina glykolová, kyselina pyrohroznová, kyselina
šťaveľová, kyselina maleínová, kyselina propándiová, kyselina jantátrová,
kyselina fumarová, kyselina vínna, kyselina citrónová, kyselina benzoová,
kyselina škoricová, kyselina mandľová, kyselina metánsulfónová, kyselina
etánsulfónová, kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová a podobne.
„Farmaceuticky prijateľné zásadité pridané soli“ zahŕňajú soli, ktoré sú odvodené
od anorganických zásad ako je sodík, draslík, lítium, amoniak, vápnik, horčík,
železo, zinok, meď, mangán, soli hliníka a podobne. Obzvlášť užitočné sú soli
amoniaku, draslíka, sodíka, vápnika a magnézia. Medzi soli, ktoré boli odvodené
z niektorej z farmaceuticky prijateľnej organickej a netoxickej bázy, patria
nasledovné soli: soli primárnych, sekundárnych a terciárnych amínov,
substituované amíny vrátane substituovaných amínov s prirodzeným výskytom,
cyklické amíny a zásadité živice s iónovou výmenou, ako je izopropylamín,
trimetylamín, dietylamín, trietylamín, tripropylamín a etanolamín.
[0043] Farmaceutické kompozície môžu obsahovať aj jeden alebo viacero
z nasledujúcich prvkov: proteíny nosiča ako je albumín v sére; pufre; plnivá ako
je mikrokryštalická celulóza, laktóza, kukuričné a iné škroby; väzbové činidlá;
sladidlá a iné dochucovacie činidlá; farbiace činidlá; a polyetylén glykol.
[0044] Farmaceutické kompozície sa dajú podávať v mnohých jednotkových
dávkovacích formách v závislosti od spôsobu podávania. Napríklad jednotkové
dávkovacie formy vhodné na orálne podávanie zahŕňajú, nie však výhradne,
prášok, tablety, pilulky, kapsuly a tabletky. Je známe, že kompozície z
predloženého vynálezu pri orálnom podávaní by mali byť chránené pred
štiepením. Toto sa typicky dosiahne buď komplexáciou molekúl s kompozíciou,
aby sa dosiahla odolnosť voči kyslej a enzymatickej hydrolýze alebo zabalením
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molekúl do vhodne odolného nosiča, ako je lipozóm alebo ochranná bariéra.
Prostriedky ochranných činidiel pred štiepením sú v tomto odbore dobre známe.
[0045] Kompozície na podávanie budú bežne zahŕňať protilátku alebo iné
ablačné činidlo rozpustené vo farmaceuticky prijateľnom nosiči, prednostne vo
vodnom nosiči. Dajú sa použiť mnohé vodné nosiče, napríklad pufrovaný
fyziologický roztok a podobne. Tieto roztoky sú sterilné a vo všeobecnosti
neobsahujú neželané látky. Tieto kompozície sa môžu sterilizovať bežnými,
dobre známymi sterilizačnými technikami. Kompozície môžu obsahovať
farmaceuticky

prijateľné

pomocné

látky

podľa

požiadavky

približných

fyziologických podmienok ako je úprava pH a pufrovacie roztoky, činidlá
upravujúce toxicitu a podobne, napr. acetát sodný, chlorid sodný, chlorid
draselný, chlorid vápnika, laktát sodný a podobne. Koncentrácia aktívneho činidla
v týchto formuláciách sa môže značne líšiť a zvolí sa primárne na základe
objemov kvapaliny, viskozity, telesnej hmotnosti a podobne v súlade s príslušným
zvoleným spôsobom podávania a potrebami pacienta (napríklad Remington's
Pharmaceutical Science (15. vyd., 1980) and Goodman & Gillman, The
Pharmacological Basis of Therapeutics (Hardman et al., vyd., 1996)).
[0046] Typická farmaceutická kompozícia na intravenózne podávanie by tak bola
asi 0,1 až 10 mg na pacienta na deň. Dávky od 0,1 asi do 100 mg na pacienta na
deň sa môžu použiť, najmä keď sa liečivo podáva na izolované miesto a nie do
krvného obehu, ako napríklad do telesnej dutiny alebo do lúmenu orgánu. Výrazne
vyššie dávky sú možné pri lokálnom podávaní. Aktuálny spôsoby na prípravu
parenterálne podávaných kompozícií budú známe alebo zjavné odborníkom v
tomto odbore, napríklad v publikácii Remington's Pharmaceutical Science and
Goodman and Gillman, The Pharmacologial Basis of Therapeutics, supra.
[0047] Kompozície obsahujúce ablačné činidlá, napríklad protilátky, sa dajú
podávať na terapeutickú liečbu. Kompozície sa podávajú pacientovi v množstve
postačujúcom na výraznú abláciu cieľových endogénnych kmeňových buniek
podľa opisu vyššie. Množstvo vhodné na vykonanie tohto dávkovanie je
zadefinované ako „terapeuticky účinná dávka“. Jednotlivé alebo viacnásobné
podávania kompozícií sa môžu vykonať v závislosti od dávkovania a frekvencie
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podľa požiadavky a pacient ich dokáže tolerovať. Príslušná dávka požadovaná
na liečbu bude závisieť od zdravotného stavu a histórie cicavca ako aj od iných
faktorov ako je vek, hmotnosť, pohlavie, spôsob podávania, účinnosť, atď.
[0048] V alternatívnom uskutočnení z predloženého vynálezu sa upravovacie
činidlo, najmä protilátka špecifická pre jeden alebo viacero CD4; špecificitu bunky
NK, špecificitu makrofágu a CD8 podáva pred infúziou exogénnych kmeňových
buniek. V jednom uskutočnení sa protilátka špecifická pre jeden alebo viacero
CD4; špecificita buniek NK, špecifita makrofágov a CD8 podáva pred
transplantáciou buniek, obyčajne asi od 3 dní asi do 12 hodín pred
transplantáciou, bežnejšie asi 1 deň pred transplantáciou. Zníženie hladiny T
buniek u príjemcu (zvieraťa) sa môže zachovať minimálne po dobu jedného
týždňa, minimálne dvoch týždňov, minimálne 3 týždňov, minimálne 4 týždňov
alebo viac po transplantácii. Takéto zníženie môže poskytovať asi 50%, približne
asi 75%, približne asi 90% zníženie CD4 pozitívnych T buniek, v porovnaní s
hladinami T buniek za neprítomnosti liečby. Zníženie T buniek sa dá dosiahnuť
napríklad týždenným podávaním anti-CD4 protilátky, v dávke účinnej na zníženie
T buniek o požadovanú úroveň.
[0049] Výraz kmeňová bunka sa v tomto dokumente používa na označenie bunky
cicavca, ktorá má schopnosť samostatne sa regenerovať a generovať
diferencované potomstvo (pozrite si publikáciu Morrison et al. (1997) Cell 88:287298). Vo všeobecnosti majú kmeňové bunky aj jednu alebo viac nasledujúcich
vlastností: schopnosť podstúpiť asynchrónnu alebo symetrickú replikáciu, teda kde
môžu mať dve dcérske bunky po delení odlišné fenotypy; rozsiahlu kapacitu
samostatnej regenerácie; kapacitu existencie v mitoticky pokojnej forme; a
klonálnu regeneráciu všetkých tkanív, v ktorých existujú, napríklad schopnosť
hematopoetických kmeňových buniek rekonštituovať všetky hematopoetické línie.
[0050] Endogénne kmeňové bunky sa dajú charakterizovať prítomnosťou
markerov spojených so špecifickými epitopmi identifikovanými protilátkami.
Príslušné kmeňové bunky zahŕňajú hematopoetické kmeňové bunky; kmeňové
bunky neurálnej lišty (pozrite si publikáciu Morrison et al. (1999) Cell 96:737-749);
mezenchymálne kmeňové bunky; mezodermálne kmeňové bunky; atď. Príslušné
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bunky sú typicky bunky cicavcov, kde sa tento výraz vzťahuje na niektorého
živočícha klasifikovaného ako cicavec, vrátane ľudí, domácich a farmárskych
zvierat a zvierat zo ZOO, laboratórnych zvierat, športových zvierat alebo
domácich miláčikov, ako sú psy, kone, mačky, kravy, myši, potkany, zajace, atď.
Prednostne je cicavcom človek.
[0051] Na účely prihojenia sa kompozícia obsahujúca hematopoetické kmeňové
bunky podáva pacientovi. Takéto spôsoby sú v tomto odbore dobre známe.
Napríklad Negrin et al. (2000) Biol Blood Marrow Transplant. 6(3):262-71 opisuje
transplantáciu rozsiahlo purifikovaných, CD34+Thy-1+ periférnych krvných
hematopoetických kmeňových buniek. Po chemoterapii s vysokými dávkami sa
bunky infúzne podali pri strednej dávke 11,3 x 105/kg. Príjemcovia vykazujú
rýchle a postupné hematopoetické prihojenie. McNiece et al. (2000) Blood
96(9):3001-7 zistil, že ex vivo expandované bunky progenitora periférnej krvi
poskytujú rýchlu regeneráciu neutrofilov po chemoterapii s vysokou dávkou u
pacientov s rakovinou prsníka. Autológne štepy hematopoetických kmeňových
buniek sa opisujú okrem iného v publikácii Balduzzi et al. (2001) Leukemia.
15(1):50-6. Bunky CD34+ línie- sa podali infúzne, čím sa umožnilo promptné
prihojenie a imunologická rekonštitúcia. Vo veľkom počte správ sa objavujú rôzne
spôsoby purifikácie kmeňových buniek a následné prihojenie, vrátane prietokovej
cytometrie; systém isolex (Klein et al. (2001) Bone Marrow Transplant.
28(11):1023-9; Prince et al. (2002) Cytotherapy 4(2): 137-45); imunomagnetická
separácia (Prince et al. (2002) Cytotherapy 4(2): 147-55; Handgretinger et al.
(2002) Bone Marrow Transplant. 29(9):731-6; Chou et al. (2005) Breast Cancer.
12(3):178-88); a podobne. Tieto referencie opisujú postupy, kompozície buniek
a dávky pre transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek.
[0052] Bunky, ktoré sa používajú, môžu byť čerstvé, zmrazené alebo mohli byť
podrobené predchádzajúcej kultúre. Môžu byť fetálne, neonatálne, dospelé, atď.
Hematopoetické kmeňové bunky sa dajú získať z fetálnej pečene, kostnej drene,
krvi, najmä G-CSF alebo GM-CSF mobilizovanej periférnej krvi alebo iného
bežného zdroja. Bunky na prihojenie sú voliteľne izolované z ostatných buniek,
kde spôsob, akým sa kmeňové bunky oddeľujú od ostatných buniek
hematopoetickej alebo inej línie, nie je kritický pre predložený vynález. V prípade
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potreby sa dá získať výrazne homogénna populácia kmeňových buniek alebo
buniek progenitora selektívnou izoláciou buniek bez markerov spojených s
diferenciovanými bunkami, pričom sa zobrazujú epitopické vlastnosti spojené s
kmeňovými bunkami.
[0053] Bunky sa dajú geneticky zmeniť, aby sa zaviedli gény užitočné v
diferenciovanej bunke, napríklad pri oprave genetickej poruchy u jedinca,
voliteľnom

markeri,

atď.

alebo

génoch

užitočných

pri

selekcii

proti

nediferenciovaným bunkám ES. Bunky sa dajú zároveň geneticky modifikovať
pre zosilnenie prežitia, kontrolu proliferácie a podobne. Bunky sa dajú geneticky
meniť transfekciou alebo transdukciou s vhodným vektorom, homológnou
rekombináciou alebo inou vhodnou technikou, aby exprimovali príslušný gén.
V jednom uskutočnení sa bunky transfekujú s génmi kódujúcimi telomeráza
katalytický komponent (TERT), typicky pri heterológnom promótori, ktorý zvyšuje
expresiu telomerázy za hladinu, ktorá sa vyskytuje v endogénnom promótori
(pozrite si Medzinárodnú patentovú prihlášku WO 98/14592). V ďalšom
uskutočnení sa zavedie selektívny volič, aby sa poskytla vyššia čistota
požadovanej diferenciačnej bunky. Bunky sa môžu geneticky meniť s pomocou
vektora obsahujúceho supernatanty v období 8-16 hodín a následne sa
vymieňajú v rastovom médiu po dobu 1-2 dní. Geneticky zmenené bunky sa
zvolia s pomocou selekčného činidla liečiva ako je puromycín, G418 alebo
blasticidín, a potom sa znovu kultivujú.
[0054] Bunky z predloženého vynálezu sa dajú zároveň geneticky meniť, aby sa
zvýšila ich schopnosť zapojiť sa do regenerácie tkaniva alebo dodávať
terapeutický gén do miesta podávania. Vektor je označený s pomocou známej
kódujúcej sekvencie pri požadovanom géne, je vhodne spojený s promótorom,
ktorý je konštitutívny, špecifický pre misku, špecificky aktívny v diferenciovanom
type buniek, atď. Vhodné indukovateľné promótory sa aktivujú v požadovanom
type cieľovej bunky, buď transfekovanej bunky alebo jej potomstva. Pod
transkripčnou aktiváciou sa rozumie, že sa transkripcia zvýši nad bazálne
úrovne v cieľovej bunke minimálne asi 100-násobne, obyčajne minimálne asi
1000-násobne. Sú známe rôzne promótory, ktoré sú indukované v rôznych
typoch buniek.
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[0055] Sú dostupné mnohé vektory užitočné na presun exogénnych génov do
cieľových buniek cicavcov. Vektory môžu byť epizomálne, napríklad plazmidy,
vektory odvodené od vírusu ako je cytomegalovírus, adenovírus, atď. alebo sa
môžu integrovať do genómu cieľovej bunky, cez homológnu rekombináciu alebo
náhodnú integráciu, napríklad vektory odvodené od retrovírusu ako je MMLV,
HIV-1, ALV, atď. Pri modifikácii kmeňových buniek sa preferujú lentivírusové
vektory. Lentivírusové vektory ako sú vektory založené na HIV alebo FIV gag
sekvenciách sa dajú použiť na transfekciu nedeliacich buniek, ako je fáza
odpočinku ľudských kmeňových buniek (pozrite si Uchida et al. (1998) P.N.A.S.
95(20):11939-44).
[0056] Kombinácie retrovírusov a vhodnej obalovej línie môžu nájsť použitie aj
tam, kde budú funkčné kapsid proteíny pri infekcii cieľových buniek. Bunky a vírus
sa obyčajne inkubujú minimálne počas asi 24 hodín v médiu kultúry. Bunky sa
potom nechajú rásť v médiu kultúry v krátkych intervaloch v niektorých
aplikáciách, napríklad 24-73 hodín alebo minimálne po dobu dvoch týždňov a
nechajú sa rásť po dobu piatich týždňov alebo viac pred analýzou. Bežne
používané retrovírusové vektory sú „chybné“, teda nedokážu produkovať
vírusové proteíny požadované na produktívnu infekciu. Replikácia vektora si
vyžaduje rast v obalovej bunkovej línii.
[0057] Špecificita buniek hostiteľa retrovírusu sa stanoví obalovým proteínom,
env (p120). Obalový proteín sa poskytuje v obalovej bunkovej línii. Obalové
proteíny majú minimálne tri typy, ekotropické, amfotropické a xenotropické.
Retrovírusy zabalené s ekotropickým obalovým proteínom, napríklad MMLV,
dokážu infikovať väčšinu myšacích a potkaních typov buniek. Ekotropické
obalové bunkové línie obsahujú BOSC23 (Pear et al. (1993) P.N.A.S. 90:83928396). Retrovírusy obsahujúce amfotropický obalový proteín, napríklad 4070A
(Danos et al, supra.), dokážu infikovať väčšinu typov buniek cicavcov, vrátane
ľudských, psích a myšacích. Amfotropické obalové bunkové línie zahŕňajú PA12
(Miller et al. (1985) Mol. Cell. Biol. 5:431-437); PA317 (Miller et al. (1986) Mol.
Cell. Biol. 6:2895-2902) GRIP (Danos et al. (1988) PNAS 85:6460-6464).
Retrovírusy zabalené s xenotropickým obalovým proteínom, napríklad AKR env,
dokážu infikovať väčšinu typov buniek cicavcov, okrem myšacích buniek.
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[0058] Vektory môžu obsahovať gény, ktoré sa musia neskôr odstrániť, napríklad
s pomocou systému rekombinázy ako je Cre/Lox alebo bunky, ktoré ich
exprimujú, sa zničili, napríklad vrátane génov, ktoré umožňujú selektívnu toxicitu
ako je herpesvírus TK, bcl-xs, atď.
[0059] V predloženom vynáleze sa podáva ablačné činidlo zadefinované v
patentovom nároku 1 a voliteľné upravovacie činidlo ako skrátená liečba pred
transplantáciou. Obyčajne sa ablačná liečba vykonáva minimálne asi jeden
týždeň pred transplantáciou, minimálne asi 5 dní pred transplantáciou, minimálne
asi 3 dni pred transplantáciou. Časové obdobie medzi vykonaním ablačnej liečby
a transplantácie postačuje na výraznú elimináciu ablačných činidiel z obehu
pacienta. Ako je to tu uvedené, výraz „výrazne eliminuje“, keď sa vzťahuje na
protilátky, poskytuje koncentráciu menej ako asi 10 ng/ml prítomných v krvi.
[0060] Exogénne kmeňové bunky, ktoré sa dajú čiastočne alebo výrazne
purifikovať, sa podávajú pacientovi v súlade so štandardným postupom,
napríklad v koncentrácii asi od 104 asi do 106 kmeňových buniek/kg hmotnosti
pacienta.
[0061] Proces ablácie, voliteľnej úpravy a transplantácie sa môže zopakovať,
napríklad podľa Obrázku 10, v sériových procesoch.
[0062] uskutočnenia systému a spôsoby podľa predloženého vynálezu sú
klinicky vhodné na transplantáciu u ľudských príjemcov a napríklad sa dajú
prispôsobiť, aby sa zohľadnili takéto neistoty ako je časovanie dostupnosti
alogénnych buniek pre ľudských príjemcov a podobne. Uskutočnenia podľa
predloženého vynálezu sa vzťahujú na semi-alogénne transplantáty ako je, nie
však výhradne, transplantácia medzi príslušným darcom/príjemcom, ktorí majú
čiastočnú nezhodu v mieste major histokompatibility komplexu (MHC) triedy I
alebo triedy II a na plne alogénne transplantáty ako je, nie však výhradne,
transplantácia medzi nespojeným, plne nezhodným MHC darcom/príjemcom,
vrátane xenogénnych transplantátov pre ľudí. V špecifických uskutočneniach sa
transplantáty podľa predloženého vynálezu vykonávajú vtedy, keď darca a
príjemca nemajú žiadne spoločné miesta histokompatibility, napríklad keď ide o
transplantáty medzi druhmi alebo transplantáty medzi darcom a príjemcom
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rovnakých druhov, kde darca a príjemca nezdieľajú žiadne miesta. Vo viac
špecifickom príklade je transplantát od ľudského darcu pre ľudského príjemcu,
kde darca a príjemca nezdieľajú žiadne HLA markery. Predložený vynález zahŕňa
transplantáciu od darcov príjemcom niektorých druhov, kde darca a príjemca
nezdieľajú žiadne imunodeterminanty analogické k HLA markerom alebo
miestam MHC. V rôznych uskutočneniach môžu byť darca a príjemca geneticky
nesúvisiaci jedinci alebo môžu byť z rovnakej bezprostrednej rodiny.
[0063] Uskutočnenia

z

predloženého

vynálezu

zahŕňajú

transplantáciu

pacientovi trpiacemu genetickou krvnou poruchou, kde sa exogénne kmeňové
bunky s normálnym fenotypom transplantujú pacientovi. Takéto choroby
zahŕňajú, bez obmedzenia, liečbu anémií spôsobených poruchou syntézy
hemoglobínu (hemoglobinopatie) .
[0064] Normálna dospelá molekula Hb (Hb A) pozostáva z dvoch párov α a β
polypeptidových reťazcov. Fetálny Hb (Hb F, kde gamma reťazce nahrádzajú
beta reťazce) sa postupne znižuje v prvých mesiacoch života, až kým nebude
tvoriť < 2% celkového Hb u dospelých jedincov. Pri niektorých poruchách syntézy
Hb a pri aplastických a myeloproliferatívnych stavoch sa môže Hb F zvýšiť.
Normálna krv takisto obsahuje asi 2,5% Hb A2 (zložené z alfa a delta reťazcov).
Poruchy môžu mať za následok Hb molekuly s abnormálnymi fyzikálnymi a
chemickými vlastnosťami; niektoré spôsobujú anémiu, ktorá je závažná u
homozygotov, ale mierna u heterozygotov. Niektorí pacienti môžu byť
heterozygotní

pri

dvoch

takýchto

abnormalitách

a

majú

anémiu

s

charakteristikami oboch typov.
[0065] Kosáčikovité anémie zahŕňajú chorobu HbS; drepanocytárnu anémiu;
meniskocytózu. Chronická hemolytická anémia vyskytujúca sa takmer exkluzívne
u černochov a charakterizovaná RBC v tvare kosáčikov je spôsobená
homozygotnou dedičnosťou Hb S. Homozygoty majú kosáčikovitú anémiu;
heterozygoty nie sú anemické, ale kosáčikovitá črta (siklémia) sa môže prejaviť in
vitro. Pri Hb S je valín substituovaný za kyselinu glutámovú v šiestej aminokyseline
beta reťazca. Deoxy-Hb S je oveľa menej rozpustný ako deoxy-Hb A; tvorí polotuhý
gél z tyčinkovitých taktoidov, ktoré spôsobujú kosáčikovitosť RBC v miestach s
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nízkym PO2. Narušené, neflexibilné RBC priľnú k vaskulárnemu endotelu a malým
pľúcnym arteriolám a kapiláram, čo vedie k oklúzii a infarktu. Keďže
zkosáčikovatené RBC sú príliš krehké na to, aby odolali mechanickému
poškodeniu pri obehu, po ich vstupe do obehu dochádza k hemolýze. U
homozygotov sú klinické prejavy spôsobené anémiou a vaso-okluzívnymi
udalosťami, ktoré majú za následok ischémiu tkaniva a infarkt. Naruší sa rast a
vývoj a zvýši sa náchylnosť na infekciu. Anémia je obyčajne závažná, ale medzi
jednotlivými pacientmi sa značne líši. Anémia sa môže obnoviť u detí pomocou
akútnej sekvestrácie zkosáčikovatených buniek v slezine.
[0066] Aplastická kríza sa vyskytne, keď sa spomalí erytropoéza drene počas
akútnej infekcie (najmä vírusovej). Infarkty kostí vyvolávajú bolestivú krízu,
najbežnejší symptómový komplex v stavoch Hb S-S, S-A a S-C. Pacienti sa
najbežnejšie sťažujú na bolesti dlhých kostí; u detí je typická a bežná bolesť v
rukách a chodidlách. Môže sa objaviť artralgia s horúčkou a bežná je avaskulárna
nekróza femorálnej hlavy. Chronické prepichnuté vredy okolo členkov sú takisto
bežné. Závažná bolesť brucha so zvracaním môže simulovať závažné
abdominálne poruchy; takéto bolesti sú obyčajne spojené s bolesťou chrbta a
kĺbov. Hemiplégia, obrny lebečných nervov a iné neurologické poruchy môžu byť
dôsledkom oklúzie veľkých intrakraniálnych ciev. Infekcie, najmä pneumokokové,
sú bežné, najmä v rannom detstve a spájajú sa s vysokou mierou úmrtnosti.
[0067] V súčasnosti je liečba symptomatická, pretože neexistuje žiadne účinné
in vivo liečivo proti kosáčikovatosti. Vo všeobecnosti sa krízové stavy riešia
intenzívnou perorálnou alebo intravenóznou hydratáciou a analgetikami, vrátane
narkotík proti bolesti. Transfúzie sa môžu podávať podľa potreby (obyčajne raz
za 3 až 4 týždne), aby sa zachovalo Hb A na > 50% (50 až 70%) celkového Hb.
Transplantácia kostnej drene je užitočná u malého počtu pacientov. Génová
terapia momentálne ponúka najlepšiu nádej na liečbu.
[0068] Pri chorobe hemoglobínu C je miera anémie premenlivá, ale môže byť
mierne závažná. U černochov z USA 2 až 3% vykazujú túto črtu. Príznaky u
homozygotov sú spôsobené anémiou. Bežná je artralgia. Môže byť prítomná
abdominálna bolesť, ale nevyskytujú sa záchvaty bolesti pri kosáčikovitej anémii.
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Pacient môže mať miernu žltačku. Slezina je obyčajne zväčšená. Epizódy
sekvestrácie sleziny s bolesťou v ľavom vrchnom kvadrante a môže sa vyskytnúť
prudké zníženie hodnôt RBC; ak budú závažné, môže sa požadovať
splenektómia.
[0069] U homozygotov je anémia normocytárna, s 30 až 100% cieľových buniek,
príslušných sférocytov a vzácne RBC obsahujúcich kryštály pozorované vo
škvrnách. U pacientov s mikrocytózou, ktorí nemajú deficienciu Fe, je prítomná
súbežná alfa-talasémia. Retikulocyty sa zvyšujú mierne a môžu byť prítomné
nukleované RBC. RBC netvoria kosáčiky. Pri elektroforéze je Hb typu C. Bilirubín
v sére je mierne zvýšený a urobilinogén sa zvyšuje v stolici a moči. Neexistuje
žiadna špecifická liečba. Anémia obyčajne nie je dostatočne závažná na to, aby
si vyžadovala krvnú transfúziu.
[0070] Choroba hemoglobínu E je tretí najbežnejší Hb na svete (po Hb A a Hb
S), primárne u juho Aziatov (> 15%) a u černochov, vzácne aj u Číňanov. Hb E
je α2 β2 26 (glu→lys). U heterozygotov (Hb AE) sa nezistili žiadne abnormality v
periférnej krvi. Homozygotný Hb E je spojený s miernou mikrocytickou anémiou
s prominentným zameraním. Dvojité heterozygoty pri Hb E a beta-talasémii majú
hemolytickú chorobu závažnejšiu ako je S-talasémia.
[0071] Talasémie predstavujú skupinu chronickej, zdedenej, mikrocytárnej
anémie charakterizovanej chybnou syntézou Hb a neúčinnou erytropoézou, ktorá
je obzvlášť bežná u osôb zo Stredomorskej oblasti, Afriky a južnej Ázie.
Talasémia je jednou z najbežnejších zdedených hemolytických porúch. Vyplýva
z nevyváženej syntézy Hb spôsobenej zníženou produkciou minimálne jedného
reťazca globin polypeptidu (β, α, γ, δ).
[0072] β-talasémia vyplýva zo zníženej produkcie β-peptidových reťazcov. Táto
choroba je obyčajne autozomálne recesívna: heterozygoty sú nosiče a majú
asymptomatickú miernu až strednú mikrocytárnu anémiu (talasemia minor);
typické príznaky sa vyskytujú u homozygotov (talasémia major). Vyskytujú sa aj
autozomálne dominantné formy. α-talasémia, ktorá vyplýva zo zníženej
produkcie α-polypeptidových reťazcov, má komplexnejší vzor dedičnosti, pretože
genetická kontrola syntézy α-reťazca zahŕňa dva páry štrukturálnych génov.
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Heterozygoty pri poruche jedného génu (alfa-talasémia-2 [tichý]) sú obyčajne bez
klinických abnormalít. Heterozygoty pri poruche dvojitého génu alebo
homozygoty pri poruche jedného génu (alfa-talasémia-1 [črta]) majú tendenciu
prejavovať klinický obraz podobný heterozygotom pri β-talasémii. Dedičnosť
poruchy jedného génu aj poruchy dvojitého génu závažnejšie narúša produkciu
alfa-reťazca.

Deficiencia

α-reťazca

má za

následok

vznik

tetramérov

nadbytočných β reťazcov (Hb H) alebo u detí γ reťazcov (Bart's Hb).
Homozygotnosť pri poruche dvojitého génu je smrteľná, pretože Hb, ktorému
chýbajú alfa reťazce, netransportuje O2.
[0073] Klinické vlastnosti talasémií sú podobné, ale mení sa ich závažnosť. βtalasemia minor je klinicky asymptomatická. β-talasemia major (Cooleyho
anémia) má príznaky závažnej anémie, jasne rozšíreného priestoru drene a
transfúzneho a absorpčného preťaženia Fe. Pacienti majú žltačku a vyskytujú sa
vredy na chodidlách a cholelitiáza (tak ako pri kosáčikovitej anémii). Bežná je
splenomegália a slezina môže byť obrovská. Ak sa vyskytne splénická
sekvestrácia, čas prežitia transfúzne podávaných normálnych RBC sa skráti.
Hyperaktivita kostnej drene spôsobuje zhrubnutie lebečných kostí a malárnych
eminencií. Zapojenie dlhých kostí spôsobuje patologické fraktúry. Naruší sa
rýchlosť rastu a výrazne sa môže oneskoriť nástup puberty, prípadne môže
puberta chýbať. Usadeniny Fe v srdcovom svale môžu spôsobovať poruchu a
zlyhanie srdca. Typická je hepatická sideróza, ktorá vedie k narušeniu funkcie a
cirhóze. α-talasémia -1 (črta) má podobnú prezentáciu ako β-talasemia minor.
Pacienti s chorobou Hb H majú často symptomatickú hemolytickú anémiu a
splenomegáliu.
[0074] Transplantácia alogeneickej kostnej drene je úspešná u malých počtov
pacientov, ktorí ju podstúpili, avšak transplantácia pri hematologických
chorobách

obmedzila

chorobnosť a

úmrtnosť

spojenú

s

radiáciou

a

chemoterapiou použitou na liečbu.
[0075] Aplastická anémia vyplýva zo straty RBC prekurzorov, buď poruchy v
poole kmeňových buniek alebo poranenia mikroprostredia, ktoré podporuje dreň
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a často s okrajovými vysokými hodnotami MCV. Výraz aplastická anémia bežne
zahŕňa panhypopláziu drene s príslušnou leukopéniou a trombocytopéniou.
[0076] Asi 1/2 prípadov skutočnej aplastickej anémie je idiopatická. Vzácna
forma aplastickej anémie, Fanconiho anémia, sa vyskytuje u detí s abnormálnymi
chromozómami. Čistá RBC aplázia naznačuje mechanizmus selektívne
deštruktívny pre prekurzory erytroidu. Chronická RBC aplázia je spojená s
hemolytickými

poruchami

(akútna

erytroblastopénia),

tymómami

a

imunologickým poranením a menej často s liečivami (napríklad ukľudňujúce
činidlá, antikonvulsanty), toxínmi (organické fosfáty), deficienciou riboflavínu a
chronickou lymfocytickou leukémiou. Vzácna kongenitálna forma, BlackfanDiamondov syndróm, ktorý sa mal pôvodne prejavovať počas detstva, bola
diagnostikovaná u dospelých.
[0077] Transplantácia kostnej drene z identického dvojčaťa alebo HLAkompatibilného súrodenca je preukázanou liečbou závažnej aplastickej anémie,
najmä u pacientov vo veku < 30 rokov. Pri diagnostike sa môžu súrodenci
hodnotiť v zmysle kompatibility HLA.
[0078] Kombinovaná

imunodeficiencia

predstavuje

skupinu

porúch

charakterizovaných kongenitálnou a obyčajne dedičnou deficienciou systémov B
a

T

buniek,

lymfoidnej

aplázie

a

tymickej

dysplázie.

Kombinované

imunodeficiencie zahŕňajú závažnú kombinovanú imunodeficienciu, švajčiarsku
agamaglobulinémiu, kombinovanú imunodeficienciu s adenozín deaminázou
alebo deficienciu nukleozid fosforylázy a kombinovanú imunodeficienciu s
imunoglobulínmi (Nezelofov syndróm). U väčšiny pacientov dochádza k
včasnému nástupu infekcie s oparom, pneumóniou a hnačkou. Ak sa tento stav
ponechá neliečený, väčšina pacientov zomiera do 2 rokov života. U väčšiny
pacientov dochádza k hlbokej deficiencii B buniek a imunoglobulínu. Toto sú
charakteristické vlastnosti: lymfopénia, nízke alebo nulové hladiny T buniek,
slabá proliferatívna odpoveď na mitogény, kožná alergia, absentujúci tymický tieň
a zmenšené lymfoidné tkanivo. Pneumónia pneumocystídy a iné oportunistické
infekcie sú bežné.
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[0079] Existujú viaceré varianty poruchy. V 67% prípadov sa dá stanoviť Xspojená alebo autozomálna recesívna dedičnosť. Väčšina pacientov s Xspojenou dedičnosťou má X-spojenú závažnú kombinovanú imunodeficienciu,
spojenú s mutáciami reťazca y IL-2 receptora.
[0080] Asi polovica pacientov s autozomálnou recesívnou dedičnosťou má
deficienciu adenozín deaminázy (ADA), enzým dráhy obnovy purínu, ktorý
konvertuje adenozín a deoxyadenozín na inozín a deoxyinozín. Deficiencia ADA
ma za následok zvýšené množstvá deoxyadenozín trifosfátu (dATP), ktorý
inhibuje syntézu DNA. ADA-deficientní pacienti môžu byť pri narodení normálni,
ale vyvinie sa u nich postupná imunologická porucha, keď sa akumuluje dATP.
Pri Nezelofovom syndróme (kombinovaná imunodeficiencia s Igs) existuje hlboká
bunková imunodeficiencia, ale sú normálne, takmer normálne alebo zvýšené
hladiny Igs, ale so slabou funkciou protilátky.
[0081] Ostatné varianty zahŕňajú deficiencie cytokínu (IL-1 deficiencia, IL-2
deficiencia, viacnásobná cytokínová deficiencia), štrukturálne defekty receptora
T buniek, defekty transdukcie signálov, absencia antigénov HLA triedy II a/alebo
triedy

I (syndróm holých lymfocytov), krátke

trpasličie údy, syndróm

hypoplastických chrupaviek a vlasov s imunodeficienciou a kombinovaná
imunodeficiencia s eozinofíliou (Omennov syndróm).

Experiment
Príklad 1
Deplécia hematopoetických kmeňových buniek na základe protilátok
vyprázdňuje niku na účinnú transplantáciu
[0082] Ukazujeme, že podávanie deplečnej protilátky špecifickej pre c-kit vedie k
vysoko účinnému odstráneniu hematopoetických kmeňových buniek hostiteľa
(HSC) a vysokým hladinám chimérizmu darcovského HSC po transplantácii.
[0083] Po intravenóznej transplantácii sa môžu hematopoetické kmeňové bunky
(HSC) prispôsobiť špecializovaným nikám kostnej drene, aj keď hladiny
prihojenia málokedy presahujú 0,5% po transplantácii imunodeficientným
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príjemcom bez toxických účinkov. Tu poskytujeme dôkazy o tom, že okrem
imunitných bariér je prihojenie darcovského HSC obmedzené obsadenosťou
príslušných ník HSC hostiteľa. Podávanie ACK2, deplečnej protilátky špecifickej
pre c-kit, viedlo k prechodnému odstráneniu >98% endogénnych HSC a
transplantácia týchto zvierat s darcovským HSC viedla k hladinám chimérizmu
do 90%. Extrapolácia týchto spôsobov ľuďom môže umožniť účinné, ale mierne
schémy na transplantáciu.
[0084] HSC sú jediné bunky v kostnej dreni (BM), ktoré majú schopnosť
diferenciovať sa na všetky krvné línie a zároveň sa samostatne obnovovať a
zachovávať sa pre život. Tieto dve vlastnosti, v spojení so schopnosťou
prispôsobiť sa vysoko špecializovaným mikroprostrediam v kostnej dreni, ktoré
im umožňujú správne fungovať, umožnili HSC, zapojené do hematopoetických
príprav v transplantátoch BM, aby sa stali jedinými kmeňovými bunkami pri
bežnom klinickom použití. Značne sa používajú na liečbu niektorých
hematologických porúch, ako je závažná kombinovaná imunodeficiencia (SCID)
a hematopoetické zlyhanie po ožarovaní a chemoterapii. Používajú sa aj pri
mnohých iných hematologických poruchách. Vo zvieracích modeloch a
neoficiálne u ľudí je HSC od normálnych darcov zapojený do užitočnej liečby
širokého rozsahu autoimunitných porúch ako je diabetes, model NZB/W lupus a
sklerózy multiplex. HSC dokážu vyvolať toleranciu transplantácie na tkanivá
darcu HSC. Používanie HSC pri takýchto poruchách však nie je bežné v dôsledku
toxických schém liečby, ktoré sa momentálne požadujú pri prihojení a chorobe
štep verzus hostiteľ spôsobenom T bunkami v dreni alebo mobilizovanej krvi,
ktorá zásobuje HSC.
[0085] Typicky si účinná alogénna transplantácia vyžaduje liečbu príjemcu s
toxickou, cytoredukčnou liečbou, aby sa zabránilo imunologickému odmietnutiu
štepu. Predsa len, aj za neprítomnosti imunitných bariér, sa zdá, že sú hladiny
prihojenia darcu po transplantácii HSC obmedzené u neliečených príjemcov.
V súlade s klinickými údajmi ohľadom transplantácie BM (BMT) u pacientov s
SCID, ktorí neboli liečení cytoredukčnými liečivami, sme zistili, že transplantácia
HSC do neliečených myší so SCID viedla k obnove funkčných B a T lymfocytov,
ale chimérizmus darcovského HSC zostal na <1%. Tieto nízke hladiny
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chimérizmu by sa dali dosiahnuť aj vtedy, keď sa CD45.1 HSC transplantovali do
neliečených myší CD45.1 x CD45.2 divokého typu, ktoré sú geneticky neschopné
odmietnuť štep, ale nie príjemcom CD45.2, ktorí pravdepodobne dokážu
odmietnuť štep na základe antigénových rozdielov CD45 proteínu.
[0086] Prišli sme k hypotéze, že prihojenie darcovského HSC by mohlo byť
obmedzené obsadenosťou vhodných ník HSC a že špecifické odstránenie HSC
hostiteľa z týchto ník by mohlo zvýšiť prihojenie darcovského HSC. V štúdiách
opísaných nižšie poskytujeme dôkazy o tom, že špecifická deplécia závislá od
protilátok HSC hostiteľa vedie k dramatickému vylepšeniu účinnosti prihojenia
darcovského HSC. Tieto údaje potvrdzujú, že dostupnosť niky reguluje účinnosť
transplantácie HSC. A navyše, tieto štúdie poskytujú rámec na používanie
vysoko špecifických protilátok pre bezpečnú depléciu a výmenu geneticky
abnormálnych HSC na liečbu hematologických porúch.
[0087] Predtým sme ukázali, že normálny HSC v dreni sa zapája do súvislej
recirkulácie z drene do krvi a naspäť do drene. Bunky v krvi vstupujú do kostnej
drene, sleziny a pečene a dokážu zabezpečiť dlhodobú samostatnú regeneráciu
HSC a hematopoézu. Predtým sme preukázali, že v každom momente je v tomto
procese asi 0,1- 4 0,5% HSC, čo nás vedie k tomu, že sme navrhli, že existujú
ekvivalentné počty prázdnych ník HSC v každom momente. V súlade s touto
hypotézou sme zistili malý rozdiel v granulocytoch alebo chimérizme HSC, keď
sa bunkové dávky pohybujú od 500-4000 purifikovaných HSC, ktoré sa
transplantovali v jednom boluse do neliečených rekombináza aktivačných gén 2deficientných (RAG2-/-) alebo RAG2-/- interleukín-2 bežných gamma reťazec
deficientných (RAG2-/-yc-/-) myší, ktoré sa správajú navzájom podobne a
ohľadom na transplantáciu HSC.
[0088] Aby sme sa presnejšie zamerali na to, či sa dajú vhodné niky u
neliečených príjemcov saturovať transplantovanými HSC v závislosti od dávky,
transplantovali sme neliečeným myšiam Rag2-/-γc-/- meniace sa počty c-kit+línieSca-1+ (KLS) CD34-CD150+ HSC od GFP-transgénových myší. Chimérizmus
granulocytov periférnej krvi sa zmeral 16 týždňov po transplantácii, čo sa predtým
ukázalo, že presne odráža chimérizmus darcovského HSC v tomto neliečenom
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systéme. Chimérizus granulocytov darcu sa výrazne zvýšil v dávkach od 10 do
250 transplantovaných HSC, ale transplantácia viac ako 250 buniek viedla k
najmiernejším zvýšeniam chimérizmu (Obr. 1).
[0089] Zvýšenie dávky transplantovaných HSC nemalo za následok lineárne
zvýšenie chimérizmu darcu ako by sa to očakávalo v modeli, kde sa dajú
endogénne HSC vhodne vymeniť za transplantované HSC. Namiesto toho údaje
potvrdzujú, že HSC nika je vysoko špecifická entita a naznačuje, že počet ník
dostupných na prihojenie v každom danom bode za homeostatických podmienok
je podobný počtu HSC odhadovaných v obehovej fáze. V tomto modeli zvýšené
dávky transplantovaných HSC viedli k mierne zvýšeným hladinám chimérizmu
zvýšením pravdepodobnosti toho, že endogénny HSC vystupuje z obehu a
vyprázdni niku v bezprostrednej blízkosti zatiaľ neprihojeného darcovského HSC.
Tento proces je však jasne neúčinný a nelineárny, keďže transplantácia 1000
HSC, ekvivalentná približne 5% celkového počtu HSC u myši viedla len k 0,6%
chimérizmu (Obr. 1).
[0090] Ak chceme stanoviť, či samotné HSC alebo ostatné typy buniek dokážu
obsadiť tieto, kompetitívne sme transplantovali neliečeným myšiam Rag2-/-γc-/(CD45.2) 1000 CD45.1 HSC spolu so 100 000 GFP KLS CD34+ buniek
progenitora, ktoré sú bezprostredným downstream potomstvom HSC. Zapojenie
100 000 KLS CD34+ buniek progenitora do transplantátu neovplyvnilo prihojenie
HSC, keďže neexistoval žiadny výrazný rozdiel v chimérizme darcu vo vzťahu k
príjemcom, ktorí dostávali len 1000 HSC (Obr. 1). Aj napriek zapojeniu 100násobného nadbytku buniek progenitora chimérizmus darcu vyplývajúci z 1000
HSC bol výrazne vyšší ako dávka bunky 10 HSC (Obr. 1). Tieto údaje naznačujú,
že KLS CD34+ bunky progenitora efektívne nekompetujú s HSC pri rovnakých
nikách a že prítomnosť alebo neprítomnosť týchto nie samostatne sa
regenerujúcich buniek progenitora neovplyvňuje prihojenie HSC.
[0091] GFP+ darcovský myeloidný a lymfoidný príspevok z transplantovaných
KLS CD34+ buniek pretrvával najmenej 8 týždňov po transplantácii na
podobných úrovniach, aké sme pozorovali predtým, čo naznačuje, že HSC a ich
bezprostredné potomstvo využívajú na udržanie funkcie odlišné niky. Štúdie u
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neliečených myší preukázali, že nefrakciované transplantáty BM darcu viedli k
úrovniam chimérizmu, ktoré sú lineárne úmerné dávke transplantovaných buniek,
čo naznačuje, že „priestor“ nie je obmedzujúcim faktorom u transplantátov BM.
Tieto štúdie však nestanovili, či sú prítomné všetky typy buniek alebo len niektoré
subsústavy buniek, ktoré sú prítomné v heterogénnom priestore BM a či sú
vhodne rozmiestnené.
[0092] Keďže HSC predstavujú <0,01% všetkých nukleovaných buniek kostnej
drene, chceli sme stanoviť, či celkový chimérizmus darcu nameraný v týchto
štúdiách presne odráža chimérizmus HSC. Aby sme preskúmali túto záležitosť,
transplantovali sme 6,5 x 107 nefrakciovaných buniek kostnej drene zo samíc
myší CD45.2 do samíc príjemcov CD45.1 x CD45.2 F1, aby sme vylúčili možnosť
odmietnutia štepu. Táto dávka transplantovanej bunky predstavuje 12-15%
celkovej celularity kostnej drene príjemcu o jeden odhad alebo 20-28% o druhý.
Šestnásť týždňov po transplantácii sme priamo zmerali celkový chimérizmus
periférnej krvi a chimérizmus HSC kostnej drene. Celkový chimérizmus v
periférnej krvi bol 11% (Obr. 5), podobne ako pri predikciách vykonaných v
predchádzajúcich štúdiách. Priemerný chimérizmus HSC bol však len 4,5%,
približne 2,5-krát menej ako celkový chimérizmus (Obr. 5). Tieto údaje ukazujú,
že meranie celkového chimérizmu vedie k nadmernému odhadu chimérizmu BM
HSC. Údaje teda potvrdzujú, že dokonca aj v tomto systéme je výmena HSC
neúčinná u neliečených príjemcov.
[0093] Na základe týchto údajov sme zdôvodnili, že špecifická eliminácia HSC
hostiteľa, ktoré obsadzujú tieto vysoko špecifické niky u neliečených zvierat by
umožnili vyššie hladiny prihojenia darcovského HSC. In vivo podávanie protilátok
špecifických pre príslušné antigény, ako je CD20, sa ukázalo v mnohých
kontextoch, že sprostredkováva špecifickú depléciu buniek prostredníctvom
opsonizácie, cytotoxicity sprostredkovanej bunkami závislej od protilátok
(ADCC), získania komplementu a narušenia základných signalizačných dráh.
Prišli sme k hypotéze, že protilátky by sa dali použiť aj na zameranie na a
depléciu HSC, čím sa vytvára viac dostupných HSC ník pre prihojenie
darcovského HSC. Aby sme otestovali túto hypotézu, porovnali sme počet
rôznych monoklonálnych protilátok a zvolili sme si ACK2, protilátku známu tým,
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že rozpoznáva c-kit, receptor pre faktor kmeňových buniek (SCF) a
antagonizáciu funkcie in vivo.
[0094] Ďalej sme prišli k hypotéze, že ak dokázala ACK2 protilátka vyvolať
depléciu endogénnych HSC, zvyšková protilátka v sére myší by takisto inhibovala
a/alebo depletovala darcovské HSC. Aby sme stanovili kinetiku klírensu protilátky
in vivo, podávali sme 500 µg ACK2 intravenózne imunodeficientným myšiam
Rag2-/-γc-/- q otestovali sme sérum každé dva dni na prítomnosť protilátky
zafarbením c-kit+ žírnych buniek. Zvyšková protilátka sa detegovala v sére až
päť dní po injekcii; všetky detekovateľné ACK2 protilátky sa však odstránili zo
séra do 7 dní po injekcii (Obr. 2A). V niektorých iných prípravách ACK2 protilátka
pretrvávala v sére myší až osem dní po injekcii.
[0095] Aby sme stanovili, či by sa podávaním ACK2 mohli depletovať HSC in vivo,
zmerali sme počty HSC a frekvencie v kostnej dreni liečených myší v čase klírensu
ACK2. V tomto časovom bode sme pozorovali -99% zníženie počtu fenotypicky
identifikovateľných HSC (KLS CD135- CD150+) (Obr. 2B). Takisto sme zmerali
počet HSC kostnej drene s pomocou expresie Sca-1 a CD150, spojené s
nedostatkom expresie CD34, CD135, CD244, CD48 a CD41 a iných antigénov
spojených s líniami a pozorovalo sa podobné zníženie počtov HSC a frekvencie.
Táto liečba neviedla k zjavnej mobilizácii HSC, keďže zvýšenie fenotypických HSC
sa nedetegovalo v slezinách alebo krvi myší liečených s ACK2.
[0096] Aby sme mohli skontrolovať možnosť, že sa liečbou s ACK2 zmenil
fenotyp na povrchu buniek HSC hostiteľa a overiť, že ACK2 depletované funkčné
HSC hostiteľa, nefrakciovaná kostná dreň z ACK2 liečených kontrolných zvierat
alebo kontrolných zvierat liečených potkaním IgG sa transplantovala ožarovaným
príjemcom spolu s dreňou kompetítora. Myši Rag2-/-γc-/- sa liečili s 500 µg ACK2
a v čase klírensu protilátky sa transplantovalo 200 000 buniek kostnej drene zo
zvierat liečených s ACK2 spolu s 200 000 kongénne označených buniek kostnej
drene kompetítora z neliečených myší divokého typu smrteľne ožarovaným
príjemcom. Transplantácia BM zo zvierat liečených s ACK2 viedla k výrazne
zníženým hodnotám prihojenia vzťahujúcim sa na hodnoty získané po
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transplantácii kontrolného BM (Obr. 2C). Tieto údaje preukazujú, že ACK2
depletuje funkčné HSC z BM.
[0097] Aby sme stanovili potenciálne priame mobilizačné účinky liečby s ACK2,
celá populácia splenocytov ACK2 liečených alebo kontrolných zvierat sa
transplantovala spolu s 200 000 kongénne označených buniek kostnej drene
kompetítora z neliečených myší divokého typu smrteľne ožarovaným príjemcom.
Chimérizmus darcu vyplývajúci z transplantácie splenocytov z ACK2 liečených
zvierat sa výrazne znížil vo vzťahu k chimérizmu vyplývajúce z transplantácie
kontrolných splenocytov (Obr. 2D). Tieto údaje naznačujú, že liečbou s ACK2 sa
depletujú HSC zo sleziny ako aj BM priamo sa nevyvoláva skorá imobilizácia HSC.
[0098] Aby sme stanovili mechanizmus, ktorým ACK2 depletuje HSC, účinky
liečby s ACK2 sa porovnali s liečbou s 2B8, ďalšou monoklonálnou protilátkou ckit rovnakého izotypu IgG2b, ktorý zafarbí c-kit exprimujúce bunky s
ekvivalentnou intenzitou akú má ACK2. Avšak liečba s 2B8 neznížila funkčné
počty HSC in vivo a transplantácia buniek kostnej drene z myší liečených s 2B8
mala za následok normálne prihojenie (Obr. 2C). Prišli sme k hypotéze, že ACK2
môže depletovať HSC antagonizáciou SCF-sprostredkovanej funkcie c-kit, ako
bolo uvedené predtým v melanocytoch. Aby sme otestovali túto hypotézu,
kultivovali sme purifikované HSC za prítomnosti ACK2 a zistili sme, že sa
inhibovala proliferácia závislá od SCF (Obr. 2E), ale nie trombopoetínom (TPO)sprostredkovaná proliferácia (Obr. 2E). Na rozdiel od ACK2 boli účinky 2B8
(odlišná anti-c-kit protilátka) na SCF-sprostredkovanú proliferáciu mierne (Obr.
2E). Preto je pravdepodobné, že ACK2 spôsobuje depléciu HSC cez inhibíciu
signalizácie SCF, zatiaľ čo sa 2B8 viaže na oblasť c-kit molekuly, ktorá nie je
nevyhnutná pre signalizáciu. Význam SCF-sprostredkovanej c-kit signalizácie
pre HSC sa preukázal u myší W/W, ktorým chýbala funkčná expresia c-kit a ktoré
uhynuli in utero, ak sa netransplantovali s normálnymi HSC.
[0099] Dodatočne sme analyzovali účinok ACK2 na mnohé hematopoetické
bunky progenitora in vivo dva a deväť dní po podaní ACK2. Dva dni po podaní
ACK2 všetky myeloidné progenitory v kostnej dreni, ktoré exprimujú podobné
hladiny c-kit ako HSC, začali klesať, avšak HSC boli najdramatickejšie
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ovplyvnené (Obr. 2F). Tieto údaje sú teda opäť nekonzistentné s priamou
aktivitou Fc-sprostredkovanej deplécie buniek c-kit+ pomocou ACK2 a skôr
podporujú mechanizmus, ktorým sa bunky progenitora postupne strácajú v
dôsledku nedostatočného dopĺňania HSC a ostatné skoršie progenitory v
priestore KLS alebo zablokovaním receptorov c-kit.
[0100] V súlade s týmto mechanizmom, do deväť dní po podaní ACK2 sa
závažne znížili HSC (Obr. 2F), myeloidné progenitory (Obr. 2F) a bežné
progenitory lymfoidu. Po histologickom vyšetrení sme zistili podobné postupné
znižovanie celularity kostnej drene (Obr. 6). Dodatočne sme pozorovali postupné
zvyšovanie veľkosti osteoblastov (Obr. 6, pravý stĺpec). Tieto údaje naznačujú,
že ACK2 spôsobuje výraznú, ale prechodnú depléciu HSC hostiteľa a majú za
následok krátke okno, v ktorom zvieratá liečené s ACK2 dostávajú transplantáciu
darcovského HSC.
[0101] Je dôležité, že všetky myši prežili liečbu bez zjavných známok stresu
okrem dočasnej straty farby pokožky ako bolo uvedené vyššie. Nulová úmrtnosť
u myší liečených s ACK2 je pravdepodobne spôsobená mechanizmom deplécie
ACK2, tým, že zrelé krvné bunky efektora nie sú zasiahnuté liečbou a strácajú sa
len postupne v dôsledku opotrebovania. Toto je podporené pozorovaním, že
počet hematologických parametrov v periférnej krvi je len mierne ovplyvnený
liečbou s ACK2 (Tabuľka 1).
Doplňujúca Tabuľka S1. Hematologické účinky liečby ACK2.

6

Červené krvinky (x 10 buniek/µl)
Hemoglobín (gramy/dl)
Hematokrit (%)
Stredný korpuskulárny objem (fl)
Stredný korpuskulárny hemoglobín (pg)
Stredný korpuskulárny hematokrit (g/dl)

Kontrolná vzorka
9,92
14,5
45,9
46,3
14,6
31,6

ACK2
8,21
11,8
36,9
45,0
14,4
32,0

[0102] Navyše výrazné počty oboch zrelých erytrocytov a regeneračných kolónií
erytroidov sa pozorovali v kostnej dreni 9 dní po liečbe ACK2 (Obr. 6, ľavý spodný
panel). Dodatočne samce aj samice myší liečené s ACK2 zostali plodné a mali
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Vedľajšie

účinky

deplécie

sprostredkovanej

protilátkami HSC sú teda vo výraznom kontraste so smrteľným ožarovaním, ktoré
si vyžaduje včasnú transplantáciu kostnej drene 10 alebo hematopoetických
progenitorov, aby sa zabránilo úmrtiu zvieraťa, čo je postup, ktorý je u ľudí
sprevádzaný vysokými hladinami chorobnosti a výraznou úmrtnosťou.
[0103] Takmer kompletná deplécia HSC sa pozorovala už dva dni po podaní
ACK2. Niektoré HSC však jasne zostávajú a zachovávajú si schopnosť
samostatnej regenerácie, pretože klírens protilátky po dvoch týždňoch v sére,
profily na povrchu buniek HSC (Obr. 7) a počty (Obr. 2B) sa vrátili na normálne
hladiny. Hoci liečba s ACK2 priamo nespôsobuje mobilizáciu HSC hostiteľa (Obr.
2D), vyskytuje sa výrazná splénická extramedulárna hematopoéza počas fázy
regenerácie do jedného týždňa po klírense ACK2 (Obr. 7). Do dvoch týždňov po
klírense ACK2 zo séra sa zdalo, že sú sleziny zvierat identické so slezinami
neliečených kontrolných zvierat. Myši divokého typu ako aj B bunky deficientné
myši µMT takisto vykazovali znížené hladiny HSC v kostnej dreni po liečbe s
ACK2 (Obr. 8). Je zaujímavé, že regenerácia počtov HSC sa zdala byť rýchlejšia
u B bunky suficientných alebo T bunky suficientných zvierat po klírense ACK2,
čo naznačovalo neočakávanú potenciálnu úlohu pri lymfocytoch pri stimulácii
hematopoetickej regenerácie.
[0104] Aby sme otestovali, či by mohla ablácia HSC hostiteľa zlepšiť účinnosť
prihojenia darcovským HSC, liečili sme myši RAG2-/- (CD45.1), ktoré sa chovali
identicky ako myši RAG2-/- γc-/- s ohľadom na liečbu s protilátkami, s 500 µg
ACK2. Tieto myši sa potom transplantovali s 5000 CD45.2 LT-HSC divokého typu
sedem dní po podaní protilátky, v časovom bode, kedy sa nenachádzal žiadny
detekovateľný ACK2 v sére. Periférna krv sa získala od príjemcov každé štyri
týždne po transplantácii a zmeral sa chimérizmus granulocytov. Stredný
chimérizmus granulocytov darcu 37 týždňov po transplantácii bol 16,1%, čo
odrážalo >10-násobné zvýšenie oproti neliečeným kontrolným zvieratám, ktorým
sa transplantoval rovnaký počet HSC (Obr. 3A). Prihojený HSC takisto umožnil
vznik periférnych B buniek a T buniek odvodených od darcu (Obr. 3B). Takisto
sme analyzovali chimérizmus HSC kostnej drene darcu v tomto poslednom bode
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pre potvrdenie zvýšenia prihojenia u darcu a zistili sme, že bol v súlade s
chimérizmom granulocytov periférnej krvi darcu (Obr. 3C).
[0105] Napokon, aby sme overili, že sme skutočne identifikovali funkčné
darcovské HSC s normálnymi fenotypmi na povrchu buniek, opätovne sme
izolovali darcovské HSC KLS CD34- CD150+ z kostnej drene primárnych príjemcov
a vykonali sme sekundárne transplantáty ožarovanému príjemcovi (myši) spolu s
200 000 buniek kostnej drene kompetítora divokého typu. Tieto HSC umožnili vznik
viaclíniového prihojenia minimálne počas 16 týždňov po transplantácii (Obr. 3D),
čím sa potvrdilo, že transplantované HSC si obnovili svoj normálny fenotyp na
povrchu buniek minimálne 7-9 mesiacov po transplantácii u zvierat liečených s
ACK2. V súlade s týmto pozorovaním sme zistili, že profily cyklu buniek
darcovského HSC aj hostiteľa v BM myší liečených s ACK2 a transplantovaných 7
mesiacov predtým boli identické ako u neliečených zvierat (Obr. 9).
[0106] Tieto údaje naznačujú, že prostredníctvom špecifickej ablácie HSC
hostiteľa sme dokázali výrazne zvýšiť prihojenie HSC u darcu. Nebolo však jasné,
či liečba s ACK2 zvýšila priestor niky, čo viedlo k vysokej hladine úvodného
prihojenia HSC po transplantácii alebo či prostredníctvom deplécie HSC hostiteľa
sa mohli kompetitívne šíriť malé počty pôvodne prihojených darcovských HSC u
myší liečených s ACK2. Ak sa priestor niky skutočne uvoľnil, očakávalo by sa, že
sa chimérizmus HSC zvýši s dávkou transplantovanej bunky. Naopak, ak bolo
úvodné prihojenie HSC rovnaké medzi myšami liečenými s ACK2 a neliečenými
myšami, neočakávalo by sa žiadne lineárne zvýšenie chimérizmu darcu v
transplantovaných počtoch HSC nad 250 buniek, keďže dávky vyššie ako toto by
neviedli k lineárne úmernému zvýšeniu chimérizmu u neliečených zvierat (Obr.
1). Aby sme stanovili účinky bunkovej dávky v tomto systéme, liečili sme myši
RAG2-/-γc-/- (CD45.2) s 500 µg ACK2 ako je to uvedené vyššie a transplantovali
sme im meniace sa dávky dvojito triedených CD45.1 LT-HSC. Periférna krv sa
analyzovala každé štyri týždne pri chimérizme granulocytov darcu do 24 týždňov
po transplantácii. Prihojenie darcu sa lineárne zvýšilo s transplantovanou dávkou
HSC (Obr. 4A), a tým sa preukázalo, že dávka transplantovaných HSC
požadovaných na saturáciu dostupných ník sa výrazne zvýšila oproti neliečeným
myšiam (Obr. 1). Tieto údaje preukazujú, že liečbou s ACK2 sa zvyšuje pomer
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ník dostupných na prihojenie a že dostupnosť ník sa reguluje obsadenosťou HSC
hostiteľa a že prekonaním tejto bariéry sa dosiahnu vysoké hladiny prihojenia
darcovského HSC.
[0107] Predchádzajúce štúdie, ktoré sa pokúsili zvýšiť počet dostupných ník na
transplantáciu mobilizáciou endogénnych HSC, mohli zlyhať v dôsledku
zvyškovej prítomnosti mobilizačných liečiv v čase transplantácie alebo v
dôsledku škodlivých účinkov týchto činidiel na samotné bunky niky HSC. V prvom
experimente znázornenom v predloženom dokumente obe myši, ktoré dostávali
35 000 HSC (1,4x106 HSC/kg), mali extrémne vysoké hladiny chimérizmu darcov
(90,1% a 62,7% Obr. 4B). Je dôležité uviesť, že dosiahnutie vysokých počtov
HSC sa už preukázalo ako klinicky realizovateľné, pretože väčšina ľudských
štepov HSC je izolovaných z periférnej krvi mobilizovaných darcov s pomocou
schém, ktoré viedli k expanzii HSC. Transplantácia takéhoto veľkého bolusu
buniek sa však dá zrušiť, keďže podobne vysoké hladiny chimérizmu darcu sa
neustále dosahovali cez tri cykly úpravy a transplantácie 5000 HSC (celkovo pri
15 000 transplantovaných HSC) (Obr. 10). Celkové prispenie tretieho
transplantátu bolo konzistentne vyššie ako prvé dva kombinované transplantáty
HSC.
[0108] Alogénny BMT sa bežne použil na mnohé klinické účely, najbežnejšie pri
liečbe malignancií po ožarovaní vysokou dávkou a chemoterapii, ale aj pri liečbe
zdedených hematopoetických deficiencií ako je SCID. Minimálne terapeutické
hladiny chimérizmu darcovského HSC sa medzi jednotlivými chorobami menia a
pohybujú sa od <1% pri niektorých formách SCID do -20% pri kosáčikovitej
anémii. Minimálna terapeutická hladina chimérizmu predsa len nemôže byť
klinicky optimálna. Napríklad hladiny chimérizmu HSC <1% u yc-deficientných
SCID pacientov môžu obnoviť funkčné T bunky, ale B bunky zostávajú značne
podľa pôvodu hostiteľa. Navyše produkcia nových T buniek koreluje s
chimérizmom myeloidov a pravdepodobne s chimérizmom HSC, čo naznačuje,
že nízke hladiny pôvodného prihojenia HSC viedli len ku konečným obdobiam
produkcie T buniek u pacientov s SCID.
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[0109] Tu sme poskytli dôkazy o tom, že prihojenie darcovského HSC je
obmedzené obsadenosťou vhodných ník pomocou HSC hostiteľa. Tieto údaje
ponúkajú jasné vysvetlenie slabého prihojenia darcovského HSC pozorované u
neliečených pacientov s SCID (Tjonnfjord et al. (1994) Blood 84, 3584; Muller et
al. (2000) Blood 96, 4344).
[0110] Výzva pre BMT, najmä pokiaľ ide o liečbu non-malignancií, maximalizuje
účinnosť prihojenia darcovského HSC, zatiaľ čo minimalizuje škodlivé vedľajšie
účinky. Jedným z hlavných vedľajších účinkov spojených s alogeneickým BMT je
choroba štep verzus hostiteľ (GVHD), potenciálne život ohrozujúci stav, v ktorom
prítomnosť aloreaktívnych T buniek v štepe vedie k deštrukcii tkanív hostiteľa. Je
dôležité, že štúdie ukázali, že transplantácia purifikovaného alogénneho HSC
nespôsobuje GVHD. Ostatné závažné vedľajšie účinky BMT sú často spojené so
schémami cytotoxickej liečby. Aj keď sa použije pri moderácii prostredníctvom
non-myeloablačnej liečby, schémy cytotoxickej liečby nesú významné zdravotné
riziká, vrátane neplodnosti, predĺženej trombocytopénie, poškodenia orgánov,
imunosupresie a vysokých mier sekundárnych malignancií. Práve tieto vedľajšie
účinky bránia bežnému klinickému použitiu BMT na liečbu závažných, ale
bezprostredne život ohrozujúcich chorôb ako je kosáčikovitá anémia a niektoré
typy autoimunity, u ktorých sa ukázalo, že sa dajú liečiť transplantáciou HSC vo
zvieracích modeloch a v obmedzených počtoch klinických prípadov.
[0111] Stanovili sme, že najviac špecifický a následne najbezpečnejší spôsob
zvýšenia niky HSC by bol prostredníctvom zameranej deplécie sprostredkovanej
protilátkou. Aby sme generovali predklinické dôkazy o podpore používania
protilátok depletujúcich HSC, vyššie sme ukázali, že podávanie ACK2 in vivo
vedie k rýchlej, ale prechodnej deplécii HSC hostiteľa a progenitorov.
Transplantácia vysoko purifikovaných HSC príjemcom liečeným s ACK2 vedie k
hladinám chimérizmu darcu až do 90%. Tieto hladiny by boli takmer isto
terapeutické pri zdedených hematopoetických deficienciách. Pri pacientoch s
SCID môže byť špecifická deplécia HSC jedinou požiadavkou účinnej schémy
liečby na umožnenie trvalej a plne funkčnej imunitne rekonštitúcie pomocou
darcovského HSC. Pri ostatných typoch zdedených hematopoetických porúch by
sa mohli liečby s protilátkami depletujúcimi HSC v kombinácii so špecifickými
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imunosupresívnymi činidlami použiť namiesto alebo v kombinácii so, zníženými
dávkami liečiv určených na myelosupresiu. Použitie HSC-depletujúcich reagencií
je teda atraktívnou alternatívou k bežným spôsobom liečby pri BMT a
alternatívou, ktorá znižuje riziko momentálne výrazne spojené s transplantáciou
kostnej drene, čím sa zvyšuje jej užitočnosť pri liečbe mnohých hematologických
a nehematologických porúch.

Materiály a spôsoby
[0112] Myši Všetky zvieracie postupy boli schválené výborom International
Animal Care and Use Committee. Myši (príjemcovia) použité v týchto štúdiách
boli 4-8 týždňov staré rekombináza aktivačné gén 2-deficientné (RAG2-/-),
RAG2-/- interleukín-2 bežné gamma reťazec deficientné (RAG2-/-γc-/-) alebo µMT
myši. Použité darcovské myši boli 8-12 týždňov staré GFP transgénové myši
exprimujúce GFP z kuracieho β-aktín promótora alebo kongénne odlišných
CD45.1 alebo CD45.2 C57BI/Ka myší. Všetky myšacie kmene sa pestovali a
uchovávali na Stanford University's Research Animal Facility.
[0113] HSC Transplantácia Kostná dreň sa získala od darcovských myší
rozdrvením kostí, lýzou červených krviniek s ACK lyzačným pufrom (150 mM
NH4CI, 1 mM KHCO3 a 0,1 mM EDTA) a odstránením zvyškov na gradiente
hustoty s pomocou Histopaque 1119 (Sigma, St. Louis, MO). Kostná dreň sa
potom c-kit+ obohatila s pomocou CD117+ mikroguličiek (AutoMACS, Miltenyi
Biotec, Auburn, CA). Bunky sa zafarbili s protilátkami opísanými nižšie a HSC sa
izolovali jednoduchou alebo dvojitou FACS na základe predtým zadefinovanej
reaktivity pri príslušných markeroch na povrchu buniek (c-kit+línia-Sca-1+CD34CD150+) na BD FACS-Aria (BD Biosciences, San Jose, CA). Bunky sa
transplantovali retro-orbitálnou injekciou.
[0114] Protilátky Nasledujúce monoklonálne protilátky sa purifikovali a konjugovali
s pomocou hybridómov udržiavaných v laboratóriu: 2C11 (anti-CD3), GK1.5 (antiCD4), 53-6.7 (anti-CD8), 6B2 (anti-B220), 8C5 (anti-Gr-1), M1/70 (anti-Mac-1),
TER119 (anti-Ter119), A20.1.7 (anti-CD45.1), AL1-4A2 (anti-CD45.2), 2B8 (antic-kit), 3C11 (anti-c-kit), E13-161-7 (anti-Sca-1). Protilátky sa konjugovali na biotín,
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Pacific Blue, Pacific Orange, PE, alofykokyanín (APC), Alexa 488, Alexa 647 or
Alexa 680 (Invitrogen, Carlsbad, CA), podľa pokynov od výrobcu. Nasledujúce
látky sa zakúpili od spoločnosti eBiosciences (San Diego, CA): protilátky proti CD3,
CD4, CD8, B220, Mac-1, Ter119 a Gr-1 konjugované na PE-Cy5; anti-c-kit a antiMac-1 konjugované na PECy7; anti-CD135 (A2F10) konjugované na PE; antiCD34 konjugované na FITC alebo biotín; a anti-B220 konjugované na APC-Cy7.
Anti-CD41 konjugované na FITC, anti-CD48 konjugované na FITC, kozie-antipotkanie konjugované na APC a anti-TCRβ (H57-597) konjugované na APC sa
zakúpili od spoločnosti BD Biosciences. Anti-CD150 konjugované na Alexa 647 sa
zakúpili od spoločnosti Biolegend (San Diego, CA). Streptavidin konjugovaný na
Alexa 488 a Alexa 680 a kozí-anti-potkaní konjugovaný na Alexa 488 sa zakúpili
od spoločnosti Invitrogen. Streptavidin konjugovaný na Quantum Dot 605 sa
zakúpil od spoločnosti Invitrogen.
[0115] ACK2 produkcia a purifikácia ACK2 hybridóm sa daroval. Bunková línia sa
rozšírila a subklonovala, aby sa stanovila ACK2 vysoká bunková línia produkujúca
hybridómy. Bunky sa pestovali v systéme baniek Integra (Integra Biosciences,
Chur, Švajčiarsko) a získali sa médiá obsahujúce protilátku. ACK2 sa purifikoval
na purifikačnom stĺpci IgG viazaním ACK2 na stĺpec a vymývaním so 100 mM
glycínu a 5mM NaN3. Vymývané pozitívne frakcie (OD280 >0,2) sa skombinovali,
prešli dialýzou počas 12 hodín v PBS a koncentrovali sa s pomocou koncentrátora
Vivaspin (Sartorius AG, Goettingen, Nemecko). Následné prípravy ACK2 sa
pripravili v Bio Express (W. Lebanon, New Hampshire).
[0116] ACK2 podávanie a klírens 500 µg ACK2 sa podávalo prostredníctvom
retro-orbitálnej injekcie 4-8 týždňovým myšiam RAG2-/-γc-/-. Periférna krv sa
izolovala z chvostovej žily týchto myší každý deň a nechala sa zraziť po dobu
1 hodiny. Vzorky sa odstreďovali počas niekoľkých minút a izolovalo sa sérum.
10 000 žírnych buniek sa následne zafarbilo s 50 µl séra a následne s kozímanti-potkaním IgG APC alebo Alexa 488, aby sa otestovala prítomnosť ACK2
protilátky. Okrem toho sa žírne bunky zafarbili so známou protilátkou anti-c-kit,
2B8 konjugovanou na APC ako kontrolná vzorka. Tieto bunky sa analyzovali na
BD FACS-Aria. Aby sa stanovila deplécia HSC, oba femury a tibia sa získali od
neliečených myší a pripravili sa podľa postupu vyššie. Bunky sa zrátali a
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frekvencia HSC sa stanovila na BD FACS-Aria pomocou gatingu na KLS CD135CD150+ bunkách.
[0117] ACK2 liečba a transplantácia 500 µg ACK2 sa podávalo intravenózne 48 týždňov starým myšiam Rag2-/- alebo Rag2-/-γc-/-. Myši sa transplantovali v
časovom bode, kedy sa ukázalo, že ACK2 už nie je prítomný v sére (D7 alebo
D9 v závislosti od prípravy). HSC na transplantáciu sa získal z kostnej drene
darcovských myší, ktorá sa izolovala na BD FACSAria pomocou hradlovania na
c-kit+línia-Sca-1+CD34-CD150+ bunkách.
[0118] Analýza prihojenia Krv sa získala z chvostovej žily transplantovaných
myší v rôznych časových bodoch. Oddelila sa s pomocou 2% dextránu pri teplote
37°C po dobu 30 minút a následne prešla lýzou s pomocou lyzačného pufra ACK
(150 mM NH4CI, 1 mM KHCO3 a 0,1 mM EDTA) po dobu 5 minút. Bunky sa
zafarbili s protilátkami opísanými vyššie a analyzovali sa na BD FACS-Aria.
Chimérizmus granulocytov darcu sa stanovil analýzou percenta Ter119-CD3B220-Mac1highside scatterhigh buniek, ktoré boli tiež darcom+. Viaceré zvieratá sa
usmrtili a HSC sa izolovali podobne ako u darcovských myší, aby sa potvrdilo, že
chimérizmus HSC napodobňoval chimérizmus granulocytov. Aby sme stanovili
účinky ACK2 na hematopoetické progenitory, kostná dreň sa izolovala z myší
liečených s 500 µg ACK2 ako je to uvedené vyššie. Bunky sa zrátali a frekvencia
progenitora sa stanovila na BD FACS-Aria. Počty buniek sa porovnali s počtami
buniek u neliečených zvierat. HSC boli hradlované ako lin-c-kit+Sca-1+CD135CD150+, MEP boli hradlované ako lin-c-kit+Sca-1- CD34-FcγR-, CMP boli
hradlované ako lin-c-kit+Sca-1-CD34lowFcγRlow a GMP boli hradlované ako lin-ckit+Sca-1+CD34highFcγRhigh.
[0119] Transplantácia ožarovaným príjemcom Myši príjemcu sa liečili s 950cGy
pred transplantáciou. Každá myš podstúpila transplantáciu s celou populáciou
splenocytov z ACK2 myší liečených 9 dní predtým, 200 000 nefrakciovaných
buniek kostnej drene z ACK2 myši liečenej 9 dní predtým alebo 100 darcovských+
KLS CD34-CD150+ HSC od primárnej transplantovanej myši (ACK2 liečba a
transplantácia s 5000 darcami HSC 39 týždňov predtým).
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[0120] In Vitro kultúra Presne 10 HSC (KLS CD34-CD150+) sa triedilo podľa
klonov na BD-Aria do 96-jamkových platní s okrúhlym dnom a kultivovali sa za
prítomnosti 50 ng/ml SCF (R&D Systems) alebo 50 ng/ml TPO (R&D Systems) v
Iscoveho modifikovanom Dulbeccovom médiu (Invitrogen) s 10% fetálnym
teľacím sérom (Omega), 1 mM pyruvátu sodného (Invitrogen), 100 µM
neesenciálnych aminokyselín (Invitrogen) a 50 µM β-merkaptoetanolu. HSC
liečený s protilátkou dostával 10 µg/ml ACK2 alebo 2B8. Životaschopné bunky
sa rátali každý deň pod mikroskopom.
[0121] Analýza cyklu buniek Bunky kostnej drene boli c-kit obohatené ako
predtým a zafarbili sa s anti-CD34 FITC, antic- kit (2B8) PE-Cy7, anti-CD150
Alexa 647, anti-Sca-1 Alexa 680 a anti-línia PECy5. Bunky sa potom zafixovali s
2% paraformaldehydom v PBS počas 20 minút pri izbovej teplote, umyli sa v PBS
a resuspendovali sa v PBS/ 0,2% saponín + 2 µg/ml 4',6-diamidino-2-fenylindol
(DAPI) pred analýzou.
[0122] Histológia Myši sa spracovali s 500 µg ACK2 a 2 dni a 9 dní po liečbe sa
humerus odstránil a vložil sa do Bouinovho fixačného média na viac ako 1 deň.
Kosti sa odvápnili v kyseline mravčej, zakonzervovali sa v parafíne, rozrezali sa,
zafarbili sa s hematoxylínom a eozínom a vložili sa s pomocou média na báze
xylénu.
[0123] Analýza periférnej krvi Periférna krv sa získala z chvostovej žily a vložila
sa priamo do heparínom potiahnutých rúrok. Analýza sa vykonala na Department
of Comparative Medicine's Diagnostic Laboratory na Stanford University.

Príklad 2
Lymfoablácia sprostredkovaná protilátkou a transplantácia HSC na liečbu
agamaglobulinémie.
[0124] Snažili sme sa stanoviť, či by prechodná deplécia CD4+ T buniek z myší,
ktoré normálne odmietajú alogénne HSC, umožnila menšie prihojenie HSC s
nezhodou

histokompatibility.

Myši

Cµ-/-,

ktoré

sú

modelom

pre

agamaglobulinémiu a sú odolné voči postupnému prihojeniu darcovského HSC
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za neprítomnosti ožarovania, sa liečili s anti-CD4 protilátkou (klon GK1.5), ktorá
depletuje >95% CD4+ T buniek in vivo, pred transplantáciou s HSC GFPtransgénových myší. Krátkodobé prihojenie a rekonštitúcia B buniek sa
pozorovala u všetkých zvierat liečených s anti-CD4 protilátkou, ale nikdy sa
nepozorovala u žiadneho neliečeného zvieraťa (Obrázok 11). Tento chimérizmus
sa však stratil 8-12 týždňov po transplantácii, keď sa počty CD4+ T buniek vrátili
do normálu. V tomto systéme sa negenerovala permanentná transplantačná
tolerancia pomocou -0,1-0,2% chimérizmu HSC.
[0125] Kandidátne ľudské HSC-špecifické depletujúce protilátky. Kandidátne
protilátky špecifické pre markery exprimované ľudskými HSC, vrátane c-kit (klon
BA7.3C.9, IgG2a), CD133 (klon AC133.1, IgG1) a c-mpl (klon BAH-1, IgG1), boli
zakúpené ako hybridómy od spoločnosti American Type Culture Collection alebo
ako purifikované roztoky od ostatných predajcov. Približne 100-500 µg týchto
protilátok sa injekčne podáva myšiam NOD-SCID/γc-/-, ktoré podstúpili
transplantáciu 4-6 týždňov predtým s asi 10 000 HSC ľudskej pupočníkovej krvi.
Myeloidný chimérizmus periférnej krvi sa meria 2, 4 a 6 dní po liečbe protilátkou.
7 dní po liečbe sa myši usmrtili a zmeral sa počet fenotypických ľudských HSC v
dreni liečených a neliečených myší. Protilátky, ktoré majú špecifický deplečný
účinok, vyvolávajú dramatické zníženie myeloidného chimérizmu a počtu
prihojených ľudských HSC. Rekombinantné verzie premenlivej oblasti sa dajú
skombinovať s myšacou Cγ2b konštantnou oblasťou, keďže protilátky triedy
IgG2b sú najúčinnejším izotypom pri väzbovom komplemente a zároveň sú
aktívne pri ADCC a opsonizácii. Izotyp myšacieho ACK2 Mab je IgG2b. Tieto
rekombinantné protilátky sú otestované in vitro zafarbením a následne
inkubáciou ľudskej pupočníkovej krvi alebo kostnej drene s purifikovaným
myšacím komplementom. Špecifická deplécia ľudských HSC je overená
prietokovou cytometriou.
[0126] Kandidátne protilátky schopné deplécie ľudských HSC sa otestovali v
zmysle deplécie, ktorá vytvára dodatočný priestor niky pre novo transplantované
ľudské HSC. Približne 7 dní po liečbe s protilátkou xenochimérických myší, tieto
myši a kontrolné xenochimérické myši, ktoré neboli liečené s deplečnou
protilátkou, znovu podstúpili transplantáciu asi s 10 000 HLA-odlíšiteľných HSC
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z pupočníkovej krvi. Ak sa vytvoril dodatočný priestor niky odstránením HSC z
prvého transplantátu, chimérizmus vyplývajúci z druhého transplantátu by mal
byť podstatne vyšší u myší liečených protilátkou.

Príklad 3
Prihojenie purifikovaných hematopoetických kmeňových buniek vzácnych
ník koriguje závažné lymfoidné deficiencie bez liečby hostiteľa
[0127] Za neprítomnosti ožarovania alebo inej cytoredukčnej liečby by mali
endogénne hematopoetické kmeňové bunky (HSC) vyplniť jedinečné niky v
kostnej dreni, ktoré umožňujú zachovanie plného hematopoetického potenciálu,
a teda prevenciu produktívneho prihojenia transplantovaných darcovských HSC.
Na základe transplantácie purifikovaných exogénnych HSC do neliečených
kongénnych histokompatibilných kmeňov myší ukazujeme, že -0,1-1,0% týchto
ník HSC je dostupné na prihojenie v každom danom bode a nenašli sme žiadne
dôkazy o tom, že endogénne HSC sa dajú presunúť z niky, ktoré obsadzujú.
Ukazujeme, že produktívne prihojenie HSC v týchto prázdnych ník je inhibované
CD4+ T bunkami hostiteľa, ktoré rozpoznávajú veľmi jemné menšie rozdiely
histokompatibility. Transplantácia purifikovaných HSC do panelu závažných
kombinovaných imunodeficientných (SCID) myší vedie k rýchlej a kompletnej
záchrane lymfoidných deficiencií prostredníctvom prihojenia týchto veľmi
vzácnych ník a expanzii darcovských lymfoidných progenitorov. Ďalej
preukazujeme, že prechodná deplécia sprostredkovaná protilátkou CD4+ T
buniek umožňuje krátkodobé prihojenie HSC a regeneráciu B buniek v myšacom
modeli B(-) non-SCID. Tieto experimenty poskytujú všeobecný mechanizmus,
ktorým dokážu transplantované HSC korigovať hematopoetické deficiencie bez
liečby hostiteľa alebo len s vysoko špecifickou a prechodnou lymfoabláciou.
[0128] Imunitný kontrola bráni prihojeniu mierne nezhodných HSC. HSC v 4 000
bunkách ckit+ Thy1.1nízkej línie- Sca-1+ Flk2- CD34- z myší CD45.1 sa
transplantovali intravenózne piatim neožarovaným myšiam CD45.1 x CD45.2
(F1) a piatim neožarovaným kongénnym myšiam CD45.2. Každé 4 týždne po
transplantácii sa periférna krv analyzovala pri granulocytoch, chimérizme B
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buniek a T buniek. Chimérizmus darcovských granulocytov, ktorý presne odráža
chimérizmus HSC, sa pozoroval len u geneticky nereaktívnych príjemcov F1 vo
všetkých časových bodoch analyzovaných so stredným chimérizmom po 16
týždňoch asi 0,1%. Tieto údaje ukazujú, že mierne antigénové rozdiely, ktoré
existujú medzi týmito kongénnymi kmeňmi CD45 myší sú postačujúce na
prevenciu produktívneho krížového prihojenia HSC.
[0129] Rýchla korekcia sprostredkovaná HSC lymfoidných deficiencií u myší so
SCID. Aby sme zmerali potenciálny klinický význam týchto vzácnych dostupných
ník, opakovane sme transplantovali HSC z GFP-transgénových myší do RAG2 a
IL-2 receptor bežného y reťazca deficientných myší (RAG2-/-γc-/-), ktorým
chýbali B, T a NK bunky. Obrovské počty B a T buniek odvodených od darcu
nachádzajúce sa v krvi vo všetkých časových bodoch, viedli k celkovému
chimérizmu darcu -50% minimálne do 30. týždňa po koncovej transplantácii.
Darcovské NK bunky sa detegovali aj u všetkých transplantovaných zvierat.
A navyše,

všetky

myši

RAG2-/-γc-/-

vykazovali

perzistentný

myeloidný

chimérizmus odvodený od darcu (pohybujúci sa od 0,5 do 2,0% granulocytov
odvodených od darcu).
[0130] Aby sme potvrdili, že frekvencie granulocytov darcu presne odrážajú
chimérizmus HSC kostnej drene, usmrtili sme zvieratá 30 týždňov po
transplantácii a analyzovali sme kostnú dreň. Darcovské bunky obsahovali -0,8%
celkového dlhodobého (LT)-HSC poolu. Tento chimérizmus bol v podstate
rovnaký ako pri krátkodobých rekonštitučných kmeňových bunkách (ckit+ líniaSca-1+ CD34+ Flk2-) a multipotentných progenitoroch (ckit+ línia- Sca-1+ CD34+
Flk2+). Nedokázali sme detegovať žiadne bunky s týmito povrchovými fenotypmi
v slezine, hlavnom orgáne spojenom s extramedulárnou hematopoézou. Tieto
údaje potvrdili, že u týchto zvierat frekvencie periférnych darcovských
granulocytov presnejšie odrážajú chimérizmus HSC ako celkové prispenie darcu
v krvi. Tieto údaje zároveň ukazujú, že malé počty HSC prihojených v kostnej
dreni dokážu korigovať závažné lymfoidné deficiencie cez predchádzajúcej
cytoredukčnej liečby. Chimérizmus HSC u myší RAG2-/- {gamma}c-/- bol
porovnateľný s chimérizmom pozorovaným u geneticky nereaktívnych myší F1
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divokého typu, čo preukazuje, že u týchto zvierat zjavne neexistujú vyššie počty
dostupných ník HSC.
[0131] Aby sme potvrdili, že sa funkčné HSC štiepili, izolovali sme kostnú dreň v
31. týždni po transplantácii z neožarovaných myší RAG2-/-γc-/-, ktoré dostávali
GFP+ HSC transplantáty a sekundárne transplantáty s pomocou nafrakciovanej
alebo c-kit obohatenej drene, čím sa zvyšuje frekvencia HSC asi 10-násobne, do
smrteľne ožarovaných myší divokého typu tak, aby sa prenieslo asi 6-20 GFP+
HSC spolu s 1 000 RAG2-/-γc-/- HSC do každého sekundárneho príjemcu. Bunky
GFP+ odvodené od darcu sa pozorovali u všetkých sekundárnych príjemcov
minimálne do 25. týždňa po transplantácii a 6 z 13 sekundárnych príjemcov si
zachovalo detekovateľné hladiny chimérizmu granulocytov. Tieto údaje potvrdili,
že vzácne GFP+ HSC v kostnej dreni primárnych príjemcov RAG2-/-γc-/- sa
produktívne

štiepili. Naopak,

transplantácia

veľkého

počtu splenocytov

sekundárnym príjemcom neviedla k postupnej rekonštitúcii viacerých línií
kmeňových buniek.
[0132] Príležitostná expanzia darcovských lymfoidných progenitorov. Aby sme
stanovili vývojovú fázu, v ktorej darcovské B bunky presahujú B bunky hostiteľa
u príjemcov RAG2-/-γc-/-, analyzovali sme frekvencie darcu v bunkách
myeloidných a lymfoidných progenitorov v kostnej dreni. Bežné myeloidné
progenitory (CMP) a bežné lymfoidné progenitory (CLP) ukazovali chimérizmus
darcu, ktorý bol porovnateľný s chimérizmom HSC, čo naznačuje, že bunky
odvodené od darcu nemajú kompetitívnu proliferatívnu výhodu v týchto skorších
vývojových krokoch. Chimérizmus darcu vo vývojových krokoch granulocyt
makrofág progenitora (GMP) a megakaryocyt erytrocyt progenitora (MEP) boli
takisto podobné chimérizmu HSC. V súlade s týmito výsledkami sú frekvencie
endogénnych HSC, CLP, CMP, GMP a MEP v kostnej dreni podobné medzi
netransplantovanými myšami divokého typu a RAG2-/-γc-/-. Analýza bunkových
frakcií pro-B-A a pro-B-B však ukazovala chimérizmus darcu, ktorý bol
dramaticky vyšší ako predchádzajúci CLP. Vo fáze pro-B-B bunky a všetkých
nasledujúcich fázach B bunky boli bunky výhradne odvodené od darcu. Hoci IL7 receptor, ktorý používa γc na správnu signalizáciu, je exprimovaný vo fáze CLP,
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tieto výsledky naznačujú, že signalizácia IL-7 nepredstavuje požadovanú dráhu
pre vývoj CLP alebo expanziu, v súlade s predchádzajúcimi pozorovaniami.
[0133] Normálne imunitné odpovede u HSC-rekonštituovaných myší so SCID.
Aby sme overili, že bol imunitný systém HSC-rekonštituovaných myší RAG2-/γc-/- zregenerovaný a že dokázal vyprodukovať vhodné imunitné odpovede,
imunizovali sme rekonštituovaných príjemcov s alum-zrážaným 4-hydroxy-3nitrofenylacetylom (NP) konjugovaným s kuracím {gamma} globulínom, ktorý
vyvoláva Th2-závislú humorálnu odpoveď. Hladiny NP-špecifickej protilátky v
sére boli podobné 1 týždeň po imunizácii medzi HSC-transplantovanými myšami
RAG2-/-γc-/- a myšami divokého typu, čo preukázalo imunokompetenciu
transplantovaných príjemcov RAG2-/-γc-/-.
[0134] CD4+ T bunky hostiteľa sú nevyhnutné na odstránenie mierne
nezhodných HSC. Aby sme preskúmali, či bola neprítomnosť γc kritická pre
prihojenie HSC u neliečených hostiteľov, možno udelením kompetitívnej
nevýhody HSC u myší RAG2-/-γc-/-, transplantovali sme GFP+ HSC myšiam
RAG2-/-, ktoré majú normálnu expresiu {gamma}c, ako aj myšiam RAG2-/-γc-/-.
Podobné hladiny prispenia darcovských granulocytov sa pozorovali u myší
RAG2-/- a RAG2-/-γc-/-, s vylúčením priamej úlohy pri γc pri zachovaní HSC
hostiteľa vo svojich nikách. Expresia γc sa však pozorovala u normálnych HSC,
čo naznačovalo, že sa tu môže nachádzať mierna kompetitívna výhoda pri HSC
so správnou expresiou γc. Tieto údaje takisto naznačujú, že NK bunky, ktoré sú
prítomné v normálnych počtoch u myší RAG2-/-, ale nie sú prítomné u myší
RAG2-/-γc-/-,

nesprostredkovávajú

odmietnutie

HSC

v

tomto

H2-

identickomsystéme. Eliminácia NK buniek hostiteľa sa požaduje na prihojenie
HSC, ktoré nesú jeden alebo viac nezdieľaných haplotypov H2. Je zaujímavé, že
frekvencie lymfocytov odvodené od darcu sa výrazne znížili u príjemcov RAG2/- v skorších časových bodoch (Obr. 7 B), možno v dôsledku obsadenia lymfoid
fáza špecifických stromálnych prostredí RAG2-/- lymfoidnými progenitormi. Počet
B buniek odvodených od darcu u príjemcov RAG2-/- sa znížil viac ako 10násobne v porovnaní s príjemcami RAG2-/-γc-/- 4 týždne po transplantácii a
periférne T bunky sa nepozorovali až do 8. týždňa po transplantácii. Do 16.
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týždňa po transplantácii však počty B a T buniek u príjemcov RAG2-/- dosiahli
hladiny pozorované u RAG2-/-γc-/-.
[0135] Keďže myšiam RAG2-/- chýbajú zrelé B a T bunky, snažili sme sa
stanoviť, ktoré z týchto typov buniek boli primárne zodpovedné za
sprostredkovanie odmietnutia transplantovaných darcovských štepov HSC.
Preto sme transplantovali purifikované HSC z GFP darcovských myší do
neožarovaných myší TCRα-/-β-/- a Cµ-/-. V týchto experimentoch sa vyskytujú
známe antigénové rozdiely medzi darcovskými HSC a myšami (príjemcami) v
miestach GFP, CD45 a Thy1. Prihojenie v rámci viacerých línií sa pozorovalo u
T bunky deficientných myší, ale nie u B bunky deficientných myší. Tieto
experimenty ukazujú, že αβ T bunky hostiteľa sa požadujú na odmietnutie HSC
štepov s týmito menšími nezhodami histokompatibility. Aby sme stanovili, ktorá
trieda T buniek je dôležitá pre túto imunokontrolu, transplantovali sme HSC
neliečeným myšiam I-A-/-, ktorým chýbajú MHC II-obmedzené CD4+ T bunky a
myšiam β2-mikroglobulín-/- (β2m-/-), ktoré sú deficientné na MHC I-obmedzené
CD8+ T bunky. HSC-transplantované I-A-/- myši vykazovali postupný
chimérizmus až do 16. týždňa, nakoľko myši (príjemcovia) β2m-/- nevykazovali
chimérizmus v žiadnom časovom bode, čím sa preukázalo, že CD4+ T bunky sú
dôležité pre odmietnutie menších štepov HSC s nezhodou histokompatibility v
našom systéme. LT-HSC exprimujú MHC II a kostimulačnú molekulu CD86, čo
naznačuje, že CD4+ T bunky hostiteľa môžu priamo rozpoznávať HSC s
miernymi antigénovými nezhodami. Hoci sa zdá, že CD8+ T bunky sa
nepožadujú na toto odmietnutie, nemôžeme vylúčiť možnosť, že zvyškové
hyperreaktívne MHC I-obmedzené T bunky by mohli zároveň prispieť k
odmietnutiu HSC štepu u myší β2m-/-. V súlade s úlohou CD8 T buniek pri
sprostredkovávaní odmietnutia štepu kostnej drene, Xu et al. ukázal, že CD8
deficiencia zvyšuje prihojenie.
[0136] Je zaujímavé, že chimérizmus granulocytov u príjemcov RAG2-/- sa nedal
odlíšiť od chimérizmu pozorovaného v predchádzajúcich experimentoch, v
ktorých sa transplantovalo 3 000 HSC namiesto 1 000 HSC. Naopak, hoci
transplantácia 20 HSC viedla k detekovateľnej produkcii B a T buniek u týchto
imunodeficientných
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detekovateľný. Naše experimenty teda naznačujú, že prihojenie HSC a
chimérizmus sa asymptomaticky blížia k maximu asi 0,5% v závislosti od dávky
buniek. Údaje na rozdiel od prechádzajúcich špekulácií ukazujú, že endogénne
HSC sa nedajú presunúť z ník, ktoré obsadzujú, zvýšením transplantovaných
počtov HSC nad prahovou úrovňou. U opakovane transplantovaných myší sme
však pozorovali malé zvýšenia chimérizmu granulocytov vo vzťahu k myšiam,
ktorým sa transplantovali HSC len raz s dávkami nad touto prahovou hodnotou.
To poskytuje dôkazy o tom, že transplantácia nadbytočných HSC nebráni
vyprázdneniu dodatočných ník v budúcnosti.
[0137] Ak chceme stanoviť, či by prechodné odstránenie CD4+ T buniek
umožnilo prístup transplantovaných HSC k vhodným nikám, liečili sme myši Cµ/- s deplečnou CD4 protilátkou, čo viedlo asi k 95% deplécii periférnych krvných
CD4+ T buniek. CD4-depletované myši potom podstúpili transplantáciu s 800
HSC a analyzovali sa v rôznych časových bodoch v zmysle chimérizmu darcu.
Všetky myši, ktoré dostávali liečbu anti-CD4, vykazovali chimérizmus
darcovských granulocytov, nakoľko žiadne z neliečených myší neukazovali
žiadne detekovateľné darcovské bunky 8 týždňov po transplantácii. Výrazné
počty darcovských B buniek sa pozorovali u liečených myší 6-8 týždňov po
transplantácii, čím sa opäť preukázala schopnosť malých počtov produktívne
prihojených HSC obnoviť počty lymfocytov u imunodeficientných myší. Keďže
hladiny CD4+ T buniek sa obnovili po imunodeplécii, tieto experimenty ukazujú,
že prechodná deplécia týchto buniek pred transplantáciou postačuje na
produktívne krátkodobé prihojenie kmeňových buniek bez potreby štandardných
toxických cytoredukčných liečiv bežne používaných pri B(-) non-SCID pacientoch
pred transplantáciou kostnej drene. Do 12. týždňa po transplantácii HSC sa však
chimérizmus darcovských B buniek, T buniek a myeloidov stratil u všetkých myší
(príjemcov). Tieto údaje naznačujú, že buď α-CD4-sprostredkovaná deplécia
zrelých T buniek bola nekompletná alebo že sa negenerovali dostatočné počty
dendritických buniek odvodených od darcu na sprostredkovanie trvalej tolerancie
cez negatívnu selekciu v týmuse.
[0138] Krátkodobá rekonštitúcia u neliečených starších príjemcov. Starší jedinci
vykazujú výrazné zníženie veľkosti týmusu a funkciu T buniek. Aby sme stanovili,
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či by znížená lymfoidná funkcia u starších myší umožnila prijatie transplantátov
bez liečby, opakovane sme transplantovali HSC z GFP-transgénových myší
starým (22 mes) a mladým (2 mes) príjemcom. Krátkodobý myeloidný chimérizmus
s nízkou hladinou sa pozoroval u všetkých starších príjemcov na rozdiel od
mladších príjemcov, ktorí nevykazovali žiadne prihojenie. Bunky odvodené od
darcu sa však časom znížili na nedetekovateľné hladiny u všetkých okrem jedného
staršieho príjemcu, čo naznačuje, že nedošlo k odmietnutiu transplantátov, ale k
výrazne nižšej kinetike vo vzťahu k mladším zvieratám. Hladina chimérizmu
granulocytov v tomto experimente bola podobná nízkym hladinám pozorovaným v
transplantátoch mladších, geneticky nereaktívnych alebo imunodeficientných
myší, čo naznačuje, že staršie HSC sa nedajú presunúť z endogénnych ník. Toto
je v kontraste s predchádzajúcimi štúdiami vykonávanými s nefrakciovanými
transplantátmi kostnej drene a naznačuje to, že znížená imunitná kapacita je
zodpovedná za krátkodobé prihojenie darcovských HSC.
[0139] Významná schopnosť HSC zachovať hematopoézu viacerých línií počas
celého života jedinca predstavuje základ ich bežného používania v celom
rozsahu klinických aplikácií, vrátane liečby primárnych imunodeficiencií,
malignancií, ako modifikátorov na toleranciu transplantácie tkaniva alebo
orgánových štepov od darcov a ako spôsob zvrátenia niektorých typov
autoimunity. Úspech takýchto terapií sa spolieha na schopnosť HSC prispôsobiť
sa jedinečným nikám vedúcim k postupnej hematopoéze viacerých línií.
[0140] Štúdie uvedené vyššie zmerali počet týchto HSC ník, ktoré sú dostupné
na prihojenie v každom danom časovom bode u neliečených zvierat ako asi 0,11,0% všetkých HSC ník. Za predpokladu celkovej celularity kostnej drene u
dospelých na hodnote 5 x 108 buniek a endogénnej frekvencie HSC 0,01%, sa
dá počet otvorených HSC ník odhadnúť na 50-500. To je veľmi podobné počtu
HSC odhadovaných v obehu v každom danom bode. Tieto údaje naznačujú, že
HSC, ktoré môžu normálne obiehať, vystúpili a nechali prázdne svoje
prechádzajúce HSC niky. Môže teda dochádzať ku konštantnej výmene medzi
endogénnymi

HSC

za

normálnych

okolností,

možno

pre

zachovanie

hematopoetickej rovnováhy a v každom priestore kostnej drene.
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[0141] Na podporu tohto tvrdenia sme zistili malý rozdiel v hodinách chimérizmu
granulocytov medzi jednotlivými experimentmi, keď sa poskytol jeden
transplantát HSC v dávkach pohybujúcich sa od 800 do 4 000 buniek. Hoci
predchádzajúce správy naznačujú, že dávky buniek transplantovanej kostnej
drene korelujú s celkovým chimérizmom lineárne, takéto údaje maximálne
ukazujú výmenu kostnej drene a zrelých buniek a neodrážajú výmenu HSC, čo
predstavuje len 0,01% nefrakciovanej drene. Keď sa však opakovane
transplantovali HSC, pozorovali sme zvýšenie chimérizmu granulocytov.
Obsadenie dostupných HSC ník po transplantácii nadbytočných exogénnych
HSC, ktoré zostávajú v obehu asi 1-5 minút po transplantácii teda nebráni
dodatočným nikám, aby boli následne dostupné. Súvislá transfúzia nízkych
počtov HSC by bola zjavne vyššia ako samostatne podávané bolusy, keďže
rýchlosť vyprázdňovania ník a plnenia je vysoká. Keďže sa nezdá, že by došlo
časom k zjavnému zvýšeniu chimérizmu granulocytov alebo dávky buniek nad
prahovú hodnotu, tieto údaje zároveň naznačujú, že transplantované HSC si
musia rýchlo nájsť cestu k vhodnej nike a nemôžu obiehať donekonečna v snahe
o vyprázdnenie niky bez straty hematopoetického potenciálu.
[0142] Schopnosť transplantovaných HSC samostatne sa regenerovať počas
životnosti organizmu zabezpečuje konštantnú produkciu normálnych lymfoidných
buniek v každej vývojovej fáze. U genetických mutantov použitých v našej práci,
sa zablokuje vývoj lymfocytov hostiteľa alebo sa naruší v zadefinovaných
vývojových fázach. V každej vývojovej fáze alebo potom majú darcovské bunky
divokého typu kompetitívnu výhodu a môžu sa náhodne šíriť alebo akumulovať,
aby napokon vznikli veľké počty normálnych zrelých lymfocytov. Viaceré faktory
boli zapojené do expanzie skorších línií B buniek a tymocytov, vrátane IL-7,
faktora kmeňovej bunky, Flt3 ligandu nedávno rôznych dráh Wnt/Frizzled. V
prípade zvierat γc-/- sa zdá, že populácia pro-B-B má defekty v expanzii závislej
od IL-7, čím sa poskytuje proliferatívna výhoda darcovským bunkám divokého
typu v týchto fázach. Myši RAG2-/- sa pravdepodobne rekonštituujú pomalšie,
pretože ich lymfocyty sa môžu vyvíjať normálne v rámci pro-B bunky ako aj vo
fázach DN3 tymocytov a obsádzajú vhodné stromálne mikroprostredia. Keďže
však RAG2-/- lymfocyty nedokážu napredovať za tieto fázy, malé počty vývoja
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buniek odvodených od darcu sa môžu rozšíriť a akumulovať bez kompetície na
pre-B bunkách ako aj fázach buniek DN4 tymocytov a všetkých nasledujúcich
vývojových krokoch. Nepozorovali sme žiadny výrazný pokles chimérizmu
granulocytov alebo lymfocytov v žiadnom časovom bode do 30. týždňa po
transplantácii primárnych príjemcov.
[0143] Takisto sme následne ukázali, že stabilné prihojenie v týchto vzácnych
ník HSC s menšími nezhodami histokompatibility sa úzko reguluje CD4+ T
bunkami hostiteľa. HSC z myší CD45.1 nedokážu produktívne štiepiť
neožarované kongénne myši CD45.2, avšak bežne štiepia geneticky nereaktívny
F1 kmeň (CD45.1 x CD45.2). Podľa našich znalostí je jediný antigénový rozdiel
medzi týmito kmeňmi CD45 alela, ktorá sa normálne považuje za relatívne
neškodný kongénny marker. Podobne, HSC izolované z GFP-transgénových
myší krížené s C57BL/Ka genetickým pozadím nedokážu produktívne štiepiť
myši C57BL/Ka divokého typu. Jediný antigénový rozdiel medzi týmito kmeňmi
podľa našich znalostí je GFP génový produkt.
[0144] Eliminácia funkcie CD4+ T buniek však umožňuje funkčné a postupné
prihojenie HSC s menšími nezhodami histokompatibility v našom systéme.
Preukázali

sme,

že

samotná

prechodná

deplécia

CD4+

T

buniek

sprostredkovaná protilátkou postačuje na umožnenie krátkodobého prihojenia
darcovských HSC divokého typu a obnovu B buniek v myšacom modeli nonSCID. Kompletnejšie deplécie CD4+ T buniek a/alebo lepšie spôsoby zvýšenia
prispenia tymických dendritických buniek odvodených od darcu by mohli umožniť
trvalú hematopoézu darcu.
[0145] Aj za neprítomnosti zdedených genetických mutácií sa u myší aj ľudí s
vekom vyvíja znížená imunitná kapacita. Táto postupná strata imunitnej funkcie
bola nedávno pridelená HSC defektom v diferenciácii v lymfoidných
progenitoroch. Keďže sme preukázali, že veľmi malý počet správne fungujúcich
HSC dokáže zamaskovať defekty v oveľa väčšom poole HSC, pokúšame sa
špekulovať o tom, že s vekom spojené imunitné defekty nebudú zjavné, kým sa
nevyčerpajú takmer všetky plne „mladé“ HSC. Opätovné vloženie plne
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multipotentných HSC, možno dosiahnuté ako autológna vzorka skorej počas
života, by mohlo výrazne omeškať s vekom spojený pokles imunity.
[0146] Mechanizmus, ktorým transplantované HSC korigujú hematopoetické
deficiencie u našich neliečených príjemcov, sa vzťahuje na korekciu mnohých
typov SCID a non-SCID imunodeficiencií, ale tieto štúdie zároveň jasne dokazujú,
že veľmi mierne menšie rozdiely histokompatibility môžu sprostredkovať
odmietnutie štepov HSC, keď sú prítomné T lymfocyty hostiteľa. Naše údaje
naznačujú, že transplantácia purifikovaných HSC, v kombinácii s vysoko
špecifickými lymfoablačnými liečbami v prípade potreby, dokáže skorigovať
lymfoidné deficiencie u imunodeficientných pacientov bez neželaných vedľajších
účinkov, ako je toxická liečba a GVHD, často spojené s aktuálnou liečbou a
schémami transplantácie.

MATERIÁLY A SPÔSOBY
[0147] Zvieratá. Všetky zvieracie postupy boli schválené výborom International
Animal Care and Use Committee. Kmene C57BL/Ka-Thy1.1 CD45.2+ (HZ) a
C57BL/Ka-Thy1.1 CD45.1 (BA) sa odvodili a udržiavali v laboratóriu. eGFP
transgénové myši použité v týchto štúdiách sa krížili minimálne v 20 generáciách
buď na kmeň BA alebo HZ. Myši C57BI6/Harland použité na štúdie starnutia sa
pozorovali na National Institute of Aging. Myši RAG2-/-, RAG2-/-γc-/-, I-A-/- a
β2m-/- boli predtým opísané a chovali sa minimálne 20 generácií na C57BL/KaThy1.2 CD45.1+, C57BL/Ka-Thy1.2 CD45.2+ a C57BL/Ka-Thy1.1 CD45.2
pozadiach. Myši TCRα-/-β-/- zabezpečil J. Campbell and M. Davis (Stanford
University, Stanford, CA). Myši Cµ-/- zabezpečil J. Tung and L. Herzenberg
(Stanford University). Odobrala sa vzorka periférnej krvi z chvostovej žily a všetky
transplantáty HSC sa vykonali injekciou do retroorbitálnej dutiny myší, ktorým sa
podala anestézia izofluránom. Pri opakovaných transplantátoch sa týždenne
transplantovalo od 1 750 do 4 000 HSC po dobu 6 týždňov. Darcovské myši boli
4-6 týždňov staré a myši príjemcu sa pohybovali od 4-12 týždňov veku, ak nie je
uvedené inak.
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[0148] Protilátky. Nasledujúce monoklonálne protilátky sa purifikovali a
konjugovali s pomocou hybridómov udržiavaných v laboratóriu: 19XE5 (antiThy1.1), 2C11 (anti-CD3), GK1.5 (anti-CD4), 53-7.3 (anti-CD5), 53-6.7 (antiCD8), 6B2 (anti-B220), 8C5 (anti-Gr-1), M1/70 (anti-Mac-1), TER119 (antiTer119), A20.1.7 (anti-CD45.1), AL1-4A2 (anti-CD45.2), 2B8 (anti-c-kit), E13161-7 (anti-Sca-1), anti-CD16/CD32 (2.4G2) a A7R34 (anti-IL-7 receptor
{alpha}). Protilátky sa konjugovali na biotín, PE, alofykokyanín (APC), Alexa 405,
Alexa 430 or Alexa 488 (Invitrogen), podľa pokynov od výrobcu. Nasledujúce
látky sa zakúpili od spoločnosti eBiosciences: protilátky proti CD3, CD4, CD8,
B220, Mac-1, Ter119 a Gr-1 konjugované s PE-Cy5; anti-c-kit a anti-Mac-1
konjugované na PE-Cy7; anti-Sca-1 konjugované na PE-Cy5.5; anti-CD45.1 a
anti-CD45.2 (104) konjugované na APC-Cy5.5; anti-B220 konjugované na APCCy7; anti-Flk2 (A2F10) konjugované na PE alebo biotín; a streptavidín
konjugovaný na APC. Anti-CD34 (RAM34) konjugované na FITC alebo biotín,
anti-TCRβ (H57-597) konjugované na APC, anti-CD43 (1B11) konjugované na
PE, anti-I-A/I-E (M5.114.15.2) konjugované na PE a anti-Ly51 (6C3)
konjugované na biotín sa zakúpili od spoločnosti BD Biosciences. Streptavidín
konjugovaný na APC-Cy7 sa zakúpil od spoločnosti Caltag.
[0149] FACS a analýza. Všetky bunky sa triedili na FACSVantage alebo FACS
Aria (Becton Dickinson). Celá analýza periférnej krvi sa vykonala na zariadení
LSR-Scan (Becton Dickinson). Periférna krv sa získala z chvostovej žily, červené
krvinky sa získali sedimentáciou s 2% dextránom a zvyšné červené krvinky prešli
lýzou s roztokom chloridu amónneho. Zvyšné biele krvinky sa zafarbili s antiCD45.2-Alexa 488, anti-CD45.1-PE, anti-Ter119-PE-Cy5, anti-Mac-1-PE-Cy7,
anti-TCRβ-APC a anti-B220-APC-Cy7. Keď sa analyzovala periférna krv
obsahujúca eGFP+ bunky, anti-CD45.1-Alexa-488 sa vynechali a anti-Gr-1-PE
sa použili namiesto anti-CD45.2-PE, ak to umožnil experiment. Na izoláciu HSC
sa kostná dreň najskôr obohatila s pomocou anti-c-kit guličiek a vykonala sa
imunomagnetická selekcia na stroji AutoMACS (Miltenyi Biotec). Obohatené
bunky sa zafarbili s anti-CD34-FITC, anti-Flk2-PE, anti-líniami (CD3, CD4, CD8,
B220, Ter119, Mac-1, Gr-1)-PE-Cy5, anti-Sca-1-PE-Cy5.5 a anti-c-kit-PE-Cy7 a
bunky sa dvojito triedioli pred transplantáciou. Na analýzu chimérizmu HSC sa
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vložil CD45.1-APC-Cy5.5 a zafarbenie CD34 sa dosiahlo s anti-CD34 biotín a
následne streptavidínom APC. Na izoláciu HSC z eGFP-transgénových myší sa
bunky zafarbili s anti-líniou-Cy5-PE, anti-Sca-1-PE-Cy5.5, anti-c-kit-PE-Cy7,
anti-Flk2-PE a anti-CD34 biotinom a následne streptavidinom APC. Na analýzu
eGFP HSC chimérizmu sa vložil anti-CD45.1-APC-Cy5.5.
[0150] Imunizácie. Myši sa imunizovali intraperitoneálne so 100 µg NP
konjugovaného s kuracím γ globulínom (Biosearch Technologies) zrážaným v
10% sírane hlinodraselnom (Sigma-Aldrich). NP-špecifické enzyme-linked
immunosorbent assays sa vykonali so sérom získaným 1 týždeň po imunizácii na
vysokoproteínových väzbových 96-jamkových platniach potiahnutých s 5 µg NPBSA (Biosearch Technologies). Jamky sa vyvinuli s anti-myšacou IgG-chrenovou
peroxidázou (Southern Biotechnology Associates, Inc.) a následne s 1 mg/ml
ABTS reagencie (Sigma-Aldrich) a reakcie sa zastavili pridaním 0,1% azidu
sodného (Sigma-Aldrich). Absorbancia sa prečítala na vlnovej dĺžke 405 nm.
[0151] In vivo deplécia CD4+ T buniek. Myši sa následne liečili počas 3 dní s 500
µg intravenózne podávanej purifikovanej anti-CD4 protilátky (GK1.5). Periférna
krv sa analyzovala na expresiu TCRβ a CD8 pre kvantitatívne zhodnotenie
deplécie CD4+ T buniek vo vzťahu k neliečeným zvieratám. Týmto myšiam sa
potom transplantovalo 800 GFP+ HSC 1 deň po tretej injekcii. Myši potom
dostávali týždenné injekcie anti-CD4 počas prvých 3 týždňov po transplantácii
HSC a neskôr sa ponechali neliečené.

Príklad 4
Deplécia niky HSC s imatinibom
[0152] Zvieratá sa najskôr otestovali intravenóznym podaním jednej dávky 10200 mg/kg imatinibu Rag2-/-γc-/- imunodeficientným myšiam a sérum sa
otestovalo každé dva dni v zmysle prítomnosti imatinibu. Bod, v ktorom sa nezistil
žiadny detekovateľný imatinib v sére, sa použije ako počiatočný bod na infúziu
HSC. Aby sme stanovili, či sa podávaním imatinibu depletujú HSC in vivo, počty
HSC a frekvencie v kostnej dreni liečených myší sa zmerajú v čase klírensu
imatinibu. Fenotypicky identifikovateľné HSC sa identifikujú ako bunky KLS
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CD135-CD150+. HSC kostnej drene sa identifikujú aj s pomocou expresie Sca-1
a CD150, spojených s nedostatkom expresie CD34, CD135, CD244, CD48 a
CD41 a iných antigénov spojených s líniou.
[0153] Myši RAG2-/- (CD45.1) sa liečili so 100 mg/kg imatinibu a v čase klírensu
liečiva sa vložilo 5000 – 10 000 purifikovaných HSC c-kit+ línie- Sca-1+ (KLS)
CD34-CD150+ HSC z divokého typu CD45.2 do imatinibom liečených príjemcov.
Periférna krv sa získa od príjemcov každé štyri týždne po transplantácii a zmeral
sa chimérizmus granulocytov a lymfocytov.
[0154] Aby sme stanovili účinky bunkovej dávky v tomto systéme, liečili sme myši
RAG2-/-γc-/- (CD45.2) s 100 mg/kg imatinibu ako je to uvedené vyššie a
transplantovali sme im meniace sa dávky dvojito triedených CD45.1 LT-HSC.
Periférna krv sa analyzuje každé štyri týždne pri chimérizme granulocytov darcu
do 24 týždňov po transplantácii.
[0155] Myši. Myši (príjemcovia) boli 4-8 týždňov staré rekombináza aktivačné
gén 2-deficientné (RAG2-/-), RAG2-/- interleukín-2 bežné gamma reťazec
deficientné (RAG2-/-γc-/-) alebo µMT myši. Darcovské myši boli 8-12 týždňov staré
GFP transgénové myši exprimujúce GFP z kuracieho β-aktín promótora alebo
kongénne odlišných CD45.1 alebo CD45.2 C57BI/Ka myší.
[0156] Transplantácia HSC. Kostná dreň sa získala od darcovských myší
rozdrvením kostí, lýzou červených krviniek s ACK lyzačným pufrom (150 mM
NH4CI, 1 mM KHCO3 a 0 mM EDTA) a odstránením zvyškov na gradiente
hustoty s pomocou Histopaque 1119 (Sigma, St. Louis, MO). Kostná dreň sa
potom c-kit+ obohatila s pomocou CD117+ mikroguličiek (AutoMACS, Miltenyi
Biotec, Auburn, CA). Bunky sa zafarbili s protilátkami opísanými nižšie a HSC sa
izolovali jednoduchou alebo dvojitou FACS na základe predtým zadefinovanej
reaktivity pri príslušných markeroch na povrchu buniek (c-kit+línia-Sca-1+CD34CD150+) na BD FACS-Aria (BD Biosciences, San Jose, CA). Bunky sa
transplantovali retro-orbitálnou injekciou.
[0157] Analýza prihojenia. Krv sa získala z chvostovej žily transplantovaných
myší v rôznych časových bodoch. Oddelila sa s pomocou 2% dextránu pri teplote
37°C po dobu 30 minút a následne prešla lýzou s pomocou lyzačného pufra ACK
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(150 mM NH4CI, 1 mM KHCO3 a 0,1 mM EDTA) po dobu 5 minút. Bunky sa
zafarbili s protilátkami opísanými vyššie a analyzovali sa na BD FACS-Aria.
Chimérizmus granulocytov darcu sa stanovil analýzou percenta Ter119-CD3B220-Mac1highside scatterhigh buniek, ktoré boli tiež darcom+.
[0158] SCID-hu zvierací model je nastavený na ľudskú kostnú dreň. Ľudské HSC
sa otestovali úpravou s imatinibom pri deplécii niky podľa opisu vyššie a pri
chimérizme po transplantácii.
[0159] Model kostnej drene Scid-hu. Ľudské fetálne stehenné a holenné kosti(12 cm) v 17.-22. gestačnom týždni (g.w.), o ktorých je známe, že sú aktívne pri
hematopoéze, sa rozrežú pozdĺž pozdĺžnej osi tak, aby sa odhalil kostný kortex
ako aj intramedulárne oblasti. Tieto fragmenty sa potom chirurgicky implantujú
subkutánne myšiam s SCID. Homozygotné myši CB-17 scid/scid sa chovajú,
liečia s antibiotikami podľa opisu (McCune et al., Science (1988) 241:1632) a
používajú sa, keď sú 6-8 týždňov staré. Počas všetkých operačných postupov sa
aplikuje anestézia metoxyfluránom. Sekcie tkaniva zafarbené s hematoxylinom a
eozínom sa pripravia z kostných štepov 2 týždne a 8 týždňov po implantácii.
Tkanivá sa zafixujú v 20% formalíne, odvápnia sa s pomocou EDTA (1,7 mM) v
roztoku HCI, zafixujú sa v parafíne a odrežú sa 4 µm sekcie a zafarbia sa s
hematoxylinom a eozínom. Štepy sa odstránia v meniacich sa intervaloch po
implantácii a analyzujú sa v zmysle prítomnosti ľudskej hematopoetickej aktivity.
[0160] Suspenzie buniek sa pripravia z implantovaných alebo normálnych tkanív
kostnej drene, liečia sa s 0,83% chloridom amónnym počas 5-10 min pri izbovej
teplote, aby sa vykonala lýza červených krviniek a premyjú sa s PBS. Bunky sa
inkubujú

buď

s

biotinylovaným-MEM-43,

biotinylovaným-Ly5.1

alebo

biotinylovanými kontrolnými protilátkami počas 45 minút v ľade, premyli sa cez
vložku fetálneho bovínneho séra (FBS), a potom sa zafarbili s fluorescein
konjugovaným (FITC-) avidínom (Caltag Laboratories Inc.) počas 45 minút. Pred
prietokovou cytometriou sa pridal propídium jodid (PI) pri koncovej koncentrácii
10 µg/ml, aby sa vytlačili odumreté bunky. Vzory predného a bočného rozptylu
MEM-43 pozitívnych buniek sa získali na základe prietokovej cytometrie so štyrmi

EP 3 255 061

39102/H

62

parametrami s pomocou jedného lasera FACScan (Becton Dickinson
Immunocytometry Systems).
[0161] Ľudský pôvod hematopoetických buniek v štepoch je potvrdený
prietokovou cytometriou buď s MEM-43 (protilátka špecifická pre bežný antigén
ľudských buniek) alebo Ly5.1 (reaktívne s myšacím pan-leukocyt antigénom).
Výmena ľudskej kostnej drene s myšacími hematopoetickými bunkami sa
pozoruje v niektorých štepoch inkubovaných in vivo počas viac ako 20 týždňov.
[0162] Charakteristiky populácií hematopoetických buniek v kostnej dreni sa
analyzujú profilmi rozptylu svetla s pomocou prietokovej cytometrie. Štyri odlišné
klastre hematopoetických buniek, teda populácie lymfoidov (R1), blastoidov (R2),
myeloidov (R3), zrelých granulocytov (R4) sa odhalia v normálnej fetálnej kostnej
dreni distribúciou predného a bočného rozptylu. Vykonali sa podobné analýzy s
MEM-43 pozitívnymi ľudskými bunkami obnovenými z kostných implantátov v
rôznych časových bodoch po implantácii. Bunky, ktoré sa obnovili 2 týždne po
implantácii, nevykazujú jasný vznik klastrov, čo naznačuje, že tieto bunky nie sú
hematopoetického pôvodu, zatiaľ čo ľudské bunky zo štepov inkubované dlhšie
ako 4 týždne vykazovali profily rozptylu, ktoré sú podobné profilom normálnych
buniek fetálnej kostnej drene. Kinetika vzhľadu ľudských hematopoetických
buniek v implantovanej kosti detegovaná analýzami rozptylu je teda v súlade s
histologickými pozorovaniami.
[0163] Prítomnosť ľudských buniek v periférnom obehu myší SCID-hu s kostnými
štepmi sa preskúma pomocou analýzy FACS, s pomocou kombinácie FITC-HLe1
protilátky (bežný ľudský leukocytový antigén, CD45) a PE-W6/32 protilátky
(monomorfický determinant MHC-triedy I). Ľudské bunky sa detegujú pri výraznej
frekvencii v periférnej krvi z myší SCID-hu skúmaných 9 týždňov po implantácii.
[0164] Je zrejmé, že predložený vynález nie je obmedzený na príslušnú
metodológiu, protokoly, bunkové línie, zvieracie druhy alebo rody a opísané
reagencie, ktoré sa môžu líšiť. Takisto je zrejmé, že terminológia použitá v
predloženom vynáleze je určená len na účely opisu príslušných uskutočnení a
nemala by obmedzovať rozsah predloženého vynálezu, ktorý bude obmedzený
len priloženými patentovými nárokmi.
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[0165] Ako je to tu uvedené, jednotné čísla podstatných mien zahŕňajú aj množné
čísla, ak kontext jasne neuvádza inak. Odkaz na „bunku“ teda zahŕňa viacero
takýchto buniek a odkaz na „kultúru“ zahŕňa jednu alebo viacero kultúr a ich
ekvivalentov známych odborníkom v tomto obore a tak ďalej. Všetky technické a
vedecké výrazy použité v tomto dokumente majú rovnaký význam ako sa bežne
chápe v tomto odbore, ku ktorému tento vynález patrí, ak nie je jasne uvedené
inak.
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Ing. Zuzana Hörmannová
patentový zástupca
Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Protilátka, ktorá selektívne viaže c-kit a ktorá je konjugovaná s cytotoxickým
zvyškom na použitie v spôsobe prihojenia hematopoetických kmeňových
buniek u ľudského pacienta, pričom spôsob zahŕňa:
kontaktovanie uvedeného ľudského pacienta s uvedenou protilátkou v
dávke účinnej na selektívnu abláciu endogénnych hematopoetických
kmeňových buniek v kostnej dreni; a
zavedenie exogénnych hematopoetických kmeňových buniek do
uvedeného ľudského pacienta po časovom období postačujúcom na
výraznú elimináciu uvedenej protilátky z obehu pacienta,
kde je uvedené časové obdobie postačujúce na výraznú elimináciu
protilátky také, že je protilátka prítomná v krvi v koncentrácii menšej
ako 10 ng/ml.

2.

Protilátka na použitie podľa nároku 1, kde je uvedená protilátka
monoklonálna protilátka.

3.

Protilátka na použitie podľa nároku 1 alebo nároku 2, kde je cytotoxickým
zvyškom reťazec diftérie A, reťazec exotoxínu A, reťazec ricínu A, reťazec
abrínu A, kurcín, krotín, fenomycín, enomycín alebo auristatín-E.

4.

Protilátka na použitie podľa nároku 3, kde je cytotoxickým zvyškom auristatínE.

5.

Protilátka na použitie podľa nároku 3, kde je cytotoxickým zvyškom reťazec
exotoxínu A.
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6.

Protilátka na použitie podľa nároku 3, kde je cytotoxickým zvyškom reťazec
diftérie A.

7.

Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 6, kde sú uvedené
exogénne kmeňové bunky geneticky modifikované kmeňové bunky.

8.

Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 7, kde sú uvedené
exogénne kmeňové bunky alogénne alebo autológne kmeňové bunky.

9.

Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 8, kde uvedený
ľudský pacient trpí poruchou krvi, voliteľne genetickou poruchou krvi, ako je
napríklad aplastická anémia (napríklad Fanconiho anémia alebo BlackfanDiamondov syndróm), kosáčikovitá anémia (napríklad HbS choroba,
drepanocytárna anémia, meniskocytóza alebo chronická hemolytická
anémia), talasémia (napríklad α-talasémia alebo β-talasémia) alebo
hemoglobinopatia

(napr.

choroba

hemoglobínu

C

alebo

choroba

hemoglobínu E).

10. Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 8, kde uvedený
ľudský pacient má imunodeficienciu, voliteľne kde má ľudský pacient
kombinovanú

imunodeficienciu,

imunodeficiencia,

Swiss

imunodeficiencia

s

nukleozidfosforylázy

ako

je

závažná

agammaglobulinémia,
deficitom

alebo

kombinovaná
kombinovaná

adenozíndeaminázy

kombinovaná

alebo

imunodeficiencia

s

imunoglobulínmi (Nezelofov syndróm).
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11. Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 8, kde má uvedený
ľudský pacient rakovinu, voliteľne chronickú lymfocytárnu leukémiu alebo
rakovinu prsníka.

12. Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 11, kde sa systémovo
podáva uvedená protilátka, ktorá selektívne viaže c-kit.

13. Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 11, kde sa priamo do
cieľového tkaniva dodáva protilátka, ktorá selektívne viaže c-kit.

14. Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 13, kde liečebné
činidlo, zvolené z protilátky špecifickej na jeden alebo viac CD4, špecificity
NK buniek, špecificity makrofágov a CD8, sa podáva pred infúziou
exogénnych kmeňových buniek.

15. Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 14, kde sa exogénne
kmeňové bunky podávajú v koncentrácii od 104 do 106 kmeňových
buniek/kg hmotnosti pacienta.

16. Protilátka na použitie podľa niektorého z nárokov 1 až 15, kde podávanie
protilátky špecifickej pre c-kit vedie k vysoko špecifickému odstráneniu
hematopoetických kmeňových buniek hostiteľa (HSC) a vysokým hladinám
chimérizmu darcovských HSC po transplantácii.

EP 3 255 061

39102/H

67

Legenda k obrázkom:
# cells - Počet buniek
% donor granulocyte chimerism - % chimérizmu darcovských granulocytov
% donor HSC chimerism - % chimérizmu darcovských HSC
% donor chimerism - % chimérizmu darcu
B cells - B bunky
Cells in spleen - Bunky v slezine
cells/well - bunky/jamku
Control - Kontrolná vzorka
Day - Deň
Days in culture - Dni v kultúre
Days post-ACK2 - Dni pod podaní ACK2
Donor - Darca
Figure - Obrázok
Granulocytes - Granulocyty
HSC replacement model - Model výmeny HSC
Changes in cell number (% of control) - Zmena počtu buniek (% kontrolnej vzorky)
Media control - Kontrolné médium
Recipient - Príjemca
T cells - T bunky
Transplantation - Transplantácia
Unconditioned - Nepodmienené
Untreated - Neliečené
Weeks post transplant - Týždne po transplantácii
wks - týždne
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